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Forord
I 1996 blev Forsamlingshuset i Gimming
istandsat og udvidet. Mange af byens bor
gere deltog i det praktiske arbejde, mens an
dre satte forskellige aktiviteter i gang for at
skaffe penge til byggeriet. Det gav ny næring
til fællesskabet, og snakken faldt ofte på
gamle dage - og tiden før da. Lidt efter lidt
opstod så ønsket om at få skrevet byens
historie med hjælp fra flest mulige af lands
byens borgere.
En initiativgruppe på tre fik kontakt med
Ivan Kondrup efter oplysning om, at han
gennem mange år havde forsket i Gimming
bys ældste historie. Med baggrund i sin egen
barndom i Gimming tilsluttede han sig grup
pen og blev dens faglige vejleder. - På den
måde opstod så »Gimming bys historie
gruppe«.
I de følgende 1 V2 år frem til september
1998 arbejdede vi i skiftende selvstyrende
emnegrupper med det lokalhistoriske stof.
Der blev fortalt erindringer og anekdoter,
fremskaffet billeder, optaget interviews med
ældre borgere og forfattet småartikler. Ind
imellem gennemførtes koordinerende fælles
møder, hvor der også blev givet fornøden
vejledning. Endelig gennemførtes åbne mø
der, hvor alle i øvrigt kunne blive informeret
bredt om historiegruppens samlede arbejde.
Alt i alt gav det mange frugtbare og inspire
rende kontakter på kryds og tværs og mange
gode og hyggelige samvær.

Fra september 1998 blev arbejdet struktu
reret på en ny måde med henblik på redige
ring af det omfattende stof frem mod udgi
velsen af denne bog. To af historiegruppens
medlemmer: Ivan Kondrup og Tove Foersom
påtog sig selve redaktionen, mens 10-12 an
dre fungerede som kritikere af redaktørernes
oplæg på månedlige møder. Det førte til et
effektivt og konstruktivt samspil, der afslut
tedes 1. maj 1999.
Vi har forsøgt at beskrive landsbyens hi
storie ud fra mange vinkler, og vi mener selv,
at bogen dækker bredt. I den ældre historie,
der går tilbage til 1500-tallet, er der skrevet
om fæstebønderne og de enkelte ejendom
mes historie, udskiftningen, Rytterskolen,
præstegården, Gimmings gamle fattighus og
meget mere. Desuden er der skrevet en be
retning fra krigen i 1864.
I den nyere historie er der bl. a. berettet
om skolen, Brugsen, Forsamlingshuset,
smedjen, foreningslivet og sognerådet. Det
hele er krydret med fortællinger om de per
soner, der gennem tiden har præget livet i
landsbyen.
Vi har i øvrigt afleveret overskydende
råmaterialer (tekster og billeder) til Lokalhi
storisk arkiv i Randers, hvor det vil være til
gængeligt for interesserede.
Mange, både nuværende og tidligere
Gimmingborgere samt folk med rødder i
Gimming, vil kunne få glæde af enten at
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læse bogen eller bruge den som opslags
værk.
For folk, som har haft slægtninge i byen,
eller for slægtsforskere, der har rødder i
Gimming, vil bogens afsnit med ejendoms
historier være en mulighed, der kan bruges
til at få anerne sat på plads i byen.
For nye beboere med historisk interesse
vil bogen være et bidrag, der kan hjælpe dem
til hurtigt at lære byen at kende, da den vil
være et fælles samtaleemne.
Helt bevidst falder udgivelsesåret sam-

men med 100-året for Gimming Forsam
lingshus, der i dag er byens eneste fælles
samlingssted.
Vi håber, at bogen vil blive læst i den po
sitive ånd, den er blevet til i, og vi siger tak
til alle, der på en eller anden måde har med
virket i forberedelserne.
En særlig tak retter vi til vore sponsorer:
Velux Fonden, Sparekassen Kronjylland,
Chr. Boldsen A/S, Harridslev Andelskasse,
og Jokan System A/S, der har gjort det mu
ligt at udgive bogen.

Juli 1999.

På Gimming historiegruppes vegne
Poul Foersom, tovholder • Ivan Kondrup, redaktør • Tove Foersom, redaktør

Gimming set fra vest 1955. (Sylvest Jensen, luftfoto).

Landsbyen Gimming
Gimming er en landsby, som ligger i Århus amt ca. 5 km nordøst for Randers. Den bestod op
rindelig afen halv snes gårde og en række mindre ejendomme og huse. I dag er de fleste land
brug nedlagt og byen udvidet med ca. 30 nyere parcelhuse. Byen har kirke og forsamlingshus,
men skole og brugsforening er nedlagt.
Gimming-Lem var tidligere en selvstændig kommune, men blev i 1970 indlemmet i Randers
kommune.
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Gimmings ældre historie
Indledning
At skrive landsbyen »Gimming«s historie fra
byens grundlæggelse og frem til idag er en
umulighed af den simple grund, at antallet af
kilder, hvori historien kan søges, svinder
kraftigt ind allerede, når man når 3-400 år
tilbage i tiden. At bebyggelsen »Gimming«
er meget ældre, er der ingen tvivl om.
Kirken, der er fra 1100-tallet, vidner om
aktivitet for over 800 år siden, og endelsen
-ing i bynavnet tyder endog på, at byen kan
være langt ældre, idet stednavneforskningen
har dokumenteret, at landsbynavne med
denne endelse rakte forud for vikingetiden
og måske endda tilbage til år 3-400 efter Kri
sti fødsel.

Byens udvikling
Kernen i det lille landsbysamfund »Gim
ming« har, siden de første kilder fortæller
noget, været 10 gårde, som individuelt kan
følges fra ca. år 1600 og frem til i dag
(1999).
Desuden ses der i 1688 at være et lille
husmandssted med tilhørende jord.
Udover gårdene og husmandsstedet har
der i byen været enkelte såkaldte »jordløse
huse« eller »gadehuse«, hvor der boede folk,
som ernærede sig ved håndværk eller gik i
dagleje i landbruget.
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De jordløse huse lå placeret tæt omkring
kirken, mens de fleste af gårdene lå vest for
kirken.
Fra 1721 kom Rytterskolen, der gjorde
det muligt for byens børn at modtage under
visning.
En af de 10 gårde var oprindelig præste
gård, men fra 1723 blev den sæde for regi
mentskriveren for Dronningborg Rytterdi
strikt, og efter hans død i 1748 blev den til en
almindelig fæstegård under rytterdistriktet.
Efter 200 år, hvor byens sammensætning
var meget stationær, begyndte der i sidste
halvdel af 1700-tallet at ske forandringer
ved, at de første husmandssteder opstår.
Samtidig bliver en gård delt, og den ene
halvdel flytter i 1783 uden for byen som den
nuværende »Gimminggård«. Antallet af
gårde er herefter 11.
I begyndelsen af 1800-tallet bliver en gård
nedlagt, og af denne opstår igen en række
nye ejendomme, blandt andet den nye
præstegård, som bygges på hovedparcellen i
1856.
Udover udflytningen af Gimminggård
kom der i løbet af 1800-tallet flere udflytnin
ger.
I 1820-erne kom de første bebyggelser i
»Spangen«, og i midten af 1800-tallet kom
ejendommene på marken øst for byen mod
Harridslev.

I begyndelsen af 1900-tallet blev der ud
stykket til statshusmandsbrug fra alle går
dene.
Herved opstod ejendommene »Ved ba
nen«, ejendommene på »Tinget« samt nogle
af ejendommene ved Udbyhøjlandevejen.
Siden har udviklingen resulteret i det
landsbysamfund, der kendes i dag (1999).

Kronbønderne (1548-1661)
Hvis man bevæger sig til tiden før reformati
onen i 1536, er det meget sparsomt, hvad der
vides om Gimming og gårdenes tilhørsfor
hold.
Dog kan man ved at læse om »Essenbæk
Kloster« se, at dette ejede bøndergods i Gim
ming.
Essenbæk Kloster var beliggende ea. 2
km nord for Assentoft og grundlagt ea. 1 180.
Det var et munkekloster, der tilhørte bene
diktinermunkene.
Om det var hele byen eller kun enkelte
gårde, der var ejet af klostret, vides ikke.

Efter reformationen i 1536, hvor meget
klostergods blev lagt under kronen, var Es
senbæk Klosters storhedstid forbi.
I 1548 blev klosteret lagt under Dron
ningborg Len, hvor kongens nyudnævnte
lensmand Hans Stygge blev den, der skulle
bestyre det nyerhvervede gods.
På samme tid havde kongen, Christian III,
besluttet at opføre et kongeslot i Randers, og
i de følgende år var der stor aktivitet i byen,
indtil slottet stod færdigt i 1551.
Slottet fik navnet »Dronningborg Slot«
opkaldt efter dronning Dorothea, velsagtens
fordi Dronningborg Len var et såkaldt »Livgeding«. Et len, der skulle tjene til underhold
for Dronningen, når hun blev enke, og efter
hendes død igen gå tilbage til kronen.
I 1552 blev Bjellerup Ladegaard med dets
tilhørende gods lagt til krongodset.
I de efterfølgende år blev der opført en
vandmølle kaldet »Slotsmøllen« i tilknyt
ning til slottet. Den stod færdig 1554-55.
I de gamle lensregnskaber med jordebøger fra Dronningborg slot fra 1579 og

Udsnit af Jordbog till I)ronnini>borf> Slodtt Beregnidt fra Phillippi Jacobv Dang 164 i Till Aarsdat>en It>ien Anno
1642.

11

/Ztz

Udsnit af Matriklen /688.

frem til 1660 ses alle Gimmings bøn
dergårde at høre til slottet. I jordebøgerne er
fæsterne opført sammen med den landgilde
(fæsteafgift), de skulle yde til kronen for ret
ten til at bruge den fæstede ejendom m.m.
Landgilden for Gimmingbønderne blev ydet
i naturalier, blandt andet i form af rug, byg,
smør, får, lam, gæs, høns og svin.
Hvad Gimmingbønderne evt. har skullet
yde i form af hoveri på slottets egne jorder,
vides der intet om, da der ikke er bevarede
fæstebreve, der kan afsløre noget om dette.
Det var en tid med stor dødelighed i be
folkningen på grund af mange krige og epi
demier, og hvis man husker sin danmarkshi
storie, vil man jo også vide, at det var i den
periode, Christian IV var konge.
Tiden satte mange steder sit præg i form
af mange ødegårde i landsbyerne. I Gimming var der dog konstant fæstere på alle
gårdene, så måske var de fremmede tropper
ikke nået til Gimming under deres plyn
dringstogter.
Dronningborg slot gik derimod ikke fri.
Under de tre fjendtlige besættelser i 1600tallet blev slottet aldeles raseret. Wallen-
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steins lejetropper gjorde forarbejdet i 162829, og svenskerne fuldførte i 1643-45.
Krigene havde tæret på kronens økonomi
ske ressourcer, og især efter 1660 blev kro
nen tvunget til at afhænde meget af sit gods.
Det skete også for Dronningborg slot med
tilhørende bøndergods, som Frederik III ved
skøde dateret 9. september 1661 solgte til
Lucas von Spreckelsens enke fra Hamborg. I
skødet sikrede kongen sig imidlertid for
købsret ved eventuelt senere salg af slot og
gods.

Tiden med von Spreckelsen
(1661-1720)
Efter Lucas von Spreckelsens enke blev det
sønnen Peter von Spreckelsen, der blev herre
til Dronningborg, og han var det indtil sin
død i 1706.
Peter von Spreckelsen var kendt som en
både vellidt og gavmild mand. Efter Peter
von Spreckelsen, der døde barnløs, overgik
slottet til hans arvinger i Hamborg.
Omkring 1720 benyttede kongen sig af
sin tilbagekøbsret og generhvervede slot og
tilhørende bøndergods.

Bønderne i Gimming var i denne periode
således fæstere af privatejet gods.
I 1660-erne blev de første matrikler udar
bejdet. Hensigten med disse var at tilveje
bringe et ensartet grundlag for jordbeskat
ningen.
Ved matriklen fra 1664 (Frederik IIl’s ma
trikel) er 9 af Gimmings gårde opført, mens
præstegården ikke er nævnt. Gårdenes
størrelse varierede fra godt 8 tønder hartkorn

for den mindste til godt 18 tønder hartkorn
for den største gård, hvorpå der var 2
fæstere.
Da matriklen af 1664 ansås for uretfær
dig, påbegyndtes i 1681 udarbejdelsen af en
ny matrikel (landmålingsmatriklen), som var
færdig i 1688.
Denne, som var baseret på opmåling og
bonitering af jorden, gav et helt anderledes
billede af gårdenes størrelse.

Matriklen af 1688 for Gimming sogn og by
Proprietarius

Peter von
Spreckelsen

No. Fæster

1
2
3
4
5
6
7
8

Præstegården
Linde Kirke
Peter von
Spreckelsen

9
10

Jens Jensen
Jens Thomasen og
Niels Hansen
Bendix Nielsen
Christen Nielsen Griis
unge Niels Christensen
Jens Pedersen
Jens Hansen
Anders Lassen tilforne
Christen Andersen Krag
Anders Christensen
Hr. Bertel Frandsen
Hr Bertel et stykke jord i
fæste som ligger til vin og brød

Niels Jacobsen - husmand
3 agre som han i fæste haver

Som det ses, var der i Gimming et stykke
jord, som tilhørte Linde kirke, fra hvilket
indtægterne skulle gå til altervin og brød til
gudstjenesterne der. Sognepræsten i Gim
ming, Hr. Bertel Frandsen, havde på da
værende tid denne jord i fæste. Jorden, som

Gammel Matricul
Hartkorn
Td Skp Fjk Alb

Nye Matricul
Hartkorn
Td Skp Fjk Alb

11

5

-

-

9

2

3

18 4
8 2
10 1
8 5
10
10 1

1
2
1
-

1
2
1
-

1

1

8
4
7
5
7
7

0
1
5
1
1

1
1
3
3
1
3

21/2
1
1
1 '/2
-

-

-

5
7
4

3
4
7

3

2
1
1/2

1

2

1

2

3

1 '/2

10
8
-

2

1

var såkaldt »Enemærkejord«, var placeret
sydvest for byen med et dige omkring. Det
kan nævnes, at Gimming kirke havde et til
svarende stykke jord på Jennum mark.
Husmandsstedet, beboet af Niels Jacob
sen, nævnes ikke i de tidligere matrikler.
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Dronningborg Rytterdistrikt
(1720-1766)
Efter kongens tilbagekøb af Dronningborg
slot og tilhørende gods ca. 1720 blev det be
sluttet at nedbryde slottet og lægge godset til
det nyoprettede »Dronningborg Rytterdi
strikt«.
I hele Danmark skete der i perioden 171520 en større omlægning af hele det nationale
rytteri, således at hele ryttergodset blev sam
let i 12 sammenhængende rytterdistrikter.
Heraf var de tre i Jylland omkring byerne
Randers, Skanderborg og Kolding. Efter
denne omlægning blev regimenternes ryttere
indkvarteret på kronens ladegårde.
For det dronningborgske distrikt blev der
indrettet barakker på Bjellerup Ladegaard,
hvor dele af det jyske kavaleri var indkvarte
ret.
Gimmings bønder var nu såkaldte »rytter
bønder«, der skulle svare portions- eller ryt
terholdspenge til underhold og løn for de ud
skrevne ryttere. Bønderne var så til gengæld
indtil 1732 fritaget for landgilde, arbejdsydelser og skatter. Herefter skete en omlæg
ning, så bønderne skulle svare skatter og
landgilde i stedet for portionspenge.
Rytterdistrikterne blev administreret af
regimentskrivere. De var ansvarlige for ryt
terkasserne, hvortil rytterbøndernes porti
onspenge svaredes. De administrerede rytterdistriktregnskaberne samt mandskabets
og hestenes indkvartering og forplejning.
Dronningborg Rytterdistrikts første regi
mentskriver, Marcus Ulsøe, var bosat i Gimming i den nedlagte præstegård, som han
overtog i 1723.
Marcus Ulsøe havde indtil 1723 boet på
Dronningborg slot, men da det skulle ned
brydes, købte han Gimming Præstegård af
den tidligere sognepræst Hans Clausen, der i
1722 var blevet forflyttet til Borup. Hans
Clausen ejede efter forflyttelsen stadig Gim
ming Præstegård, hvoraf han skulle svare
14

skatter som af en almindelig bondegård samt
vedligeholde bygningerne. Men da det var
vanskeligt at vedligeholde Præstegården i
Gimming, når man boede i Borup, foreslog
han, at denne fremover kunne anvendes som
bolig for regimentskriveren, som jo alligevel
skulle forlade Dronningborg slot på grund af
dets nedbrydelse. Planen blev efter en del
skriverier accepteret af kongen, hvorved
Gimming mistede sin første præstegård.
Konfirmationen af planen skete ved en
skrivelse dateret København 26. november
1723.
Gimming-Lem præstekald blev herefter
betjent af kapellaner fra Randers.
Marcus Ulsøe, der også havde rang af
»Krigsråd«, boede i Gimming i 25 år indtil
sin død i 1748. Herefter blev gården til en al
mindelig fæstegård under rytterdistriktet.
Med selveste regimentskriveren i byen
har Gimming jo nok på en eller anden måde
virket som en slags centrum for rytterdistrik
tet.
I 1740-erne påbegyndtes bortsalg af ryt
tergodserne, dels som følge af begrænsnin
ger af regimenternes antal og dels af statsfi
nansielle grunde, og i 1765 kom turen til
Dronningborg Rytterdistrikt.
Ved en plakat, trykt i 1765 hos Directeuren over Hans Kongelige Majestæts og Uni
versitets Bogtrykkerie i København, blev
hele distriktets jordegods, kirker og tiender
sat til salg ved auktion, som blev afholdt i
juli samme år.
Denne mulighed benyttede samtlige
fæstebønder i Gimming sig af. De købte alle
deres hidtidige fæstegårde til selveje og blev
dermed herrer i eget hus.
Skøderne fra kongen til de nye selvejergårdmænd blev med en enkelt undtagelse
udstedt den 21. oktober 1766. Gårdmanden
på den tidligere præstegård fik sit skøde 3
uger tidligere, den 30. september 1766.
Det lille husmandssted kom også i første
omgang i selveje, men efter få år blev det

der alle steder fik stor be
tydning for landbrugets
udvikling.
Udskiftningen betød
spaa
ophævelsen af det jord- og
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dyrkningsfællesskab, der
hidtil havde været mellem
de enkelte jordbrugere.
Ideen med dyrknings
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spredt i små lodder rundt
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omkring over hele bymar
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havde den opdyrkede jord
hidtil været opdelt i en
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der alle havde navne. Hver
enkelt gårdmand havde så
sine
lodder spredt i disse
Auktionsplakat 1765.
vange. Et eksempel på
dette ses i »Herredsbogen«
købt af ejeren af den nyoprettede herregård
fra 1690, hvor det fremgår, at Gimming
»Dronningborg«. Fæstehusmanden i Gimpræstegård dengang havde sin jord fordelt i
ming blev herefter ofte benævnt »Dronning
syv forskellige vange.
borg Husmand« i forskellige dokumenter.
Navnene på disse vange var følgende:
Husmandsstedet kom dog i selveje igen i
1785, da smedens datter i Gimming, Maren
1. Nørmarken
Nielsdatter, købte det på auktion.
2. Holmagers vang
3. Langagers vang
4. Bredagers vang
Udskiftningen 1783 og 1792
5. Kloosagers vang
Tiden som selvejere gav større frihed for
6. Faarberg vang
Gimmings gårdmænd, der ikke havde det åg,
7. Uls-hall
som hoveriforpligtelser og stavnsbånd gav
bønderne i andre sogne, og som i flere årtier
I hver enkelt af disse vange havde gården
herefter stadig var fæstere under de private
igen flere agre, der også havde navne.
godser.
Men tiden med dyrkningsfællesskabet var
nu snart forbi for Gimmings nye selvEfter frikøbet af gårdene, som var en skel
sættende begivenhed for gårdmændene, blev
ejergårdmænd.
udskiftningen den næste store begivenhed,
Forordninger af 1776 og 1781 gjorde det

SPECIFICATION

girier oggUenbcr
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muligt for de gårdmænd, der ønskede det, at
få deres jord udskiftet, så den herefter lå
samlet på højst 3 forskellige steder. Allerede
i 1783 blev det besluttet at gennemføre ud
skiftningen af bymarken i Gimming.
Udskiftningsforretningen blev foretaget
af landinspektør Friderich Wesenberg.
Et såkaldt »åstedsmøde«, hvor alle lods
ejere og jordbrugere var samlede, blev holdt
hos gårdmand Jens Rasmussen Bach den 28.
maj 1783. Her forelagde landinspektøren sin
delingsplan, som alle efter forelæggelsen er
klærede sig tilfredse med.
Delingsplanen gik ud på at udskifte hele
agermarken, mens de fælles græsningsarea
ler kaldet »Fædriften« samt tørvemosen i
»Nørrekjær«, som var jorden langs »Nørre kjærsbækken«, blev holdt uden for udskift
ningen.
Indtil for få år siden var der et dige, der
gik i en bue fra den nordøstlige del af byen

Kort med udskiftningen / 783 og 1792.
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og skråt ned over markerne til bækken ved
Dueholmen. Dette var skellinien mellem den
udskiftede jord og fædriften. Tidligere har
der været et tilsvarende dige fra den vestlige
side af »Østergrave« og sydpå mod
markskellet.
Resultatet af udskiftningen blev, at tre af
gårdene fik tildelt jord på to forskellige ste
der, nemlig en lod i »Indmarken« tæt ved
gården samt en lod i »Udmarken«, som var
området øst for byen mod markskellet til
Harridslev.
Disse tre gårde var de nuværende »Nørre
kjær« og »Hvedegaard« samt den nedlagte
gård ved Præstevejen. De øvrige gårde fik
deres jord samlet på et sted tæt ved gården.
Denne delingsplan blev mulig, fordi en af
gårdmændene gik med til at flytte sin gård
ud på marken, hvorved »Gimminggård« blev
grundlagt.
Ud over gårdene var der i byen også 3

husmandssteder med jord, 5 jordløse huse
samt Rytterskolen.
Husmændene fik hver et stykke jord sva
rende til deres hartkorn. Beboerne i de jord
løse huse fik som hidtil mod betaling af
græspenge ret til at lade 6 får græsse i fædrif
ten.
Skolen, som skulle havejord til græsning
for 2 køer og 6 får, fik tildelt 63.000 kvadrat
alen af bedste jord på Gimming mark ved
udlodderne.
Enemærket, som tilhørte Linde kirke,
blev fortsat liggende på stedet sydvest for
byen.
De nye forhold omkring landbrugsdriften
i Gimming kom kun til at vare i 9 år, for al
lerede i 1792 besluttede lodsejerne at få ud

skiftet fædriften og tørvemosen, som stadig
var i fællesskab.
Et nyt åstedsmøde med landinspektør Wesenberg blev holdt i Gimming den 21. marts
1792. Her blev fædriften opdelt, så hus
mændene fik deres jord i området ved
»Østergrave«, mens gårdmændene som ho
vedregel fik en jordlod tæt ved byen samt en
lod på »Tinget«.
De jordløse huse, som hidtil havde haft
græsningsret på fædriften, fik i stedet tillagt
en lille strimmel jord sydøst for byen. Herfor
skulle der årligt betales 1 mark og 2 skilling
i græspenge pr. skæppe hartkorn.
Af tørvemosen langs bækken i »Nørrekjær« fik samtlige lodsejere tildelt et stykke
jord.
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Stednavne fra udskiftning
og udskiftningskort
Udskiftningsforretningen og det tilhørende
udskiftningskort giver i øvrigt en god beskri
velse af de lokaliteter, der fandtes i og om
kring byen. De navne, som stederne havde,
er delvis glemt i dag.
Rundt om. på bymarken har der været en
del høje.
På udskiftningskortet ses »Tinghøj«
øverst på Tinget, »Lynghøj« nordøst for
byen, »Qvindhøj« vest for Gimminggård
samt »Faarbjerghøj« vest for det sted, hvor
Gimmingvej løber ud i Udbyhøjlandevejen.
Desuden har der været en »Gilhøj« i
nærheden af Lynghøj samt »Hornhøj« på
Tinget, hvoraf en af gårdene er opkaldt.
Af damme nævnes i udskiftningsforret
ningen to damme på gaden. Det var hen
holdsvis »Smededammen« og dammen syd
for »Damgaard«.
Øst for byen var der et vandsted kaldet
»Lyngsiig«, efter hvilket »Sigvandsgård« er
opkaldt, og endelig Gimmings nuværende
branddam vest for byen, som blev kaldt
vandstedet »Bruuns«.
I forbindelse med udskiftningen blev
vejene i og omkring byen afsat på de steder,
hvor de stort set også går i dag.
Vest for Gimminggård var der dengang en
vej, der blev kaldt »Gimming Høvej«, som
gik ud af bymarken mod syd. Det er sikkert
den vej, bønderne har benyttet for at komme
til »Gimming Engkær«, som lå ved fjorden
mellem Tjærby og Vestrup
Landsbygaden eller gadejorden, som var
den udyrkede fællesjord mellem gårdene,
kaldtes i udskiftningsforretningen for »Hør
gaden«.
Området på sydsiden af Runevej kaldtes
for »Vestre Hørgade« og området fra for
samlingshuset og ned mod kirken for »Østre
Hørgade«.
På »Vestre Hørgade« lå »Hyrdehuset«,
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som var ejet af bymændene i fællesskab.
I hyrdehuset boede »Byhyrden«, som var
ansat af bylavet. Hans opgave var først og
fremmest at vogte kvæget og sikre, at byens
afgrøder ikke blev skadet af dyrene.
På nordsiden af Nørrekjærsbækken, hvor
den krydses af Lemvejen, lå »Tyreengen«,
som var græsningssted for »Bytyren«.
Endelig nævnes i udskiftningsforretnin
gen lergravshullerne og sandgraven øst for
byen.
Bylavet har muligvis også stået for driften
af disse grave.

Matriklen af 1844
Efter landboreformerne i slutningen af 1700tallet blev det i 1802 besluttet, at der skulle
udarbejdes en helt ny matrikel, da den gamle
matrikel fra 1688 ikke længere ansås som
retfærdig for påligning af skatter.
Der blev nedsat en matrikelkommission
og oprettet et matrikelkontor, og i de kom
mende årtier blev der arbejdet med op
måling, bonitering og hartkornsansættelse af
jorden over hele landet.
Resultatet af alt dette arbejde forelå i
1844, hvor den endelige matrikel var færdig.
Hver ejendom i de enkelte ejerlav var nu
registreret med matrikelnummer, ejer, bruger
og hartkorn.
I Gimming brugte man som udgangs
punkt det gamle udskiftningskor, og den bo
nitering, der var foretaget i forbindelse med
dette.
Resultatet for Gimming ejerlav blev, at
Gimmings ejendomme kunne deles op i 28
matrikelnumre, de såkaldte a-matrikler.
Her fik skolen matrikel nr. 1, gårdene ma
trikelnumrene 2-12, mindre gårde og hus
mandssteder matrikelnumrene 13-20 og hu
sene matrikelnumrene 21-26.
Tyreengen fik matrikel nr. 27 og et stykke
jord nordvest for kirken matrikel nr. 28.

Matriklen af 1844 for Gimming Ejerlav
Matr. Ejer

Bruger

Hartkorn:

Nuværende sted

Td Sk Fj Alb

Nr.
1
2
3a
3b
4a
4b
5
6a
6b
7
8
9
10
11
12
13
14a
14b
15
16
17
18a
18b
19
20
21
22a
22b
23
24
25
26
27
28

Skolelærerembedet
Jens Nielsen Kjær
Peder Mogensen
Peder Rasmussen Raunborg
Christen Jensen Ladekarl
Anders Rasmussen
Jens Mikkelsen Krag
Anders Mogensen
Knud Sørensen
Niels Jensen Ladekarl
Gothilff Henrich Drachmann
Poul Chr. A. Hvedsteen
Anders Rasmussen
Thomas Jensen
Thyge Jensen
Poul Mogensen
Jørgen Christensen Bach
Rasmus Svendsen
Jens Pedersen
Anders Mogensen
Christen Simonsen
Jens Nielsen Kjær
Søren Møller
Niels Christensen Møller
Niels Laursen Brøndberg
Lodsejerne
Anders Rasmussen
Jens Jensen Møller
Niels Pedersen Holck
Fattigvæsenet
Lodsejerne
Lodsejerne
Anders Rasmussen
M. Pedersen

Anders Mogensen 0-5-3-1'/4
6-7-0-2
8-3-0-V4
0-1-3-2V4
8-0-2-'/2
0-2-1-1
5-7-2-1>/4
5-1-3-0
0-3-3-1 '/2
10-3-0-2 V4
5-2-0-V4
5-4-3-'/2
9-2-2- P/4
5-0-2-274
2-5-3-2 V4
3_4_3_l/4
0-2-0-3/4
0-2-3-72
2-3-3--V4
0-4-2-2-74
0-5-1-172
0-7-0-72
Thomas Nielsen
0-0-3-23/4
0-5-0-13/4
1-4-3-23/4
0-0-2-23/4
Anders Poulsen
0-0-3-74
0-0-0-274
0-0-2-272
Fattiglemmer
0-0-0-2
Tidligere hyrdehus 0-0-1-0
Christen C. Smed 0-0-0-13/4
0-1-2-74
Tyreengen
0-0-1-0

Som det ses, ejede bylavet på dette tidspunkt
»Byhuset«, matrikel nr. 21, der i 1914 blev
solgt til Gimming Brugsforening, »Hyrdehu
set«, matrikel nr. 25, der i 1856 blev solgt til

(Rytterskolen)
(Gimming Vestergård)
(Hornhøjgård)
(Gimming Kirkevej 23)
(Trehøj egård)
(Jord ved Tingetvej)
(Toftegård)
(Nørrekjær)
(Ejendom i Spangen)
(Gården - Vestrupvej 146)
(Gården - Vestrupvej 138)
(Damgård)
(Hvedegård)
(Gimminggård)
(Præstegården)
(Vestrupvej 128)
(Ejendom i Spangen)
(Ejendom i Spangen)
(Gimming Kirkevej 10)
(Jord ved Nørrekjær)
(Gimming Kirkevej 4)
(Jord øst for byen)
(Kirkehuset - kirkegården)
(Vestrupvej 147)
(Gimming Kirkevej 12)
(Vestrupvej 145)
(Gimming Kirkevej 15-17)
(Ved Præstevejen)
(Skolen - Vestrupvej 140)
(Vestrupvej 136)
(Vestrupvej 124)
(Smedie - Vestrupvej 135)
(Jord ved Lem vejen)
(Jord ved Gim. Kirkevej 10)

tømrer Jens Christian Sørensen samt »Smed
jen«, matrikel nr. 26, der i 1948 blev solgt til
bysmed Jens Peder Pedersen.
De matrikelnumre, hvor der både er a og
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b, skyldes de udstykninger, der fandt sted i
årene umiddelbart før matriklens færdig
gørelse.
Således er matrikel nr. 3b en udstykning
fra matrikel nr. 3, hvorefter hovedmatriklen
fik nr. 3a.
Matriklen af 1844 er den, som stadig er
gældende, og ved de udstykninger, der siden
er gennemført, er nye matrikelnumre opstået
ved at sætte nye bogstaver efter de eksiste
rende numre. Fra 34 numre i 1844 var antal
let af matrikelnumre i 1925 nået op på 123

stk., hvoraf matrikel nr. 8 alene var delt i 12
numre fra 8a til 8m.
Da nogle af gårdejerne efter adskillige
jordhandler i tidens løb er kommet til at eje
et hav af matrikelnumre, er man i de senere
år begyndt at erstatte disse med et enkelt
nummer.
Dette er selvfølgelig et problem ved udar
bejdelse af ejendomshistorie, fordi man så
ikke kan være sikker på, at det nuværende
matrikelnummer kan føres direkte tilbage til
det oprindelige fra 1844.

Håndværk i ældre tid
Fra et samfund med 23 hustande i 1783 til et
samfund med 29 husstande i 1844 begyndte
udviklingen i Gimming at gå hurtigere i sid
ste halvdel af 1800-tallet. Således var der
over 50 husstande i begyndelsen af dette
århundrede, og selv om de mange udstyknin
ger, der kom i denne periode, skabte en del
små husmandsbrug, så betød udviklingen
også, at landsbysamfundet efterhånden æn
drede sig fra at være et næsten rent bonde
samfund til at være et mere blandet samfund,
hvor der også var en del, der ernærede sig
ved anden beskæftigelse end landbruget.
Efterhånden dukker der i byen flere per
soner op, der ernærer sig udelukkende ved
håndværk, mens de håndværkere, der har
været tidligere, kun havde håndværksfaget
som et bierhverv til landbruget.
Før 1857 var det forbudt for håndværkere
at nedsætte sig på landet, med mindre de til20

hørte fag, som blev anset for nødvendige til
dækning af bøndernes behov.
Af sådanne fag kan nævnes: grovsmede,
tømrere, bødkere, teglbrændere, pottema
gere, hjulmænd, murere, skindere, vævere,
skræddere og skomagere. Flere af disse land
håndværk fandtes da også i Gimming.
Indtil Smeden i Gimming i begyndelsen
af 1800-tallet blev ansat som »Bysmed« af
bylavet, var smedevirsomheden kun et bier
hverv. Således benævnes Niels Christensen i
1787 som »Selvejerhusmand og Smed«.
Af snedkere og tømrere var der også flere,
der havde disse fag som bierhverv. Christen
Nielsen Holck i »Kirkehuset« var »Fæste
husmand og Snedker« i slutningen af 1700tallet.
Niels Andersen i matrikel nr. 13, var
»Selvejerhusmand og Snedker« ca. 1770 til
ca. 1810, og hans 2 sønner gik i hans

Uddrag af Fortegnelse over samtlige Personer i Gimming-Lem Commun som drive Frinæ ring ifølge Lov af 20. Okto
ber 1868. Her ses dem i G imm in g by.

fodspor. Den ene, Jens Nielsen Snedker,
overtog faderens ejendom og havde snedker
faget som bierhverv indtil sin død i 1837.
Den anden søn, Thomas Nielsen, der bo
ede i »Kirkehuset« fra ca. 1820 til sin død i
1852, havde titel af »Tømmermand«, hvilket
i hans tilfælde har været hovedbeskæftigel
sen, idet han ikke ejede jord.
I matrikel nr. 19 boede fra 1808 til 1837
»Husmand og Snedker« Christen Nielsen
Møller, der havde snedkerfaget som bier
hverv, og i den samme ejendom fortsatte
sønnen Niels Christensen Møller med sned
kerfaget frem til sin død i 1858. Niels Chri
stensen Møller havde været i lære hos sin far.
Fra 1856 til 1893 boede i matrikel nr. 25
tømrer Jens Christian Sørensen, der havde
tømrerfaget som hovederhverv.

Der har også været bødkere i byen.
I slutningen af 1700-tallet nævnes »Selve
jerhusmand og Bødker« Peder Nielsen
Holck i matrikel nr. 19.
Ellers skal vi frem til slutningen af 1800tallet, hvor »Bødker og Slagter« Jens Chri
stian Christensen boede i matrikel nr. 13c.
Murerfaget dukker op i byen i sidste halv
del af 1800-tallet.
Fra 1857 til 1877 bor »Murer og Slagter«
Søren Andersen Bødker i matrikel nr. 15b.
Fra 1868 til 1883 bor »Husmand og Mu
rer« Mads Christian Nielsen i matr. nr. 18c.
Fra 1868 til 1910 bor »Murermester«
Niels Christian Jensen Mostrup i matrikel nr.
15f.
Desuden nævnes i 1880 en »Murer« Jør
gen Jensen.
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Til sikring af, at Gimming beboerne
havde fodtøjet i orden, har der gennem 1800tallet været »Træskomænd« og en enkelt
»Skomager« i byen.
I 1834 boede »Husmand og Træsko
mand« Peder Rasmussen Raunborg i matri
kel nr. 3b.
I 1845 boede »Husfæster og Træsko
mand« Jens Pedersen i matrikel nr. 21.
I 1860 boede »Husmand og Træsko
mand« Christen Jensen Havn i matrikel nr.
3b, og hos ham var to unge mænd i træsko
lære.

»Skomageren« Niels Nielsen boede i ma
trikel nr. 22c og senere 22a i perioden 1872
til 1908.
Af anden beskæftigelse i byen op gennem
1800-tallet har der været en del vævere,
skræddere, en enkelt hjulmand og en stenhugger.
I Spangen nævnes husmand Knud Søren
sen, der boede i matrikel nr. 6b fra 1830 til
1875, at være »Musikant«, så måske har han
spillet, når der er blevet festet i byen.
Endelig skal nævnes Gartneriet i Østergrave, som blev grundlagt i 1882 på matrikel
nr. 15b.

Gimmings fattige og Fattighuset
Overalt i landet har der til enhver tid været
mennesker, der ikke har været i stand til at
kunne forsørge sig selv. Før vor tid med so
cialt sikkerhedsnet har disse mennesker of
test levet i stor fattigdom. Tidligere kaldtes
disse mennesker for fattiglemmer eller al
misselemmer.
Fra gammel tid var det et kirkeligt anlig
gende at tage sig af fattigforsorgen i Dan
mark.
I 1708 blev tiggeri forbudt, og på landet
blev der oprettet fattigdistrikter, typisk et pa
storat, hvor fattigforsorgen skulle admini
streres af en sognefattigkommission bestå
ende af sognepræsten og 2-4 medhjælpere.
Der blev i hvert fattigdistrikt ført en fat
tigprotokol med angivelse af de fattiges
navne og opholdssted samt et fattigregnskab
med oplysning om de ydelser, den enkelte
fattige havde modtaget.
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Bestyrelsen af fattigvæsenet blev i 1841
overdraget til de nyoprettede sogneforstanderskaber.
Som fribolig for husarme fattige var det i
landsbyerne normalt, at der fandtes et fattig
hus eller en fattiggård, der tillige kunne tjene
som arbejdsanstalt for dem, der var i stand til
at yde et stykke arbejde.
Fra gammel tid er det som regel vanske
ligt at finde oplysninger om den dårligst stil
lede del af landbefolkningen, hvilket oftest
var de personer, der boede i gadehusene.
Ved ekstraskattemandtallet for Gimming i
1704 er disse personer dog listet op, selv om
de ikke havde mulighed for at bidrage med
noget som helst.

Ved et kig ind i gadehusene på dette tids
punkt fås følgende billede:

Håndværksmænd, Husmænd
og Inderster i Gimming
1. Niels Jacobsen Snedker og hustru Ka
ren Sørensdatter.
2. Simon Knudsen med sin hustru Jo
hanne Nielsdatter, forarmede.
3. Niels Christensen med sin hustru Bar
bara Tygesdatter, forarmede.
4. Inger Rasmusdatter og Else Trold er i
huse hos næstmeldte og er vanføre, ja tigger
deres brød.
5. Morten Hansen med sin hustru Anne
Nielsdatter er begge højaldrede, vel 80 år
hver, og har intet at leve af.

af nyt fattighus beskrives dets tilstand såle
des:
»Fattighuset i Gimming er så gammelt og
forfaldent, at det vist mest hensigtsmæssigen
burde nedrives og et nyt opbygges«.
Resultatet blev en udbedring og udvidelse af
det eksisterende hus, der gennemførtes i for
året 1825, og ved den lejlighed gives føl
gende beskrivelse af, hvordan huset var op
ført og indrettet:

Som det ses, er det én stor elendighed for
denne del af byens befolkning, hvoraf flere
måtte ty til tiggerstaven for at overleve.
I 1800-tallet blev der i byen etableret et
fattighus, hvor der typisk opholdt sig 6-10
personer.
Ved skøde af 30. juni 1811 købte Gimming-Lem sognekommission et 6 fags hus i
Gimming med haugeplads og noget gadejord
af Christen Hansen Loumand.
Christen Hansen Loumand og hans hustru
Anne Jensdatter, der på det tidspunkt var
oppe i årene, er sikkert blevet boende i huset,
for ved deres deres død, hun i 1813 og han i
1814, benævnes de begge som almisselem
mer.

»Bygningen opføres i egebindingsværk 3
alen imellem. Den søndre ende og vestlige
side mures af brændte sten. Taget udredes af
hartkornet, ligeledes udredes af hartkornet
rå sten til nordre ende og østre side og til
skillerum og skorsten. Piben opføres af
brændte sten.
Huset bliver 5 fag og 10^2 alen dyb, og
indrettes således at det midterste fag indret
tes til forstue og køkken.
2 fag på hver side indrettes til 2 stuer, og
kakkelovnene sættes midt imellem skillerum
met.
Både østre og vestre side forsynes med
forstuedøre og til begge sider med indgangs
døre. Over dørene til gaden sættes ruder for
at skaffe lysning i køkkenet. 4 fag nye vin
duer bliver at skaffe. 12 ruder i hver karm og
grønt glas«.

Ved en vurdering af forholdene i maj 1824
angående eventuel udvidelse eller opførelse

I sommeren 1849 blev huset tækket, og der
opførtes ny skorsten.

spigcn Jxtrflen ^randøbatter, 11 Kar gi., er for benveb 8 Dage fiben borts
gaaet fra ©imming ©fole og bar fiben iffe været at opfporge. ^>un var iført
ftribebe JBomulbøftæber, og er temmelig liben af æært. De, fom maatteans
træffe btnbe, btbeé at aflevere benbe til benbeé SJlober, Ixaren Ittarie
riFsbatter i ©tmming ^attigbuue.
Fra Randers Amtsavis den 19. august 1843.
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I Gimming fattighus har der boet mange forskellige mennesker, lige fra familier med små børn
til enlige ældre. Ved folketællingen i 1834 boede der følgende 7 personer i huset:

Karen Christensdatter
Marie Kathrine Pedersdatter
Ane Marie Rasmusdatter
Rasmus Jensen
Mickel Jensen
Kirsten Andersdatter
Christen Kolding

46 år
10 år
34 år
9 år
6 år
52 år
63 år

Da Christen Kolding døde i 1837, blev hans
efterladenskaber solgt ved auktion:

»20 april 1837 bortsolgte fattigkommis ionen
ved auction afdøde fattiglem Christen Peder
sen Koldings efterladenskaber, undtagen en
bl. vadmelskjole, 1 vest, 1 hat, 1 par bl.
boxer og 1 bl. livstykke som fattigkommissi
onen tilbageholdt for at omsy til fattiglem
Ane Marie Rasmusdatters halvnøgne børn i
Gimming fattighus.
Ligeledes tilbageholdtes 1 par nye bl. lag
ner, som nylig var bekostet til Christen Kol
ding.
Det øvrige indbragte 6 rigsdaler og 9 skil
ling«.

Ved senere folketællinger ses nogenlunde
samme fordelinger, typisk med enlige kvin
der med børn, som har mistet forsørgeren, el
ler ældre mennesker, der ikke længere er i
stand til at forsørge sig selv og heller ikke
har mulighed for at gå på aftægt hos familie
Huset var beliggende lige øst for »Damgård«
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separeret
ugift
enke
ugift
ugift
ugift
enkemand

Fri bopcel, lever af håndarbejde
Hendes barn
Almisselem
Hendes barn
Hendes barn
Indsidder, lever af håndarbejde
Almisselem

over for den gamle smedje. Det fungerede
som fattighus i knap 100 år, og en af de sid
ste beretninger om en beboer har vi fra 1905:

»Den 19. december 1905 afleverede politiet
som subsistensløs og erhvervsløs arbejds
mand Christen Andersen Degn, som derefter
blev indlagt i den herværende »Fattiggaard«, da han er forsørgelsesberettiget
her«.

Hermed er der givet et indblik i forholdene
for den lille del af byens beboere, som den
gang tilhørte samfundets laveste sociale
klasse.
I 1908 solgte Gimming-Lem sogneråd
fattighuset til gårdmand Niels Peter Brix, der
nedbrød det og brugte materialerne til op
førelse af en udbygning på sin gård, Gim
ming Kirkevej 10.
Niels Peter Brix gav kun 50 kr. for huset,
så dets tilstand har sikkert været ret ringe.
Grunden, som havde matrikel nr. 24, blev
solgt til gårdejer Peder Jensen Melgaard, der
dengang ejede »Damgård«.

Hyrden Johan Philip von Calven
Denne beretning er skrevet ud fra materiale udarbejdet af Jan Hyllested, Randers
Omkring midten af 1700-tallet dukker en
person op i Gimming, hvis skæbne og her
komst det er værd at se lidt nærmere på.
Hans navn var Johan Philip von Calven,
og han var hyrde i Gimming til omkring
1758. Han nævnes første gang i 1744, da han
står opført i Gimming sogns fattigvæsens
protokol.
Her er følgende indført:
»3) Til Feltskiere Kolbladt for at Curere den
Fattige Kalwer efter hosfølgende kvittering
No. 3, udlagt 2 Rdr.«.
I 1753 giftede hyrden sig i Gimming kirke
med pigen Kirsten Nielsdatter, som var
datter af almisselem og tidligere dragon Ni
els Christensen Valsted og hustru Mette Ni
elsdatter i Tjærby, senere boende i Gimming.
Parret fik herefter følgende børn:
Charlotte Amalia, født 1755, Grethe
Kirstine, født 1756, Mette, født 1759 og
død som spæd, Mette, født 1760, Magnus,
født 1762, Frands Henrich, født 1764, og
Johanne, født 1767.
I denne periode nævnes familien også i
fattigvæsensprotokollen. I 1758 står der
blandt andet følgende:

»2. Til den meget ynkværdige forrige Hyrde i

Gimming Johan Philip Calmer, der er ikke
allene sengeliggende, men hans slette til
stand bekiendt, er efter Sogne Mændenes Begiering, til hans og kones med 3 smaa Børns
ophold, uddelt - l Rdr
Til den Vacante
portion no. 5 at nyde,
har en Del af Sogne Mændene foreslaget
Niels Valsteds hustru (svigermoderen) i Gim
ming, der nu er saa gammel og affældig at
hun intet kan fortiene til Lifs ophold, andre
igien har foreslaget den i en Elendig Tilstand
liggende Johan Philip Calmer, der nu foru
den sin forrige Elendighed er beladt med et
Slag, som giør hans Tilstand des mere ynk
værdig, og Kone med Børn beklagelige, i
denne henseende har jeg største Aarsag at
Recommendere paa bedste Maade dette ynk
værdige Menneske til at maatte nyde den Va
cante portion saa længe han i denne Elen
dighed befindes, og naar nogen forandring
med ham skulle ske, enten ved døden eller
Legems Sundhed, at den da måtte forfalde til
den trængende Niels Valsteds hustru.
Randers den 24. Januar 1758 - Bech.«
Som det ses af ovenstående, var det i denne
periode én stor elendighed for denne fattige
Gimmingfamilie, der foruden familiefaderen
med kone og børn nu også bestod af sviger
forældrene, som var gamle.
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Af kirkebogen ses det, at Johan Philip le
vede endnu i 22 år, så måske er han kommet
nogenlunde til hægterne igen. Ved sin død i
1780 nævnes han som hospitalslem i Gimming.
Familien har måske boet i byens gamle
hyrdehus, der var beliggende på den nu
værende adresse Vestrupvej 124 eller i byens
hus med nuværende adresse Vestrupvej 145.
Men hvem var i grunden denne fattige
Gimminghyrde, hvis slægtsnavn »von Calven« leder tankerne hen på noget større,
måske adeligt?
Jan Hyllested fra Randers, som er en af
hyrdens efterkommere, har gennem sin
forskning fundet følgende om denne hyrdes
herkomst:
En væsentlig kilde, der kan give et indblik
i hyrdens fortid, er et skifte i Horsens Skifte
protokol fra 1734. Skiftet er efter en Elisa
beth Sophia, enke efter afdøde løjtnant Otto
Friderich von Calven. Deres 3 sønner næv
nes som følgende:

»1. Frantz Henrick von Calven, korporal
under hr. Pultz's kompagni ved generalma
jor Oberhertz's regiment. 2. Magnus Ernst
von Calven, korporal under livkompagniet
ved generalmajor Oberhertz's regiment. 3.
Johan Philip von Calven, 10 år gammel.«

Hvis denne forældreløse 10 års dreng i Hor
sens, søn af en løjtnant, er den senere hyrde
i Gimming, har han således opkaldt sine
egne sønner efter 2 ældre brødre.
En anden kilde, der kan kaste et lys over
familien, er Hirsch: »Danske og norske offi
cerer«. Her nævnes følgende om Otto Fri
derich von Calven:
»Premiereløjtnant 13-10 1711, ansat i hol
stenske gevorbne Rytterregiment 18-2 1722,
død 29-5 1724 i Horsens efter 4 års syg
dom. «
og om sønnen Johan Philip Kalven:
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»Landkadet 10-10 1738, udslettet af kom
pagniets lister ifølge ordre af 23-1 1740, da
han har absenteret sig (deserteret).«

Dette forklarer måske en hel del!
Den 10-årige forældreløse dreng var sik
kert allerede ved moderens død bestemt til at
skulle være officer ligesom sin far. Han har
imidlertid ikke haft lyst til det, hvorfor han
deserterede.
I 1744 træffes han for første gang i Gim
ming, og her bliver han resten af sit liv. Hvor
han har opholdt sig i perioden fra 1740 til
1744 vides ikke.
Johan Philip von Calvens søn Frands
Henrich, kaldet Frands Philip, var den ene
ste af børnene, der var tilbage i Gimming ved
folketællingen i 1787.
Her nævnes han som nationalsoldat,
fæstehusmand og væver. Han var desuden
portør ved Randers Hospital.
Han boede i Byens hus, nuværende
adresse Vestrupvej 145, sammen med sin
hustru Inger Christensdatter og sin mor
Kirsten Nielsdatter.
Ca. 1793 flytter familien til Tjærby, og
ved folketællingen i 1801 nævnes han der
som husmand og jordbruger.
Omkring 1802 går det galt for ham. Han
arresteres for tyveri og får en dom på 2 år.
Han blev indsat i Viborg tugthus den 27. ok
tober 1802 og løslades igen den 28. oktober
1804.
1 1805 opholder Frands Philip sig i Ran
ders, men flytter herefter langt væk fra sin
fødeegn.
I 1837 dør han i Tirstrup på Djursland.
Ved folketællingen der i 1834 nævnes han
som indsidder og stenpikker.
Med denne beretning om Johan Philip
von Calven og hans uheldige søn afsluttes
hermed et afsnit om en fattig hyrde og hans
familie i Gimming. En historie om en de
route fra et højere socialt lag til den laveste
status i samfundet.

Beretning fra krigen i 1864

Da tyskerne kom. (legnet af Poul Steffensen).
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Takket være forfatteren Alfred Ipsen, der var
plejesøn af præsten i Gimming (1862-1880),
Hans Stenstrup Ipsen, er det i dag muligt at
give en lille beretning om tyskernes besøg i
Gimming under krigen i 1864.
Alfred Ipsen, der på den tid var 11 år, bo
ede hjemme hos plejeforældrene i Gimming
præstegård.
»Illustreret Tidende« bragte i udgaven fra
den 23. januar 1898 en selvbiografi af den
kendte forfatter, som ved den lejlighed beret
tede om sine oplevelser fra krigen.
Om tyskernes ankomst til Gimming for
tæller han følgende:

de to tyskeres tilstedeværelse, gjaldt dog
ikke alle.
Følgende berettes:

»Min Broder og jeg sad i Dagligstuen og
læste med Fader, om det var Berlins Læse
bog eller Robinson Crusoe, kan jeg ikke hu
ske. Saa ser min Fader pludselig op fra Bo
gen og kaster et Blik op ad Vejen, hvor et Par
Ryttere i Uniform og med blinkende Sabler
kom farende i rask Trav ned mod P ræstegaarden.
»Der har vi nok Tyskerne,« sagde min Fa
der. Og dermed var Timen forbi. Vi havde
Storvadsk den Dag, og jeg fo 'r af Sted ned i
Kælderen, hvor min Moder sammen med en
Pige og et Par Koner fra Byen stod over
Vadskeballerne. Ved min Meddelelse udbrød
de i et saadant Jammerkor, som om verdens
undergang kunde være umiddelbart for
Haanden.«

De to tyskere tog af sted igen, men få dage
efter var der atter besøg.
Herfra berettes følgende:

Alfred Ipsen gemte sig herefter på den anden
side af tjørnehækken nederst i haven og se
nere bag et dige. Da hans 2 år yngre broder
senere fandt ham der, kunne han fortælle, at
faren var drevet over. Begge brødrene vendte
derefter tilbage til gården.
Da de kom tilbage, var de to skæggede
ryttere i færd med at sluge rå hønseæg, som
de havde fået efter megen parlamenteren. In
gen havde kunnet forstå, hvad det var, de øn
skede, når de sagde »Eier von den Hiihnern«.
Den nervøsitet, der opstod som følge af
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»Vor gamle Pige Ane viste ved den Lejlighed
en heroisk Opførsel, der fortjener at antegnes. Da hun nemlig kom gaaende med sin
Tørvekurv paa Vej hen til Tørvehuset, raabte
de hende straks an: »Alte Mutter! Kommen
Sie hier.« Men hun svarede med den mest
uforstyrrede sindsro: »A har skott ’ Staahn. A
ska hen i Tørrehuset etter Tørr te Præjsten.«
Så forskellig var Opfattelsen af Situatio
nens Alvor og Farlighed.«

»Da Tyskerne kom næste Gang - det maa vist
have været en af de nærmest følgende Dage
- løb det ikke saa fredeligt af og den lille By
fik da et helt andet Begreb om Krigens Alvor.
Da kom de nemlig som Heste røvere. De for
delte sig i smaa Afdelinger, der afsøgte alle
Byens Gaarde. Alle Vegne forlangte de He
stene ud. Denne Fordring udbredte alminde
lig Rædsel og Forfærdelse, saa vist som Byen
ikke ejede noget dyrebarere end dens Heste.
Mange Steder kom det vel til Modstand,
uden at det dog havde alvorligere Følger.
Hvor man ikke vilde efterkomme Ordren, gik
de selv ind i Staldene og trak Hestene ud.
Værst gik det ud over den gamle, pensione
rede Skolelærer »Momme sen«: thi da han,
der var en Lovens og Ordenens Mand til det
yderste, nægtede at udlevere disse Voldsmænd sit elskede Dyr, sin »Lars«, trak de
ham i Øret og tvang ham - der sikkert ikke i
tyve Aar havde været paa Hesteryg - til at
sætte sig op paa det ærværdige Dyr, og det
Skue, der nu frembød sig, da den hvidhaarede Gubbe under Bevogtning af besablede
Krigsmænd red hen gennem Gaden paa sin
Rosinante til Ynk for Byens Befolkning,

Tyskerne tvang den gamle skolelærer »Monunesen« til at ride gennem byen på sin hest. (Tegnet af Poul Steffensen).

hvoraf de fleste i sin Tid havde haft ham til
Lærer, var et saadant, der vel kunde fortjene
at foreviges en Malers Pensel.
Paa alle Gærder stod Kvinder og Børn og
saa efter de bortdragende Heste, som førtes
ud af Byen i sydlig Retning, og overalt hør
tes der en Jammer som ved Jerusalems For
styrrelse.
Det gik dog ikke så galt, som man havde
tænkt sig. Hen ad Aften vendte de fleste af
Hestene tilbage igen og bleve opstaldede
paa de vante Pladser. Kun nogle faa Stykker
havde Tyskerne beholdt, og hvad dem angik,
saa beroligede de Ejerne for det lidte Tab

med den Trøst: »Gongen af Dannemark be
daler.«
I den følgende Tid fik Byen Lejlighed til at
gøre Tyskernes nærmere Bekendtskab, idet
den hyppigt havde Indkvartering, og Bebo
erne, der snart lærte at gøre sig forstaaelige
for dem, dels ved Hjælp af Anskue Isesmidler,
dels ved Hjælp af tyske Gloser, de efterhaanden tilegnede sig, gjorde den Erfaring, at
disse Tyskere alligevel ikke vare saa slemme,
som de havde troet. De mindre gode Ele
menter, som naturligvis fandtes ogsaa imel
lem dem, holdtes i Tømme af den strenge
Disciplin, der ikke saa igennem Fingre med
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noget. Byens Dansesal, der laa midt i Byen,
blev benyttet som en Slags Hovedvagt, og jeg
husker, at jeg med Spænding har kigget ind
gennem Dørsprækken, fordi en Mand laa i
Krumslutning derinde som Straf for et Ty
veri, han havde begaaet.
Min første Angst for Tyskerne var nu for
længst et tilbagelagt Stadium. Jeg indtog nu
en indflydelsesrig Stilling som »Tolk«, der
benyttedes i forskellige Missioner, og paa
samme Tid forkæledes jeg af Underofficerer
og Menige, der vare meget glade ved at have
en Dreng til Selskab, én lavede Flitsbue til
mig, en anden trakterede mig med Beskøjter
- til sidst glemte jeg ganske, at disse godmo
dige og gemytlige Folk vare mit Lands Fjen
der, og kun en Gang imellem, naar Medde

lelsen om en Tysk Sejr opildnede Gemyt
terne, mens den vakte Sorg og Mismod hos
de danske, føltes der endnu en Dissonans.«

Lærer Mommesen, som Alfred Ipsen næv
ner, var den gamle skolelærer Anders Mo
gensen, der underviste byens børn gennem
43 år.
Som en lille tilføjelse til denne beretning
skal det nævnes, at byen ved krigens begyn
delse leverede 2 heste til den danske armé.
Kravet om levering af 2 heste kom i en
skrivelse fra herredsfogeden dateret 3. januar
1864. En ridehest og en trækhest blev købt
og afleveret i Randers den 6. januar, og amts
kvittering for hestenes aflevering og modta
gelse blev tilstillet sogneforstanderskabet.

Gimming kirkes historie
Gimming kirke er opført i det 12. århundrede
i romansk stil. Den er bygget af granitkva
dre, som var det fornemste byggemateriale
dengang. Den oprindelige, grovere granit ad
skiller sig tydeligt fra den nyere omkring de
senere udvidede vinduer, hvor overfladen er
behandlet med finere redskaber. Mod nord er
et af de oprindelige vinduer bevaret. Det er
ganske lille med en rund bue foroven. En
overligger til et andet af de gamle vinduer
ses indmuret i korets gavlvæg.
På et senere tidspunkt har man haft behov
for mere dagslys i kirken og udvidet vindu
erne, »smigret« dem, som det hedder. Vindu
erne mod nord og syd er blyindfattede. Op
rindelig har kirken haft mindst én glasmosa
ikrude. Under udgravningen ved den store
renovering efter svampeangrebet i 1990 kom
små stumper af en sådan rude for dagens lys.
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Over kirkens to døre, syddøren inde i
våbenhuset og den tilmurede, tidligere kvin
dedør mod nord, bemærker man et ejendom
meligt motiv på overliggerstenen. Det kaldes
et båndsløjfe- eller kringleornament og er
karakteristisk for en række af Randers-egnens kirker. Den fornemste af disse sløjfe
portaler befinder sig i Lem kirke. Den har
formodentlig stået model til de lidt mindre
kunstfærdige portaler i Gimming kirke. Or
namentet minder om vikingetidens orme
slyng udskåret i træ.

Kirketårnet
Kirken havde oprindelig intet tårn. Det kom
først til i begyndelsen af det 15. århundrede.
Den del af vestgavlen, som nu skulle stå
åben ind i tårnrummet, blev brudt ned, og

Gimming kirke før tårnet blev kalket.

man anvendte disse kvadre i tårnets nederste
del. Tårnet er smallere end vestgavlen, så der
blev plads til at anbringe to små vinduer over
hinanden på hver side af tårnet. Resten af
tårnet er bygget af munkesten. I tårnet hæn
ger en klokke fra 1767 udført hos C. Kønig,
Viborg.

Døbefonten
Bevæger vi os ind i kirkerummet, genfinder
vi granitten i den bevarede korbue. Den
gamle granitdøbefont er derimod ikke beva
ret. Af en eller anden grund solgtes den på
auktion for 20 kr. engang i det 19. århun
drede. Man mener, at den har været nedgra
vet og brugt som vandtrug til kreaturer i
Knud Vinthers gård i Bjergby.
Den middelalderlige døbefont, som angi
velig var udsmykket med fire udhuggede
løver og en delfin, en såkaldt løvefont, er
stattedes af et servantelignende stativ af træ

Gimming kirkes døbefont fra ca. 1870-1932. Døbt
»servanten«.
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dateret til ca. 1870. Dette befinder sig nu på
Kulturhistorisk Museum i Randers. Den nu
værende font blev leveret fra De forenede
Granitbrud på Bornholm i 1932.

Altertavlen
Altertavlen fra 1807 har barokke former med
skråtstillede, brudte gavle ved topstykket,
runde og flade søjler på hver side samt
»Guds øje« omgivet af stråleglans i midten.
Tavlen er en kopi i formindsket størrelse
af altertavlen i St. Mortens kirke i Randers.
Det gamle alterbillede med en på træ malet
fremstilling af nadverindstiftelsen blev i
1952 anbragt i midterfeltet igen. National
museets konservator betegnede det som en
god repræsentant for »malermesterkunst« fra
først i det 19. århundrede. Billedet blev kas
seret i 1889 til fordel for en kunstnerisk vær
diløs efterligning af et opstandelsesbillede af
Carl Bloch. I 1931 blev man opmærksom på
det gamle alterbillede på loftet, og i 1952
kom det tilbage på sin oprindelige plads. På
billedets bagside fortæller en indskrift:
»Anno 1807 er denne Altertavle og 1808 ny
Skriftestol og Degne stol af Kirkens Ejer, Clemen Møller på Slyngborg i Randers, og hans
dydædle Hustru, Karen Marie Mammen af
nyt bekostet og opsat.«

Den følgende kirkeejer, Clemen Møllers søn,
Søren Møller har tilføjet følgende:
»Aar 1835 blev søndre Side af Højkirken
omtækket med nyt Bly. 1842 blev Vaabenhuset opbygget. 1846 bekostet nyt Knæfald, ny
trappe til Svalen og Bjælkerne beklædt, samt
hele Kirken opmålet; alt bekostet af Kirkens
ejer Søren Møller på Slyngborg.«

Våbenhuset
Våbenhuset er opført af mursten, hvorefter
det er pudset og kalket. Vinduerne er af ny
ere dato og lavet som sprossevinduer. På
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gavlen står årstallet 1842 samt kirkeejerens
forbogstaver. Lemmen over kirkedøren blev
brugt, når gårdmændene skulle aflevere de
res årlige tiende i form af korn.

Prædikestolen
Kirkens prædikestol med tilhørende lydhim
mel hører til kirkens mest værdifulde inven
tar. På baggrund af stilen - prægtig, næsten
overdådig renæssance - tidsfæstes den til pe
rioden mellem 1620 og 1640. I stolens fire
storfelter ses evangelisterne ved deres skri
vepulte, derunder deres symboler: barnet,
løven, oksen og ørnen. De flankeres af fem
symbolske figurer: »troen« med korset, »vis
dommen« med slangen, »håbet« med anke
ret, »mådehold« med kanden og »styrke«
med søjlen - ægte renæssancedyder. Det ind
lagte træ er foroven udsmykket med en
hjørningmotiver.
Også lydhimlen er interessant. Indtil re
staureringen i 1961 lå den i mange år i stum
per og stykker på loftet over våbenhuset. Da
man fik stumperne sat sammen, afslørede
dens konstruktion, at prædikestolen oprinde
lig havde haft en anden placering. Indtil
1961 stod den op mod et hjørne mellem syd
muren og korbuens mur. Trappen op til sto
len gik langs den højre side af korbuemuren.
I forbindelse med hovedistandsættelsen
overvejede man, om stolen oprindelig havde
stået midt foran korbuen med en lille trappe
op bagved forbundet med lydhimlen med en
bagvæg.
En anden mulighed var dog nok så sand
synlig, og valget faldt på denne udformning.
Man lavede en opgang gennem korbuen, så
man kunne anbringe stol og himmel lige
mod den plane mur. På denne måde kom de
smukke billedskærerarbejder igen til deres
ret.
Med sine tårne, tinder og østerlandske
halvmåner symboliserer lydhimlen den him
melske stad Jerusalem, som gemmer sig bag
bymuren.

Orgel og pulpitur
Pulpituret, »svalen«, som kirkeejer Søren
Møller kaldte det, stammer fra det 17. århun
drede. Panelværket er med sine kunstfærdige
motiver næppe lavet til Gimming kirke.
Måske har det oprindelig hørt hjemme på
Dronningborg slot.
Kirkens orgel er anbragt på pulpituret.
Det første orgel blev skænket i 1925 af Jonas
Sørensen og hustru, Tjærby. Den gamle or
gelfacade blev bevaret, da det nuværende or
gel kom til i 1979.

Inventar
Til kirkens ældste inventar hører det enkle,
fornemme dåbsfad fra 1702 med inskriptio
nen. »Gimming Kirkes Daabsbeken«, alter

kalken fra 1690 og den lille smukke malmly
sekrone, som ifølge testamente af fjerde no
vember 1739 er skænket af Hr. krigsråd
Ulsøe. (Samme Ulsøe er omtalt på side 14 i
denne bog).
Kirkeskibet, som er ophængt under loftet,
er ligeledes en gave skænket omkring 1910
af en af kirkens tidligere præster, pastor O.
H. Pedersen.
Kirkens nyeste inventar er skænket og
skabt af kunstneren Inge Melby Jensen. Det
drejer sig om et flisebillede og de to smukke
vaser på alteret. Billedet, som er i blåt og
guld, har fået plads på væggen ved siden af
prædikestolen. Det symboliserer væsentlige
elementer i kristendommen, såsom dåben,
velsignelsen, nadverbordet, korsfæstelsen og
opstandelsen.
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Kirkegården
Kirkegården er blevet udvidet to gange. I
sogneforstanderskabets protokol fra 18411892 står der under datoen 9.10.1890 føl
gende:

»Da det stykke jord, hvorpå retiraderne ved
Gimming skole er opførte, sandsynligvis vil
blive taget i brug ved kirkegårdens udvi
delse, vedtages det at andrage om, at det må
blive pålagt kirkeejerne at bekoste flytningen
heraf Og da den østlige del af byens bebo
ere og udflyttere gennem tiden har haft

færdslen over dette jordstykke til kirken, øn
sker man bibeholdt en låge på kirke
gårdsmuren ved det østlige hjørne.«

Denne udvidelse blev foretaget. Man kan se
det på det manglende hjørne, hvor huset
Vestrupvej 145 ligger i vejen. Udvidelsen
drejer sig om en strimmel jord på 10 x 37 m.
Senere omkring 1910 skete nok en udvi
delse; denne gang mod vest. Kirken ejede et
hus, Kirkehuset, som var et vinkelhus med to
beboelser. Det blev brudt ned, og udvidelsen
anvendes i dag delvis til affaldsplads, men er
ikke blevet brugt ret meget til gravsteder.

Præsteliste for Gimming sogn
1496-? 15-- 1556 1556 1598
1598 1645
1645 1692
1692 1701
1701 1707
1707 - 1722

1856
1862
1880
1884
1895

-

1862
1880
1884
1895
1928

1928 - 1931

1932 - 1973
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Peder Ovesen
Lave.
Christen Pedersen.
Anders Pedersen.
Bertel Frandsen.
Jacob Jensen Hobroe.
Laurids Nielsen Randrup.
L. N. Randrup har forfattet den kendte »Randersmarch« fra 1698.
Hans Clausen.
Ved Hans Clausens afgang i 1722 blev der ikke ansat ny præst i Gimming sogn,
men Gimming og Lem sogne blev lagt under en af de residerende kapellaner i
Randers. I 1803 blev Gimming et selvstændigt sognekald med Lem som
anneks.
I 1856 købte man en gammel bondegård, og på den tilliggende jord byggede
man en ny præstegård.
John Daugård.
Hans Stenstrup Ipsen.
August Frederik Basse.
Carl Emil Skjærbæk.
Ole Hans Pedersen.
Ole Hans Pedersen mindes som en jævn og beskeden mand, solid i sin gerning,
bange for store ord. Hans urne er nedsat på Gimming kirkegård.
Jens Peter Karl Bang-Jensen.
Bang-Jensens flyttede til Suderø på Færøerne, senere til Fejø. Fru Bang-Jensen
syede en alterdug til Gimming Kirke.
Alfred Benned Pedersen.
Ved Benned Pedersens afgang efter 41 års virke blev Gimming sammenlagt
med Dronningborg pastorat og Lem med Set. Andreas i Randers.

Kirken som handelsvare
Det er underligt at tænke på, at en kirke kan
være genstand for privat investering. Gen
nem tiderne har skiftevis konger og private
velhavere været kirkeejere. Til kirken knytte
des indtægt i form af tiende. Så hvis der ikke
blev investeret ret meget i form af vedlige
holdelse og forbedringer, kunne det være en
god forretning at eje en kirke.
Gimming kirke hørte i tidligere tid under
Dronningborg slot, da dette var krongods.
Som så mange andre kirker her i landet kom
også Gimming kirke på private hænder, da
kongen kom i pengeforlegenhed.
Efter fredsslutningen med Sverige i
Brømsebro i 1645 fattedes riget penge, og
det blev kong Christian IV’s sørgelige lod i
sit sidste leveår at sælge såkaldte »patronatsrettigheder« for penge. Under hans efterføl
ger, Frederik III, skete der en del afhændel
ser af kirker, og kongen forlangte ydermere i
1662, at præsterne skulle købe deres præste
gårde for at dække statens krigsgæld. Efter
følgeren i embedet skulle så holde dem ska
desløse. Denne indløsningssum bestod helt
til 1919.
Den store kirkesalgenes tid kom i 1680erne under kong Christian V. Den Skånske
krig havde tømt landets pengekasse. Fra og
med 1686 afhændedes en stor mængde kir
ker rundt om i landet. Kongen solgte dem
ved offentlig auktion. Med ejerskabet fulgte
retten til at udnævne og ansætte præster.
Køberne var ofte pengestærke, indvandrede
tyske adelsmænd, eller borgerlige »gullasch
baroner«, som havde tjent sig op på krigsle
verancer. Man kan let forestille sig, hvordan
kirkerne i sådanne tilfælde ofte fik lov at for
falde. Også præsteudnævnelser blev underti
den de rene skandaler.
Gimming og Lem kirker kom under ham
meren den 30. april 1712 på Koldinghus.
Køberen af kirkerne var sognepræst Hans
Capel Haasum fra Holbæk. Han måtte betale

2690 rigsdaler for de to kirker. Efter kirke
ejerens død gik de tilbage til kronen.
I Frederik V’s sidste regeringsår voksede
Danmarks statsgæld fra 1 til 12 millioner
rigsdaler. Endnu en gang måtte man sælge
ud af krongodsernes herligheder. 1 1765 blev
der holdt auktion over Dronningborg Rytter
distrikts jordegods, kirke og tiende. Gim
ming kirke blev købt for 2690 rigsdaler af
Frederich Westrup fra Randers.
Kun et halvt år senere solgte han kirken til
Søren demensen Møller til Slyngborg, en
stor staldgård, som lå på den nordre side af
vejen uden for Randers Vesterport. Den
havde marker, hvor vi nu har Søren Møllers
gade, St. Blichersgade og Slyngborggade.
I tre generationer ejede Møller-slægten
Gimming kirke frem til 1876. Igennem årene
ofrede de store summer på kirken i form af
istandsættelser og opførelse af våbenhus.
Den sidste af de tre, Søren Møller, der var
født i 1808, har givet navn til Søren Møllers
gade. Et maleri af ham hænger i byrådssalen
sammen med andre legatstifteres.
Da Søren Møller ikke havde børn, der
kunne overtage kirken efter ham, solgte han
i 1876 til to Randers-købmænd, Mønster og
Boye, for 16.000 kr. Allerede samme dag
solgte købmændene til 20 mænd i Tjærby for
19.000 kr. Det kan man vel kalde en rask
handel og en fed fortjeneste.
Med den nye lov om menighedsråd af 15.
maj 1903 skulle så vidt muligt alle kirker
overgå til selveje - d.v.s. ejes af samtlige fol
kekirkens medlemmer i et sogn og bestyres
af et folkevalgt menighedsråd.
Økonomien skulle ikke længere klares
ved tiende af bøndernes afgrøde og offer til
præst og degn, men ved opkrævning af kir
keskat fra samtlige medlemmer af Den Dan
ske Folkekirke.
Der gik nogle år, før alle kirker ejedes af
menigheden. Den 1. januar 1914 gik Gim
ming kirke over til selveje. Den 28. januar
samme år afholdtes afleveringsforretning.
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Til stede var tiende-ejernes repræsentanter,
gårdejerne Niels Nielsen, Tjærbyvang og
Chr. Brix, Gimming. Desuden pastor Ole H.
Pedersen og formanden for det kommende
menighedsråd, Jens Peter Sørensen, Tjærby
samt to andre menighedsrådsmedlemmer,
gårdejerne Niels Brix og Niels Chr. Nielsen,
Gimming.

Historier med tilknytning
til kirke, præst og degn
Da proprietær Buus på Bjellerup Ladegård
en februardag skulle begraves på Gimming
kirkegård, var der tilsagt seks betalte lig
bærere. De mødte i god tid; der var frokost
på gården inden begravelsen, og ligbærerne
var selvfølgelig med. De tog godt for sig af
retterne og fik nogle store kaffepuncher. Da
de kom ud i kulden - de skulle jo gå bagefter
ligvognen til Gimming - tog den hårdt på
dem, så de blev meget berusede. Men til
Gimming kom de, og kisten skulle så bæres
ind i kirken. Den skulle drejes for at komme
op mod alteret. Den eneste, som var lokal
kendt, var Thøger, som var født i Tjærby.
Han havde som ung soldat været underkor
poral. Da han nu var i temmelig god stem
ning, slap han kisten og kommanderede med
høj røst: »Holdt! Højre om!«
Provst Skjærbæk gik dem i møde; han
kunne godt se, at de herrer var blevet lidt
besofne.
Så sagde han: »Stille børn! I er i Guds
hus«.
Det fortælles, at pastor Ole Pedersen i sin
tid var indstillet til provst. Biskoppen over
Århus Stift var på besøg og skulle overnatte
i Gimming Præstegård. Det var vinter - så for
at gøre det så godt for biskoppen som muligt,
havde præstefruen sat en petroleumslampe
ind til at lune lidt op i det værelse, hvor bi
skoppen skulle sove. Her havde han anbragt
alt sit medbragte tøj. Lampen kom til at ose
ganske forfærdeligt, så tøjet var tilnærmel
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sesvis ødelagt. Det tog biskoppen meget for
trydeligt op, og Ole Pedersen blev ikke
provst.
I 1925 bestemte man, at Gimming kirke
skulle forsynes med et orgel. Gårdejer Jonas
Sørensen i Tjærby tilbød at skænke det, og
det var jo smukt tænkt. Menighedsrådet har
åbenbart ment, at det foreslåede orgel var for
lille, og de forhandlede en ekstra gang med
Jonas Sørensen. Han bekostede så et større
orgel imod at få sit navn sat på en sølvplade
på orglet. Det således prydede orgel blev til
stor glæde, idet det ledsagede salmesangen
helt til 1979, hvor det var slidt op og et nyt
installeredes.
Lærer Gaardsøe var foruden lærer også
kordegn i kirken; det hørte jo med til lærer
kaldet på landet. Benned Pedersen havde
»fornøjelsen« at samarbejde med Gaardsøe i
en længere årrække. Gaardsøe havde sin helt
specielle degnestol, som blev benyttet under
præstens prædiken. Den var placeret i koret
overfor prædikestolen. Men ikke blot stolen
blev benyttet, det gjorde avisen også. Gaard
søe undlod bestemt ikke at gøre opmærksom
på, hvad han foretog sig, for avisen raslede
lystigt under hele prædikenen. Pastor Peder
sen tyssede gentagne gange på degnen, der
tronende i sin stol uanfægtet raslede videre
og jo derved indirekte lod forstå, at avisen
interesserede ham mere end præstens prædi
ken.
Den 25.6.1937 er første klage noteret i
menighedsrådets protokol, og den 14.10.
1937 findes endnu en klage og henstilling til
degnen om ikke at forstyrre under gudstjene
sten.
Da heller ikke denne henstilling havde
nogen effekt, valgte man at fjerne degnesto
len. Den blev sat op på kirkens loft. Den fin
des desværre ikke mere. Hvor den er blevet
af, vides ikke.
Det var imidlertid ikke kun i kirken over
for præst og menighed, at Gaardsøe udfol
dede sin specielle personlighed. Tidligere

menighedsrådsformand og nuværende kirke
værge, Knud Nielsen på Tinget, var i 1956
netop flyttet til Gimming og indfandt sig i
Brugsen. Der sad Gaardsøe. Han hilste den
indtrædende: »Nå, De er ny, hvor kommer
De så fra?« Jo, Knud Nielsen kom da fra
Gjerlev. »Hnåe«, sagde Gaardsøe, »det er jo
der, de tossede bor!« »Javel«, svarede Knud
Nielsen, »og nu har jeg så set den første
her«.
Gaardsøe blev for en gangs skyld tavs og
gik. Men brugsuddeleren forklarede helt al
tereret og flammende rød i ansigtet tilflytte
ren, at sådan kunne man skam ikke tale til
byens degn og lærer.
Gaardsøe undlod heller ikke at gøre op
mærksom på det, hvis der var noget ved
folks udseende i øvrigt, som han fandt påfal
dende. Da han første gang hilste på en af be
boerne, der var en meget spinkel mand og

ikke af garderhøjde, målte han ham med
øjnene og tiltalte manden på følgende måde:
»Nåh, hvad er De så for en hanekylling?«
Ved menighedsrådsvalget i 1969 indtrådte
politiassistent Axel Bøye i Gimming menig
hedsråd. Fra 11.10.73 blev han proto
kolfører, og fra da af fremtræder protokollen
som meget levende læsning. Man er næsten
til stede ved møderne og kan følge forhand
lingerne. I et enkelt tilfælde har Bøye endog
uddraget essensen af præstens søndags
prædiken og bogført den.
Samme Axel Bøye, der døde i 1995, er i
øvrigt den Gimmingborger, der har fået mest
valuta for sin kirkeskat. På de allerfleste sønog helligdage var han i kirke, men kunne det
enkelte gange ske - sådan i årenes løb - at
Bøye ikke kunne være til stede ved gudstje
nesten, ja, så ringede han gerne til præsten
for at melde afbud.

Præsten og præstefamilien i
Gimming Præstegaard 1932-73
Fortalt af Bodil Klitgaard
Sognepræst i Gimming (herunder også
Tjærby) og Lem i årene 1932-73 var Alfred
Benned Pedersen, født 3. april 1904, død fe
bruar 1992.
Far var købmandssøn, født i Nr. Vejrup
(nordvest for Esbjerg), hvor han begyndte
sin skolegang (1917-20 realskolen i Grind
sted, afsluttet med Almindelig Forberedel
seseksamen, 1921-23 Rønde Artiumskursus,
dimitteret herfra som student, klassisk
sproglig linje). Mens han studerede teologi,
vikarierede han en tid som lærer ved Grind
sted private Realskole og var formand for

skolens elevforening 1929-31, herunder re
daktør af foreningens årsskrift.
Efter studium 1923-30 i København var
embedseksamen i hus 27. juni 1930, og far
søgte flere embeder, før han blev beskikket
15. maj 1932 til at være sognepræst. Han
blev ordineret 29. maj 1932 i Hobro Kirke og
indsat i embedet 12. juni 1932. På et senere
tidspunkt var han desuden præst for Nr.
Borup Kirke under en vakance i embedet
dér.
Far havde sit ståsted i Tidehverv. Til for
skel fra mange i Tidehverv kom han ikke fra
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et kristeligt miljø og et hjem, der var præget
af Indre Mission. Men hvor skulle en præst
som ham, der var imod det alt for selv-højti
delige og sentimentale, finde tilknytning an
dre steder end Tidehverv? Og hvad er Tide
hverv? Hér kan henvises til »Tidehvervs hi
storie« (Forlaget ANIS, 1993) af historikeren
og teologen Torben Bramming.

41 år som sognepræst
Andre uundværlige brikker i billedet af sog
nepræsten er hans samarbejde med fx me
nighedsråd samt kirkernes organister, kor
degne, gravere og ringere. Da samarbejdet i
Gimming/Tjærby og Lem kom til at vare 41
år, tør man formode, at det er gået godt nok.
Organist i Gimming Kirke var i mange år fru
Emilie Rasmussen fra »Hvessen« ude ved
landevejen. Efter hende fulgte mor, som tog
organisteksamen i 1960 og sad ved orglet,
indtil både hun og far tog deres afsked.
Foruden præstegerningen faldt der flere
opgaver i fars lod - fx sad han i skolekom
missionen (vistnok som formand) og var re
visor i Brugsen, ligesom han altid var parat,
når der skulle læses op fx ved den årlige
høstfest og juletræsfest i forsamlingshuset.
Hvad ville folk i menighederne sige om
deres sognepræst i de 41 år?
Som hans børn oplevede ham, var hans
holdning til stort og småt i tilværelsen ægte
og karsk. Han var ikke bange for at »bekende
kulør«, vedstå sig sin mening om tingene og
holde fast ved den, undertiden på det stædig
ste. Han gik stærkt ind for ærlighed og lige
så stærkt imod hykleri. Han kunne - særlig i
årene, mens de ældste børn var små - være
en barsk far. Dengang var et hvast blik fra
hans bordende nok til at opretholde discipli
nen ved måltiderne. Men med alderen blev
nogle kanter nok rundet af.
Den alvor, som prægede far i nogle situa
tioner, og den humor, som slog igennem i an
dre situationer, faldt lige naturligt for ham.
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Han satte pris på en god historie, en sjov vits,
en pudsig bemærkning osv. Når han tog fat
på noget, gjorde han det grundigt og omhyg
geligt, uanset om det gjaldt havearbejde eller
ugens prædiken.
Ugens prædiken blev skrevet i hånden,
som regel lørdag aften. Det foregik ved skri
vebordet, hvor han satte sig ned med fylde
pen, papir og pibe. Støt og roligt blev ark ef
ter ark beskrevet. Ikke noget med at strege
ud og smide kasserede ark i papirkurven. Ef
ter alt at dømme havde han på forhånd, mens
han gik og tog sig af andre ting, tænkt over,
hvad der skulle skrives.
Vi børn kunne som regel regne med at
have far ved siden, hvis der var brug for lek
tiehjælp eller anden vejledning. Gik man en
tur med ham ned ad markvejen til bækken,
faldt der nogle ord af om fx navnet på dén og
dén vilde plante. Kom man hjem ovre fra
Tingskoven med uglegylp, satte han sig be
redvilligt ned ved køkkenbordet for at del
tage i en undersøgelse af, hvad uglen havde
spist.

Pastor Benned Pedersen og fru »Soffy«.

Præstens kone
En uge før den nye præst blev indsat i sit em
bede, blev han gift 5. juni (grundlovsdag) i
Borris Kirke, så han kunne bringe en præste
kone med til Gimming.
Præstekonen var Sofie Amalie (det sidste
ville hun ikke gerne kendes ved), købmands
datter fra Borris, tidligere Houen og Billund.
Sofie, i familien oftest kaldt Fie eller Soffy,
var født 20. marts 1911 i Houen og bestod i
1927 Almindelig Forberedelseseksamen fra
Grindsted Realskole. Det var altså via real
skolen, de to traf hinanden - eller snarere via
dens elevforening.
Mor ville være lærerinde og begyndte på
seminariet i Silkeborg. Da hun forlovede sig,
var både forældre og kæreste af den opfat
telse, at hun burde forlade seminariet og gå
på husholdningsskolen i Silkeborg. Dét fik
hun gavn af i præstegården. Men var hun
født i en senere tidsalder, ville hun nok have
fastholdt sit ønske om at fuldføre lærerud
dannelsen. I øvrigt gik mor i en moden alder,
da børnene var vokset op, i lag med at gen
opfriske sine sprogkundskaber på kursus, li
gesom hun fandt stunder til at sætte sig ned
og skrive sange til begivenheder i og uden
for familien.

Stort hus at rykke ind i
Det unge præstepar - han 28 år og hun 21 år
- rykkede ind i præstegården, og det fortæl
les i familien, at da mor første gang ankom
dertil, sagde hun: »Hér bliver vi ikke
længe!« - Men de blev der jo i 41 år.
Der kom også børn i præstegården: Kir
sten (november 1933), Ole (født 1935 og
død samme år pga. hjertefejl), Bodil (okto
ber 1936), Karen Margrethe (februar 1942),
Jens Ole (november 1946) og Anna Birgit
(maj 1954).
Præstegården var et stort hus at rykke ind
i. Foruden stort køkken, spisekammer, bryg

gers, kælder og loft, soveværelse, flere
kamre samt forgang (entré) var der fire stuer
af en pæn størrelse og en endnu større stue.
Det var en embedsbolig, som med visse
mellemrum blev synet, så de ansvarlige
kunne vurdere dens tilstand og tage stilling
til, om der eventuelt skulle gøres et eller an
det ved den.
Mor gjorde sig megen umage for, at ingen
skulle kunne sætte en finger på hendes hus
førelse, når boligen blev synet, eller ved an
dre lejligheder. Præstegården var jo ikke al
ene vores hjem. Den var også et sted, hvor
folk kom, når de havde ærinde til præsten.
Derfor skulle det store hus altid holdes rent,
ordentligt og hyggeligt. Der blev flittigt
skrubbet, skuret, ferniseret, luftet ud, børstet,
banket, pudset, poleret osv. I den første snes
år med en ung pige til hjælp og siden med løs
rengøringshjælp.
Konfirmandundervisning foregik i mange
år i præstegården, og mens de unge gik til
præst, blev de sammen med deres forældre
inviteret til en aften i præstegården. Det var
en aften, hvor man sang med mor ved klave
ret, og far læste op. Der var selvfølgelig kaf
febord, med flere slags brød til.
En gang om året blev byens folk, fordelt
over 3-4 aftener, indbudt til en aften i præste
gården med sang, oplæsning og kaffebord.
Men den slags blev ikke kaldt »møder«.
Sådan brugte man det ikke dengang i Gim
ming. Folk blev indbudt mundtligt, og hver
vet med indbydelsen fik vi børn, når vi var
store nok til det. Disse begivenheder med
førte et større arbejde både før, under og ef
ter - med ekstra rengøring, bagning, bord
dækning og servering til kaffebord for man
ge mennesker osv.
Der kom jævnligt andre fremmede i
præstegården, fx når man inviterede nogle
med hjem fra kirke til eftermiddagskaffe el
ler inviterede dem til aftenkaffe uden særlig
anledning. Far og mor blev selv mange
gange indbudt til at være med ved bryllup,
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sølv- og guldbryllup i sognet, runde fødsels
dage, spisning efter en begravelse osv.

Have og landbrug
Præstegården omfattede mere end huset. Der
var en stor have - eller to haver, og der var
landbruget, som blev passet af forpagteren.
For os børn betød gårdsplads, have og mar
ker meget som opholdssted og tumleplads.
Det var et frit sted at vokse op med mange le
gemuligheder.
Selv om der var en forpagter, var landbru
get en stor del af vores hverdag. Præste
gården var jo en gård med både stald og lade.
Vi var med i stalden blandt dyrene og fulgte
årets gang på markerne. Da vi blev større, fik
vi lov til at deltage i arbejdet, bl.a. med at
tynde roer, og i høsten kunne alle hænder
bruges.
Foran stuehuset lå en stor gårdsplads - i
mange år med stenbro, senere dækket med
ral - og midt på den et rosenbed. Over for
stuehuset, med stald og lade vinkelret på, lå

Præstegården med landbrug og stor køkkenhave.
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den store køkkenhave. På den anden side af
huset en endnu større have, omgivet af
læbælte. Hér fandtes bærbuske, frugttræer,
græsplæne, prydbuske, staudebede og andre
blomsterbede, et stort bøgetræ osv.
Havearbejdet var en opgave, som slugte
både tid og kræfter. Men det gav også ud
bytte i form af råvarer til køkkenet og blom
ster til stuerne. Mor var ferm til at lave fine
blomsterarrangementer til at pynte op både
om søndagen og når der kom gæster. Det
samme gjaldt fx jule- og påskedekorationer.
Og hun fik potteplanter af mange slags til at
trives i stuerne.
Alt det, man kunne hente ind fra haven,
var der i høj grad brug for. Dels var udvalget
af varer i Gimming Brugs langt mindre end i
nutidens dagligvarebutikker. Dels var have
udbyttet økonomisk set et vigtigt bidrag til
en voksende husstand med flere børn.
I haven var det nok far, som trak det tun
geste læs, men mor tog godt fat, og vi børn
blev sat i sving med dét, vi kunne klare: luge,
skuffe og rive havegange, slå græs, plukke

bær, stable brænde, som far havde kløvet,
osv. En fremmed (udenbys fra), som på et
tidspunkt havde ærinde til præstegården,
mødte en mand i arbejdstøj udenfor, sikkert
havemanden, og spurgte, om præsten mon
var hjemme. - Jo, præsten var skam hjemme,
oplyste havemanden. - Det er mig!
Mor stod for det huslige arbejde. Men far
lå heller ikke dér på den lade side. Det var fx
ham, der passede alle husets kakkelovne,
indtil præstegården i slutningen af 1960’erne
fik centralvarme. Før vaskemaskinens tid var
den månedlige storvask et job, som mor og
far klarede i fællesskab - en lang, hård dag i
bryggerset for dem begge. Og ved hoved
rengøring tog han sin tørn: hjalp fx med at
flytte møbler og andet, når der skulle ferni
seres.
De ting, man kunne købe i Brugsen, blev
suppleret med fersk kød og fisk, når slagter
og fiskemand på deres ugentlige runde kom
til præstegården, hvor vi dog ikke havde et
stort forbrug af kød dengang. Derimod var
forbruget af haveafgrøder stort - også fordi
mor lagde stor vægt på sund kost og i dén
retning nok var forud for sin tid.

Men man kunne godt spille kort i præste
gården, både børn og voksne. Dog for det
meste, uden at der kom penge på bordet - og
i så fald kun småmønter.
Salmesang var ikke den eneste form for
musikudfoldelse i præstegården. Klaveret
lød, når der skulle synges for børnene, når
der ved sammenkomster skulle synges fra
højskolesangbogen, og når mor dyrkede den
klassiske musik. Senere desuden, når børn,
som blev sendt til klavertimer i Randers,
skulle øve sig. Da radioen holdt sit indtog,
og der blev sendt fx søndagskoncerter, lyt
tede man interesseret. Senere fulgte plade
spiller og plader med store musikstykker.
Mor og far indfandt sig, da der blev lejlighed
dertil, også gerne ved koncerter i Randers
med symfoniorkestret.
Klaveret var en naturlig del af hjemmet. I
lige så høj grad var præstegården et hjem
med bøger, så det at læse tidligt blev lige så
naturligt som at lege. Aviser var der også.
Først og fremmest »Politiken«, senere »Ran
ders Amtsavis«. Dén blev leveret til degnen
(lærer J. Gaardsøe), som hen på dagen gik
ned til præstegården for at levere den videre.

Et hjem med klaver og bøger

Otium i Gjerrild

Præsten og præstekonen i Gimming var ikke
»fine folk«. De havde en ligefrem og jordnær
væremåde. Begge havde et godt hoved (i
skoletiden lå de fx altid på en af de øverste
pladser i klassen), men var ikke mennesker
af den lidt verdensfjerne, intellektuelle type.
De var ikke »hellige« i den forstand, at
der i præstegården blev sunget salmer både i
tide og utide eller bedt bordbøn m.m. Der
blev sunget salmer, når der var anledning
dertil - ved besøg i huset, ved konfirmand
undervisning, eller når man havde behov for
at kigge nærmere på en salme til næste guds
tjeneste. Og børnene lærte tidligt at bede af
tenbøn ved sengetid.

Da far og mor trak sig tilbage (august 1973),
købte de hus i Gjerrild på Norddjursland.
Hér fik de nogle gode år i en by nær skov og
strand med muligheder for dejlige trave- og
cykelture. De fandt nye venner og faldt godt
til.
Mor blev ramt af lang tids sygdom og
døde i december 1986. Et hårdt slag for far
efter mere end 54 års ægteskab, hvor de i arbejds- og fritid havde delt godt og ondt med
hinanden. Uden mor havde han svært ved at
finde en mening med tilværelsen. Han kla
rede sig nogle år alene i huset, flyttede så til
en nybygget pensionistbolig, derfra til pleje
hjem og døde i februar 1992.
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Som den ældste fortæller Kirsten nogle erin
dringer om:

Brugsen i Gimming
En oplevelse var det at komme med far i
Brugsen. Far på cyklen med mig på den lille
sadel på cykelstangen og med Brugs-kurven
på bagagebæreren.
Det var altid far, som skulle i Brugsen,
medbringende den sorte Brugs-bog (kontra
bog), hvori mor havde skrevet de ønskede
ting. Uddeleren eller hans kone skulle så
bare skrive prisen, og der blev afregnet en
gang om måneden. Stod der kaffe på listen,
skulle bønnerne males i den store kaffe
mølle, som snurrede, og der kom en duft af
kaffe i butikken. Inde i Brugsen var der en
bænk, hvor der tit sad folk og drøftede de se
neste begivenheder, nok et vigtigt stykke in
ventar i den tid. Fra sin tid som revisor i
Brugsen har far fortalt, at der var erstat
ningsvarer fra 1. verdenskrig på lager endnu
i 1930’erne. De var vist usælgelige, men ud
deleren kunne ikke nænne at kassere dem.

På et tidspunkt bestemte far og mor, at jeg
skulle til Randers for at lære noget mere. Jeg
skulle til optagelsesprøve for at begynde i 1.
mellemskoleklasse på Randers Statsskole.
Da min regneviden ikke var stor fra Gim
ming Skole, dumpede jeg første gang, men
løste regneopgaver med far i mellemtiden,
og næste år lykkedes det.
Om sommeren kom vi på udflugt med
Gimming Skole - hvert år til Zoologisk
Have i Randers. Så skulle hele skolen og
nogle af de voksne af sted. Alle, der kunne
cykle, gjorde det i en lang række, to og to.
De små kørte i hestevogn (Odgaards chara
banc og en lidt mindre vogn). Vi kom igen
nem Doktorparken og derfra ind i Zoo, hvor
der var mange dyr og legeplads med rutsje
bane.
Vi havde vist mellemmadder med hjem
mefra - og så var zoo det eneste sted, hvor
jeg som barn oplevede, at man kunne købe
is: en rund med jordbærsmag til 15 øre eller
en firkantet med nougat til 20-25 øre. Turen
sluttede med varm aftensmad på en restau
rant, der lå lige udenfor.

Skolen i Gimming
Jeg kom tidligt i skole, fordi jeg vistnok ikke
kunne vente til 1. april, hvor man normalt
begyndte. Så vidt jeg husker, rendte jeg bare
op til skolen den dag, jeg selv bestemte, at nu
skulle det være. Gaardsøe, den gamle lærer,
tillod det, så jeg må have været i stand til at
sidde stille. Skolegangen var nu også aller
mest spændende i begyndelsen!
Der var to klasser i skolen, én for de store
og én for de små. Vi skrev på skifertavler
med grifler og kunne tørre skriften af med en
våd klud eller svamp. De andre børn havde
en ABC, der hed »Myrebogen«, men far og
mor havde anskaffet en »Ole Bole ABC«,
som nok var mere moderne. Da fandt jeg ud
af, at præstens børn var »lidt anderledes«
end de andre. Det var ikke altid rart. Man
ville helst ikke skille sig ud fra dem.
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Tiden før radio, telefon osv.
Far måtte hver søndag til Lem Kirke uanset
vejret. Jeg husker nogle gange, hvor han va
dede af sted iført lange gummistøvler og øre
varmere i en rigtig snestorm. Ellers var cyk
len transportmuligheden, også når vi skulle
til Randers. Dér blev cyklerne parkeret i cy
kelstalden, hvor en ældre mand passede på
dem for et mindre beløb.
Da jeg begyndte på Randers Statsskole,
blev skolevejen en tur på cykel hver dag, ca.
6-7 km, en del af vejen op ad bakken, hvor
man skulle være sej for ikke at stå af og
trække på det værste stykke. Om vinteren
kunne vi gå ud ad Kirkevejen til Hvessen og
stå på rutebilen eller gå ned til banen og køre
ind med toget: Hadsundpeter.
Der var telefon på væggen i Brugsens for

gang, længe før vi fik en i præstegården, og
dén kunne benyttes, når man betalte efter
samtalen. Jeg kan huske, at uddeleren en
gang sidst i 1930’erne kom cyklende i fuld
fart ned til præstegården for at meddele, at
mor skulle op og ringe til sin familie i Bor
ris, fordi morfar pludselig var død. Ellers var
det mest far, der blev sendt bud efter, når no
gen ringede til Brugsen og skulle have fat i
ham.
Vi havde ikke radio i præstegården før i
de sidste krigsår i 40’erne. Far gik hver aften

i de første krigsår op til forpagterens (Jens
og Gerda) for at høre radioavis.
Tiden forandrede sig i 1950’erne og
60’erne:
Der blev lagt vand ind i præstegården til
at afløse pumpen i bryggerset og lavet bade
værelse med toilet. Flaskegas afløste jern
komfuret med messingstangen omkring. Der
kom støvsuger, vaskemaskine, køleskab,
fryser osv. Radioen blev suppleret med fjern
syn, og præstens fik bil - længe efter de fle
ste andre i byen.

Båreprøven
I året 1616 fandt en noget speciel hændelse
sted i Gimming - der blev aflagt båreprøve.
De implicerede parter var Peder Andersen,
fæstebonde på gården Vestrupvej 146, og
Jens Frandsen, som havde fæste på gården
Vestrup vej 138.
Ja, og hvad er så en båreprøve? I »Jyske
samlinger« 3. række II bind findes en af
handling om båreprøvens anvendelse i Jyl
land. Heraf fremgår det, at en båreprøve er
en mistænkts mulighed for i mordsager at
sværge sin uskyld ved offentligt at lægge sin
hånd på liget og påkalde »jærtegn« - et tegn
fra Gud i form af lyn, torden eller andet, som
kunne bekræfte forbrydelsen. Hvis intet
skete, måtte den mistænkte gå fri.
Båreprøven anvendtes kun i tvivlsomme
drabssager, hvor der ingen vidner var, eller
hvor det var uvist, om der forelå drab, selv
mord eller et ulykkestilfælde.
I Henning Halls bog »Randers på Chri
stian den IVs tid« findes beretningen om bå
reprøven i Gimming gengivet. Vi har fået for
fatterens venlige tilladelse til at citere den.

Gimming kirke med kvindedøren i brug. (Tidlig middel
alder).
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Peder Andersen havde været på handelen
i Randers. Ud på dagen kom han dinglende
hjem på hesteryg. Han havde fået en tår over
tørsten, hvad der var synligt for enhver, men
nu så man ham ride gennem landsbyen - ikke
alene med øksen i hånden, men også med et
gabende sår ved det ene knæ.
Han blev omgående ført tilbage til Ran
ders, hvor en badskær rensede og forbandt
hans sår. Alligevel døde Peder Andersen et
par dage senere. Mistænksomme slægtninge
mente, at en anden Gimmingbonde ved navn
Jens Frandsen kunne have tilføjet ham hug
get. De to havde kort forinden ligget i klam
meri med hinanden, og der var folk, der
havde set Frandsen i Randers den selv
samme dag, hvor Peder fik banesår.
Da de begge var fæstebønder under Dron
ningborg, blev sagen forebragt lensmanden
Eske Brock. På begæring af enken lod han
klagen behandle ved Støvring Herredsret, og
derpå, sagens alvorlige udfald taget i be
tragtning, viderebehandle ved bytinget. Her
sattes retten den 29. juli 1616.
I ikke færre end 16 vidneforklaringer blev
det fastslået, at Peder Andersen og Jens
Frandsen tre uger før Peder døde havde
skændtes bravt. På spørgsmålet, om Peder
skulle have sagt noget om, hvordan han
havde pådraget sig skaden, kunne et vidne
bekræfte at have hørt den døende sige: - Gi
ver jeg Jens Frandsen skylden, bliver jeg år
sag til hans død.
En anden havde så spurgt: - Ja, men an
klager du da Jens Frandsen? Hvortil Peder
svarede: - Alt... alt klager jeg.
Med dette orakel måtte retten lade sig
nøje. Den sigtede erklærede sig aldeles
uskyldig, og desuden blev der fremlagt et
dokument fra herredsrettens behandling af
sagen. Af papiret fremgik det, at søndagen
den 23. juni, hvor Peder Andersen skulle be
graves, havde to mand indfundet sig i sørge
huset og på Jens Frandsens vegne anmodet
om, at den sigtede måtte få lov til at aflægge
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båreprøve. Liget henstod da allerede i lukket
kiste. Men om den måtte blive åbnet, ville
Jens være villig til at lægge sin hånd på liget
og anråbe Gud om jærtegn. Men hverken en
ken eller afdødes slægtninge ville høre tale
om at åbne kisten igen. Og da Frandsen ikke
kunne bevise, at hans strid med Peder An
dersen var bilagt før den ulykkesdag, da Pe
der blev hugget i knæet, svor herredstingets
sandemænd Frandsen skyldig i manddød og
dømte ham fredløs. Eske Brock var dog min
dre sikker. Gennem bytinget fik han afgørel
sen appelleret til Landstinget i Viborg.
Under sagsbehandlingen dér blev det så
oplyst, at herredsfogeden Niels Christensen
Østrup og ni andre navngivne mænd tillige
med Peders enke, Anna Andersdatter den 4.
august 1616 havde bevidnet opgravningen af
Peder Andersens lig på Gimming kirkegård.
Ved den genåbnede kiste var Jens Frand
sen faldet på knæ, idet han højt og med de
andre anråbte »Gud Allersommægtigste i
Himlen« om at lade et jærtegn indtræffe og
bekræfte anklagen, hvis han var skyldig. I
det samme lagde Frandsen hånden på brystet
af det nøgne lig. Der blev dødsstille. Formo
dentlig har det eneste mærkbare været den
kvalmende søde stank af død og de levendes
tilbageholdte åndedræt.
Om den dødes sår var sprunget op at
bløde, eller var et lyn og et stenskred af tor
den faret over himlen, havde den knælende
mand været fældet på stedet.
Men Gud tav.
End ikke et hanegal lod sig høre.
Den døde lå, som han lå, og rørte sig ikke.
Da kunne Jens Frandsen som en ærlig
dannemand rejse sig og gå befriet derfra.
Båreprøven og hans derpå gentagne ed på sin
uskyld overbeviste Landsretten, som derefter
frifandt bonden.
Kilder: 1. Rds. Byfgd. Ark. Tingbog. 29/07 1616.
Film nr. 31215. Rigs Ark. samt Dombog II Viborg
Landsret 1616.

Gimmings skoler
Gimmings perle - Rytterskolen
Midt i Gimming by ligger den gamle »Ryt
terskole«. Foran hvælver sig den smukke
rødbøg, som blev plantet af den første pri
vate ejer, Christen Christensen i 1916. Ryt
terskolen ejes i dag (1999) af Helle og
Thomas Wentzer.
I Civiletatens udgiftsbøger kan man læse,
at skolen blev bygget i 1722 for den nette
sum af 391 Rigsdaler og 9 Skilling. (1 Rigs
daler = 2 kr.)
Skolen var en af de 240 Rytterskoler, som
Frederik IV lod opføre til gavn for almuens

børn. Ved indgangsdøren var på alle skoler
opsat en tavle, som skulle minde om, hvem
der stod bag det gode initiativ.
Tavlen i Gimming blev flyttet over på den
nye skole i 1912, og da denne blev nedlagt
blev den flyttet til Rismølleskolen i Dron
ningborg.
Kongens rytterdistrikter var fordelt over
det ganske land i tilknytning til de kongelige
godser. Gimming sogn hørte dengang under
Dronningborg rytterdistrikt. I hele distriktet
blev der opført i alt 10 ens skoler.
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Rytterskolens tavle.
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I det skoleforslag, som biskop Hersleb
tilstillede kongen, bemærkedes det udtrykke
ligt, at skolerne i deres bygning burde være
anseligere end almindelige huse, så: »deres
udseende kunne henlede tanken på deres
høje bestemmelse«.
Målt med vor tids alen var skolernes
størrelse ikke imponerende. Hver skole var
21 alen lang (13,18 m), 12 alen bred (7,53
m) ca. 99 kvadratmeter. Lofthøjden fra gul
vet til bjælkerne var 4'/? alen (2,82 m).
Murene var 2 sten tykke og fugede ud
vendig. Taget med skrå gavle var dækket
med røde Flensborg tagsten. Taget blev se
nere ændret til stråtag, da man havde proble
mer med skader på det flotte tag, når børnene
kastede sten derop.
Midt i huset, i køkkenet, var der en åben
skorsten med ildsted og ovn, hvorfra der blev
fyret i bilæggerovnen, som opvarmede både
skolestuen og lærerens stue.
Oprindelig var der ikke brønd ved skolen,
så læreren måtte hente vand ved gade
brønden.
Formålet med skolerne var først og frem
mest at give børnene solid religionsundervis
ning. Det vil sige at terpe Luthers Kate
kismus og synge og lære salmer. Kongen lod
derfor udgive en instruktion til skoleme
strene, og den skulle følges nøje.
Ifølge instruktionen skulle undervisnin
gen hver morgen begynde og hver aften
slutte med salmesang, bøn og oplæsning af
et kapitel af Bibelen; under bønnen skulle
børnene knæle. Hver dag skulle læses 2-4
artikler af Chr. Vs Danske Lov.
Citat: »Læreren skal vogte sig for at gøre
forskel på de velhavendes og de fattiges
børn. Drenge og piger skal sidde hver for sig.
Banden og skælden, utugtig snak, kiv og
slagsmål må ikke tåles, men forseelser heri
mod straffes med ord, ingenlunde med hug
og slag.«
Kun de børn, hvis forældre ville betale 8
skilling om måneden til skrivematerialer,
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blev undervist i skrivning og regning. For at
kunne vedligeholde den kristne lære var det
nødvendigt at kunne læse, men mange fat
tige forældre havde den holdning, at når dé
havde kunnet klare sig uden skolekundska
ber, kunne deres børn også. Desuden kunne
deres arbejdsindsats dårlig undværes, så det
var ikke alle, der tog imod tilbuddet. Der
blev derfor indført skolepligt.
Citat: »Forældrene er pligtige at holde
børnene til skole. Undladelse heraf indberet
tes til præsten, der igen kan meddele til amt
manden, som så kan lade forældrene straffe
med penge-mulkt eller fængsel på vand og
brød eller med at stå åbenbart til skrifte i kir
ken, hvis det er 3. gang forseelsen finder
sted«.
Det var et stort problem i løbet af få år at
skaffe duelige lærere til Frederik d. IVs
mange skoler.
Det var præstens opgave at finde en egnet
person, som var, citat: »skickelig, tolmodig,
beqvemmelig og ikke med tiden ville blive
uvillig, kedsommelig, tyransk og forsømme
lig og henfalde til drik og liderlighed, da det
ganske værk derved ville fordærves«.
Som det ses af omstående liste, lykkedes
det at finde lærerkræfter til Rytterskolen i
Gimming uden ophør fra 1722 til skolens
ophør i 1912.
Så det gik ikke så galt, som man så ek
sempler på ved visse andre Rytterskoler.
Citat: »Niels Jensen i Ballerup drak og
sloges med sin hustru om brændevinsfla
sken. Han blev formanet af provsten, men
han drak på ny. Da en fattig kone gjorde sin
kirkegang og ofrede ham 1 Skilling, kastede
han hende den i ryggen til forargelse for me
nigheden«. Provsten indstillede ham til af
sked 17. august 1723.
Ved udskiftningen i 1783 blev der tildelt
skolen 63.000 kvadratalen af bedste jord på
Gimming mark. Det skulle være tilstrække
ligt til 2 køers og 6 fårs græsning.
Skolelodden var beliggende øst for byen

mod Harridslev. Den blev i 1906 solgt til
gårdejer Anders Christensen Møller for
4.300 kr.
Til skolen hørte et udhus til brændsel og
vel også til markredskaber, vinterfoder m. m.
1 1820 blev der opført et nyt udhus af ege
bindingsværk. I perioden 1912 til 1916
havde Maren Ølst en overgang brødudsalg i
denne udbygning, men den blev revet ned,
da huset overgik til privat eje.
At skolestuens udstyr var såre beskedent
fremgår af en liste over »Inventarium« fra
1815:
»En jernbilæggerovn.
Et 5 alen langt fyrrebord.
2 lange og 3 korte bænke, samt en fjæl til
boghylde«.
I bogen »En Rytterskole« fortæller Carl
Drachmann (f. 1895) om sin skoletid hos
lærer Gravesen i Gimming Rytterskole:
/ april 1902 stod jeg foran skolens hoveddør
alvorlig og beslutsom med mine skolesager
under armen: Den træindrammede skifer
tavle, ABC-en, kaldet Hanebogen, da en kok
med sin prangende fjerpragt prydede bindets
første side og et rundt pennalhus af drejet
træ med låg og kun et rum til griffelen, som
var det eneste skriveredskab, man havde i
det første skoleår.

Jeg lukkede den gamle grønne indgangs
dør op med frimodighed. Jeg kom ind i for
stuen. Den var meget lille og omtrent kva
dratisk i gulvflademål. Der var næsten
mørkt. De små tykke råglasruder lod ikke
meget af dagslyset slippe igennem. Jeg kunne
dog se, at skolens forstue havde et gulv af
røde mursten, der var slidt helt hule i midten
af børnenes jernringbeslåede træsko, som
blev stillet her, før man gik ind i skolestuen.
Det mest iøjnefaldende for mig, da jeg
kom ind i den rummelige skolestue, var bor
dene, der havde plads til otte børn ved hvert
bord. Der var fælles træbænk uden rygstød.
Den udgjorde en del af det lange bord og var
fastgjort til dette, så den ikke kunne vælte.
Bordpulten var en lang fælles bordplade.
Dette noget primitive skoleinventar bestod af
i alt fire borde med plads til otte børn ved
hvert af dem. Der kunne dog sættes et femte
bord ind, så der blev plads til 40 elever. På
sin plads ved skolebordet sad man »aktiv
stille« og passede sit arbejde.
Der var ingen belysning i skolestuen. Man
var henvist til dagslyset, som kunne være
sparsomt i efterårs- og vintermånederne.
Skulle man arbejde med tavle og bog, måtte
man vente til dagslyset var stærkt nok. Men
religionstimen krævede ingen oplyst sko
lestue. Overhøringen af religionslektierne

Oprindelig var der indgang og legeplads på den nordre side af Rytterskolen.
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kunne vare til ni - halvti. Så var der frikvar
ter, som degnen ikke var karrig med. Det va
rede aldrig under en halv time. Det friskede
op.
Nogle af hjorddrengene, som havde været
i marken meget tidligt, havde besvær med at
holde øjnene åbne, når de havde sat sig på
plads på skolebænken. Så kunne det hænde,
at de lagde hovedet ned på armen for at hvile
det. Den gamle degn skældte ikke ud. Han
forstod årsagen dertil.
Manuelle færdigheder blev indøvet på
skifertavlen. Tavlen havde ingen linier. De
skulle slåes. Degnen gjorde dette uden brug
af lineal, når han gav os en forskrift, som vi
skulle øve nede på vore pladser. Tavlerne
blev gjort rene igen af børnene efter brugen.
Jeg havde let ved at lære og fulgte godt
med i klassen. Skoleårene blev derfor uden
besvær med den gamle degns pædagogik,
hvor der var megen udenadslæren.
Rytterskolen passede til tiden med sin nøj
somhed og rolige livsrytme ved århundred
skiftet. Og på ét område havde landsbysko
len en fordel, den havde nær kontakt med
børnenes hjem. En væsentlig opdragende

faktor for et barn dengang var eksemplet fra
de voksne, der altid kunne være deres ar
bejde bekendt og havde et mål, der også blev
nået. Ingen løb fra noget eller gjorde det
halvt.

Den ny skole
1912 byggede man den ny skole, og i 1916
blev Rytterskolen solgt til tømrer Christen
Christensen.
Den sidst ansatte lærer i Rytterskolen var
Jens Gaardsøe Rasmussen (ansat 1907). Han
virkede i Gimming helt frem til august 1948.
Han fortsatte sin gerning i den nye skole.
En af hans elever, som gik i skole i slutnin
gen af 20-erne og begyndelsen af 30-erne,
giver ham dette skudsmål i en stil, som den
unge mand skrev under et højskoleophold.

Min Skole som den var, og som jeg kunde øn
ske, den havde været:
Gimming er en lille Landsby i GimmingLem Kommune, hvor en halv Snes Gårde og
lige så mange Huse og Ejendomme samler
sig om en Kirke, en Skole og et Forsamlings

Rytterskolen cci. 1910. Hvor udhuset ligger blev rødbøgen plantet.
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hus. Ved siden af Skolen ligger en af Frede
rik den 4.des gamle Rytterskoler; man har
blot begaaet den Fejl at føre den gamle Un
dervisningsmetode over i den nye.
I Skolen er den Dag i Dag den samme
Lærer, som da jeg gik i Skole. Han holdt den
gang 25 Aars Jubilæum og trængte allerede
dengang til at blive afløst.
/ Skolen var to Klasser og Skolegangen
var ordnet efter den saakaldte »vestjyske
Skoleordning«, hvor de ældste Børn gaar i
Skole om Vinteren og de yngste om Somme
ren.
Undervisningen var efter min Mening ret
mangelfuld, nogen fast Timeplan kendtes
ikke, Fysik, Botanik og mange andre Fag var
for os ukendt. Sang indskrænkede sig til det
sidste Vers af »Den signede Dag« som Mor
gensang og et Vers af »Klokken slår« inden
vi gik Hjem, kun naar han var i særlig godt
Humør sang vi »Fra Tyskland uddrog en
Flok Spillemænd« eller lignende. Fædre
landssange og deslige sang vi aldrig.
I Dansktimerne skrev vi en Diktat på 6-7
Linier. Ind imellem han dikterede læste han
Avisen, en saadan time kunde godt vare U/22 timer alt efter Avisens Indhold. Stil skrev vi
aldrig og kun sjældent Genfortælling, skete
det, varede det en halv Dag. Det vi fik mest
af var Skrivning og Danmarkshistorie (Kon
gerækken). Disse to Fag interesserede dog
ikke mig og derfor er min Kunnen på dette
Omraade vel ogsaa saa sørgelig som den er,
det skal dog ikke lægges Skolen til Last.
Om Vinteren mødte vi for ældste Klasses
Vedkommende kl. S1/2 og det første vi saa ef
ter, naar vi kom, var om Gardinet til Lære
rens Soveværelse var trukket fra, saa vidste
vi at han i det mindste var kommen op og at
han kunde komme ind i Skolestuen hvad Øje
blik det skulde være, og naar det skete gjaldt
det om at være paa sin Plads og se uskyldig
ud; ellers kunde der godt vanke en »haandfast« Bemærkning om at sligt ikke maatte
ske.

Læreren var ivrig Kortspiller, derfor
gjaldt det om at faa at vide, om han havde
været i Byen Aftenen forud, og om han havde
haft Uheld i Spil. Havde han det, kendte vi
Tonen for hele Dagen. I en fart kom Bøgerne
frem og Lektierne fik en ekstra Omgang, her
var vi heldige for han sov altid længe om
Morgenen, naar han havde været sent ude
om Aftenen.
Det kunde ogsaa hænde, at han havde
tabt saa meget, at han ikke kunde sove om
Morgenen; i Stedet for begyndte han Skolen
til den fastsatte Tid. Paa en saadan Dag var
Uheldet altid ude, især gik det ud over fat
tige Folks Børn og fremmede Tjenestedrenge,
disse var ofte svagt begavet og vant til en
helt anden Undervisning, ofte havde de en
lang Arbejdsdag, maatte tidlig op om Mor
genen for at faa Køerne paa Græs, inden de
skulde i Skole kl. 7; at de saa betragtede den
halve Skoledag som Fridag og var uopmærk
somme i Timerne kan jeg godt forstaa.
Nogen Tillid til Læreren havde vi ikke,
skulde jeg have Hjælp til et Regnestykke el
ler lign, fik jeg den hos mine Forældre. I Sko
len fik vi ingen Undervisning i Regning, der
blev de ældste sat til at regne Stykkerne for
de yngste, dem der ingen Hjælp kunde faa
hjemme, maatte klare sig med den, de fik af
Kammeraterne.
Til Overhøring fik vi et Stykke for i vore
Lærebøger som vi skulde kunne udenad, staa paa ét Ben og remse op 4-5 Stykker ad
Gangen, nogen Gennemgang ellerforudgaaende Forklaring af Lektierne fik vi aldrig.
En saadan Undervisning giver ikke Bør
nene ret gode Muligheder for at klare sig i
Livet, hvad Skolekundskaber angaa. Naar vi
saa faar at vide, at 60 % af Landbrugets
unge Mænd aldrig har været paa anden
Skole, er det nærmest sørgelig at tænke paa
at Landets bærende Erhverv er saa daarlig
oplyst som Tilfældet er.
Alle Skoler paa Landet er dog ikke ens,
der findes Lærere, som giver Børnene en Un
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dervisning der staar paa højde med det, man
med Rimelighed kan forlange.
I Landsby skolerne, hvor flere Aargange
er blandet sammen, vil Undervisningen altid
være vanskelig; det er derfor mit Ønske, saa
snart det kan lade sig gøre, at nedlægge de
helt smaa Skoler og oprette de saakaldte
Centralskoler med unge dygtige Lærere, saa
Ungdommen paa Landet kan faa en Under
visning, der svarer til den Byungdommen
faar.
Vi kan ikke forsvare at give den Undervis
ning der hører hjemme omkring 1850 og saa
bagefter lægge store Skatter paa den Jord,
de skal dyrke, til Betaling af nye Skoler for
Byungdommen.
Hvor man i dag taler med folk, som har haft
deres skolegang hos Gaardsøe, har de alle
nogle historier at fortælle. Man får indtryk af
en streng lærer med et voldsomt tempera

Et

50

ment. Hans hidsighed fik ham til med kæp
pen at slå løs på børnene i flæng, engang de
havde listet sig ind i middagspausen for at
»låne« deres yo yoer, som han havde konfi
skeret. Han brugte foruden slag at straffe ved
at rykke i tindingehårene og at sætte tom
melfingrene ind bag ørerne og løfte eleverne
op. En enkelt fik øreflippen rykket halvvejs
fra. Et eksempel på hans konsekvens: En
bette tøs, som havde problemer med at klare
sig, var stukket af i utide til hjemmet i
»Spangen«. Lærer Gaardsøe satte efter
hende på cykel, og da han indhentede hende
halvvejs hjemme, bandt han hende til cyklen
med et reb, hvorefter hun måtte løbe græ
dende efter cyklen tilbage til skolen.
Man kan undre sig over, at der aldrig blev
gjort oprør fra forældrenes side over disse
hårde metoder, men man må ikke glemme, at
en enelærer på landet dengang havde en an
den status. Gaardsøe var jo en mand, som

ind i Gimming med den nye skole og Rytterskolen i baggrunden. 1940.

Henning Yde Christensen og Else Larsen.

man havde tillid til. Han var med til at starte
Brugsen i 1907, og han var dens formand fra
starten og helt frem til 1953 - i alt 46 år. Han
var kirkesanger, og så kom han desuden pri
vat sammen med en del af byens gårdmænd
omkring kortspillet.
Da Gaardsøe sluttede august 1948, var
lærer Brandt vikar i to måneder. Fra 1.10.
1948 til 28.1.1953 var lærer Christen Jør
gensen Sørensen ansat, men han blev afske
diget efter en tjenestemandssag. Så fulgte at
ter en periode med vikar, mens denne sag
behandledes.
November 1954 ansatte man Henning
Yde Christensen, som skaffede ro om de tur
bulente skoleforhold. Med ham skete der nye
ting både i undervisningen og i det kulturelle
liv. Yde Christensen var en dygtig undervi

ser. Han var præcis og fik ved sit eksempel
og sin holdning lært folk at komme til tiden.
Han startede skolefest i Forsamlingshuset,
hvor børnene optrådte med små skuespil, og
han og fru Vita var aktive omkring den årlige
dilettantforestilling. Vita Yde Christensen
uddannede sig til håndarbejdslærer og fore
stod undervisningen med pigerne i dette fag.
I august 1959 blev Rismølleskolen indviet
som et resultat af skoleforbundet mellem
Dronningborg og Gimming-Lem kommune.
Henning Yde Christensen blev konstitueret
og senere ansat som skoleinspektør. Gimming skole blev nedlagt. Efter en periode
som lejebolig og kommunekontor blev sko
len solgt til politiassistent Axel Bøye. Skolen
ejes i dag (1999) af Anne Karina Kjær og
Christian Møller.
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Vita Yde Christensen og Nanna Clausager.

Lærere ansat i Gimming
i årene 1720 - 1948
1720 - 1746 Søren Mogensen Klog, som den
13.8.1720 blev kaldet og confirmeret af Hr.
biskoppen at være degn til Gimming og
Lem. Han havde taget sin eksamen fra Her
lufsholm Seminarium og var allerede i Gim
ming før Rytterskolens tilblivelse.
1746 - 1774 Las Rasmussen Biøstrup.
1774 - 1805 Anders Harding. I en beskri
velse over skolevæsenets tilstand fra 1791
(bevaret i bispearkivet) ses følgende beskri
velse af Anders Harding:
Degnen Anders Harding, tillige skolehol
der er student og ganske duelig til undervis52

ningen, men han blev angivet for, at han ikke
havde den bedste vilje og lyst til arbejdet,
hvorfor han blev givet tilbørlig erindring om
at anvende flid og ikke gøre sig skyldig i no
gen forsømmelse.
1806 - Peter Winding, som kun var i em
bedet i ’/2 år.
1806 - 1808 Hans Emanuel Thygesen.
1808 - 1829 Rasmus Andreasen Bach.
1829 - 1871 Anders Mogensen, (lærer
Mommesen, som er omtalt i afsnittet: Beret
ning fra krigen 1864).
1871 - 1906 Christen Gravesen.
1907 - 1948 Jens Gaardsøe Rasmussen.

Skolebillede fra Gimming skole - 1929 - (bette klasse)

/. Lærer Gaardsøe 2. Holger Pedersen 3. Nina Pedersen 4. Elisabeth Høgh 5. Esther Høgh 6. Anna Møller 7. Rigmor
Gaardsøe 8. Hans Madsen 9. Christen Møller 10. Aage Møller 11. Jens Roger Nielsen 12. Henry Laursen 13. Knud
Møller.
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Skolebillede fra Gimming skole - 1929 - (store klasse)

/. Esler Gaardsøe 2. Sigrid Mikkelsen 3. Låner Gaardsøe 4. Esther Hjuler 5. Agnes Olesen 6. Rigmor Pedersen 7. Ka
ren Høgh 8. Agnes Nielsen 9. Marie Møller 10. Astrid Ladekarl 11. Elna Pedersen 12. Karen Søgaard 13. — 14.
Dorthea Christensen 15. Axel Møller 16. Niels Høgh 17. Jens Høgh 18. Ove Christensen 19. Carl Nielsen 20. Helge
Møller 21. Herdis Gaardsøe 22. — 23. Valborg Kondrup 24. Rigmor Gaardsøe.
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Skolebillede fra Gimming skole - 1934

/. Bent Steen 2. Niels Grey Sørensen 3. Børge Pedersen 4. Svend Madsen 5. Knud Møller 6. Hans Madsen 7. Jens Ole
sen 8. — 9. Ove Petersen 10. Elna Petersen 11. Esther Høgh 12. Nina Pedersen 13. Anna Møller 14. Holger Pedersen
15. Alfred— 16. Christen Møller 17. Jens Roger Nielsen 18. Agner Christensen 19. Elna Nielsen 20. Elly Høgh 21.
Anne Lise Pedersen 22. Agnete Kirk 23. Ellen Høgh 24. Lærer Gaardsøe 25. Verner Nielsen 26. Aage Pedersen 27.
Svend Kondrup 28. Carl Larsen 29. Marie Dahl 30. Inga — 31. Gunnild Madsen 32. Rigmor Gaardsøe 33. Grethe Pe
tersen 34. Inger Odgaard 35. Agnes Sørensen.
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Gimming og Lem skole på udflugt i København -1935

/. Rejseleder 2. Marie Kirk 3. Ingrid Gaardsøe 4. Lierer Gaardsøe 5. Lierer Koed 6. Fru Koed 7. — 8. Knud Levisen
9. Bent Steen 10. Søren Bach Christensen IL Huns Madsen 12. Hans Rasmussen 13. Jens Olesen 14. Svend Madsen
15. Børge Pedersen 16. Svend Kondrup 17. Niels Grev Sørensen 18. Jens Roger Nielsen 19. — 20. — 21. Anders Nyv
ang 22. Agner Christensen 23. Knud Møller 24. — 25. Kirstine Bach Christensen 26. — 27. Esther Høgh 28. Nina Pe
dersen 29. Elisabeth Høgh 30. Anna Møller 31. Dagny Christensen 32. Margit Møller 33. Ejner — 34. Jens Levisen 35.
Holger Pedersen 36. — 37. Rigmor Gaardsøe 38. — 39. Marie Dahl 40. Elna Petersen 41. Elly Høgh 42. — 43. Ellen
Høgh 44. Agnete Kirk 45. Karen Mikkelsen 46. —.
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Gimming skole på udflugt i København -1937

/. Arne Kondrup 2. Leerer Gaardsøe 3. Svend Madsen 4. Ester Gaardsøe 5. Jens Hougaard Kirk 6. Jens Olesen 7. Jenny
Kirk 8. Hans Rasmussen 9. Maren Sørensen 10. Marie Kirk 11. Martine Olesen 12. Svend Kondrup 13. Verner Nielsen
14. Ove Petersen 15. Carl Larsen 16. Grethe Petersen 17. Gunnild Madsen 18. Elly Høgh 19. Knud Møller 20. Elna
Petersen 21. Anne Lise Pedersen 22. Agnete Kirk 23. Ellen Høgh 24. Ebba Lassen 25. Rigmor Gaardsøe 26. Agnes
Sørensen.
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Skolebillede fra Gimming skole ca. 1951

/. Lærer Sørensen 2. Niels Arne Christensen 3. Tage Kirkegaard 4. Ejgil Kristensen 5. Aage Ellermann 6. Erik Peter
sen 7. Aage Larsen 8. Chresten Gregersen 9. Niels Rousing 10. Betty Christensen IL Birgit Kristensen 12. Gudrun
Christensen 13. Lisbeth Jørgensen 14. Krista Aagaard 15. Gerda Jensen 16. Asta Pedersen 17. Kaj Christensen 18.
Knud Kirkegaard 19. Egon Gregersen 20. Jørn Kirkegaard 21. Ejnar Pedersen 22. Aage Christensen.
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Skolebillede fra Gimming skole -1955

I. Ivar Christensen 2. Jens Jakob Møller 3. Henning Pedersen 4. Peter Pedersen 5. Jørn Kirkegaard 6. Ejner Chri
stensen 7. Ulla Christensen 8. Kresten Dahl Pedersen 9. Inge Larsen 10. Carl Anker Jensen 11. Inge Kristensen 12.
Jens Ole Pedersen 13. Jens Christian Jensen.
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Skolebillede fra Gimming skole ca. 1957

1. Peder Leif Jensen 2. Henning Pedersen 3. Kresten Dahl Pedersen 4. Jens Christian Jensen 5. Jens Ole Pedersen 6.
Arne Rousing 7. Ulla Christensen 8. Inge Larsen 9. Sonja Norup 10. Ejner Christensen IL Jens Jakob Møller 12. Lærer
Henning Yde Christensen 13. Svend Jensen 14. Knud Larsen 15. Niels Ole Kristensen 16. Peter Frost 17. Anders Jensen
18. Ivar Christensen 19. Else Dahl Pedersen 20. Anna Lise Jensen 21. Karen Christensen 22. Vita Yde Christensen 23.
Else Kirkegaard 24. Jytte Tovgaard Nielsen 25. Nanna Clausager 26. Else Larsen 27. Agnethe Christensen 28. Ejler
Jensen 29. Torben Frost 30. Mogens Yde Christensen.
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Gimming skole på udflugt i København ca. 1958

/. Lærer Henning Yde Christensen 2. Knud Larsen 3. Ejner Christensen 4. Ulla Christensen 5. Else Kirkegaard 6. Vita
Yde Christensen 7. Nanna Clausager 8. Inge Larsen 9. Sonja Norup 10. Henning Pedersen 11. Arne Rousing 12. Gun
nar Møller 13. Jens Jakob Møller 14. Ivar Christensen 15. Peter Frost 16. Mogens Yde Christensen 17. Jens Ole Pe
dersen 18. Niels Ole Kristensen 19. Peder Leif Jensen.
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Glimt fra sognerådets arbejde
i gammel tid
Fra ældgammel tid var landsbyerne ledet af
de såkaldte bymænd, der med en oldermand
i spidsen traf de nødvendige afgørelser.
I 1841 skete en forandring, idet der blev
lovgivet om, at der skulle oprettes en valgt
forsamling, et såkaldt sogneforstanderskab,
til at lede sognet.
Citat fra Kgl. Anordning af 13.8.1841:

»Forstanderskabet skal bestå af Sogne
præsten og de Lodsejere, som ejer mere end
32 td. Hartkorn, samt Mænd valgt af og
blandt de af Sognets Mænd, som ejer eller
har fæstet en Landejendom på mindst l td.
htk. eller en Bygning til en Accuranceværdi
af 1.000 rbd. Sølv«.
»I Overensstemmelse med § 7 Anordnin
gen af 1841 angående Landcommisionsvæsenet udnævnes herved følgende større
Lodsejere i Gimming-Lem Pastorat til at be
styre Valget af Sognefo rstanderskabet nem
lig: Gårdmændene Niels Sørensen Skjødt,
Niels Christensen Møller og Jens Christen
sen Poulsen, Tjærby.«
Således skrev Det kongelige Amtshus i Ran
ders til præsten i Gimming-Lem pastorat, og
meddelelsen blev læst op fra prædikestolen i
Gimming og Lem kirker. Valgbestyrelsen
skulle finde ud af, hvem der var valgbare og
valgberettigede.
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Der var selvfølgelig kun tale om mænd
dengang. Deres undersøgelse viste, at der var
46 af slagsen.
14 i Gimming,
11 i Tjærby og
21 i Lem.
Listerne over valgberettigede og valgbare
blev fremlagt til eftersyn, hvorefter valget
kunne bekendtgøres ved kirkestævne 8-10
dage, før det skulle afholdes.
Amtet bestemte, at der skulle vælges 5
medlemmer til sogneforstanderskabet.
Selve stemmeproceduren lignede slet ikke
den, vi har i dag. I forhandlingsprotokollen
for forstanderskabet blev der indstreget 46
kolonner - en kolonne pr. mand. Hver af de
stemmeberettigede mænd fik så tildelt 5
stemmer, som de kunne fordele efter eget
skøn.
Valget foregik 27. oktober 1841 i Rytter
skolen. Nu forestiller man sig vel, at vælge
ren ved ankomsten blev krydset af på valgli
sten og fik udleveret en stemmeseddel, hvor
efter han gik i enrum for at sætte sit kryds.
Men nej! Sådan foregik det ikke. Man stemte
ved navns nævnelse på 5 mand, som valgfor
manden derefter skrev ind i valgprotokollen
i de rigtige kolonner. Ikke alle 46 stemte. I
alt blev der afgivet 160 stemmer. Følgende
blev valgt:

Niels Jensen Ladekarl, Gimming.
19 stemmer
Niels Sørensen Skjødt, Tjærby.
19 stemmer
Thomas Jensen, Lem.
16 stemmer
Anders Mogensen, Gimming.
15 stemmer
Rasmus Villadsen, Lem.
12 stemmer

Valget af den første formand for forstander
skabet i 1842:
Den 14. januar holdt forstanderskabet sit
første møde for at vælge formand. Man
valgte præsten, pastor Kruse, selvom han
ikke var folkeligt valgt til forstanderskabet.
Forklaringen må ligge i, at præsten hidtil
havde ordnet alt vedrørende skole, fattig
væsen, skatter og tiender, og så hørte han til
de få, der på det tidspunkt kunne læse og
skrive. Han modtog valget.
I protokollen med forstanderskabets be
slutninger kan man se, hvilken slags sager
der blev behandlet.
1843:
Jens Mariager fra Tjærby blev bevilget beta
ling for at sætte 2 stenkister på Tingvejen, i
alt 2 Rdl. For stenklyvning af IS1/? sten af 8
Ski. pr. alen modtog samme person 1 Rdl. 3
Mrk. 4 Ski.
1850
Det år blev en dreng kendt forsørgelsesberet
tiget for sognet. Han hed Anders Christensen
Krog og var kommet i pleje hos Jens Maria
ger i Tjærby for 20 Rdl. om året. Faderen bi
drog imidlertid med 6 Rdl. Jens Mariager
flyttede senere til Tørring. På det tidspunkt
var drengen 6 år.
Så går der nogle år. Det rygtes, at drengen
er blevet sendt ud at tjene, mens sognet sta
dig betaler Jens Mariager for hans under
hold. Nu vil forstanderskabet have ham hjem
til sognet. Man er nemlig bekendt med, at

sognefogeden - Thomas Jensen i Lem - vil
tage drengen i tjeneste. Oven i købet uden
godtgørelse fra sognet.
Det protesterer Jens Mariager imod. Han
har af præsten fået lovning på drengen indtil
konfirmationen.
Præsten hævder dog, at den slags kan han
ikke selv bestemme. Den beslutning foreta
ges af forstanderskabet.
Der foreligger kvittering fra Jens Maria
ger vedrørende betaling for drengen i tiden
1.11.1850 - 20.2.51. Drengen er derfor sik
kert kommet her hjem til sognet igen.

1850
Jens Smeds kone søger om hjælp til sit un
derhold, da hendes mand er i felten. Anmod
ningen bliver bevilget i form af 4 skæpper
rug.
Man blandede sig også i, hvor mange lege
stuer (baller) der blev afholdt i byen.
18. februar 1850
modtaget cirkulære fra herredsfogeden såly
dende:

»Det har fra den første Tid jeg tiltrådte mit
nuhavende Embede været mig påfaldende at
bemærke, hvor hyppigt der indløb Begjæring
fra en stor Deel af Sognene i min Jurisdi
ction om Tilladelse til Afholdelse af Lege
stuer, og det har ofte forekommet mig, at det
gik for vidt med Ungdomsgilderne, men deels vil jeg nødig nægte nogen Adgang til en i
sig selv uskyldig Fornøjelse, deels har jeg ei
hidtil havt tilstrækkelig Bekjendtskab til Jurisdictionen til at kunne bedømme, hvorvidt
de mange påskud, såsom de Gamle og Unge,
Karle og Piger, Indboere og Udflyttere hver
for sig pieide at holde Dans, at Karlene ny
lig vare hjemkommen fra Krigen, snart igen
skulle drage ud etc. vare hjemlede i Skik og
Brug eller kun løs Snak, og Følgen deraf har
været, at jeg sjældent har nægtet at udstede
Legestueseddel.
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Men deels have nogle Sogne, såsom
Borup, Spentrup m. fl. efter min Mening i
temmelig høj grad hidtil misbrugt denne min
Eftergivenhed, deels er der og fremkommet
enkelte Besværinger, såsom nylig fra Pro
prietair Faurskou i Kondrup over Legestuer
nes altfor store Talrighed. - Jeg har derfor
påtænkt herefter at indskrænke Legestuernes
antal til Eksempel til i det høiste 3 Gange om
Året i nogen By, dog at det ej overstiger 12
om Året i noget Sogn, men da det både vilde
være mig meget kjært og i og for sig er me
get nødvendigt, at de ærede Forstande rskaber vilde deltage i og bidrage til at overholde
sådan Foranstaltning, så tillader jeg mig
herved ærbødigst at udbede mig behageligen
meddelte de resp. Sogneforstanderskabers
Betænkning over denne sag af et hvert for
dets Vedkommende.«

som en amtskvittering var modtaget. - God
kendtes.

Herredsfogeden lod medfølge en fortegnelse
over antallet i hvert sogn for årene 1849 og
1850, hvor blandt andet anføres det sidste
antal: nemlig Galten 22, Spentrup 24, Borup
30 og dernæst anføres Gimming og Lem. I
Gimming 9 og Lem 3.
Det besluttedes at: »Formanden skal
skrive til Herredsfogeden, at det er gammel
Skik og Brug, at der i hver By ved forskel
lige Lejligheder, især om Julen, bliver af
holdt 8-10 Legestuer om Året. Og hermed
mener Sogneforstanderskabet, at det vilde
være Ubillighed at indskrænke deres Antal,
hvilket her er Tilfældet, da altid Sognemænd
er tilstede, og burde da måske pålægges et
Overopsyn af de unges Legestuer.
Afgivet den 13. April.«

7. januar 1892
vedtager sognerådet at optage Kirsten Marie
Jacobsen og hendes 4 børn i pleje i Gimming
Fattighus fra 1. april og opsige børnene hos
deres nuværende plejeforældre.

16. februar 1864
behandler forstanderskabet herredsfogedens
skrivelse af 3. januar 1864 om at få to heste,
en ridehest og en trækhest, stillet til rådighed
for armeen (hæren). Hestene var blevet købt
og afleveret i Randers den 6. januar. Der fo
relå kvittering for hestenes aflevering, lige
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21. februar 1864
ansættelsen af krigsskat blev påbegyndt.

16. juli 1869
Det vedtoges, at man skulle bekendtgøre i
avisen, at Gimming, Lem og Tjærby for
fremtiden ikke gav almisse til omløbende
betlere.

16. januar 1891
behandles en klage fra skrædder Søren Chr.
Christensen over at være sat for højt i skat.
Ansættelsen var 1 kr. og 50 øre. Sognerådet
fandt klagen begrundet og skatten nedsættes
til 50 øre.

Rådets arbejdsområde voksede og voksede i
årenes løb. På dagsordener i protokollen ses,
at man behandlede sager om fattiglemmers
anbringelse, Fattighusets vedligeholdelse,
valg af: voldgiftsmænd for pligtarbejde og
hoveri, jordboniteringsmænd, vurderingsmænd for mark- og vejfred, hegnsynsmænd,
mænd til at forestå folketælling, brandsynsmænd o.s.v.
Først i 1908 blev den priviligerede valgret
ophævet, og valgret og valgbarhed tilkom nu
alle uberygtede mænd og kvinder, som var
fyldt 25 år. Selv om kvinder nu kunne væl
ges, har der aldrig været valgt kvinder ind i
Gimming-Lem sogneråd.
I tidens løb har følgende været valgt. Fra
1842 til 1937 nævnes kun formændene for
rådene.

Formand for sogneforstanderskabet:
1842 - 1856 Pastor Kruse.
1856 - 1862 Pastor Daugaard.
1862 - 1865 Christen Kjeldsen.

Formand for sognerådet:
1865 - 1869 Christen Kjeldsen.
1869 - 1871 Mogens Pedersen.
1871 - 1872 Lærer A. Mogensen, Lem.
1872 - 1873 Peder Jørgensen.
1873 - 1889 Niels Chr. Ladekarl.
1889 - 1892 Jens Ladekarl.
1892 - 1893 Jens Chr. Nielsen.
1893 - 1898 Jens Ladekarl.
1898 - 1903 Anders Christensen Møller.
1903 - 1904 Niels P. Brix.
1904 - 1913 Jens Ditlev Jensen, Lem.
1913-1921 Niels S. Skjødt.
1921 - 1937 Jens Peter Sørensen, Tjærby.
Medlem af sognerådet:
1937.
Jens Møller (fm.)
Kristen Jensen.
Henry Nielsen.
Søren Jensen.
Alfred Møller.
Peter A. Petersen.
Peter Andersen.

1943.

1946.

Jens Møller (fm.)
Kristen Jensen.
C. A. Dupont Mogensen.
J. Møller Larsen.
Jens Pedersen.
Sigfred Kirkegaard.
Jens Chr. Jørgensen.
Jens Møller (fm.)
Jens Jørgensen.
J. Møller Larsen.
A. Kondrup.
L. Ejler Jensen.
C. A. Dupont Mogensen.
Sigfred Kirkegaard.

1950.

Jens Møller (fm.)
N. Christensen Klit.
Folmer Friis.
Anton Fisker.
Hilmer Møller.
Carl Sundstrup.
Kristen Jensen.

1954.

Jens Møller (fm.)
Peter Sørensen.
Carl Sundstrup.
Kristen Jensen.
Anton Fisker.
Jens Chr. Frost.
Sv. Tovgaard Nielsen.

1958.

Jens Møller (fm.)
Jens Chr. Frost.
Knud Jensen.
Carl Sundstrup.
Niels Klit.
Niels Høgh.
Anton Fisker.

1962.

Jens Møller (fm.)
Jens Olesen.
Jens Andersen.
Svend Tovgaard Nielsen.
Jens Chr. Frost.
Peter Skriver.
Niels Skjødt.

1966.

Jens Møller (fm.)
Jens Chr. Frost.
Søren Johansen.
Ib Olesen.
Chr. Støvring.
Søren Støvring.
C. C. Feldthusen.

Ved kommunesammenlægningen i 1970
kom Gimming-Lem under Randers Kom
mune, og sognerådet blev gjort overflødigt.
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Portræt af Gimming-Lem kommunes
»sognekonge« gennem 33 år,
gårdejer Jens Møller
Den mand er lykkelig, som har en god kone
og et godt helbred, siger man. Jens Møller
havde begge dele. I et interview til Randers
Amtsavis 4. maj 1962 i anledning af 70-års
dagen sagde han blandt andet selv: »Da jeg
for nylig fik ridderkorset for mine 25 år som
sognerådsformand, gjorde børnene mig op
mærksom på, at vor mor faktisk havde for
tjent det endnu mere. Sådan får man jo af og
til en over næsen«. Men noget var der nu al

ligevel i den snak. Den gode hustru Signe
havde født ham 8 børn (2 døtre og 6 sønner),
så der har været nok at se til, når det tages i
betragtning, at Signe også skulle tage godt
imod de mange officielle gæster, der kom til
deres private hjem. Men Signe beklagede sig
vist aldrig.
Den lille en over næsen kunne Jens Møl
ler selvfølgelig godt bære i bevidstheden om,
at han selv havde haft sin part at bære på.

»Sognekongen«, gårdejer Jens Møller, på Gimniingvej 1967. Til venstre - lige ved skulderen - blev Bopladsen anlagt.
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Både som manden, der tog sig af andres be
kymringer, og som grundpillen i en lang
række offentlige opgaver. Og det blev han
ved med helt frem til kommunesammenlæg
ningen i 1970. På det tidspunkt var han 78 år
med 33 år som sognerådsformand bag sig.
Derefter blev der stille omkring ham. Han
døde 80 år gammel d. 4. oktober 1972.
Gårdejer var den betegnelse, man hæftede
på Jens Møller, men i virkeligheden blev han
forhenværende allerede i 1957. Da solgte
han nemlig sin gård over for Forsamlingshu
set. Jens Møller byggede så i stedet for en
gul villa midt i Gimming, Vestrupvej 131.
Selv om Jens Møller var »født« land
mand, gik han fra landbruget som 21-årig for
at blive brugsuddeler i Albæk. Det gik helt
godt trods den unge alder. Men efter et par
års forløb trak jorden igen, og så købte han
sin gård i Gimming. Senere udtalte han: »Jeg
var nu heller ikke blevet rig på uddelerhver
vet. Men jeg lærte at omgås mennesker, og
det har været en rigdom, som jeg fik brug for
i det sognekommunale arbejde«.
Jens Møller kom i sognerådet som sted
fortræder i 1928, og i 1937 blev han sogne
rådsformand og tillige kommunekasserer.
Udtrykket »sognekonge« var ikke hans egen

opfindelse. Dertil var han for beskeden. På
70-års dagen udtrykte han det på denne
måde: »Vi skal hele tiden huske, at vi er her
for befolkningens skyld og ikke omvendt. I
en landkommune skal vi ikke stå som højere
rangerende øvrighedspersoner, men som al
mindelige mennesker og rådgivere. Der kan
altid opstå vanskeligheder. Men de behøver
ikke at skyldes sognerådet alene. Selv har jeg
søgt at udjævne den slags så retfærdigt som
muligt«.
Jens Møller kunne fejre sin 53 års fød
selsdag på befrielsesdagen i 1945. I den for
bindelse fortalte han selv denne lille anek
dote: »Det var triste tider forud for befriel
sesdagen. Vi havde tyske soldater her i Gim
ming, og det voldte jo besvær. Selv havde vi
en officer indkvarteret på gården. Han var
ikke nazist, men han var fædrelandskærlig.
Det kom til udtryk på fødselsdagen/befrielsesdagen. Naboer kom nemlig med en flaske
vin til mig, og vi bestemte at fejre befrielsen
med et glas. Da officeren var i huset, invite
rede vi ham med. Han var jo også kun et
menneske. Jeg husker, at han insisterede på
kun at ville fejre fødselsdagen. Og det gjorde
han så, mens vi andre fejrede friheden«.

Fra min tid i sognerådet
Erindringer fortalt af Jens Christian Frost
Vi skal tilbage til 1954, hvor jeg for første
gang blev indvalgt i Gimming-Lem sogne
råd. Det var på en borgerliste fælles for de tre
byer Gimming, Lem og Tjærby. I spidsen for
denne liste stod »sognekongen» i Gimming,
gårdejer Jens Møller, og han opfordrede mig
til at gå med. Selv havde han været sogne

rådsformand lige siden 1937. Derfor trak han
også en masse stemmer i hus til borgerlisten,
så der blev valgt 6 mand på den. Seks mænd
og absolut ingen kvinder. Sådan var det den
gang. Jeg fik selv syv personlige stemmer.
Det var skam ganske flot. Ud over borgerli
stens seks mandater blev der valgt et medlem
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på den socialdemokratiske liste. Det blev
Carl Sundstrup, som var med i to perioder.
Socialdemokraterne fik i øvrigt aldrig mere
end ét mandat. Det var jo en udpræget land
kommune. I 1966 blev det arbejdsmand
Søren Johansens tur. Han var fra Tjærby, og
i øvrigt far til fabrikant Poul Johansen, JO
KAN. Samme Poul Johansen købte siden
præstegården i Gimming og restaurerede den
meget fornemt. Det blev han hædret for i
Gimming-revyen i 1987. - Søren Johansen
var næstformand for Socialdemokratiet i
Gimming-Lem.
Der var vel omkring 600 indbyggere i
kommunen på det tidspunkt. Heraf havde ca.
250 valgret. I 1954 fik sognerådet så føl
gende sammensætning: Jens Møller (fm.),
Peter Jørgensen, Carl Sundstrup, Kristen
Jensen, Anton Fisker, Svend Tovgaard Niel
sen og Jens Chr. Frost.
Selve valget fandt selvfølgelig sted i for
samlingshuset.
På samme tid fik sognerådet et påbud fra
amtet om, at én og samme person ikke måtte
bestride tillidsposterne som sognerådsfor
mand og kommunekasserer. Og det havde
Jens Møller netop gjort indtil da.
En dag, hvor jeg arbejdede i kostalden,
troppede Jens Møller op og spurgte uden
indledende snak: »Vil du være kommune
kasserer?« Jeg tror nok, jeg tøvede lidt
længe med svaret, for hurtigt tilføjede han:
»Ja, ser du, jeg har solgt min gård, så jeg kan
godt selv passe sekretærhvervet.« Det lettede
lidt på trykket, så jeg fik da fremstammet et:
»Ja, det kan jeg så godt prøve.« Jens Møller
sagde man ikke sådan imod, og slet ikke som
ny mand ud i det kommunale, og så var den
sag afgjort. Der var næppe andre i sognerå
det, der havde lyst. Det der med tal og skri
verier var ikke lige det, man gerne påtog sig
på den tid. Men de blev da for resten heller
ikke spurgt. Når Jens Møller kom med en
indstilling til sognerådet, ja så var den nær
mest at regne for en beslutning.
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Overdragelsen af kommunekassen fore
gik på højtidelig vis. Inde fra Randers Amt
kom nemlig daværende amtsrådssekretær,
kontorchef Actor Nielsen ledsaget af en
amtsrådspolitiker og talte møntkassen op.
Det var nu hurtigt gjort. Der var aldrig store
pengebeløb i den. Og dermed var den så
overdraget til mig sammen med alt tilbe
høret. Der fulgte nemlig også et stort, for
nemt og meget tungt pengeskab med. Det
stammede fra en af de store købmænd i Ran
ders. Konsekvensen var jo så, at jeg måtte
indrette et foreløbigt kommunekontor
hjemme i dagligstuen med pengeskab og to
jalousiskabe til papirerne.
Hele kommunebudgettet var vel dengang
på 3-400.000 kr. Senere sneg det sig op på
ca. 1 million.
Vi var så heldige at have i hvert fald to
store skatteydere på det tidspunkt. Den ene
var automobilforhandler Poulsen (Volkswagen), som boede i Lem, og den anden var
virksomheden PS-system i Tjærby. De to
kunne regulere skatteligningen ret væsent
ligt. Så der var naturligt nok ret stor spæn
ding om deres indkomstniveau hvert eneste
år.
Selve ligningen foregik ved hjælp af den
tids simple regnemaskine, og den blev over
våget af ligningsmanden Kristen (Kræn)
Winther fra Albæk. Ved sådanne lejligheder
kunne der også komme uanmeldt besøg af en
repræsentant fra amtsligningsinspektoratet.
For mig, der ikke var særlig regnskab
skyndig, var det betryggende og en lettelse,
at der hvert kvartal kom en regnskabskonsu
lent fra »Regnskabsførerforeningen for Ran
ders Amt« og hjalp med konteringerne. Se
nere blev vi tilsluttet »Kommunernes Revisi
onsafdeling«. De kom altid uanmeldt og for
langte pengekassen, samtlige bilag og regn
skabet frem på spisebordet. Det kunne godt
give røde ører, mens det stod på.
Jeg havde fast kontortid i Lem hvert kvar
tal, når skatten skulle betales. Det foregik i

Gårdejer Jens Chr. Frost - medlem af sognerådet
1954-1970. Senere indvalgt i Randers byråd.

forsamlingshuset. Dem fra Gimming og
Tjærby mødte op på min bopæl. Derefter gik
vi skattekortene igennem og sendte så pante
fogeden ud til eventuelle restanter. Det
hændte også, at sognerådet måtte afskrive
nogle skatteyderes gæld som uerholdelig.
Det havde vi bemyndigelse til.
Sognerådsmøderne blev holdt på skift hos
sognerådets medlemmer. Vi fik altid snitter
samt en øl og kaffe. Den samlede godt
gørelse til værtinden var 35 kroner. Dem
hentede vi i kommunekassen.
Dagsordenen til møderne fik vi forud i
håndskrevet udgave. Det ordnede Jens Møl
ler. Kun punkterne var angivet og samtidig
indskrevet i protokollen. De øvrige oplysnin
ger blev afgivet mundtligt. Jens Møller

havde som sognerådsformand stor magt. In
gen anfægtede hans position. Hans ord var
nærmest lov. Det skyldtes i høj grad hans
myndighed og indgående kendskab til sog
nerådsarbejdet og ikke hans gårdmandssta
tus. Det var ellers denne sidstnævnte status,
man normalt regnede med. Han havde jo
også på det tidspunkt solgt gården, der i
øvrigt ikke var særlig stor. De store gårdejere
i sognerådet kunne godt murre lidt i krogene,
men nogen egentlig opposition hørte til sjæl
denhederne.
Blandt sine sognerådsformandskolleger i
hele Randers Amt var han meget velanskre
vet. Det førte blandt andet til, at de valgte
ham som formand for sognerådsforeningen.
Han blev udnævnt til ridder af Dannebrog
for sin store indsats gennem mange år. Han
var usædvanlig flittig og omhyggelig, men
ikke særlig humoristisk. Når dagsordenen
var gennemført og snitter, øl og kaffe sat til
livs, gik Jens Møller i gang med at føre pro
tokollen å jour og udarbejde de nødvendige
skrivelser. Alle vi andre kastede os over kort
spillet og havde det lystigt, mens formanden
sled bravt i det.
Møderne fandt sted, når formanden fandt
det belejligt, men i gennemsnit var der møde
en gang om måneden.
Der var ofte alvorlige og meget personlige
sager, som skulle behandles. Dengang var
der jo ikke helt den samme socialforsorg
som i dag.
Når folk på grund af sygdom, arbejdsløs
hed eller andet kom i nød, måtte de gå til
kommunen og bede om hjælp. Der var ingen
uddannet socialrådgiver, som kunne slå op i
loven og se, hvad man var berettiget til. Det
var en skønssag, som vi i sognerådet måtte
afgøre. Hele sognerådet var nemlig også den
tids socialudvalg.
Min kone har endda i et enkelt tilfælde en
vinterdag, hvor ingen »sognerødder» var
hjemme, modtaget besøg af en arme mand,
som var tilflytter. Hans kone havde barslet
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om natten og lå derhjemme uden varme og
det nødvendige til den lille. I sådan en situa
tion lagde hun selv ud og håbede, at det var i
orden, når mandfolkene kom hjem.
Dengang var det almindeligste, at kvin
derne var hjemme. Det var derfor lettere for
de ældre at få den nødvendige pasning. Der
var dog enkelte tilfælde, hvor der ingen fa
milie var til at tage sig af den gamle. Så
måtte sognerådet mod betaling skaffe ved
kommende ind på et udensogns alderdoms

hjem, da vi jo ikke rådede over sådan et. Det
kunne være langt væk hjemmefra, og det var
almindeligt, at vi tog på tilsynsbesøg for at
se, om den gamle fik en ordentlig behand
ling. Et enkelt tilfælde husker jeg med en
gammel kone, som Jens Møller og jeg be
søgte på et alderdomshjem langt herfra. Hun
havde intet at klage over udover kosten. »A
ka it veli svalle it. A gulper hielt å-et«, sagde
hun. Den tids ældre var taknemmelige og
nemme at gøre tilpas.

Erindringer fra århundredskiftet
i Gimming sogn Fortalt af Jens Peter Sørensen, (1873 - 1965)
Jens Peter Sørensen var sogne rådsformand i
Gimming-Lem i årene 1921 -37. 1 sine erin
dringer beretter han bl. a.:
I mine drengeår og pure ungdom var det al
mindeligt, at der på de store gårde var tre
karle, forkarlen, andenkarlen og tredjekar
len, samt to drenge, storedrengen og bettedrengen. Desuden var der tre piger, som
skulle malke køerne tre gange om dagen sidste gang kl. 9 om aftenen.
Om vinteren skulle drengene hjælpes ad
med at passe kreaturerne. Om sommeren
skulle bettedrengen passe køerne samt flytte
fårene. Om natten blev lænkehunden tøjret
ved fårene for at passe på, at ræven ikke
skulle tage lammene. Storedrengen skulle
passe og vande hestene og studene, som alle
stod tøjret dengang. Desuden skulle han
hjælpe lidt til ved høslæt og høst.
Førstepigen arbejdede sjældent i marken,
men de to andre skulle hjælpe med at sprede
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Jens Peter Sørensen, sogne rådsformand 1921-1937.

gødning og luge roer. Desuden gik de med
ved høslæt og høst, hvor der var brug for
alle.
På de mindre gårde var der to karle, to pi
ger og en dreng.

Høslætten
Før engene blev inddæmmet ved fjorden, var
det liv, der udfoldede sig, noget særligt. Høet
til vinterens foder skulle bringes i hus. Kar
lene fra Gimming og Tjærby gik i gang sam
tidig. Desuden var der folk fra Lem og Harridslev m.m. Der skulle meget mandskab til,
for det var store arealer, det drejede sig om.
Græsset blev slået med le; 7-8 mand passede
hver sit skår.
Når leen skulle stryges, stoppede den for
reste op, og alle strøg leen. Det var en smuk
klang over engene en sommerdag.
Når høet havde tørret et par dage i solen,
skulle det vendes. Pigerne fra alle gårdene

gik med deres river og vendte hø. De havde
store, hvide solhatte på hovedet - det var et
festligt syn.
Når høet var tørt, skulle det sættes i
stakke. Pigerne rev høet sammen i lange
strimler, som karlene forkede sammen og
satte i stakke. Når det var tid at køre høet
hjem, blev der liv på engene igen. Man for
længede vognene og satte et lad på med
pigge i hvert hjørne. Det kaldtes et »Skrav«.
En pige stod oppe på vognen og lagde læs
set. En pige, der var dygtig til at lægge hø,
var meget velanset. Det var en stor skam for
en karl, hvis læsset skred eller væltede på
den ujævne vej. Han kunne blive drillet
længe, hvis det skulle ske for ham.
Efter en varm sommerdag med arbejde i
høet var det godt med et bad. Der var en bred
sandbræmme et sted ved fjorden, og vandet
var rent dengang. Der kunne ofte være et liv
ligt badeliv. Ingen havde badedragter den
gang, så pigerne var ikke med.
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Når høet var i hus, skulle der holdes »opskyr«. Det vil sige, at gårdens folk, daglejere
og alle, der havde hjulpet til med høet, sam
ledes til spisning med god mad og hjemme
brygget øl og en enkelt kaffepunch.
Første lørdag efter høslætten fik karlene
og pigerne overladt et køretøj for at køre til
frilørdag i Randers. Manden, konen og dren
gene måtte så passe bedriften imens. Når
karlene og pigerne var kommet til Randers,
skulle de ud og se på bylivet. Så kunne man
se karlene og pigerne gå arm i arm og spærre
hele gaden uden at nogen politibetjent tog
notits deraf. Dagen gik med lidt handlen og
lidt tant og fjas, men man vendte hjem alle
rede til aftensmadtid.
Dette gentog sig, når høsten var i hus.

Skudsmålsbogen
Dengang var der kontrol med ungdommen.
Alle, som tjente deres brød ved at arbejde for
andre, skulle have en skudsmålsbog forsynet
med sognepræstens segl og underskrift. Den
blev udleveret, når man forlod skolen.
Skudsmålsbogen var blevet indført ved
lov i 1832 og blev først afskaffet i 1921.
Når man blev fæstet, skulle bogen forevi
ses og husbond skrive dato og ankomst. Når
man forlod pladsen, skulle husbond igen
påtegne den og give vedkommende et skuds
mål. Eksempel: »Har tjent mig fra 1. No
vember 1857 til 1. November 1859 og i den
tid opført sig skikkelig og from.«
Når man skiftede plads fra ét sogn til et
andet, skulle bogen desuden have en påteg
ning hos øvrigheden begge steder. På landet
af præsten og i byen ved politiet. Man kaldte
det at melde afgang og melde tilgang.
Dette system gav ingen problemer for
dem, som kom i gode pladser, og som be
holdt dem længe. Men man kunne nemt få
problemer, hvis man fik en mindre heldig
skudsmålsbog, og det var forbunden med bø72
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destraf at undlade at få sin skudsmålsbog
påtegnet.
I § 9 står der: »Hvo, som forfalsker sin
skudsmålsbog, udriver blade eller gør noget
i samme ulæseligt, bør bøde fra 10 til 20 kro
ner, eller straffes med simpelt fængsel i ind
til 8 dage eller fængsel på vand og brød i ind
til 3 dage«.
Den 1. november var skiftedag, og så
havde alle fri. Der var jo udbetalt løn, så der
skulle købes ind: beklædning, sko og mange
andre ting, der hørte med til dagligdagen.
Det særlige på denne dag var det årlige folkemarked, og hele dagen summede Randers
af liv. De, som ingen plads havde fået inden
november, stillede op på en række i gaden,
hvor stadsfæstemanden Fusager havde kon
tor. Gårdmændene gik så omkring og udså
sig dem, de kunne tænke sig at fæste til
næste år. Faldt vedkommende i deres smag,
blev der aftalt løn og andre betingelser.
En pige stod i rækken for at søge plads.
Hun var kommet i snak med sin søster, Abelone. En bondemand spurgte nu pigen om,
hvad hun kunne, og hvor hun før havde tjent.
Så henvendte han sig til Abelone, som slet
ikke var interesseret i at søge plads. »Nå, og
hvad kan du så?« Abelone svarede med et

grin: »A ka molk syv kyer og en røjter på jen
gång!«
Så gik bondemanden skyndsomst videre.

Fester
I min ungdom måtte de unge selv sørge for
underholdningen i fritiden. I løbet af en vin
ter blev der holdt adskillige legestuer, og til
dem skulle vi hver gang have påtegnet tilla
delse hos sognefogeden.
Vi havde ingen cykler dengang, så hvis vi
ville til andre byer til legestue, måtte vi gå,
hvad vi for øvrigt havde godt af.
Men året rundt var der mange festlige tra
ditioner i byen, hvor ungdommen kunne
more sig.
Den 30. april var det Valborgaften. Store
drenge havde de sidste dage samlet halm og
grene til et bål uden for byen. Ved bålet sam
ledes byens ungdom og ældste skolebørn.
Der blev sunget et par fædrelandssange, og
når blusset var brændt ud, kom karle og pi
ger gående tilbage arm i arm. Et par af de
store drenge var da i en af gårdene kravlet op
på loftet og sad i en lem for at uddele »ga
delam«, mens karle og piger stod nedenfor.
At de sad, så ingen kunne nå dem, var en
forholdsregel, da det jo ikke altid var til
fredsstillende med uddelingen, og da kunne
der måske vanke nogle knubs. Det blev råbt

op, hvilken pige karlene skulle have til ga
delam, og det gjaldt til næste Valborgaften,
og den pige, man var tildelt, skulle man give
kaffe og danse den første dans med til Ring
riderfesten.
En lørdag i maj skulle der være Ringri
derfest. Der blev rejst to høje pæle ved for
samlingssalen, og en snor blev spændt ud
med en krog. På den hang en ring løst.
Hver karl skulle ride igennem et vist antal
gange og tage ringen af på en pind. Den, der
tog ringen flest gange, blev konge, den næste
prins og den tredje kommandør. Han skulle
ride med fanen. Pigerne, der var tildelt dem,
blev selvfølgelig dronning og prinsesse. Ef
ter ringridningen red vi med kongen og prin
sen i spidsen omkring i gårdene og husene
og samlede penge ind og indbød til festen
om aftenen.
Festen varede lige så længe, nogen ville
danse, men der var et ophold om aftenen, når
karle og piger skulle hjem for at røgte og
malke.
Efter skiftetid første november var det
skik, at karlene i tiden indtil jul én gang om
ugen på skift i gårdene »gik til samling«.Vi
sad ved langbordet og spillede kort, mens
konen og pigerne sad omkring bilæggerov
nen og kartede og spandt; det hændte da, at
vi i smug kunne have et godt øje til en af pi
gerne.
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Gimming set fra øst 1955. (Sylvest Jensen Luftfoto).

Ejendomshistorie
I de følgende afsnit er der lavet en gennem
gang af gårde, landbrugsejendomme og
huse, hvis historie kan føres tilbage til tiden
før besættelsen. Huse opført efter den tid er
ikke medtaget.
De enkelte ejendommes historie er be
skrevet, dels ud fra data samlet i arkiverne og
dels ud fra interviews med de ældste nu
værende og tidligere Gimmingborgere.
Beskrivelserne omfatter en gennemgang
af personalhistorien og de skiftende ejerfor
hold samt anekdoter og fortællinger om det
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liv, som har udfoldet sig gennem tiderne.
De enkelte ejendomme er identificeret,
dels med navn (hvis et sådant findes), dels
med matrikelnummer og dels med oplysning
om den nuværende adresse.
Matrikelnummeret stemmer ikke nødven
digvis med det, som ejendommen har i dag
(1999), da der løbende sker ændringer af
numrene, blandt andet som følge af land
brugsnedlæggelser og handel med jord.
I personalhistorien er der så vidt muligt
oplyst beboernes og ægtefællers fulde føde

navn. For læsere, der interesserer sig specielt
for personalhistorien, kan der henvises til
bogens grundmateriale, som er afleveret til

Lokalhistorisk arkiv i Randers. Heri findes
yderligere persondata, som kan have inter
esse for slægtsforskere med aner i Gimming.

Oversigtskort med matrikelnumre anvendt i ejendomshistorien.

Byens gårde og ældste ejendomme
og huse
Første afsnit af ejendomshistorien omhandler alle gårdene, huse, hvis historie kan føres mere
end 150 år tilbage i tiden, samt mindre landbrugsejendomme, som er grundlagt før århundred
skiftet.
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Gimming Vestergård (Kastrup Luftfoto).

»Gimming Vestergård«
Matrikel nr. 2a - (Runevej 6)

Gården, der siden 1981 har været nedlagt
som selvstændig gård, er en af Gimmings 10
oprindelige gårde, som kan føres tilbage til
den tid, hvor Dronningborg slot ejede al jor
den i Gimming.
Gården har gennem de sidste 400 år haft
følgende fæstere og ejere:
Jens Madsen - (ca. 1600 - 1625)
Gårdens ældst kendte fæstebonde, der er op
ført i Dronningborg slots jordebøger i perio
den fra 1605 til 1623.

Christen Jensen - (ca. 1625 - 1662)
Fæstebonde, nævnt første gang i jordebogen
1631 og sidste gang i skødet dateret 9. sep
tember 1661, hvor Frederik III solgte Dron
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ningborg slot til Lucas von Spreckelsens
enke fra Hamborg.
Niels Christensen - (ca. 1662 - 1712)
Fæstebonde, død 1715.
Ved matriklen i 1664 blev gårdens hartkorn
sat til - 8 Td og 5 Skp - men ved opmålin
gen til den nye matrikel i 1688 fik Niels
Christensen sin fæstegårds hartkorn opgjort
til - 5 Td - 5 Skp - 3 Fjk og 1 Alb.
Niels Nielsen - (ca. 1712 - 1740)
Fæstebonde (ca. 1676-1740), søn af forrige
fæster, gift 1716 med enken fra nabogården,
Anne Christensdatter Griis (ca. 16761760).
Niels Nielsen var først fæster under Dron
ningborg slot, men fra 1719 under Dron
ningborg Rytterdistrikt.

Niels Nielsen - (ca. 1740 - 1771)
Gårdejer (1717-1771), søn af forrige fæster,
gift 1746 med Else Christensdatter (17181771).
Niels Nielsen købte gården til selveje ved
skøde udstedt af kongen den 21. oktober
1766.
Niels Jensen Kjær - (1771 - 1814)
Gårdejer (1744-1814), gift 1771 med Anne
Pedersdatter (1748-1825).
Niels Jensen Kjær overtog gården som ar
ving til den forrige ejer, der var hans mor
broder.
Ved udskiftningen i 1783 fik gården sin
jord samlet på et sted vest for gården, hvilket
stort set er det samme, som hører til gården i
dag. Ved den anden udskiftningsforretning i
1792 fik gården tillagt et stykke jord øst for
byen, hvorpå »Sigvandsgård« i dag er opført,
samt et stykke jord på Tinget.

Jens Nielsen Kjær - (1815 - 1857)
Gårdejer (1785-1861), søn af forrige ejer,
gift 1821 med Ane Andersdatter (17921870).
Købte gården ved skøde dateret 12. okto
ber 1815.
Ved folketællingen i 1834 fremgår det, at
Jens Nielsen Kjær var skoleforstander, hvil

ket vil sige, at han var medlem af sogneskolekommisionen i Gimming.
Ved den nye matrikels færdiggørelse i
1844 blev gårdens hartkorn beregnet til - 6
Td - 7 Skp og 2 Alb. Gården fik matrikel nr.
2.
Niels Jensen Kjær - (1857 - 1858)
Gårdejer (1831-1858), søn af forrige ejer,
gift 1858 med Jensine Jensdatter (18301905).
Købte gården ved skøde dateret 15. okto
ber 1857.
Niels Jensen Kjær døde knap 2 måneder
efter vielsen af brystsvaghed kun 27 år gam
mel.
Niels Christensen Ladekarl - (1858 -1900)
Gårdejer (1836-1916), gift 1858 med forrige
ejers enke, Jensine Jensdatter.
Niels Christensen Ladekarl var i en peri
ode medlem af sognerådet og dets formand
fra 1873 til 1889.
I 1890 blev det nuværende stuehus opført.

Jens Nielsen Ladekarl - (1900 - 1930)
Gårdejer (1863-1930), søn af forrige ejer,
gift 1900 med Ane Elisabeth Mogensen
(1877-1924).
Købte gården ved skøde dateret 22. fe
bruar 1900.
I denne periode var gårdens samlede areal
på 62 td land, deraf ager 4672, eng 12, skov
2 og have og gårdsplads 172. Af agermarken
blev 4172 td land drevet i en 8 marks drift
med havre, roer, byg, rug, roer, havre og 2
års græs. Resten henlå i flerårigt græs i ind
hegning. Besætningen bestod af 10 køer, 20
stk ungkvæg og kalve, 1 tyr af sortbroget
jysk race, 5 heste, 2 plage og 4 får. Årligt
solgtes ca. 12fedesvin.
Ved skøde dateret 24. august 1912 solgte
Jens Ladekarl sin jord øst for byen til sin
nabo Peder Mogensen, som flyttede derud
og opførte den nuværende »Sigvandsgård«.
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Arbejdsheste på gården. I midten Magnus Ladekcirl og til højre Alfred Ladekarl.

Niels Ladekarl - (1930 - 1943)
Gårdejer, (1906-1990), søn af forrige ejer,
gift med Kirsten Rasmussen (1907-1994).
Købte gården ved skøde tinglyst den 15.
februar 1930.
Niels Ladekarl og hustru var meget he
stesportsinteresserede. På gården var der opstaldet mange galopheste, der deltog i væd
deløb i Århus. Gården fungerede som
træningscenter med egen ridehal, og navnet
»Stald Gimming« var velkendt i hestesports
kredse. I perioder boede der flere jockeyer
på gården.
Niels Ladekarl drev iøvrigt gården med
planteavl, og han var kendt for altid at være
den første i marken om foråret.
Familien flyttede efter salget af gården i
Gimming til gården »Eriksborg« ved Årslev1
og senere til Stouby.
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Svend Aage Tovgaard Nielsen - (1943 1981)
Gårdejer, født 1910, gift 1941 med Dagmar
Elisabeth Nielsen, født 1914.
Svend Tovgaard Nielsen drev nu gården
som traditionelt landbrug med husdyr.
Kort efter overtagelsen opførte han ny la
debygning mod nord som erstatning for en
gammel stråtækt bindingsværkslænge, der
var fyldt med hestebokse. Den nye ladebyg
ning blev muret op mod gårdspladsen, mens
nordfacaden blev lavet i træ. Træet var gen
brugsmaterialer fra ridehallen, der samtidig
blev brudt ned. Den vestlige længe, der ved
overtagelsen ligeledes var en stråtækt bin
dingsværksbygning fyldt med hestebokse,
blev nogle år senere erstattet af en ny svinestald.
Svend Tovgaard solgte som en af de første

i byen sin kvægbesætning, hvilket skete ca.
1960. Efter salget af gården i 1981 flyttede
Svend Tovgaard og Dagmar til Haslund.

Ernst Søndergaard - (1981 -)
Gårdejer, født 1938, gift 1964 med Inger

»Sigvandsgård«
Matrikel nr. 2d - (Tingetvej 10)

»Sigvandsgård« adskiller sig fra de øvrige
gårde i byen ved, at den er meget ung.
Gården blev grundlagt i 1912 af gårdejer
Peder Mogensen, som indtil da ejede »Horn
højgård«.
Sigvandsgård blev opført på den jord, Pe
der Mogensen havde købt af sin svoger Jens

Mandrup, født 1937.
Ernst Søndergaard er selv bosiddende på
sin gård i Grønkær, mens stuehuset i Gimming er lejet ud.
Gården, der i dag er på 27,5 ha, drives nu
udelukkende med planteavl. 1,7 ha er skov.

Nielsen Ladekarl på »Gimming Vestergård«.
Jorden bestod af to stykker med matrikel
numrene 2d og 18a.
Ejerne af »Sigvandsgård« har gennem ti
den været følgende:

Peder Mogensen - (1912 - 1918)
Gårdejer, født 1870, gift 1900 med Chri
stine Jensen, født 1877, købte jorden ved
skøde dateret 24. august 1912 og opførte
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samme år stuehuset og de første udbygnin
ger.
11917 købte Peder Mogensen jorden ma
trikel nr. 3b, som havde tilhørt et husmands
sted, der var beliggende på den nuværende
adresse Gimming Kirkevej 23.
Peder Mogensen, der var kendt for sine
store vaner på »Hornhøjgård«, fortsatte med
disse på sin nye og mindre gård. Han havde
2 karle og 2 piger og desuden en gartner til
at passe den nyanlagte have. Han deltog ikke
selv i det daglige arbejde. Familien spiste al
tid i den pæne stue og sad dermed ikke sam
men med de ansatte. Når Peder Mogensen
var i Randers, spiste han ofte på Hotel Ran
ders.
Peder Mogensen blev af andre betegnet
som en fremsynet mand, og han var en stor
drivkraft, da der blev lagt el til Gimming by
så tidligt som i 1915. Kapitalen slap imidler
tid op, og i 1918 måtte Peder Mogensen
tvangssælge sin gård.

Frederik Buhl Møller - (1918 - 1924)
Gårdejer, født 1890, gift med Ane Marie

Niels Olesen klar til
afgang med hesten
foran fjedervognen.
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Thomasen, overtog gården ved skøde date
ret 30. januar 1918.
Frederik Buhl Møller, der indtil da havde
boet på »Hvedegård«, ejede et stort areal øst
for Tingetvej. Dette, med matrikelnumrene
10b, 4f og 5h, fik han i juni 1918 lov at ud
stykke og lægge til sin nye gård, der hermed
kom op på et samlet areal på 66 Td land. I
denne periode blev der opført en staklade.
Jorden, der endnu ikke var drænet, var
kold og våd og bedst egnet som græsningsa
real. Til tider kunne der være op til 7 søer på
arealerne.
I 1924 ønskede Frederik Buhl Møller at
skifte erhverv. Han solgte »Sigvandsgård«
og købte i stedet »Purhus Kro«, hvor han var
kromand i en årrække.

Niels Olesen - (1924 - 1948)
Gårdejer (1875-1961), gift med Martine
Sørine Ulrichsen (1884-1956), overtog
gården ved skøde dateret 10. juli 1924.
Niels Olesen gik straks i gang med at
dræne den våde og kolde jord og udvide byg
ningerne. Besætningen blev fordoblet i løbet

af kort tid, og der ansattes fast fodermester,
som boede i fodermesterboligen, der lå Tin
getvej 7. Niels Olesen havde i 1926 købt et
gammelt hus, matrikel nr. 15c, beliggende på
denne adresse, men i 1937 opførte han en
bungalov på grunden. Den blev herefter
brugt som fodermesterbolig, mens det gamle
hus blev brudt ned.
I 1931 købte Niels Olesen omkring 17 td
land syd for Udby høj landevejen, som han
senere i 1941 solgte til sin datter og sviger
søn, Agnes og Rasmus Christensen, som
samme år købte »Gimmingvang« beliggende
Udbyhøjvej 269.
Besætningen bestod på et tidspunkt af 12
jyske heste, 1 avlstyr, 30 køer og 30 ungkre
aturer af rød dansk malkerace samt 50 svin.
Desuden var der en periode nogle enkelte får
samt et fjerkræhold på omkring 100 høns.
Niels og Martine overlod i 1948 gården til
deres søn. De blev boende på gården indtil
1952, hvor de købte hus i Dronningborg. De
vendte dog tilbage til Gimming i 1953, hvor
de købte huset, matrikel nr. 22g, beliggende
Gimming Kirkevej 19.

Jens Marius Høgh Olesen - (1948 - 1993)
Gårdejer, født 1923, søn af forrige ejer,
gift 1952 med Ellen Rishøj, født 1932.
Jens Olesen overtog en gård med ca. 73
Td land, og han fortsatte med forbedring og
dræning af jorderne.
Udbygningerne blev udvidet med ny lade
bygning samt maskin- og svinehus.
I 1973 blev produktionen omlagt til ren
svineavl, mens køerne blev solgt.
Jordarealerne øges ved flere tilkøb, og i
1966 købes matrikel nr. 15a, den lille gård,
Gimming Kirkevej 10, som derved ned
lægges som landbrugsejendom.
Jorden herfra, som ligger vest for Tinget
vej, blev tillagt »Sigvandsgård«, mens byg
ningerne nogle år senere blev solgt.
I 1975 købes præstegårdsjorden sammen

med Ejgil Skjødt på »Nørrekjær«, og den de
les mellem de to gårde.
I 1982 købes ejendommen matrikel 13d,
beliggende på marken, Vestrupvej 161, og
endelig i 1993 købes jorden fra søsterens
ejendom »Gimmingvang«, Udbyhøjvej 269.
Gårdens samlede tilliggende var herefter
øget til ialt 159 td land.
I 1970erne nedsatte den aktive Jens Ole
sen sig som bygmester og byggede 12 par
celhuse på jord, han selv udstykkede.
Den 17. maj 1975 kunne man læse føl
gende i Randers Dagblad:

»Gårdejer Jens Olesen i Gimming bygger
huse i sin fritid. Det er foreløbig blevet til 8
vidt forskellige huse, og med de 18 bygge
grunde Olesen har udstykket, har han bidra
get til, at Gimming er blevet større.
Jeg var i sognerådet med til at søge om at
få lov til at udstykke i Gimming, fortceller
Jens Olesen. Det var nu ikke mig selv, jeg her
tænkte på. Men i den anden byende. En dag,
jeg kom til sognerådsmøde, lå der pludselig
en tilladelse til at udstykke i den byende,
hvor jeg har min jord. Det var nu ikke lige
det, jeg havde regnet med. Det at være land
mand er noget mærkeligt noget. Når bedrif
ten bliver for lille, får man lyst til at komme
igang med et eller andet. Så nu bygger jeg
altså huse i min fritid, siger Jens Olesen.
Det hele startede med, at Jens Olesen
solgte tre byggegrunde for at få penge nok til
at starte. Men så var der ikke den store købe
lyst til de andre grunde. For at få sat lidt
skub i udviklingen smøgede han selv ær
merne op og gik igang med at opføre et hus.
Det gav blod på tanden, og nu står Jens Ole
sen altså som bygherre for foreløbig otte
huse.«
Med det præg Jens Olesen har sat på områ
det, er det således meget passende, at parcel
huskvarteret i den østlige bydel i dag kaldes
»Jens Olesens kvarter«.
Jens og Ellen overlod i 1993 gården til en
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søn og flyttede selv ind i et af de selvbyg
gede huse, beliggende Tingetvej 21.
Jørgen Rishøj Olesen - (1993 Gårdejer, født 1957, søn af forrige ejer, gift
1984 med Christa Haahr, født 1962.
Jørgen Olesen var indtil overtagelsen af
»Sigvandsgård« og jorden fra »Gimmingvang« i 1993 gårdejer på »Stabelsgård« ved
Mejlby.
I 1997 købte han af Christian Støvring
gården matrikel nr. 7a, beliggende Vestrup

vej 146. Jorden fra denne og jorden fra
»Gimmingvang« er nu samlet til en byg
ningsløs ejendom, som har fået navnet
»Qvindhøj«, opkaldt efter en gravhøj der tid
ligere har ligget sydligst i marken tæt ved
skellet til Tjærby. »Qvindhøj«s areal er på 89
td land.
Med »Sigvandsgård«, »Qvindhøj« og den
jord, Jørgen Olesen ejer udenbys, drives i
dag ca. 280 td land. Gården, der nu drives
med svinebesætning, blev i 1996-97 udvidet
med gyllebeholder og nyt maskinhus.

Hornhøjgård ca. 1950. Til venstre ses Gimming Vestergård.

»Hornhøjgård«
Matrikel nr. 3a - (Runevej 4)

Gården har gennem de sidste 400 år haft
følgende fæstere og ejere:

Gården, der i dag (1999) ejes af Jens Chri
stian Frost, er en af Gimmings 10 oprinde
lige gårde, som kan føres tilbage til den tid,
hvor Dronningborg slot ejede al jorden i
Gimming.

Christen Rolphi - (ca. 1600 - 1635)
Gårdens ældst kendte fæstebonde, der er op
ført i Dronningborg slots jordebøger i 1605
og senest i 1634.
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Niels Christensen Rolphi - (ca. 1635 1658)
Fæstebonde, sandsynligvis søn af forrige
fæster.
Nævnes i jordebøgerne første gang i
1637, og selv om efterfølgeren allerede har
fæste på gården i 1660, er det Niels Chri
stensen Rolphi, der nævnes i skødet dateret
9. september 1661, hvor Frederik den 3. sæl
ger Dronningborg slot til Lucas von
Spreckelsens enke fra Hamborg.

Peder Pedersen Lang - (ca. 1658 - 1661)
Fæstebonde, der nævnes i jordebogen 1660.

Blev kaldt Vester Jens Pedersen, da der på
samme tid var 2 gårdmænd i byen med dette
navn. Han var meget ung, da han overtog
gården efter faderens død. De første år under
Dronningborg slot og fra 1719 under Dron
ningborg Rytterdistrikt.
Niels Jensen - (ca. 1763 - 1803)
Gårdejer (1731-1803), søn af forrige fæster,
gift 1763 med Else Thøgersdatter, (17461827).
Niels Jensen købte gården til selveje ved
skøde udstedt af kongen den 21. oktober
1766.

Kjeld Christensen - (ca. 1661 - 1679)
Fæstebonde, død 1679, var gift 3 gange.
Hans sidste hustru hed Maren Sørensdatter.
Ved matriklen i 1664 blev gårdens hart
korn sat til - 10 td.

Jens Pedersen - (ca. 1679 - 1695)
Fæstebonde (ca. 1638-1698), var sandsynlig
vis gift med forrige fæsters enke, Maren
Sørensdatter (ca. 1644-1694).
Fik ved opmålingen til matriklen 1688 sin
fæstegårds hartkorn opgjort til - 7 td - 1 Skp
-1 Fjk og 1 ‘/2 Alb.
Gården var på det tidspunkt en af de mel
lemstore i byen.

Peder Jensen - (ca. 1695 - 1714)
Fæstebonde, død 1714, gift 1695 med Anne
Christensdatter Griis (ca. 1676-1760).

Jens Pedersen - (ca. 1715 - 1763)
Fæstebonde (1696-1771), søn af forrige
fæster, gift 1716 med Anne Pedersdatter
(1692-1718), gift 2. gang 1718 med Anne
Christensdatter (1693-1762).

Ved udskiftningen i 1783 fik gården sin jord
samlet på et sted, syd for gården, hvilket
stort set er det samme, som hører til gården i
dag, og ved den anden udskiftningsforret
ning i 1792 blev der tillagt jord ved Tingve
jen uden for byen samt en tinglod næsten
øverst på Tinget. Niels Jensen var sognefo
ged og lægsmand og må nok siges at have
været en af byens fremtrædende gårdmænd.

Peder Knudsen Kattrup - (1804 - 1831)
Gårdejer (1767-1831), gift 1803 med forrige
ejers datter, Gjertrud Nielsdatter (17741839).
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Købte gården af den forrige ejers søn,
Thøger Nielsen, ved skøde dateret 9. juni
1804. Peder Knudsen Kattrup solgte ved
skøde af 13. december 1830 jordstykket ved
Tingvejen.

Peder Mogensen - (1832 - 1857)
Gårdejer (1793-1857), gift 1832 med Else
Thøgersdatter (1806-1871).
Købte gården ved skøde dateret 31. juli
1832.
Ved den nye matrikels færdiggørelse i
1844 blev gårdens hartkorn beregnet til - 8
Td - 3 Skp og 3/4 Alb. Gården fik matrikel nr.
3a.
Else Thøgersdatter fik efter Peder Mogensens død tilladelse til at sidde i uskiftet
bo og var ejer af gården indtil salget i 1862.

Mogens Pedersen - (1862 - 1899)
Gårdejer (1837-1913), søn af forrige ejer,
gift 1865 med Nielsine Mogensen (18401922).
Købte gården af sin moder ved skøde
tinglyst 4. december 1862. Mogens Pedersen
opførte i 1872 nyt stuehus.

gift 2. gang 1923 med enken, Marie Kri
stine Nielsen (1891-1988).
Købte gården ved skøde dateret 25. juni
1912.
I 1912 var gårdens samlede areal på 92 td
land, heraf ager 7972, eng 8, skov 3 og have
og gårdsplads 1 7?.
Af agermarken blev 60 td land drevet i en
9 marks drift med hel brak, 1 roeafgrøde og 3
græsmarker. I driften benyttedes 6 td land til
frøavl (hundegræs). 772 td land blev drevet i
en 3 marksdrift i vekseldrift med korn og
græs. Resten henlå i vedvarende græs i ind
hegning. Besætningen bestod af 12 malke
køer foruden 32 stk ungkvæg og kalve, 1 tyr,
6 heste, 5 plage og føl samt 3 får. Årligt solg
tes ca. 30 fedesvin. Kvægbesætningen, der
var af korthornsrace, vedligeholdtes dels ved
indkøb, dels ved eget tillæg. I 1913 blev
kostalden ombygget i grundmur med jern
bjælker og monierloft. I perioden 1920-23,
hvor Peter Kirk var enkemand, var der ansat
en husbestyrerinde, der hed Kirstine Rousing.

Peder Mogensen - (1899 - 1912)
Gårdejer, født 1870, søn af forrige ejer, gift
1900 med Christine Jensen, født 1877.
Købte gården af sin fader ved skøde date
ret 22. juli 1899.
Efter 13 år på gården købte Peder Mo
gensen et stykke jord, matrikel nr. 2d og 18a
af sin nabo Jens Nielsen Ladekarl. På dette,
som var beliggende øst for byen, opførte han
i efteråret 1912 »Sigvandsgård«, og flyttede
med familien derud.

Marie Kristine Kirk - (1928 - 1954)
Gårdejerske, drev gården ved hjælp af en be
styrer, Jens Kjeldsen Pedersen.
Da Marie Kirk blev enke i 1928, kom Jens
Kjeldsen kort efter til gården som bestyrer.
Jens Kjeldsen havde været bestyrer hos fa
milie syd for fjorden og var som sådan alle
rede en bekendt af familien. Kjeldsen blev på
gården lige så længe som Marie Kirk og blev
næsten som et medlem af familien.
I bedriften fortsattes med besætning af
den specielle korthornsrace. Da Marie Kirk
1954 solgte gården til sin datter og sviger
søn, byggede hun huset beliggende Vestrup
vej 133 og flyttede dertil.

Peter Pedersen Kirk - (1912 - 1928)
Gårdejer (1874-1928), gift 1909 med Maren
Christine Jensen Hougaard (1882-1920),

Jens Kristian Knudsen Frost - (1954 Gårdejer, født 1922, gift 1945 med forrige
ejers datter Agnete Kirk, født 1924.
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Jens Christian Frost var forpagter på
gården indtil overtagelsen i 1954.
Gården blev de første mange år drevet
som traditionelt landbrug, men da Jens Chri
stian Frost efterhånden engagerede sig en del
i politik, blev dyreholdet løbende reduceret.
De seneste mange år er gården drevet med

ren planteavl. Jorden er i dag (1998) forpagtet ud til Jens Høgh på nabogården.
Jens Christian og Agnete byggede i 1979
et nyt parcelhus ved gården.
Stuehuset til gården, der på grund af
dårligt byggeri, var præget af fugt og mug,
har siden stået tomt.

Trehøjegård ca. 1950.

»Trehøjegård«
Matrikel nr. 4a - (Vestrupvej 120)

Gården, der i dag (1999) ejes af Jens Høgh,
er en af Gimmings 10 oprindelige gårde,
som kan føres tilbage til den tid, hvor Dron
ningborg slot ejede al jorden i Gimming.
Gården har gennem de sidste 400 år haft
følgende fæstere og ejere:

Knud Pedersen - (ca. 1590 - 1613)
Gårdens ældst kendte fæstebonde, der er op
ført i Dronningborg slots jordebøger i 1605
og senest i 1613.

Las Pedersen - (ca. 1614 - 1655)
Fæstebonde, nævnes i jordebøgerne første
gang i 1614, og selv om efterfølgeren alle
rede har fæste på gården i 1656, er det Las
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Pedersen, der nævnes i skødet dateret 9. sep
tember 1661, hvor Frederik den 3. sælger
Dronningborg slot til Lucas von Spreckelsens enke fra Hamborg.

Jep Jensen - (ca. 1655 - 1675)
Fæstebonde, nævnes i jordebøgerne første
gang i 1656 og senest i matriklen i 1664,
hvor gårdens hartkorn blev sat til - 10 Td - 1
Skp - 1 Fjk og 1 Alb.
Jens Hansen - (ca. 1675 - 1691)
Fæstebonde, død 1691, gift med Dorthe Andersdatter, død 1725.
Fik ved opmålingen til matriklen 1688 sin
fæstegårds hartkorn opgjort til - 7 Td - 1 Skp
og 3 Fjk.
Gården var på det tidspunkt en af de mel
lemstore i byen.

Peder Jørgensen - (ca. 1692 - 1725)
Fæstebonde (ca. 1662-1753), gift 1692 med
forrige fæsters enke Dorthe Andersdatter.
Var først fæstebonde under Dronningborg
slot og fra 1719 under Dronningborg Rytter
distrikt.

Anders Pedersen - (ca. 1725 - 1760)
Fæstebonde (1695-1779), søn af forrige
fæster, gift ca. 1725 med Maren Jacobsdatter (1699-1779).

Jørgen Andersen - (ca. 1760 - 1786)
Gårdejer (1726-1791), søn af forrige fæster,
gift 1745 med Maren Lauritsdatter (17181807).
Jørgen Andersen købte gården til selveje
ved skøde udstedt af kongen den 21. oktober
1766.
Ved udskiftningen i 1783 fik gården sin
jord samlet på et sted vest for byen, hvilket
stort set er det samme som hører til gården i
dag.

Mogens Poulsen - (1786 - 1815)
Gårdejer, (ca. 1744-1815), gift 1779 med
forrige ejers datter Kirsten Jørgensdatter
(1752-1789), gift 2. gang 1789 med Anne
Nielsdatter (1765-1816).
Mogens Poulsen overtog gården ved te
stamente dateret 2. marts 1786. Heri indgik
også aftægtskontrakt for de gamle.
Ved den anden udskiftningsforretning i
1792 fik gården tillagt et stykke jord ved
Tingvejen lige nord for byen samt en tinglod
næsten øverst på Tinget.
Niels Mogensen - (1815 - 1835)
Gårdejer (1790-1835), søn af forrige ejer,
gift 1820 med Ane Christensdatter (17981863).
Overtog gården i henhold til testamente
udstedt af forældrene den 22. september
1814.
Jordstykket ved Tingvejen, som blev til
lagt gården ved udskiftningen 1792, blev
solgt fra ved skøde dateret 6. maj 1828.
Christen Jensen Ladekarl - (1836 - 1850)
Gårdejer (1805-1850), gift 1836 med forrige
ejers enke, Ane Christensdatter.
Christen Jensen Ladekarl opførte i 1838
det nuværende stuehus.
Ved den nye matrikels færdiggørelse i
1844 blev gårdens hartkorn beregnet til - 8
Td - 2 Fjk og '/2 Alb.
Gården fik matrikel nr. 4a.
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Niels Nielsen - (1856 - 1892)
Gårdejer (1826-1892), søn af Niels Mo
gensen og Ane Christensdatter, gift 1857
med Mette Nielsdatter (1835-1887).
Købte gården af sin mor ved skøde date
ret 31. januar 1856.
Niels Nielsen måtte i 1881 afgive jord til
anlæggelsen af Randers-Hadsund jernbane.
I 1888 var Niels Nielsen med til at stifte
hesteavlsforeningen »Jylland«, hvor han de
første år sad i bestyrelsen.
Niels Christian Nielsen - (1892 - 1918)
Gårdejer (1858-1933), søn af forrige ejer,
gift 1894 med Ane Marie Nielsen Thomsen
(1874-1903).
Købte gården ved arveudlægsskøde date
ret 6. december 1892. Købesummen var
35.000 kr.
I denne periode var gårdens samlede areal

på 71 td land, heraf ager 55, eng 12, skov 3
og have og gårdsplads 1.
46 td land blev drevet i 9 marks drift med
helbrak, 1 roeafgrøde og 3 græsmarker.
3 td land blev drevet i en 8 marks drift
uden brak, med havre, kartofler, gulerødder,
havre og 4 græsmarker.
1 td land toft blev drevet i vekseldrift med
staldfoder og græs. Resten henlå i vedva
rende græs i indhegning.
Besætningen bestod af 12 malkekøer for
uden 22 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr, 5 he
ste, 3 plage og føl samt 6 får. Årligt solgtes
ca. 14 fedesvin. Kvægbesætningen, der var
af sortbroget race, vedligeholdtes hovedsa
geligt ved eget tillæg.
Niels Christian Nielsen solgte i 1911 det
meste af Tinglodden fra. Herpå blev opført
den ejendom der i dag (1999) ejes af Knud
Hørliick Nielsen.

Fra indkvartering på Trehøjegård under 1. verdenskrig.
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Ved ansættelsen af bysmed Jens Peder Pe
dersen i 1914 nævnes Niels Christian Niel
sen som bylavets oldermand.
Da Niels Christian Nielsen i 1903 mistede
sin hustru, der døde af tuberkulose, blev der
ansat en husholderske, der blev kaldt Ann.
Hendes rigtige navn var dog Ane Helvine
Pedersen.
Ved salget af gården i 1918 købte Niels
Christian Nielsen et stykke jord og opførte
villaen Gimmingvej 16. Her boede han indtil
sin død i 1933.
Ann, der var født 1870 i huset Vestrupvej
124, flyttede med ud i villaen, og efter Niels
Christian Nielsens død i 1933 boede hun
ovenpå i Andreas Pedersens hus Gimming
Kirkevej 3. Ann døde i 1944.

Rasmus Høgh og Nielsine i porten 1940.
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Rasmus Høgh - (1918-1948)
Gårdejer (1888-1948), gift 1912 med Niel
sine Rasmussen (1886-1965).
Købte gården ifølge købekontrakt dateret
21. marts 1918. Købesummen var 135.000 kr.
Overtagelsen skete 1. april samme år.
Det var således en helt ny slægt, der ryk
kede ind på gården, men ikke nye ansigter i
byen, idet Rasmus og Nielsine i nogle år fra
1912 havde boet på den nu nedlagte gård
Vestrupvej 138.
Rasmus Høgh var indkaldt under 1. ver
denskrig, og familien boede i en periode ved
Følle på Mols. Men Rasmus og Nielsine
ville absolut tilbage til Gimming, og da Niels
Christian Nielsens gård blev sat til salg, blev
en hurtig handel indgået.

Gården, som blev overtaget, var på det
tidspunkt en smuk firelænget bindings
værksgård med stråtag og storkerede på ta
get. Den sidste i byen hvor alle bygninger
var bevaret i den gamle stil. Rasmus holdt af
at vedligeholde de gamle bygninger, og der
blev ikke lavet noget om.
På gården var der i denne periode alle de
almindelige husdyr, og specielt kan nævnes
den jyske hest »Knold«, som døtrene Esther
og Elly i dag (1998) mindes med et smil.
Knold trak jumpen, når Nielsine skulle til
Randers eller til familien på Thorsmark.
Elly fortæller, at tyskerne ville have
Knold, da Gimmings heste blev hentet i slut
ningen af krigen, men da Elly begyndte at
græde, fik de medlidenhed med hende og lod
den gamle hest blive.
Tyskerne boede i øvrigt på gården.
Da en overordnet tysker skulle udpege
værelser, valgte han stuen midt i huset, og
det betød at familien ikke kunne bevæge sig
fra den ene til den anden ende af huset.
Da tyskeren var gået, gjorde Nielsine i
stedet klar i gæsteværelset, og da de menige
tyskere kom, vidste de jo ikke bedre.
Rasmus var aktiv i byens foreningsliv og
var blandt andet med i Lokalforeningen og
Foredragsforeningen.

Niels Selling Høgh - (1948-1985)
Gårdejer (1916-1985), gift 1953 med Ellen
Johanne Thomsen, født 1931.
Niels overtog nu gården efter faderen, og
mens det meste siden 1918 havde været ufor
andret, blev gårdens udseende i de følgende
år forvandlet, til det vi kender i dag.
I 1955 blev kostalden restaureret med en
skalmur og nyt tag, og i 1961 blev stråtaget
på stuehuset udskiftet med eternit.
Den store forandring kom i 1965, hvor de
gamle bindingsværksudbygninger blev brudt
ned. Kostalden blev udvidet, og der blev op
ført ny svinestald og lade.

Under den store ombygning i sommeren
1965, blev der af nedbrydningsmaterialerne
bygget båse i marken, hvor køerne blev mal
ket. Ellen fortæller, at det på regnvejrsdage
kunne være en værre mudderpøl i disse båse.
Den nyeste bygning er maskinhuset, der
blev opført i 1978.
Niels skaffede den første traktor til gården
i 1952, en »David Brown« med sofasæde.
De sidste år, inden der kom mejetærsker
på gården, benyttedes der maskinstation til at
klare høsten, men da Niels et år i flere dage
havde ventet forgæves på maskinstationen,
gav det så mange nerver, at han til den føl
gende høst anskaffede sig sin egen bugse
rede »Dronningborg« mejetærsker.
Kreaturbesætningen, der var af den sort
brogede race, blev solgt i 1979, hvorefter Ni
els drev gården med svine- og planteavl.

Jens Rasmus Selling Høgh - (1988 -)
Gårdejer, født 1960.
Overtog gården efter sin moder i 1988.
Jens fortsatte med svineavl frem til 1995,
hvor svinebesætningen blev solgt.
Siden er gården blevet drevet med ren
planteavl.
I marts 1998 købte Jens det meste afjor
den, der hørte til gården Vestrupvej 121, og
udover dyrkning af sin egen jord har Jens i
dag (1998) forpagtet jorden, der hører til
gårdene Runevej 4, Vestrupvej 132 og
Vestrupvej 134. I alt drives der 144 hektar,
hvoraf de 53,5 hektar hører til gården.

»Toftegård«
Matrikel nr. 5a - (Vestrupvej 121)

Gården, der siden 1957 har været nedlagt
som selvstændig gård, er en af Gimmings 10
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Toftegård i 1930-erne.

oprindelige gårde, som kan føres tilbage til
den tid, hvor Dronningborg slot ejede al jor
den i Gimming.
Gården har gennem de sidste 400 år haft
følgende fæstere og ejere:

Morten Pedersen - (ca. 1600 - 1650)
Gårdens ældst kendte fæstebonde, der er op
ført i Dronningborg slots jordebøger i perio
den fra 1605 til 1649.

Christen Sørensen Krag - (ca. 1650 -1681)
Fæstebonde, død 1688 i Borup, gift med
Maren Mortensdatter, sandsynligvis datter
af forrige fæster.
Ved skødet dateret 9. september 1661,
hvor Frederik den 3. sælger Dronningborg
slot til Lucas von Spreckelsens enke fra
Hamborg, nævnes en Mette Mortensdatter
på gården.
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Ved matriklen i 1664 blev gårdens hart
korn sat til - 10 Td.

Christen Andersen Krag - (ca. 1681 1686)
Fæstebonde, død 1686, gift med Mette
Jensdatter, død 1725.

Anders Laursen - (1686 - 1713)
Fæstebonde, død 1713, gift med forrige
fæsters enke Mette Jensdatter.
Fik ved opmålingen til matriklen 1688 sin
fæstegårds hartkorn opgjort til - 5 Td - 3 Skp
og 2 Alb.

Anders Christensen Krag - (1713 - 1725)
Fæstebonde, død 1725, søn af den tidligere
fæster Christen Andersen Krag, gift 1717
med Anne Pedersdatter (1698-1769). Var

først fæster under Dronningborg slot og fra
1719 under Dronningborg Rytterdistrikt.
Mads Jensen - (1725 - 1742)
Fæstebonde (ca. 1681-1742), gift 1725 med
forrige fæsters enke Anne Pedersdatter.

Christen Andersen Krag - (ca. 1742 1785)
Gårdejer (1720-ca. 1785), søn af den tidli
gere fæster Anders Christensen Krag,
gift 1759 med Dorthe Mikkelsdatter
(1728-1796).
Christen Andersen Krag var først fæste
bonde under Dronningborg Rytterdistrikt,
men købte gården til selveje ved skøde ud
stedt af kongen den 21. oktober 1766. Ved
udskiftningen i 1783 fik gården sin jord sam
let på et sted, hvilket er jorden vest for Gimming på nordsiden af vejen til Lem.

1792 blev der tillagt jord på Dueholmen og
en tinglod næsten øverst på Tinget.
Blandt Mikkel Krags og Kirsten Pedersdatters børn kan nævnes sønnen Peder Krag,
født 1793. Han var præst og meget anerkendt
som missionær på Grønland.
En kronik om Peder Krag blev bragt i
Randers Dagblad den 9. november 1940.

Jens Mikkelsen Krag - (1833 - 1872)
Gårdejer (1805-1892), søn af forrige ejer,
gift 1831 med Karen Jensdatter (18131889).
Blev ejer af gården ved skøde udstedt af
Mikkel Krags arvinger dateret 31. august
1834.
Ved den nye matrikels færdiggørelse i
1844 blev gårdens hartkorn beregnet til - 5
Td - 7 Skp - 2 Fjk og 1 '/4 Alb. Gården fik
matrikel nr. 5.
Christen Jensen Krag - (1872 - 1906)
Gårdejer, født 1842, søn af forrige ejer, gift
1872 med Bodil Nielsen, født 1848. Købte
gården af sin fader ved skøde dateret 11. maj
1872.

Jens Christian Nielsen Brix - (1906 -1915)
Gårdejer (1859-1919), gift 1884 med Bodil
Christensen Skoubo (1865-1927).
Købte gården ved skøde dateret 26. fe
bruar 1906.
Da Jens Christian Brix og hustru overtog
gården, var de netop vendt hjem fra USA,
hvor de havde boet i godt 10 år. Carl Drachmann fortæller i sit erindringsskrift: »En
Rytterskole« følgende om familien:

Mikkel Christensen Krag - (ca. 1785 1832)
Gårdejer (1757-1832), søn af en søster til
Dorthe Mikkelsdatter, gift 1788 med Kir
sten Pedersdatter (1767-1808).
Ved den anden udskiftningsforretning i

»- Christian Brix var lige hjemvendt fra
Amerika. Længslen efter at gense det gamle
land var så stor, at han solgte sin amerikan
ske farm og rejste tilbage til Danmark med
kone og børn. Christian Brix var en af de
mange danske, der i sidste halvdel afforrige
århundrede udvandrede til Amerika for at
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tjene penge. Han blev derved i stand til at
købe gård i det gamle land. En sådan blev til
salg i Gimming, hvor broderen (Niels Peter
Brix) boede.
De to brødre var meget musikalske. Niels
Brix spillede på harmonika og Christian
Brix på violin. Dansk-amerikanerens hjem
var præget af musik og sang. Christian Brix
sang udvandrersange og spillede violin til,
og det var tydeligt, at længslen om at vende
tilbage til Amerika var stor.
Den hjemvendte dansk-arne rikaner blev
aldrig længslen kvit. Som han længtes efter
at komme til det gamle land, længtes han til
bage til Amerika, og i 1915 solgte familien
gården og rejste.-«

Jens Christensen Møller - (1915 - 1957)
Gårdejer (1892-1972), gift 1913 med Signe
Steffensen Norup (1890-1978).
Købte gården ved skøde dateret 2. no
vember 1915.
Jens Møller havde et par år forinden ar
bejdet som brugsuddeler i Albæk, hvor han
var født, men da han var opvokset ved land
bruget, trak dette. Han købte derfor gården i
Gimming.
Jens Møller var sognerådsformand i 33 år
og fik for det store arbejde Ridderkorset.
I 1957 solgtes gården til en række land
mænd, der handlede med gårde i fællesskab.
Disse blev kaldt »De 12 apostle«.
Hilmer Emil Højholt Møller - (1957 1998)
Gårdejer, født 1913, gift 1939 med Anna
Marie Krag, født 1911.
Hilmer Møller købte gården af »De 12
apostle« og har siden været ejer af 2 gårde i
byen. Gården her brugtes i en lang årrække
som bolig for Hilmer Møllers medhjælpere,
og i en lang årrække i 60-erne og 70-erne var
det familien Inger og Knud Nielsen, der bo
ede på gården. I de senere år har stuehuset
været lejet ud som almindelig lejlighed.
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Udbygningerne har delvis været brugt i
forbindelse med hesteopdræt, som har været
Hilmer Møllers helt store interesse. Staldene
har huset mange fine dyr, der har taget
mange flotte præmier.
Hilmer Møller solgte i marts 1998 det me
ste afjorden til Jens Høgh på Trehøjegård.
Jan Opstrup - (1998 Jan Opstrup og Eli Jensen, der overtog
gården i foråret 1998, har gennemført en om
fattende restaurering af stuehus og staldbyg
ning. Til gården er der nu et jordtilliggende
på omkring 2 hektar.

»Nørrekjær«
Matrikel nr. 6a - (Gimming Kirkevej 5)

Ved gennemgang af forskellige bevarede kil
der har det vist sig muligt at føre gårdens hi
storie tilbage til midten af 1500-tallet.
Gården var oprindelig præstegård indtil
1722, hvor Gimming sogn blev henlagt til en
af de residerende kapellaner i Randers.
De første oplysninger om præstegårdens
opståen stammer fra 1661, hvor den da
værende præst Bertel Frandsen skulle lave
en indberetning til biskoppen i Århus om
præstekaldet.
I indberetningen står følgende:
»Straks efter reformationen (1536), var reli
gionen i Gimming sogn blevet betjent af en
præst, der hed Hr. Lave, som boede i Ran
ders uden for Østerport, thi der var ingen
præstegård i Gimming.«
»Henved anno 1556 er Hr. Christen Pe
dersen, barnfødt i Randers, blevet ordineret
til præst, og han var den første præst, som
boede her i Gimming«.
Ud fra disse oplysninger må det antages, at

Nørrekjcur med smededammen i forgrunden.

gården er opført som præstegård ca. 1556 og
har fungeret som sådan frem til 1722.

Følgende præster har boet på gården:
Christen Pedersen - (1556 - 1598)
Anders Pedersen - (1598 - 1645)
Døde på gården i 1650.

Bertel Frandsen - (1645 - 1692)
I Bertel Frandsens kaldsbrev, som er bevaret
i bispearkivet, fremgår det, at den forrige
præst Anders Pedersen i 1645 var så gammel
og skrøbelig, at han ikke mere kunne holde
en prædiken.
Kaldsbrevet indledes således:
Vi efterskrevne Jens Christensen og An
ders Jensen i Tjærby, Niels Christensen Rolphi og Christen Andersen udi i Gimming
sogn. Villads Andersen, Søren Pedersen og
Niels Christensen i Lem sogn kendes og gør

for alle vitterligt ud i dette vort åbne brev at
eftersom hæderlige og vellærde mand Hr.
Anders Pedersen vores forrige sognepræst
og sjælesørger formedelst sin høje alderdom
og skrøbeligheds skyld sit kald for en anden
at oplade er blevet forårsaget, haver vi efter
at bøn er set af prædikestolen med menige
sognefolk, flittelig bedet gud om en anden
duelig guds ords tjener udi forrige Hr. An
ders ’ sted at måtte bekomme.

Jacob Jensen Hobroe - (1692 ■ 1701)
Sognepræst, gift med Anne Bertelsdatter,
datter af forrige præst.
Jacob Jensen Hobroe boede i Gimming
Præstegård allerede fra 1674.

Laurits Nielsen Randrup - (1701 - 1707)
Sognepræst, gift 1693 med Dorthe Marie
Andersdatter Damphi.
Laurits Randrup digtede og har blandt an93

det forfattet den velkendte »Randers-march«
fra 1698.

Hans Clausen - (1707-1722)
Sognepræst (1676-1729), gift 1708 med
Anne Marie Bornech (1684-1724).

Fra tiden som præstegård blev der indberet
tet til biskoppen både i 1661 og i 1690erne.
I 1690erne nævnes gården at bestå af et
indehus mod syd på 23 fag, stalde og fæhuse
på 19 fag, samt ladehus mod nord på 19 fag.
Sønden og vesten for gården lå en have,
hvori der kunne plantes træer og avles kål,
østen for gården en anden lille kålhave og
uden for denne en lille toft, hvori der kunne
sås byg.
Fra 1723 til 1748 var gården beboet af Dron
ningborg Rytterdistrikts regimentskriver
Marcus Ulsøe (ca. 1665-1748) og hans
hustru Christence Torbensdatter (16721739).
Herefter blev den omdannet til en almin
delig fæstegård under rytterdistriktet og har
siden (incl. nuværende ejeres børn) været be
boet af 8 generationer af den samme slægt,
der således i 1998 kunne fejre 250 års jubi
læum på gården. De 8 generationer er føl
gende:

Jens Rasmussen Bach - (1748 - 1800)
Gårdfæster og fra 1766 gårdejer, gift med
Else Rasmusdatter.
I Harridslev kirkebog står følgende skrevet:
Den 24. oktober 1748 blev der indgået
ægteskab mellem ungkarl Jens Rasmussen
Bach og pigen Else Rasmusdatter.

Han var 26 og hun 24 år gammel, og de var
begge født i Harridslev som børn af fæste
bønder under Dronningborg Rytterdistrikt.
Inden ægteskabet kunne realiseres måtte
der indhentes kongelig tilladelse, hvilket var
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nødvendigt, fordi de to var i slægt med hin
anden. Kirkebogen oplyser at de to var næstsøskendebørn.
Brylluppet i Harridslev må nok siges at
være startskuddet for en ny æra i Gimmings
tidligere præstegård, som Jens Bach havde
fået fæstebrev på, og selv om fæstebrevet
ikke er bevaret i arkiverne, er det nok mest
sandsynligt, at det unge par er flyttet ind på
gården umiddelbart efter vielsen. På den tid
var der jo ingen, der boede sammen ugifte.
At begivenheden i Harridslev kirke for
250 år siden er interessant skyldes, at Jens
Bach og hustru Else Rasmusdatter er tip- tip
tip oldeforældre til gårdens nuværende be
boer Anna Skjødt, og at gården som nævnt
har været i slægtens besiddelse siden, først
som fæstegård og siden 1766 som selv
ejergård.
Jens Bach købte gården, da Dronningborg
Rytterdistriks jordegods blev sat til salg ved
auktion i 1765. På auktionsplakaten ses at
gårdens navn på det tidspunkt var »Gimminggård«, men dette er åbenbart ikke blevet
fastholdt, idet Gimmings udflyttergård se
nere får dette navn. Skødet til Jens Bach blev
udstedt den 30. september 1766.
En af de skelsættende begivenheder, der
fandt sted i denne periode, var udskiftningen,

og det var Jens Bach, der lagde hus til, da
landinspektør Friderich Wesenberg den 28.
maj 1783 kom til byen for at forelægge sin
delingsplan for alle gårdmænd og husmænd,
der ejede jord.
Det var således også Jens Bach, der god
kendte og accepterede at gårdens tilhørende
jord blev fordelt på to områder, nemlig »Indmarken«, der var placeret nordvest for
gården og »Udmarken«, beliggende ved Udbyhøjvej mod Harridslev i området ved Plan
teskolen.
Senere i 1792, da også tinglodderne blev
udskiftet, blev der tillagt gården en lod på
Dueholmen og en lod næsten øverst på Tin
get.
Jens Bach døde i år 1800, medens Else
Rasmusdatter var død 5 år tidligere i 1795.

Rasmus Jensen Bach - (1800 - 1809)
Efter Jens Bach var det sønnen Rasmus
Bach, der overtog gården, men kun for en
kortere årrække, idet han solgte den til sin
svoger Christen Møller ved et skøde udstedt
12. august 1809.
Rasmus Bach, der var ungkarl, købte i
stedet et mindre stykke jord fra nabogården,
som han drev indtil sin død i 1829.

Christen Christensen Møller - (1809 1825)
Christen Møller havde, indtil han købte
gården, været gårdejer i Østrup og havde
været gift med Rasmus Bachs søster, der
imidlertid døde inden parret Hyttede til Gimming.
Christen Møller giftede sig herefter med
sin kones søsterdatter Kirsten Rasmusdat
ter.
Den nye madmoder på gården, som var 30
år yngre end sin mand, var således barnebarn
af Jens Bach.
Brylluppet mellem Christen Møller og
Kirsten Rasmusdatter, der fandt sted i Gimming kirke den 3. oktober 1809, gav anled

ning til en værre ballade mellem kirkebetjen
tene i Gimming og Albæk.
Sagen drejede sig om Kirsten Rasmusdatters tilhørsforhold ved vielsen, da det jo
havde betydning for, hvem der skulle have
indtægterne.
Kirsten Rasmusdatter var født i Gimming,
men havde i perioden op til vielsen været tje
nestepige hos Christen Møller i Østrup, som
hører til Albæk sogn.
(Hele sagens sammenhæng fremgår af et
brev, som er bevaret i bispearkivet).
Christen Møllers tid på gården varede i 16
år, indtil han døde i 1825.
Anders Mogensen - (1826 - 1862)
Herefter giftede Kirsten Rasmusdatter sig
med den 10 år yngre Anders Mogensen, som
var bondesøn fra byen. Han var født på »Trehøjegård« i 1798. Brylluppet fandt sted i
Gimming kirke den 28. august 1826.
I ægteskabet blev der året efter født et en
kelt barn, som var en søn, der efter tidens
skik blev opkaldt efter den afdøde og fik
navnet Christen Andersen Møller.
Anders Mogensen, der således havde gif
tet sig til gården, drev den nu frem til 1862,
heraf de sidste 15 år som enkemand, idet
Kirsten Rasmusdatter døde af tæring i 1847.
Anders Mogensen ændrede en smule på
gårdens jordtilliggende, idet han i 1828 fra
solgte gårdens jordlod på Tinget. Til
gengæld købte han på auktion den jord, som
Rasmus Bach efterlod ved sin død i 1829.
Ved den nye matrikels færdiggørelse i
1844 fik gårdens hovedparcel matrikel nr.
6a.

Christen Andersen Møller - (1862 - 1892)
Ved skøde dateret 18. oktober 1862 overtog
sønnen Christen Møller gården, mens An
ders Mogensen levede som aftægtsmand ind
til sin dødi 1880.
Christen Møller var ved overtagelsen af
gården allerede en gift mand, idet han den 4.
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april 1856 i Lem kirke havde sagt ja til pigen
Maren Christensdatter, der var født i Lem
i 1832.
Parret fik kun et enkelt barn, en søn født
1864. Han fik navnet Anders Christensen
Møller og var således opkaldt efter bedstefa
deren på gården.
I Christen Møllers tid blev der indgået en
del jordhandler, der dels resulterede i at
gårdens jordtilliggende blev øget, og dels at
en større del af jorden kom til at ligge tæt
ved gården. Det sidste opnåede Christen
Møller ved at mageskifte med sin nabo.
Christen Møllers tid som ejer af gården
kom til at vare i 30 år, idet han den 31. maj
1892 skødede den til sin søn Anders Chri
stensen Møller og samtidig fik lavet en kon
trakt om livsvarigt aftægt for sin selv og
hustru.
Christen Møllers aftægtstilværelse kom
dog ikke til at vare længe, idet han døde 4.
juni 1892, altså kun 4 dage efter kontraktens
underskrivelse.

Anders Christensen Møller - (1892 - 1933)
Anders Møller havde et halvt år før overta
gelsen af gården giftet sig med Ane Søren
sen Støvring, der var gårdmandsdatter fra
Lem og født der i 1865. Vielsen fandt sted
den 14. november 1891 i Lem kirke.
Noget af det første, der skete i Anders
Møllers tid, var, at der i 1894 blev opført et
nyt stuehus. Hans mor har nok haft en del
indflydelse på dette, og det fortælles da også,
at det var hende der forestod byggeriet. Ma
ren Christensdatter døde i 1910.
Også Anders Møller handlede en hel del
med jord. Blandt andet købte han jorden, der
hørte til skolelærerembedet, da dette blev sat
til salg af Gimming-Lem kommune i 1906. I
1907 blev der mageskiftet med naboen Niels
Peter Brix, som overtog jorden på Duehol
men.
Herefter var gårdens jordbesiddelser in
den for Gimming ejerlav samlet på 2 steder
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mod oprindeligt på 4 steder. Desuden var
jorbesiddelserne blevet fordoblet på 100 år,
hvilket vidner om en driftig slægt. Dog blev
der 1908 frasolgt den jord, hvorpå Gimming
Planteskole er opført.
I Anders Møllers ægteskab med Ane blev
der født 3 børn, og det blev sønnen Christen
Andersen Møller, født 1895, der overtog
gården efter forældrene. Dette skete ved et
arveudlægsskøde tinglyst den 15. februar
1934, idet forældrene var døde forinden, Ane
i 1931 og Anders i 1933.

Christen Andersen Møller - (1934 - 1962)
Christen Møller var i 1930 blevet gift i Kast
bjerg kirke med Maren Brøndum, der var
født på en gård i Øster Kondrup i 1904.
Christen Møller og Maren, som var bedre
kendt under navnet »Maja» fik i 1932 en dat
ter Anna Brøndum Møller.

Anders Møllet; ejer af Nørrekjær 1892-/933.

Nørrekjær ca. 1950.

Christen Møller døde den 14. februar
1962 efter kort tids sygdom. Maja byggede
herefter huset Gimmingvej 3 og boede der
fra 1963 og indtil sin død i 1985.

Ejgil Bugge Skjødt - (1962 Få måneder efter sin fars død giftede Anna
sig med Ejgil Bugge Skjødt, født 1930 i
Vestrup. Parret overtog herefter gården, der
på det tidspunkt var på ca. 50 hektar.
Stalden blev udvidet og besætningen øget
til omkring 36 malkekvæg. Der blev købt
mejetærsker, det første par år med kornet i
sække. I 1964 blev der bygget siloanlæg, ud
ført af soldater i deres fritid.
Køerne blev solgt i 1970, hvorefter stal
dene blev bygget om til grisebesætning.
Kostalden blev indrettet til fedegrise, og i
1972 blev der bygget en ny sostald bag
gården. I 1979 ophørte driften med søer,

mens der fortsattes med fedesvin frem til
1996.
Siden 1986 har Ejgil Skjødt haft avlsheste
af racen »Dansk Varmblod«.
Det gamle maskinhus nedbrændte i 1976,
hvorefter et nyt blev bygget nord for gården.
Stuehuset blev totalt ombygget i perioden fra
1970 til 1976.
Siden overtagelsen af gården har Ejgil
Skjødt flere gange købt jord til. I 1975 købes
præstegårdsjorden sammen med Jens Olesen
på »Sigvandsgård«, i 1980 købes noget af
jorden, der hører til ejendommen Gimming
Kirkevej 21, af Peter Randrup og i 1980
købes jord fra Planteskolen. Udenbys købte
Ejgil Skjødt i 1978 jorden fra sin brors gård
i Harridslev.
Udover sin egen jord har Ejgil Skjødt des
uden forpagtet jorden fra »Rahrseje«.
I dag (1999) er gårdens jordtilliggende på
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i alt 83,5 hektar, og incl. det forpagtede dri
ves i alt ca. 100 hektar.
Som den 8. generation har Anna og Ejgil
3 børn, nemlig Dorthe, født 1963, Lene, født
1965 og Chresten, født 1966.

Anna Skjødt fortæller
fra sin barndom
Da mine forældre overtog gården i 1934, var
den som i dag en firelænget gård med en ny
kostald og en nyrestaureret lade, som kort tid
forinden var blevet udvidet og omdannet til
en kørelade. Den vestlige længe var i bin
dingsværk og indeholdt hestestald, vognport,
hønsehus og folkeværelser.
Gårdens areal var på dette tidspunkt 48
hektar.
I mine forældres tid var der 2 karle, 1 fo
dermester og 1 pige på gården. Desuden var
der en daglejer i de travle perioder i høsten
og evt. i løbet af vinteren til at tærske.

Christen Møller med sin jyske hingst.
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Min fars store interesse var hestene. Det
var jyske heste, og jeg husker, at vi ofte
havde hopper og hingste stående fra heste
avlsforeningen »Jylland«. Folk kom fra nær
og fjern for at få deres hopper bedækket.
Vi leverede også igennem flere år heste til
Carlsberg Bryggerierne i København, og jeg
husker hvilken festdag det var, når de 2
mænd fra Carlsberg Bryggerierne kom og
ville udvælge en hest eller to til bryggerhest
i København. Når handlen var afsluttet, kom
de med ind og fik frokost, og jeg kan huske,
hvor spændende det var at have besøg helt
fra København. Jeg husker også, hvor meget
det glædede far, at han blev inviteret til
København for at se staldene hos Carlsberg.
Vi havde selvfølgelig også køer - rød
dansk malkerace, som sammen med ung
kreaturer talte ca. 70 dyr. Vi havde desuden
nogle grise.
Efterhånden som traktoren overtog arbej
det i marken, og de jyske heste langsomt for

svandt, blev det kreaturerne, som fik fars
store interesse. Far var med i Randersegnens
Kvægavlerforening i mange år. Han hand
lede meget og rejste blandt andet til Samsø
for at købe kvier, da de der ovre havde gode
dyr. Vi solgte også en del kreaturer til eks
port.
Fra husholdningen husker jeg slagtning af
gris som et meget stort arbejde, hvor vi slag
tede 2 dage i træk. Vi havde en kone fra byen
- Nikoline - til at hjælpe med slagtningen.
Hun fik 3 kr. om dagen og noget mad med
hjem i kurven. Vi saltede størstedelen af kø
det i trækar i kælderen, hvor vi lagde store
sten oven på kødet, for at holde det nede i
saltlagen. Kødet skulle vandes ud i flere
dage, inden det kunne bruges, ellers smagte
det for salt.
Vi henkogte frikadeller, medisterpølse, le
verpostej og sågar flæskesteg, så man kunne
få fersk kød ved festlige lejligheder eller om
søndagen. Det skulle henkoges over 2 dage,
det var et kæmpestort arbejde.
Vi havde også Nikoline til at hjælpe os
med storvask o.lign.
Fra fritiden mindes jeg specielt de dejlige
sommeraftener, hvor vi sad på lystbænken,
som vi havde stående uden for grisehuset
ude ved vejen. Her mødtes byens unge karle og piger. Jeg husker, at vi en sommer
havde en karl, som kunne spille harmonika.
Det var meget hyggeligt. Vi havde i flere år
en karl, som hed Laurits, og nogle gange
kunne vi få Laurits til at give is. Jeg skulle
cykle til Harridslev efter isen og skaffe teskeerne, og så fik jeg isen gratis for det. Der
var en helt speciel stemning, og jeg har
mange gode minder fra disse sommeraftener.

Gården
Matrikel nr. 7a - (Vestrupvej 146)

Gården, der indtil 1997 var ejet af Christian
Støvring, er en af Gimmings 10 oprindelige

gårde, som kan føres tilbage til den tid, hvor
Dronningborg Slot ejede al jorden i Gimming. Gården har gennem de sidste 400 år
haft følgende fæstere og ejere:

Peder Andersen - (ca. 1590 - 1616)
Gårdens først kendte fæstebonde, gift med
Anne Andersdatter, var opført i Dronning
borg Slots jordebøger i 1605 og senest i
1614.
Ifølge en af Viborg Landstings gamle
dombøger fremgår det, at Peder Andersen
døde i juni 1616, efter at han under en tur til
Randers havde fået et blodigt sår i sit højre
knæ. Nabogårdmanden, Jens Frandsen var
under mistanke for at have skadet Peder An
dersen dødeligt, men han blev dog frikendt
efter at have aflagt båreprøve den 4. august
samme år. (Sagen omtales side 43).
Niels Sørensen - (ca. 1616 - 1650)
Fæstebonde, formentlig gift med enken
Anne Andersdatter. Nævnes i jordebøgerne
fra 1617 til 1649.
Anders Mikkelsen - (ca. 1650 - 1679)
Fæstebonde indtil 1661 under kronen og her
efter under familien von Spreckelsen, der
ved skøde af 9. september 1661 købte Dron
ningborg slot med tilliggende bøndergods af
Frederik III. I matriklen 1664 blev gårdens
hartkorn sat til - 11 Td og 5 Skp.

Jens Jensen Ladekarl - (ca. 1679 - 1708)
Fæstebonde, død 1708, gift med Kirsten
Sørensdatter, død 1709.
Fik ved opmålingen til matriklen 1688 sin
fæstegårds hartkorn opgjort til - 9 Td - 2 Skp
- 3 Fjk og 1 Alb. Gården var på dette tids
punkt den største i Gimming.

Søren Jensen Ladekarl - (ca. 1708 - 1744)
Fæstebonde (ca. 1685-1744), søn af forrige
99

Gården Vestrupvej 146.

fæster, gift 1709 med Kirsten Christensdatter (ca. 1684-1753).
Var først fæster under Dronningborg slot
og fra 1719 under Dronningborg Rytterdi
strikt.
Søren Jensen Ladekarl var »kirkeværge«,
hvilket vil sige, at han var valgt til i det dag
lige at skulle varetage kirkens tarv og føre
kirkens regnskab, som årligt skulle aflægges
for provsten.
I hvert sogn var der normalt valgt 2 kirke
værger.

Christen Sørensen Ladekarl - (ca. 1744 1794)
Gårdejer (1722-1796), søn af forrige fæster,
gift 1758 med Karen Jensdatter (17341806).
Var først fæster under Dronningborg Ryt
terdistrikt, men købte gården til selveje ved
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skøde udstedt af kongen den 21. oktober
1766.
Ved udskiftningen i 1783 fik gården al sin
jord samlet på et sted, nemlig jorden syd for
gården til markskellet mod Tjærby. Ved den
Gimming

ejerlav

anden udskiftning i 1792 blev der tillagt jord
sydøst for gården samt den nordligste del af
Dueholmen.
Da der ikke var født børn i ægteskabet
mellem Christen Ladekarl og Karen Jensdat
ter, besluttede de ved testamente af 21. juli
1794 at overdrage gården til Karen Jensdat
ters nevø Jens Nielsen.
Jens Nielsen, der var søn af hendes bro
der, tog herefter navnet Ladekarl.

Jens Nielsen Ladekarl - (1794 - 1833)
Gårdejer og sognefoged (1764-1833), gift
1803 med enken fra »Damgård«, Mette
Rasmusdatter (1774-1812), gift 2. gang
1813 med Ane Nielsdatter (1779-1851).
Niels Jensen Ladekarl - (1834 - 1879)
Gårdejer og sognefoged (1807-1884), søn af

forrige ejer, gift 1834 med Maren Sørens
datter Skjødt (1812-1905).
Købte gården af sin faders arvinger ved
skøde dateret 13. april 1834. Ved den nye
matrikels færdiggørelse i 1844 blev gårdens
hartkorn beregnet til - 10 Td - 3 Skp og 2 3/4
Alb.
Gården fik matrikel nr. 7 og var på det
tidspunkt den største i Gimming.
Gårdens udbygninger brændte i august
1872 som følge af lynnedslag, og de nu
værende bygninger er således opført dette år.

Jens Nielsen Ladekarl - (1879 - 1905)
Gårdejer (1841-1926), gift 1871 med Else
Nielsdatter Skjødt (1841-1915).
Søn af forrige ejer. Købte gården ved
skøde dateret 25. juni 1879.
Jens Nielsen Ladekarl flyttede i 1916 ud i
villaen Gimmingvej 13.

Jetis Nielsen Ladekarl, ejer af gården 1879-1905, og hustru Else Nielsdatter. Ladekarl slægten havde boet på gården i
mere end 200 år.
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»Valdemar Engberg«
Jens Ladekarl havde fra 1888 den kendte
Konge Præmiehingst »Valdemar Engberg«
opstaldet.
»Valdemar Engberg«, der var egnens
stolthed på den tid og var kendt viden om,
var en højt præmieret jysk hingst, der ejedes
af hesteavlsforeningen »Jylland«.
»Jylland« var blevet oprettet på et møde
afholdt på Hotel Brage i Randers den 18. fe
bruar 1888 som en hesteavlsforening for eg
nen øst for Randers omfattende sognene
Gimming, Lem, Harridslev, Albæk, Støv
ring, Mellerup og Linde.
Ved oprettelse af foreningen blev der
valgt en bestyrelse på 5 medlemmer. Deres
første opgave var at få købt en forenings
hingst. Efter en rejse på 3 dage købte besty
relsen en 5 år gammel sort jysk hingst med

»Valdemar Engberg« fotograferet 1890.
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hvide bagsokker af gårdejer Lars Nyegaard
på »Engebjerggaard« i Nørre S nede vest for
Horsens. Hingstens navn var »Valdemar
Engberg«, og prisen for den var 8.500 kr,
som foreningen lånte i Landbosparekassen i
Randers.
Hingsten, der havde præmierede forældre,
blev leveret til foreningen den 9. marts 1888
på hotel Brage i Randers. Herefter blev den
overdraget til Jens Ladekarl i Gimming, som
havde sluttet akkord med bestyrelsen om at
tage hingsten i foder, det første år for en be
taling af 425 kr. samt 50 øre til karlen for
hver hoppe hingsten bedækkede. I be
dækningpenge skulle der for medlemmerne
betales 5 kr. for bedækning og herefter 10
kr., hvis hoppen blev med føl. For ikke med
lemmer var prisen den dobbelte.
Den 28. juni 1888 blev »Valdemar Eng-

§e|'ftiii)Iéforciiiiigcn
affjolber ® eneralf ørfatnlinq i ©itnmittfl gorfam*
linqéfal Cnfcbaflen ben 27. gebr ’b. SL tøftmb.
$L 2, Ijøorveb Sebæfuinq^er.flene for 1888
bebeS betalte af goreninqeibi Wtøleinmer.
Sebæfninqépen^c fra
lemmer for be
poppet, fom bar næret øeb goreninqen^ §inqft,
bebeS betalt til £>r. Æjøbmanb Starrf isJtanber$
inben ifie sJJ?art5 b C
flaarinflen af goreninacnS £>opper vil finbe
Sleb ben 25. og 26. Sebr.
»eftørelfetn
Hesteavlsforeningen »Jylland« annoncerer i Randers
Dagblad den 18. februar 1889.

berg« fremstillet på stadsdyrskuet i Randers
og blev tilkendt 1. præmie på 500 kr, hvilken
var den fineste, som var tildelt på skuet i 12
år.
Herefter blev »Valdemar Engberg« den
11. juli fremstillet i København ved udstil
lingens dyrskue og fik her tilkendt 1. præmie
på 400 kr. samt sølvmedalje og diplom.
Hingsten blev naturligvis fotograferet, og
»Skilderiet«, som billedet blev kaldt, hang i
opholdsstuerne på alle byens gårde.
Det første år havde »Valdemar Engberg«
134 og andet år 154 bedækninger, så det var
en travl »herre«, der fik mange efterkom
mere på egnen.
Jens Ladekarl måtte gerne bruge hingsten
til forefaldende arbejde i mark og eng, dog
uden at skade den. »Valdemar Engberg« blev
brugt af foreningen frem til 1905. Herefter
blev den 22 år gamle hingst solgt til heste
slagteren i Randers.

Niels Nielsen Thomsen - (1905 - 1917)
Gårdejer (1869-1918), gift 1902 med forrige
ejers datter Maren Jensen Ladekarl (18761943).
Købte gården ved skøde dateret 2. sep
tember 1905.
I denne periode var gårdens samlede areal
124 td land, heraf ager 110, eng 13 og have
og gårdsplads 1 td land.
Agermarken blev drevet i en 9 marksdrift.

Besætningen bestod af 18 køer, 28 stk. ung
kvæg og kalve, 2 tyre, 10 fedekreaturer, 8
heste, 2 plage samt 12 får. Årligt solgtes ca.
20 fedesvin. Kvægbesætningen var af jydsk
race. Mælkemængden var gennemsnitlig
7.000 pd. pr. ko og blev leveret til mejeriet
»Nyvang«. Det normale folkehold var på 2
karle, 2 drenge, 2 piger og 1 daglejer.
Niels Nielsen Thomsen der døde for
holdsvis ung af tuberkulose, opførte i 1916
villaen Gimmingvej 13, og flyttede, efter at
have solgt gården, derud. I 1942 flyttede Ma
ren Thomsen til Enslev, hvor en af sønnerne
havde købt gård.

Anders Christensen Rasmussen - (1917 1939)
Gårdejer (1866-1939), gift 1899 med Ane
Kirstine Pedersen (1877-1942).
Købte gården ved skøde dateret 10. april
1917.
En ny slægt, som tidligere havde haft
»Hvedegaard« i den anden ende af byen,
rykkede nu ind på gården.
Anders Rasmussen havde en stor besæt
ning på omkring 30 køer, og om efteråret,
når der skulle køres roer ind, blev der brugt
3 spand heste, og der blev lavet lange roeku
ler på marken vest for gården.
Af enkelte træk om Anders Rasmussen
kan det nævnes, at han kunne lide hyggeligt
samvær.
Blandt andet kunne han lide at hente tørv
i Bjerregrav mose. Her kunne han bruge en
hel dag sammen med den tidligere gårdmand
Niels Peter Brix.
Anders Rasmussen døde pludseligt, og
dagen efter hans død fandt man hans hest lig
gende død i et hjørne af marken. Hesten
havde hver dag trukket Anders Rasmussen til
Randers. Måske døde den af sorg?
Ane Kirstine var en dame, der godt ville
bestemme. Engang var hun sammen med et
par andre Gimmingkoner, bl.a. Marie Kirk, i
Randers for at købe en fælles bryllupsgave.
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Ane Kirstine fik de andre Gimmingkoner
placeret på et konditori under påskud af, at
hun havde et mindre ærinde, hun skulle
klare, men da hun kom tilbage, havde hun
selv købt bryllupsgaven.
Agner Rasmussen - (1940 - 1948)
Gårdejer født 1909, søn af forrige ejer, gift
1941 med Hertha Christensen, født 1918.
Købte gården af sin moder ved skøde da
teret 6. september 1940.
Ved overtagelsen var der på gården en stor
besætning af malkekøer og omkring 10 he
ste. I Agner Rasmussens tid blev gårdens
jordtilliggender en del reduceret.
Agner Rasmussen var en atypisk gård
mand, der forsøgte sig med alternative afgrø
der og husdyrhold. Der blev eksperimenteret
med kaninavl med henblik på indtjening til
nyt tag på kostalden, men økonomien blev
ikke som ønsket.
Hertha var en dygtig husmoder, men da
parret ufrivilligt måtte forlade gården, holdt
ægteskabet ikke.

Negene bjerges
fra marken bag
gården.
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Agner rejste senere til Sverige sammen
med Ove Christensen fra Tinget, mens
Hertha blev husbestyrerinde på en gård i Vis
sing.
E. Koch - (1948 - 1951)
Købte gården for 185.000 kr. ved skøde da
teret 31. maj 1948.
E. Koch, der boede på »Bøllebjerg» i
Kristrup, flyttede ikke selv til Gimming. Han
ansatte en bestyrer ved navn Jens Nørlem,
som drev gården frem til 1951.
Christian Støvring - (1951 - 1997)
Gårdejer født 1924, gift 1951 med Elga
Kruse, født 1924.
Christian Støvring overtog gården den 5.
september 1951, men boede alene de første
2-3 uger, indtil de ægteskabelige papirer
med Elga var bragt i orden. Sådan skulle det
jo være dengang.
Til høstarbejdet fik Christian hjælp af An
ker Kondrup, Tage Gaardsøe og Anna
Hoppe.

Christian
Støvring med sin
Fordson Major
ca. 1956.
Påførersædet ses
datteren Else.

Indtil Elga flyttede ind, spiste Christian
hos Anker og Elsebeth Kondrup. Dette be
kendtskab udviklede sig til, at Anker og El
sebeth kom til at passe Christian og Elgas
børn, når de skulle i byen. Dengang gik man
jo på kaffebesøg og skulle derfor i byen
mange gange i løbet af vinteren. Desuden
skulle man jo selv have gæster, hvilket let
kunne blive til 3 aftener i træk.
Ved overtagelsen af gården var der kun få
dyr, nemlig 2 køer, 2 søer, 3 travhopper, 1
plag og 2 føl. Den ene af de 2 køer var en jer
seyko, der hed »Rødhætte«. Besætningen på
2 malkekøer blev holdt i ca. 10 år, og i den
bedste periode af året lige efter køerne havde
kælvet, kunne der leveres en spand mælk
dagligt. I begyndelsen foregik malkningen
pr. håndkraft, men senere anskaffede Chri
stian sig en malkemaskine.
Da køerne senere blev solgt, bestod dyre
holdet for det meste af omkring 50 grisesøer,
hvorfra smågrisene blev solgt.
Ved overtagelsen var der på gården en ny
Fordson Major traktor.

Christian og Elga har ikke haft folkehold,
men har blandt andet i høsten haft hjælp af
forskellige Gimmingfolk. Her kan nævnes:
Sigfred Kirkegaard på Tinget, Christian Pe
dersen på marken, Tage Gaardsøe, Anker
Kondrup og naboen Aksel Jensen. Senere i
1970’erne havde Ole Jensen, Torben
Støvring og Ivan Kondrup i mange år fast
høstarbejde hos Christian.
I 1960, da Gimming-borgerne ønskede sig
en ny brugsforening, accepterede Christian
på opfordring at sælge jord til formålet. Skø
det blev udstedt den 25. juni 1960.
Man havde, inden det blev besluttet at
købe jorden af Christian, haft kig på Andreas
Pedersens jord på hjørnet af Gimming Kir
kevej og Vestrupvej.
I de følgende år fra 1962 til 1965 blev de
øvrige grunde langs Gimmingvej solgt, og
på disse opførtes Gimmings første parcel
huskvarter.
Christian Støvring købte i 1972 husman
den Aksel Jensens jord, beliggende ved
Østergrave.
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Christian og Elga købte efter salget af
gården i 1997 et parcelhus i Randers.
Jørgen Rishøj Olesen - (1997 -)
1 dag (1999) er jorden udstykket og lagt sam
men med jorden fra »Gimmingvang«. Af
dette er oprettet en bygningsløs gård ved
navn »Qvindhøj«.
Bygningerne på Vestrupvej 146 er solgt.

Gården
Matrikel nr. 8a - (Vestrupvej 138)

Gården blev nedlagt i 1917, og i dag (1999)
er der kun stuehuset tilbage.
Den var i sin tid en halvpart af en af Gimmings 10 oprindelige gårde, hvis historie kan
føres tilbage til den tid, hvor Dronningborg
slot ejede al jorden i Gimming.
Indtil udskiftningen i 1783 var gården
sammenbygget med den gård, der siden flyt
tede ud på marken som den nuværende
»Gimminggård«, der senere fik matrikel nr.
11a. De to gårde udgjorde tilsammen en
såkaldt tvillinggård, hvilket vil sige, at det
fra gammel tid var én gård, der på et tids
punkt var blevet delt og således husede to fa
milier. Tvillinggården har så langt historien
kan føres tilbage huset to familier, og den del
af gården, der blev liggende på den gamle
plads i byen, har gennem de sidste 400 år
haft følgende fæstere og ejere:

Jens Poulsen - (ca. 1610 - 1650)
Gårdens ældst kendte fæstebonde, der er op
ført i Dronningborg slots jordebøger i 1610
og senest i 1649.
Niels Christensen - (ca. 1650 - 1679)
Fæstebonde, død ca. 1679, gift med Maren
Andersdatter, død 1716.
Nævnes i skødet dateret 9. september
1661, hvor Frederik den 3. sælger Dronning
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borg slot til Lucas von Spreckelsens enke fra
Hamborg.
Ved matriklen fra 1664 blev tvillinggår
dens samlede hartkorn sat til - 18 Td - 4 Skp
- 1 Fjk og 1 Alb.
Niels Poulsen - (ca. 1679 - 1682)
Fæstebonde, død ca. 1682, gift med forrige
fæsters enke Maren Andersdatter.

Niels Hansen - (ca. 1682 - 1704)
Fæstebonde (ca. 1632-1722), gift med forrige
fæsters enke Maren Andersdatter.
Hele tvillinggården fik ved opmålingen til
matriklen 1688 sit hartkorn opgjort til - 8 Td
- 1 Fjk og 2 '/2 Alb.
Peder Nielsen - (ca. 1704 - 1726)
Fæstebonde (ca. 1676-1726), søn af tidligere
fæster Niels Christensen, gift 1714 med Ma
ren Nielsdatter.
Var først fæstebonde under Dronningborg
slot og fra 1719 under Dronningborg Rytter
distrikt.
Christen Pedersen - (ca. 1727 - 1766)
Fæstebonde (1708-1769), gift 1728 med
Kirsten Nielsdatter (1701-1777).
Christen Pedersen var søn af Peder
Jensen, der havde fæste på anden halvdel af
Tvillinggården.

Thomas Christensen - (1766 - 1808)
Gårdejer (1741-1816), søn af forrige fæster,
gift 1775 med Kirsten Jensdatter (ca.17421820).
Thomas Christensen købte gården til sel
veje ved skøde udstedt af kongen den 21. ok
tober 1766 og har formentlig overtaget den
efter sin fader på dette tidspunkt.
Ved udskiftningen i 1783 blev der tildelt
jord fra gården og sydpå til Udby høj landeve
jen.
I 1792 fik gården tildelt et stykke jord øst
for byen samt en tinglod.

dedatteren fra Gimming skulle siden vise sig
at blive meget frugtbart med ialt 11 børn, og
rde i dag er der mange efterkommere på egnen,
der bærer navnet Drachmann.
Ægteskabet kom til at vare i 61 år, og par
ret kunne således fejre diamantbryllup den 5.
august 1896, hvilket var en sjælden begiven
hed i forrige århundrede.
Ved den lejlighed skrev avisen, at hele
byen på højtidsdagen var smykket med flag,
og man mærkede, der var noget særligt på
færde i den ellers stilfærdige by. Sogne
præsten tog diamantbrudeparret til alters i
hjemmet omgivet af deres 11 børn.
I løbet af dagen indfandt der sig mangfol
dige gratulanter, og det gamle hæderlige æg
Christen Pedersen - (1808 - 1837)
tepar modtog mange beviser på sognebebo
Gårdejer (1771-1842), nevø til forrige ejer,
ernes velvilje og agtelse.
gift 1809 med Ane Nielsdatter (ca.17791863).
Christen Pedersen overtog gården ved
Jens Peter Drachmann - (1877 - 1912)
skøde dateret 2. april 1808, men var allerede
Gårdejer (1849-1940), søn af forrige ejer,
i 1797 blevet arving til gården ifølge testa
gift 1893 med Ane Marie Kirstine Jacob
mente.
sen (1862-1945).
Købte gården af sin far ved skøde dateret
19. december 1877.
Gothilff Henrich Drachmann - (1837 Som 63 årig solgte Jens Peter Drachmann
1877)
i 1912 sin gård, men valgte ved den lejlighed
Gårdejer (1816-1897), gift 1836 med forrige
at beholde sin jord øst for byen, der således
ejers datter Ellen Christensdatter (1815blev udstykket og fik matrikelnummer 8d.
1907).
Herpå opførte han ejendommen Vestrup
Købte gården ved skøde dateret 8. februar
vej 159, hvor familien boede indtil 1921,
hvorefter ejendommen blev solgt til Christen
1837.
Gårdens tilliggende hartkorn var på det
Søgaard.
tidspunkt - 4 Td og 274 Alb, men blev ved
Parret boede herefter nogle år i huset Ru
nevej 3, hvorefter de flyttede til Åby høj ved
den nye matrikel fra 1844 beregnet til - 5 Td
Århus.
- 2 Skp og 74 Alb. Gården fik da matr. nr. 8.
Gothilff Henrich Drachmann, der var fæt
Parret havde fire børn, hvoraf kan nævnes
ter til digteren Holger Drachmann, var født i
Carl Henrik Drachmann, født 1895, der har
København, men mistede allerede som 1 årig
nedskrevet sine erindringer fra sin barndom i
sin far, der var købmand. Moderen giftede
Gimming ved århundredeskiftet. Carl Drach
sig herefter med sømand Jens Nielsen Fi
mann fortæller i sine erindringer, at gården
scher fra Mellerup, der tog hende og hendes
var en firelænget bondegård med staldbyg
tre små børn med sig til Jylland.
ninger og lade i bindingsværk og tage af strå.
Gothilff Drachmanns ægteskab med bon
Ladebygningen lå mod syd. Indgangen til
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Købte gården ved skøde dateret 21. juli
1912.
I en periode omkring 1916 boede familien
ved Følle på Mols, måske fordi Rasmus var
indkaldt under 1. verdenskrig.
11917 solgte Rasmus Høgh det meste af
sin jord langs Gimmingvej til gårdejer An
ders Rasmussen, der samtidig overtog
gården Vestrupvej 146. Tinglodden blev med
undtagelse af skoven solgt i 1918.
Efter salget af gården samme år købte
Rasmus Høgh i stedet »Trehøjegård«.

Jens Peter Drachmann, ejer af gården 1877-1912. Her
på sine gamle dage ved huset Runevej 3.

gården var i det nordøstlige hjørne, hvor der
var et porthjald med en bue mellem stuehu
set og den nærmeste udlænge. Midt på
gårdspladsen, der var brolagt, var der en
vandpost og et stort aflangt vandtrug. Her
blev kreaturerne vandet, om sommeren to
gange og om vinteren én gang. Om somme
ren, når malkekvæget gik i marken syd for
gården, blev det to gange om dagen i et sam
let kobbel trukket hjem til vanding. Kvægbe
sætningen, der var sortbroget af den jyske
race, bestod af 10 til 12 dyr.
Carl Drachmann fortæller, at hans far
gjorde meget ud af at holde gårdspladsen i
fin stand.
Stenene, der blev brugt, blev hentet på de
stenede jordlodder på Tinget. Her samledes
de hvert år, når markerne var blevet tilsået.
Rasmus Høgh - (1912 - 1918)
Gårdejer (1888-1948), gift 1912 med Niel
sine Rasmussen (1886-1965).
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Jens Mogensen - (1918 - 1918)
Gårdejer, købte gården ved skøde dateret 20.
januar 1918.
Jens Mogensen overtog nu en gård med et
meget reduceret jordtilliggende, som bestod
af den jord, der i dag (1999) udgør Boplad
sen, samt grunden, hvorpå villaen Gimming
vej 16 er opført.
Sidstnævnte grund, matrikel nr. 8m,
solgte Jens Mogensen ved skøde dateret 26.
oktober 1918 til Niels Christian Nielsen,
som netop havde solgt »Trehøjegård« til
Rasmus Høgh.
Peder Jensen Melgaard - (1918 - 1947)
Rentier (1878-1955), gift 1906 med Maren
Christensen Horn (1885-1947).
Peder Melgaard, der var tidligere ejer af
»Damgård«, købte den nu nedlagte gård ved
skøde dateret 26. oktober 1918.
Der hørte dog stadig noget jord til gården,
nemlig området, hvor Bopladsen nu er belig
gende samt Toften hen mod forsamlingshu
set, som Peder Melgaard beholdt efter salget
af »Damgård«.
Peder Melgaard, der havde 2 køer og en
hest, solgte mælk til andre i byen og prisen
for dette blev altid sat efter noteringen. De
øvrige gårdmænd i byen solgte mælk til fast
pris.
Familien havde en stor have med mange
bær, som blev solgt i Randers.

Poul Ulrik Ernst Tøttrup - (1947 - 1955)
Tidligere gårdejer (ca. 1891-1955), gift med
Petrine Christensen Horn, der var søster til
Peder Melgaards hustru.
Peder Melgaard blev boende og sad til
leje i en lejlighed, der blev indrettet i den øst
lige ende af huset.
Poul Tøttrup havde et lille kornudsalg i
Strømmen i Randers, hvor han solgte foder
til hobbydyr.
Efter Poul Tøttrups død i 1955 flyttede
Petrine til Randers.

Sognefoged Peder Melgaard.

Peder Melgaard, der var sognefoged fra
1930, foretog som giftefoged borgerlige vi
elser. Det var også ham, der som lægdsmand
skulle holde styr på de unge karle i byen.

Kaj Hermind - (1956 - 1982)
Kaj Hermind, gift med Esther.
Kaj Hermind der var københavner og re
præsentant for et tæppefirma, fik i midten af
50-erne til opgave at betjene forskellige byer
i Jylland. En randrusiansk kunde anbefalede
ham da at slå sig ned i den kønne landsby
Gimming.
I begyndelsen kunne Herminds ikke se
det specielt kønne i Gimming, men med ti
den kom parret til at holde utrolig meget af
byen og stedet. Huset kaldte de »Gimminghus«.

Vognmand
Svend Peder
sen med Kaj
Herminds tæp
pekollektion
på ladet.
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I de år Kaj Hermind arbejdede i tæppefir
maet, kom der jævnligt kunder fra hele Jyl
land til huset i Gimming.
Kaj Hermind var kendt for sin fingersnildhed, både når det gjaldt restaurering
af møbler og indretning i huset. Desuden var
han en dygtig maler, og et landskabsmaleri
fra hans hånd hænger idag i forsamlingshu
set. Dette viser et motiv fra Østergrave.

Da Herminds i 1982 solgte huset, rejste
de tilbage til Sjælland.

Jan Opstrup - (1982 - 1998)
Jan Opstrup og Eli Jensen solgte ejendom
men i 1998 og købte i stedet den nedlagte
»Toftegård«.
I dag 1999 ejes ejendommen af Marianne
Knudsen og Flemming Kjemtrup.

Damgård ca. 1950.

»Damgård«
Matrikel nr. 9a - (Vestrupvej 134)

Gården har gennem de sidste 400 år haft
følgende fæstere og ejere:

Gården, der i dag (1999) ejes af Hilmer Møl
ler, er en af Gimmings 10 oprindelige gårde,
som kan føres tilbage til den tid, hvor Dron
ningborg slot ejede al jorden i Gimming.

Hans Jensen - (ca. 1590 - 1615)
Gårdens ældst kendte fæstebonde, der er op
ført i Dronningborg slots jordebøger i 1605
og senest i 1614.
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Niels Lassen - (ca. 1615 - 1662)
Fæstebonde, nævnes i jordebøgerne første
gang i 1617 og er stadig fæster på gården, da
Frederik den 3. den 9. september 1661 skø
der Dronningborg Slot til Lucas von
Spreckelsens enke fra Hamborg.

Gimming

ejerlav

Bendix Nielsen - (ca. 1662 - 1694)
Fæstebonde (ca. 1632-1694), gift med Ma
ren Christensdatter.
Ved matriklen fra 1664 blev gårdens hart
korn sat til - 8 Td - 2 Skp - 2 Fjk og 2 Alb,
men blev ved opmålingen til den nye matri
kel fra 1688 ændret til - 4 Td - 1 Skp - 1 Fjk
og 1 Alb. Gården var på det tidspunkt den
mindste i Gimming.
Jacob Bendixen - (ca. 1694 - 1730)
Fæstebonde (ca. 1668-1748), søn af forrige
fæster, gift 1694 med Anne Nielsdatter,
(ca. 1665-1735).
Var først fæstebonde under Dronningborg
Slot og fra 1719 under Dronningborg Rytter
distrikt.
Christen Jacobsen - (ca. 1730 - 1761)
Fæstebonde, født 1706, søn af forrige fæster,
gift 1728 med Maren Pedersdatter (17031734), gift 2. gang 1734 med Maren Jens
datter (1705-1765).

Niels Christensen - (ca. 1761 - 1792)
Gårdejer (1734-1792), søn af forrige fæster,
gift 1761 med Maren Nielsdatter (17371804). Var først fæster under Dronningborg
Rytterdistrikt, men købte gården til selveje
ved skøde udstedt af kongen den 21. oktober
1766. Ved udskiftningen i 1783 fik gården al
sin jord samlet på et sted. Den her tildelte
jord er stort set det samme, som ligger syd
for gården i dag. Ved den anden udskiftning
i 1792 fik gården tildelt en jordlod på Tinget,
et stykke jord ved bækken nord for byen
samt toften lige nord for gården, der på det
tidspunkt blev kaldt for »Østre Hørgade«.

Christen Nielsen - (1792 - 1795)
Gårdejer (1761-1795), søn af forrige ejer.
Christen Nielsen var ungkarl.

Christen Pedersen Bach - (1795 - 1797)
Gårdejer (1758-1827), gift 1795 med forrige
ejers søster Maren Nielsdatter (17651796), der havde overtaget gården ifølge te
stamente dateret 29. januar 1795.
Christen Christensen Willadsen - (1797 1802)
Gårdejer (1763-1802), gift 1797 med Mette
Rasmusdatter (1774-1812).
Købte gården ved skøde dateret 23. juni
1797. Købesummen var 3057 Rigsdaler.
Christen Willadsens korte tid på gården
skyldtes en tragisk hændelse, idet han blev
slået ihjel af en hest.

Anders Christensen Hvedsteen - (1803 1819)
Gårdejer (1750-1819), gift med Inger Chri
stine Marie Christensdatter (1760-1828).
Købte gården ved skøde dateret 14. sep
tember 1803. Købesummen var 3200 Rigs
daler. Sælgeren var gårdejer Jens Nielsen
Ladekarl, der havde giftet sig med den for
rige ejers enke.
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Poul Christian Andersen Hvedsteen (1819 - 1858)
Gårdejer (1792-1876), gift 1828 med Inger
Mikkelsdatter (1802-1867).
Søn af forrige ejer, men købte først sine
søskendes arveparter i gården ved skøde da
teret 14. marts 1829. Købesummen for disse
var 1200 Rigsdaler.
Ved den nye matrikels færdiggørelse i
1844 blev gårdens hartkorn beregnet til - 5
Td - 4 Skp - 3 Fjk og ■/? Alb. Gården fik ma
trikel nr. 9.
Jens Christian Nielsen - (1858 - 1907)
Gårdejer (1834-1921), plejesøn til forrige
ejer, gift 1859 med Mariane Thomasdatter
(1830-1893).
Købte gården ved skøde dateret 30. sep
tember 1858. Købesummen var 1000 Rigsd
aler.
Der blev i 1879 opført en udvidet vestlig
længe med stråtag, og i 1885 blev det nu
værende stuehus opført.

Peder Jensen Melgaard - (1907 - 1919)
Gårdejer (1878-1955), plejesøn til forrige
ejer, gift 1906 med Maren Christensen
Horn (1885-1947).
Købte gården ved skøde dateret 9. marts
1907. Købesummen var 16.000 kr.
I denne periode var gårdens areal på 56 td
land. Af agermarken blev 29 td land drevet i
en 8 marksdrift. Resten henlå i flerårigt græs
i indhegning. Besætningen bestod af 10 køer,
20 stk ungkvæg og kalve og 1 tyr af sortbro
get jysk race, 4 heste, 2 plage og 4 får. Der
solgtes årligt ca. 14 fedesvin og ca. 30
månedsgrise.
I denne periode blev der indlagt elektrisk
lys og kraft.
Da Peder Melgård i 1919 solgte gården,
købte han naboejendommen, Vestrupvej 138,
som var en gård, hvor jorden kort forinden
var solgt fra.
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Ingvard Christensen Sølvsten - (1919 1928)
Gårdejer, gift med Kirstine Jensine Peder
sen.
Købte gården ved skøde dateret 12. no
vember 1919. Købesummen var 106.000 kr.
Familien Sølvsten bragte de Oldenborger
heste til gården, som senere blev grundstam
men i Hilmer Møllers avlsarbejde.

Kirstine Jensine Sølvsten - (1928 - 1935)
Overtog gården efter separation fra sin
mand.
Kirstine Sølvsten drev gården videre med
hjælp af sine to sønner Albrekt og Tage. Ef
ter salget af gården i 1935 flyttede hun til
Drastrup sammen med sønnen Albrekt.

Jens Hougaard Kirk - (1935 - 1939)
Gårdejer, født 1913, gift med Jenny Bolette
Kirstine Johnsen, født 1913.
Købte gården ved skøde dateret 24. maj
1935. Købesummen var 84.000 kr. Den unge
gårdmandssøn fra »Hornhøjgård« i Gimming havde nu gården i 4 år.
Jens Hougaard Kirk huskes som en fore
gangsmand, der anskaffede sig de mest mo
derne hjælpemidler til gårdens drift. Blandt
andet havde han som den første i byen en
elektrisk ajlepumpe.
Hilmer Emil Højholt Møller - (1939 Gårdejer født 1913, gift 1939 med Anna
Marie Krag, født 1911.
Hilmer og Marie har i år (1999) boet på
gården i 60 år, og parret kunne den 17. marts
fejre diamantbryllup.

Hilmer Møller fortæller
Jeg havde i min ungdom altid det store ønske
at vende tilbage til Randersområdet, idet jeg
er født i Randers. Min fars gård lå i det, der

nu er Vangdalsparken. Jeg gik i skole på
Søren Møllersgades skole i 6 år og sluttede
med at gå i skole på Nordre skole.
Som ung tjente jeg på en gård ved Hor
sens, der hed Åkjær. Jeg fik 550 kr. i løn om
året. Der var mange fra Horsens Statsfæng
sel, der kom og fik arbejde for en periode på
gården, og det var meget ringe tider. Det
kunne kun gå fremad med at være ved land
bruget. Bl. a. indførtes fra 1933 til 1939 de
såkaldte Svinekort. Det var på det tidspunkt
sådan, at landmændene faktisk satte penge
til, når de skulle levere grisene. Man købte
svinekortene, og prisen for disse kort var ofte
højere end det, man kunne få for grisene. Så
det var det rene tilsæt.
Jeg købte gården i Gimming i 1939 af
Jens Hougaard Kirk.
I starten var det almindeligt at have 3
karle og én pige på gårdene, og det havde vi
så også. Når vi skulle fæste nye karle, havde
vi gerne en annonce i avisen, og de unge
mennesker kunne så komme og snakke med
os om det. Men det var ikke altid nemt at få
karle. Hvis man ikke havde fået fæstet nok,
kunne vi på lørdagsmarkedet lige inden 1.
november, hvor der også var kvægmarked
ved »Fusagerkontoret«, besigtige de unge
karle, og så her evt. fæste en eller flere. Det
var også her på fæstekontoret, at vi for en
dag eller flere ad gangen kunne fæste dagle
jere til ca. 4 kr. om dagen. Men alle var nu
ikke lige gode. Nogle kunne vi kun bruge en
enkelt dag, og så så vi dem ikke mere.
Karlekammeret var i enden af svinestalden, som var bygget af kampesten. Da vi
startede, havde vi 4 køer og 15 kvier.
I 1957 købte vi gården over for Forsam
lingshuset af »De 12 Apostle« samt ejen
domshandler Jens Johnsen. »De 12 Apostle«
var en klub af gårdejere på Randersegnen.
Heldigvis for mig skulle nogle af medlem
merne i klubben hjem og arve fødegården, så
de blev hurtigt uenige om at drive gården.
Derfor kunne jeg købe den. Dengang måtte

man kun have én gård, så jeg ansatte min
egen karl som bestyrer på gården. Politibe
tjent Kragh fra Spentrup kom én gang om
året og kontrollerede bestyrerkontrakten,
men efter et par år blev reglen om at eje mere
end én gård ophævet. På et tidspunkt havde
vi en bestyrer fra Vorup, der var gift og
havde hus og grise i Vorup. Han manglede
åbenbart føde til sine grise, for han stjal fo
der fra os. Han cyklede hjem med det om
natten, men en skønne nat nappede politiet
ham.
Peder Melgaard, som havde haft Damgård
fra 1907 indtil 1919, havde købt gården ved
siden af vores (Vestrupvej 138). Det var no
get værre gammelt bras. Bl.a. var roelugen
så lille, at det ikke kunne nytte noget at tage
to roer på forken ad gangen. Det var et bin
dingsværkshus, hvor væggene havde en
mærkelig lys kulør.
Kommunen købte den nuværende Bo
pladsen af Melgaard til skole, idet det var
planen, at der skulle bygges en ny central
skole der. Det blev dog ikke til noget, så på
et senere tidspunkt købte jeg jorden tilbage.
I slutningen af 60-erne begyndte jeg så at
sælge byggegrunde til bebyggelse på Bo
pladsen.
Jeg fik traktor omkring 1950, men brugte
dog alligevel heste til en del af arbejdet. Jens
Olesen var den første i Gimming, der fik en
traktor med gummihjul i 1949.
I 1960 fik jeg mejetærsker. Før den tid fik
vi tærsket korn af det omrejsende tærske
værk. Agner Christensen og Sigfred Kirkegaard var de sidste, der kørte rundt med
tærskeværket og tærskede korn for land
mændene. De brugte en petroleumsmotor. I
hver sæk var der 200 pund korn, så det var
mandfolkearbejde at bære disse sække.
Et år havde vi kun jerseybesætning. Jeg
havde købt en hel besætning på Fyn, men de
fik desværre mælkefeber. Christen Møller og
jeg tog i en periode til Samsø for at købe
røde køer, men til sidst fandt jeg ud af, at
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Hilmer Møller med fire af sine elskede heste, her på gårdspladsen på Tofiegård.

sortbrogede var de bedste, så det var, hvad
jeg havde til sidst. I starten hentede vogn
mand, Svend Pedersen 2 stk. 40 kg - spande
daglig, men en overgang leverede vi 18
spande. Vi havde 40 - 50 køer.
I 1966 byggede vi om. Der blev bygget ny
kostald. For enden af kostalden ud til vejen
var der en rampe til levering af mælk. Jeg
kom af med de sidste køer i 1980, for øvrigt
samme år som Niels Høgh. Men jeg var den
sidste, der havde køer i Gimming.
Den gamle svinestald samt laden brændte
totalt ned i 1995. En so med 14 smågrise og
to slagterigrise indebrændte. Årsagen til
branden var en griselampe, der havde an
tændt halmen. Først ved halv to tiden om
natten blev branden opdaget, og det var for
sent til, at man kunne redde bygningerne.
Jeg har altid interesseret mig for hesteavl.
Først havde jeg Oldenborgere. Senere kryd
sede jeg dem med fuldblodsheste. »Oberst«
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var en Oldenborgerhingst, men der var ikke
rigtig nogen fremtid i Oldenborgere.
»Skotsmand«, der var fuldblod, var den
første fuldblodshest, jeg havde. Den var 7 år,
da jeg fik den, og den blev 23 år.

»Hvedegård«
Matrikel nr. 10a - (Vestrupvej 132)

Gården, der i dag (1999) ejes af Jens Roger
Nielsen, er en af Gimmings 10 oprindelige
gårde, som kan føres tilbage til den tid, hvor
Dronningborg Slot ejede al jorden i Gim
ming.
Gården har gennem de sidste 400 år haft
følgende fæstere og ejere.
Anders Harboe - (ca. 1575 - 1605)
Gårdens første kendte fæstebonde der er op

ført i Dronningborg Slots jordebøger i 1579
og 1605.
Niels Andersen - (ca. 1605 - 1615)
Fæstebonde, nævnes i jordebøgerne første
gang i 1608 og sidste gang i 1614.
Niels Pedersen Griis - (ca. 1615 - 1662)
Fæstebonde, nævnes i jordebøgerne første
gang i 1617 og er stadig fæster på gården, da
Frederik den 3. den 9. september 1661 skø
der Dronningborg Slot til Lucas von Spreckelsens enke fra Hamborg.

Christen Nielsen Griis - (ca. 1662 - 1700)
Fæstebonde (ca. 1630-1713), søn af forrige
fæster, gift med Kirsten Pedersdatter
(ca. 1637-1699).
Ved matriklen fra 1664 blev gårdens hart
korn sat til - 10 Td - 1 Skp - 1 Fjk og 1 Alb men blev ved opmålingen til den nye matri
kel fra 1688 ændret til - 7 Td og 3 Fjk.
Gården var på det tidpunkt en mellemstor
gård i Gimming.

Niels Christensen Griis - (ca. 1700 - 1706)
Fæstebonde død ca. 1706, søn af forrige
fæster, gift 1700 med Anne Poulsdatter
(ca. 1669-1751).
Thomas Nielsen Griis - (1706 - 1742)
Fæstebonde (ca. 1676-1742), gift 1706 med
forrige fæsters enke Anne Poulsdatter. Var
først fæster under Dronningborg Slot og fra
1719 under Dronningborg Rytterdistrikt.

Anders Rasmussen - (1742 - 1773)
Gårdejer (1713-1793), svigersøn til forrige
fæster, gift med datteren Anne Thomasdatter (1707-1779). Var først fæster under
Dronningborg Rytterdistrikt, men købte
gården til selveje, ved skøde udstedt af kon
gen den 21. oktober 1766.

Rasmus Andersen - (1773 - 1815)
Gårdejer (1744-1815), søn af forrige ejer,
gift 1778 med Karen Jensdatter Bach
(1754-1838). Købte gården af sin fader ved
skøde dateret 4. oktober 1773. Ved udskift

Hvedegård i 1930-erne.
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ningen i 1783 blev gårdens tilhørende jord
fordelt på to områder, nemlig »indmarken«,
der var placeret syd for gården, og »udmar
ken«, der blev placeret øst for Tingetvej mod
markskellet til Harridslev. Ved udskiftningen
i 1792 fik gården tillagt resten af sin jord i
området nord for »udmarken« samt et lille
stykke ved bækken nord for byen, kaldet
»Nørrekjærs Mose«.

Anders Rasmussen - (1815 -1851)
Gårdejer (1785-1851), søn af forrige ejer,
gift 1820 med Anne Mogensdatter (17951845), gift 2. gang 1846 med Birthe Nielsdatter (1820-1897).
Købekontrakt fra forældrene blev oprettet
26. februar 1814, hvilket var 1 måned før fa
derens død, men skødet blev først udstedt
den 11. oktober 1819. Ved den nye matrikels
færdiggørelse i 1844 blev gårdens hartkorn
beregnet til - 9 Td - 2 Skp - 2 Fjk og 1 V4 Alb.
Gården fik matrikel nr. 10 og var på det tids
punkt den næststørste i Gimming.

Niels Thomasen - (1852 - 1884)
Gårdejer (1822-1884), gift 1852 med den
forrige ejers enke Birthe Nielsdatter.
Det nuværende stuehus blev opført i
1880.
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Anders Rasmussen Nielsen - (1884 - 1909)
Gårdejer født 1852, søn af forrige ejer, gift
1882 med Ane Christensen, født 1859.
Købte gården for 70.000 kr ved skøde da
teret 19. august 1884.
I begyndelsen af århundredet var gårdens
areal på 96 td land. Agermarken blev drevet
i 9 marksdrift. Besætningen bestod af 16
køer, 20 stk ungkvæg og kalve, 2 tyre, 2 fedekreaturer, 6 heste, 3 plage og føl samt 14
får og lam. Årligt solgtes ca. 10 fedesvin.
Kvægbesætningen var af jydsk race og ved
ligeholdtes ved eget tillæg. Mælken blev le
veret til mejeriet »Nyvang« i Vestrup. Folke
holdet var på 1 forkarl, 1 karl og 1 pige.

Axel Juul Boldsen - (1909 - 1913)
Gårdejer (1884-1944), søn af den kendte
jernhandler Christian Boldsen, som grund
lagde det nuværende Boldsens Eftf., gift
1909 med Alma Mathilde Lorentzen
(1886-1939).
Købte gården for 61.500 kr. ved skøde da
teret 8. august 1909.
Axel Boldsen tilkøbte i 1912 ca. 8 td land
øst for Tingvejen af gårdmanden Niels Peter
Brix. Man sagde om Axel Boldsen, at han
var en finere mand, og når man mødte ham,
skulle man ta’ hatten af og hilse pænt. (For
talt af Peder Rousing).
Anders Christensen Rasmussen - (1913 1916)
Gårdejer (1866-1939), gift 1899 med Ane
Kirstine Pedersen (1877-1942).
Købte gården for 89.000 kr. ved skøde da
teret 23. november 1913.
Familien, der kom fra Harlev, købte se
nere gården vestrupvej 146 i Gimming. I An
ders Rasmussens tid på gården blev der ind
lagt elektricitet. Ved salget i 1916 nævnes
belysningsinstallationerne i skødet.
Frederik Buhl Møller - (1916 - 1919)
Gårdejer født 1890, gift med Ane Marie
Thomasen.

Axel Juul Boldsen, ejer af Hvedegård 1909-1913, og hustru Alma.

Købte gården for 104.000 kr. ved skøde
dateret 13. juli 1916.
Den 29. juni 1918 fik Frederik Buhl Møl
ler lov at udstykke den jord, der var belig
gende ved Tingvejen, og da han året efter
købte »Sigvandsgård« af Peder Mogensen,
beholdt han det udstykkede, som fik matrikel
nr. 10b. Gårdens jordtilliggende var nu
næsten halveret.
Frederik Buhl Møller købte senere Purhus
kro.
Jørgen Christian Møller - (1919 -1919)
Gårdejer født 1892, broder til den forrige
ejer.
Købte gården, nu matrikel nr. 10a for
63.750 kr. ved skøde dateret 25. januar 1919.

Viggo Nielsen - (1919 - 1961)
Gårdejer, (1894-1979), gift med Anna Kir
stine Rasmussen (1894-1971).
Købte gården for 110.000 kr ved skøde
dateret 20. december 1919.
Viggo og Anna byggede efter salget af
gården et parcelhus på Gimmingvej 6.

Jens Roger Nielsen - (1961 -)
Gårdejer født 1921, søn af forrige ejer, gift
1968 med Esther Nielsen (1926-1995).

Jens Roger Nielsen fortæller:
Da mine forældre købte gården i 1919, var
det en firelænget gård, hvor udbygningerne
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var i bindingsværk med stråtag. Den østlige
længe var ringe og blev straks brudt ned, og
i stedet blev der her opført garager, tørveskur
og maskinhus. Gårdens areal var reduceret
til omkring 40-50 td land, da den forrige ejer
jo havde beholdt sin jord nordøst for byen.
I 1940 blev de nuværende længer mod
nord og vest opført, og senere i 1960 blev der
bygget ny kostald mod øst.
Jeg husker at folkeholdet før krigen be
stod af 1 karl og 1 pige. Min far anskaffede
traktor i begyndelsen af 50-erne.
Jeg selv var præstegårdsforpagter fra
1953 til 1961, men boede hele perioden
hjemme. I 1961 overtog jeg gården efter
mine forældre, som herefter byggede et par
celhus nede midt i byen.
Havde jeg i 1960 vidst, at jeg skulle over
tage gården, havde jeg sikkert valgt at bygge
den nye kostald efter mere moderne princip
per.
Jeg overtog en besætning på ca. 30 mal
kekøer af rød dansk malkerace, men solgte
besætningen i 1973, hovedsageligt fordi det
var vanskeligt at få landbrugsmedhjælpere.
Grisene havde jeg solgt tidligere. Det var
dog ikke helt slut med kreaturer på gården,
idet jeg havde en del kødkvæg helt frem til
1995.
I min tid på gården er der jo sket en ri
vende udvikling inden for landbrugsmaski
ner og redskaber. Jeg selv anskaffede selv
kørende mejetærsker straks efter, jeg overtog
gården.
Senere skulle jeg prøve en smart compu
terstyret gødningsspreder, men da jeg så
skulle bruge den året efter, havde jeg glemt,
hvordan den fungerede. Ja det kan nu blive
for moderne.
De første år, inden Esther kom i 1967,
havde jeg forskellige husholdersker til at
klare den daglige husførelse.

Jens Frandsen - (ca. 1600 - 1625)
Gårdens ældst kendte fæstebonde, der er op
ført i Dronningborg slots jordebøger i 1605
og senest i 1623.
Ifølge en af Viborg Landstings gamle
dombøger var Jens Frandsen i sommeren
1616 mistænkt for at have forvoldt nabo
gårdmanden Peder Andersens død. Peder
Andersen døde i sommeren 1616, efter at
han under en tur til Randers havde fået et
blodigt sår i sit højre knæ. Jens Frandsen
nægtede sig skyldig og blev frikendt ved
landsretten, efter at have aflagt båreprøve på
Gimming Kirkegård den 4. august samme år.

Jorden har siden 1997 været forpagtet ud til
Jens Høgh.

Thomas Ibsen - (ca. 1625 - 1661)
Fæstebonde, nævnes i jordebogen i 1631 og
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»Gimminggård«
Matrikel nr. 11a - (Damstedvej 33)

Gården, der i dag (1999) ejes af Johannes
Langberg, er en halvpart af en af Gimmings
10 oprindelige gårde, hvis historie kan føres
tilbage til den tid, hvor Dronningborg slot
ejede al jorden i Gimming.
Gården er Gimmings eneste udflytter
gård, der har ligget på den nuværende plads
siden udskiftningen i 1783.
Før den tid var gården beliggende sam
men med den nu nedlagte gård Vestrupvej
138.
Disse to gårde udgjorde tilsammen en
såkaldt tvillinggård, hvilket vil sige, at det
fra gammel tid var én gård, der på et tids
punkt var blevet delt og således husede to fa
milier.
Gården har først fået navnet »Gimming
gård« efter udflytningen, idet Gimmings
første præstegård tidligere havde dette navn.
Tvillinggården har så langt, historien kan
føres tilbage, huset to familier, og den del af
gården, der senere blev »Gimminggård«, har
gennem de sidste 400 år haft følgende
fæstere og ejere:

Gimminggård før branden i 1951.

senest da Frederik den 3. den 9. september
1661 skøder Dronningborg Slot til Lucas
von Spreckelsens enke fra Hamborg.

med navnet Peder Jensen i den vestlige del af
byen.

Jens Thomasen - (ca. 1661 - 1698)
Fæstebonde født ca. 1619 og død 1706.
Ved matriklen fra 1664 blev tvillinggår
dens samlede hartkorn sat til - 18 Td - 4 Skp
- 1 Fjk og 1 Alb, mens det ved opmålingen til
matriklen 1688 blev opgjort til - 8 Td - 1 Fjk
og 272 Alb.

Thomas Pedersen - (ca. 1752 - 1774)
Gårdejer (1711-1782), søn af forrige fæster,
gift 1752 med Anne Christensdatter (17301797).
Var først fæster under Dronningborg Ryt
terdistrikt, men købte gården til selveje ved
skøde udstedt af kongen den 21. oktober
1766.

Peder Jensen - (ca. 1698 - 1752)
Fæstebonde (ca. 1660-1754), gift 1698 med
den forrige fæsters datter Anne Jensdatter
(ca. 1673-1763).
Peder Jensen var først fæstebonde under
Dronningborg slot og fra 1719 under Dron
ningborg Rytterdistrikt.
Peder Jensen bar tilnavnet »Øster«, fordi
der i denne periode også boede en gårdmand

Peder Thomasen - (1774 - 1811)
Gårdejer (1753-1811), søn af forrige ejer,
gift 1783 med Anne Christensdatter (17551820).
Købte gården af sin fader ved skøde date
ret 19. december 1774.
I 9 år drev Peder Thomasen gården som
ungkarl og dyrkede jorden i fællesskab med
de øvrige gårdmænd i byen.
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I 1783, da Gimmings jorder skulle udskif
tes, tilbød Peder Thomasen at flytte sin gård
uden for byen, hvilket var til stor fordel for
delingsplanen, idet de enkelte gårdmænd
dermed fik en mere fordelagtig placering af
deres jord. Med udflytningen blev den nu
værende »Gimminggård« grundlagt, og
gården er formentlig opført i sommeren
1783.
Peder Thomasen fik ved udskiftningen al
sin jord samlet omkring gården.

Da Gimming-gårdmændene i 1792 ville ud
skifte det, der ikke var medtaget i 1783, blev
der tillagt gården jord ved bækken nord for
byen samt det trekantede stykke gadejord
midt i byen, som afgrænses af Vestrupvej,
Gimming Kirkevej og Smedevejen
Efter Peder Thomasens død i 1811 drev
enken Anne Christensdatter gården frem til
ca. 1817.

Thomas Jensen - (ca. 1817 - 1858)
Gårdejer (1794-1879), gift 1817 med Bodil
Pedersdatter (1796-1875).
Thomas Jensen var nevø til den forrige
ejer Peder Thomasen, og Bodil Pedersdatter
var niece til den forrige ejers hustru Anne
Christensdatter.
Ved den nye matrikels færdiggørelse i
1844 blev Gimminggårds samlede hartkorn
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beregnet til - 5 Td - 2 Fjk og 2 ’/4 Alb.
Gården fik matrikel nr. 11.
Christen Thomasen - (1858 - 1898)
Gårdejer (1832-1915), søn af forrige ejer,
gift 1860 med Kirsten Kjeldsdatter Skjødt
(1838-1890).
Christen Thomasen købte gården af sin
far ved skøde dateret 1. maj 1858.
Gården blev genopført i 1887 efter brand.
Efter 40 år på Gimminggård flyttede
Christen Thomasen ind til byen i huset Gim
ming Kirkevej 4, som han købte i 1902 for
900 kr. Her boede han indtil sin død i 1915.
Valdemar Ole Sørensen Vad - (1898 1917)
Gårdejer (1868-1949), født på Kragelund.
Købte gården ved skøde dateret 23. juni
1898.
I denne periode var gårdens samlede areal
på 58 td land, heraf ager 50, eng 5 og have,
park og gårdsplads 3.
Agermarken blev drevet i en 8 marks drift
med havre, helbrak, - byg, - roer, havre, hav
re og 3års græs.
Besætningen bestod af 14 køer, 16 stk.
ungkvæg og kalve, 2 tyre af sortbroget jysk
race, 5 heste, 3 plage og 4 får. Årligt solgtes
ca. 6 fedesvin og 80 månedsgrise.
Carl Drachmann fortæller i sit erindrings
skrift »Gamle landsbybilleder fra århundred
skiftet« om proprietær Vad på Gimming
gård:

Han var den eneste i sognet, der oppebar tit
len »Proprietær«, og det selvom Gimming
gård langt fra havde størrelse af proprie
tærgård. Han betragtedes som en slags fi
nere bonde i Gimmings gamle bondesam
fund, som familien Vad var kommet i tilhørs
forhold til ved køb af gården. Valdemar Vad
var ungkarl og boede på Gimminggård sam
men med sin mor og en ugift søster. Han var
en granvoksen mand med en kraftig mousta
che, der var snoet i to lange, tynde spidser

ud over kinderne til hver side. Han lignede
ikke landsbyens øvrige indbyggere, men som
gammel garder var han godtaget og aner
kendt afalle. Valdemar Vad’s søster »Frøken
Vad« var lige så stor en personlighed som
broderen. Når hun kom ridende til smedjen
for at få skoet sin hest, sad hun sidelæns på
hesten i en høj damesadel, en rideform der
var mest kendt fra adelskredse.
Peder Hansen - (1917 - 1918)
Gårdejer, gift med Karen Marie Nielsen,
født ca. 1873
Købte gården ved skøde dateret 1. marts
1917.

Niels Nielsen - (1918 - 1922)
Gårdejer (1865-1941), gift med Ane Kat
hrine Christiansen (1860-1944).
Købte gården ved skøde dateret 21. okto
ber 1918.
Svend Aage Bering Jørgensen - (1922 1923)
Gårdejer, købte gården ved skøde dateret 1.
juni 1922.
Poul Mikkelsen Odgaard - (1923 - 1947)
Gårdejer, født 1900, gift 1923 med Anna
Kirstine Nielsen, født 1898.

Købte gården ved skøde dateret 1. no
vember 1923.
Ved overtagelsen i 1923 var gårdens sam
lede areal på 65 td. land, hvilket blev øget til
76 td. land ved tilkøb i 1944.
Besætningen var i perioden på 12 heste, 1
avlstyr, 22 køer og 30 ungkreaturer af rød
dansk malkerace samt 50 svin.
Gården havde dengang vindmotor, og
Poul Odgaard malede korn for andre.
Poul Odgaard var en stor tyk mand, som
kunne lide mad, og man sagde om ham, at
han var godheden selv.
Han havde lastbil, og om vinteren, når det
var dårligt vejr, forbarmede han sig somme
tider over postbudet, som dengang ikke var
bilende, og kørte ham til Lem.
Om vinteren kørte Poul Odgaard med
sneplov i byen med tre heste foran. Så sad
han selv på spidsen af ploven, som dermed
kunne skrabe godt i bund.
Børnene fra Gimming holdt af at komme
på Gimminggård for at lege, og her mødte
man også børnene fra »Planteskolen«. Speci
elt huskes, at man havde hængt en sidefjæl
fra en kassevogn op i de store træer med et
reb i hver ende. Den fungerede så som en
kæmpe gynge, hvorpå der kunne sidde en hel
flok.

Familien Odgaard på
Gimminggård.
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Søren Kjær - (1947 - 1953)
Gårdejer (1898-1959), gift 1920 med Mette
Marie Jensen (1899-1974).
Søren Kjær drev nu Gimminggård traditi
onelt med kreaturer og svinebesætning.
Men pludselig den 23. april 1951 skete så
det, som må være enhver landmands mare
ridt. Gimminggårds avlsbygninger ned
brændte denne dag ved en eksplosionsagtig
brand. Søren Kjær gik i marken og Mette
Marie i haven, da de opdagede branden midt
på eftermiddagen.
Randers Dagblad skrev dagen efter føl
gende:

»Da ilden opstod gik Gaardejeren i Marken,
og samtidig med flere Vejfarende, der passe
rede forbi på Vejen, der ligger Nordfor Gaarden, opdagede han, at det brændte i den
nordlige Længe, Svine- og Hestestalden.
Alle havde samme Tanke, at det gjaldt om
at få Kreaturerne i den sydlige Længe bjær
get, men da man naaede hen til Gaarden,
blev man hurtigt klar over, at ethvert Red
ningsarbejde var aldeles forgæves, idet
Kostalden var fuldstændig omspændt af
Flammer, og de 17 Kreaturer, hvoraf Største
parten var Malkekøer, var forlængst blevet
dræbt af Ild og Røg.
Heller ikke fra Svinestalden lykkedes det
at redde nogle af de 12 Grise.
Paa de to Staldes Lofter var der fyldt med
Halm, der har givet liden rig Næring, lige
som Staldlængerne var tækket med Straa,
der var blevet knastørt i de sidste Dages sol
rige og blæsede Vejr.
At Branden virkelig havde en eksplosions
agtig Karakter, fremgaar bl.a. deraf, at ingen
opdagede den, før baade Kostald, Lade og
Svinesti var omspændt af Flammer.
1 Kostalden er Kreaturerne aabenbart
omkommet saa hurtigt, at Døden trods sin
grufulde Form nærmest har overrasket dem,
idet man overhovedet ikke har hørt dem ud
støde de frygtelige, angstfyldte Brøl, der el
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lers kommer fra Kreaturer, der er ved at in
debrænde.
Kun et eller to af dem havde naaet at rive
sig løse og laa i Staldgangen. Resten var
segnet i deres Baase, hvor de frembød et
uhyggeligt Syn.
I Laden brændte bl.a. et Tærskeværk med
Halmpresser og flere andre faststaaende
Maskiner, foruden en Del Elektromotorer.
Derimod reddedes en Del Markredskaber i
en Redskabsbygning, der grænsede op til La
den, bl. a. en ny Selvbinder.
Størstedelen af Sæden blev reddet. Den
laa paa Loftet af det haardttækkede Stuehus
Vest for de brændende Længer. Stuehuset var
aldrig truet«.

Desværre var branden påsat, hvilket selvføl
gelig gjorde det hele ekstra tragisk. Senere
samme år blev der opført nye udbygninger til
gården.
Søren Kjær og Mette Marie forlod dog
Gimminggård 2 år senere, hvorefter de bo
satte sig i Vorup.
Peder Thrige Andersen - (1953 - 1959)
Gårdejer.

Niels Kudahl - (1959 - 1967)
Gårdejer, født 1937, gift 1961 med Aase
Marie Thegen, født 1938.
Jens Rørbæk Langberg - (1967 - 1985)
Gårdejer (1918-1991), gift 1956 med Anna
Merrild Madsen, født 1923.

Johannes Merrild Langberg - (1985 Gårdejer, født 1957, søn af forrige ejer, gift
1996 med Betty Lindgaard Jensen, født
1962.
Johannes Langberg købte gården af sin
fari 1985.
Gården, der er på 65 td. land, drives i dag
med kvæg- og planteavl. Besætningen er på
32 køer.

Gimming Præstegård i 1930-erne.

Gimming Præstegård
Matrikel nr. 12a - (Gimming Kirkevej 11)

Gimmings seneste præstegård, der i dag ejes
af Jokan System A/S, blev opført i 1856 og
var bolig for Gimming og Lem sognes
præster indtil 1973.
Præstegården blev opført på hovedparcel
len af en nedlagt gård, der tidligere var be
liggende, hvor Præstevejen drejer fra Gim
ming Kirkevej.
Den nedlagte gård var en af Gimmings
oprindelige gårde, hvis historie kan føres til
bage til begyndelsen af 1600-tallet. Gården
har gennem tiden haft følgende fæstere og
ejere:
Christen Andersen - (ca. 1600 - 1650)
Gårdens ældst kendte fæstebonde, der er op
ført i Dronningborg slots jordebøger i perio
den fra 1605 til 1649.

Anders Christensen - (ca. 1650 - 1690)
Fæstebonde (ca. 1607-1694), formentlig søn
af forrige fæster, gift med Maren Nielsdatter.
Anders Christensen var fæster, da Frede
rik den 3. ved skøde dateret 9. september
1661 solgte Dronningborg slot til Lucas von
Spreckelsens enke fra Hamborg.
Ved matriklen i 1664 blev gårdens hart
korn sat til - 8 Td og 2 Skp - men ved op
målingen til den nye matrikel i 1688 fik An
ders Christensen sin fæstegårds hartkorn op
gjort til - 7 Td - 4 Skp og 1 Alb.
Christen Andersen - (ca. 1690 - 1727)
Fæstebonde (ca. 1659-1727), søn af forrige
fæster, gift ca. 1688 med Maren Poulsdatter (ca. 1666-1733).
Christen Andersen var først fæster under
Dronningborg slot, men fra 1719 under
Dronningborg Rytterdistrikt.
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Jens Pedersen - (ca. 1727 - 1766)
Fæstebonde (1700-1770), gift 1727 med for
rige fæsters datter Maren Christensdatter
(1706-1767).
Blev kaldt Øster Jens Pedersen, da der på
samme tid var 2 gårdmænd i byen med dette
navn.

Ved udskiftningen i 1792 fik gården til
lagt resten af sin jord med et stykke nordøst
for indmarken og resten øverst på Tinget,
også kaldet Spangen. Jorden i Spangen blev
i 1805 frasolgt til en mand fra Lindbjerg. På
området ligger i dag ejendommene med ma
trikel nr. 14a og 14b.

Christen Jensen - (ca. 1766 - 1777)
Gårdejer (ca. 1744-1780), søn af forrige
fæster.
Christen Jensen, der var ungkarl, købte
gården til selveje ved skøde udstedt af kon
gen den 21. oktober 1766, men solgte den til
sin broder 11 år senere.

Jens Pedersen - (1806 - 1808)
Gårdejer (1779-1845), søn af forrige ejer,
gift 1807 med Mette Nielsdatter (ca.17791856).
Jens Pedersen overtog tilsyneladende en
gård med dårlig økonomi, og ved skøde da
teret 28. juni 1808 solgte han den til birke
dommer Johan Henrich Høeg fra Randers.
Jens Pedersen købte herefter den lille gård
Gimming Kirkevej 10. (Matrikel nr. 15).

Peder Jensen - (1777 - 1806)
Gårdejer (1748-1806), broder til den forrige
ejer, gift 1778 med Mette Jensdatter, født
1747.
Ved udskiftningen i 1783 blev gårdens til
hørende jord fordelt på to områder, nemlig
»indmarken«, der var placeret nord for
gården, og »udmarken«, der var placeret øst
for byen i området, hvor de to ejendomme på
marken er beliggende i dag.
I 1784 og 1785 frasolgtes det meste af
»udmarken» til 3 forskellige husmænd, hvis
ejendomme senere fik matrikelnumrene 13,
18 og 19.

Gimming

ejerlav

Johan Henrich Høeg - (1808 - 1808)
Birkedommer Høeg solgte nu ca. 60 % af
jorden fra gården. Denne jord blev fordelt
mellem flere købere fra byen, hvis ejen
domme senere fik matrikelnumrene 15, 16,
17 og 20. Resten afjorden (hovedparcellen)
og gårdens bygninger blev ved skøde dateret
23. september 1808 solgt til boelsmand
Thyge Jensen fra Jennum.

Thyge Jensen - (1808 - 1852)
Boelsmand (1779-1857), gift 1806 med Ane
Nielsdatter (ca. 1777-1843).
Efter det store frasalg af jord blev ejen
dommen benævnt som boelsted og ikke læn
gere som gård.
Hartkornet var reduceret til - 2 Td - efter
den gamle beregning, men ved den nye ma
trikel fra 1844 blev det beregnet til - 2 Td - 5
Skp - 3 Fjk og 2 3/4 Alb. Boelstedet fik ma
trikel nr. 12.

Laurs Thygesen - (1852 - 1852)
Boelsmand, født 1823, søn af forrige ejer,
gift 1848 med Oline Ovesdatter.
Købte ejendommen af sin far ved skøde
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dateret 23. juni 1852, men solgte den en
måned senere til Gimming-Lem præstekald.

Gimming-Lem Præstekald - (1852-1973)
Købte ejendommen ved skøde dateret 23.
juli 1852.
Nord for den eksisterende gårds bygnin
ger, blev der i 1856 opført en ny præstegård,
der fungerede som bolig for sognets præster
gennem de følgende 117 år.
Den gamle gård er sikkert revet ned umid
delbart efter, da den ikke siden har været be
boet.
Følgende præster har boet i præstegården:

1856
1862
1880
1884
1895
1928
1932

-

1862
1880
1884
1895
1928
1931
1973

John Daugaard
Hans Steenstrup Ipsen
August Frederik Basse
Carl Emil Skjerbek
Ole Hans Pedersen
Jens Peter Karl Bang-Jensen
Alfred Benned Pedersen

Udover at fungere som bolig for sognets
præster, var præstegården jo også en gård,
der skulle drives som landbrug. Selve land
bruget blev drevet af en forpagter, benævnt
præstegårdsforpagter.
Af præstegårdsforpagtere kan nævnes føl
gende:

1872-1885 - Thomas Jensen - Forpagter og
husmand, boede Gimming Kirkevej 23.
1885-1905 - Christen Andersen Kondrup - Forpagter og husmand, boede Gim
ming Kirkevej 23.
Omk. 1916 - Søren Jensen - Præste
gårdsforpagter.
Omk. 1918 - Martinus Kristiansen Præstegårdsforpagter.
I 1930-erne - Jens Olesen Jensen Præstegårdsforpagter, byggede og boede i
huset Gimming Kirkevej 19.
1942-1953 - Hans Aksel Offersen Præstegårdsforpagter, boede i huset Gim
ming Kirkevej 19.

Gården, som den ser ud i dag efter restaureringen.
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1953-1961 - Jens Roger Nielsen Præstegårdsforpagter, boede hjemme hos
forældrene på Hvedegård.
1961- Rasmus Christensen - Præste
gårdsforpagter og ejer af Gimmingvang.
Menighedsrådene i Gimming og Lem solgte
i 1975 præstegårdsjorden, som blev delt mel
lem de to gårdejere Ejgil Skjødt og Jens Ole
sen. De havde begge budt nøjagtig det
samme beløb, hvorefter de blev enige om at
dele jorden.
Præstegården blev i 1976 solgt til 2 EDBfirmaer: Rationel Databehandling A/S i Glo
strup og Inter Data A/S i Randers. Disse

overtog gården den 15. februar 1976, men
solgte den igen halvanden måned efter.
Poul Johansen - (1976 -)
Poul Johansen købte præstegården til privat
bolig den 1. april 1976.
Gården er siden restaureret over 3 om
gange med bevarelse af alt originalt materi
ale.
I 1995 blev gården overtaget af Jokan Sy
stem A/S og godkendt af Randers Kommune
som delvis privat bolig og delvis til repræ
sentative formål.

Ejendommen Vestrupvej 165 i 1930-erne.

Ejendommen
Matrikel nr. 13b - (Vestrupvej 165)
Denne ejendom er opført på jord, der i 1876
blev udstykket fra ejendommen beliggende
Vestrup vej 128.
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Jens Thomasen - (1876 - 1891)
Husmand (1819-1905), gift 1846 med
Dorthe Jensdatter (1823-1874).
Jens Thomasen havde siden 1846 drevet
ejendommen Vestrupvej 128, men efter sin
hustrus død i 1874, besluttede han sig for at

A«rb«u»
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Arnold Pedersen (omtale side 128) fik diplom for veldrevet husmandsbrug.
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sælge den. Han beholdt dog noget afjorden,
der fik matrikel nr. 13b. Her opførte han sin
nye ejendom.
I 1883 købte han naboejendommen
Vestrupvej 171. Han beholdt det meste af
jorden, mens huset blev delt i 2 lejligheder
og solgt.

Marinus Sørensen Møller - (1891 - 1923)
Husmand (1856-1933), gift 1887 med for
rige ejers datter Ane Marie Jensen (18651944).
I 1923, da Marinus Møller og hustru
solgte ejendommen, købte de huset Vestrup
vej 177 næsten yderst i Østergrave.
Christen Pedersen - (1923 - 1924)
Husmand, som kun havde ejendommen i
kort tid.

Jens Peter Petersen - (1924 - 1940)
Husmand (1875-1952), gift 1922 med Mar
tine Brøndum, (1885-1969).
Jens Peter Petersen, i daglig tale kaldet
»Bette Peter«, og Martine kom til Gimming
fra Borup og fik skøde på ejendommen den
10. december 1924.
Navnet »Bette Peter« skyldtes, at der også
boede en Peter i den yderste ejendom i Øster
grave, som så til gengæld blev kaldt »Store
Peter«, fordi han var den største af de to.
Hurtigt efter ankomsten til Gimming kom
den daværende formand for menighedsrådet
og spurgte Peter og Martine, om de ikke var
interesseret i jobbet som ringer og graver ved
kirken, da dette netop var blevet ledigt. Han
havde hørt, at de havde haft dette job i
Borup.
Peter og Martine takkede ja og havde job
bet frem til 1935. Martines del af arbejdet
var blandt andet rengøringen i kirken.
På ejendommen var der på den tid en lille
besætning på omkring 5 køer, nogle kalve og
en hest.
»Bette Peter« byggede veranda på stuehu
set og udskiftede stråtagene med fast tag.
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Den store have blev anlagt med frugttræer
og buske, og om sommeren blev der solgt
bær og frugter på torvet i Randers.
Arnold Pedersen - (1940 - 1966)
Husmand (1907-1966), gift med Else Jensine Andersen (1908-1988)
Før overtagelsen af ejendommen i 1940
boede Arnold og Jensine i fodermesterboli
gen, Tingetvej 7, hos Niels Olesen på »Sigvandsgård«, hvor Arnold var fodermester.
Arnold Pedersen fik bevis på, at han var
en dygtig landmand, idet han i 1950 blev til
kendt et diplom for et veldrevet husmands
brug af »De samvirkende jydske husmands
foreninger«. Se side 127.
Arnold og Jensine solgte som forgæn
gerne frugt og bær på torvet i Randers.

Jensine Pedersen - (1966 - 1988)
Enke efter Arnold Pedersen.
Jensine drev i første omgang ejendommen
videre med hjælp fra sønnen Svend Peder
sen, men efter få år blev jorden forpagtet ud
til Jens Roger Nielsen.
Finn Pedersen - (1988 Mekaniker, født 1954, gift 1991 med Lilian
Sørensen, født 1954.
Finn, der er barnebarn af den forrige ejer,
har selv drevet jorden siden 1990.

Ejendommen
Matrikel nr. 13c - (Vestrupvej 128)

Ejendommen, der i dag (1999) ejes af Lars
Asferg, var oprindelig en lille gård også kal
det et »boelsted«.
Boelsteder var i reglen ejendomme med et
jordtilliggende på mellem 1 og 2 td hartkorn.
Ejendommen blev grundlagt i 1771 af to
parceller fra de nuværende gårde »Trehøjegård« og »Hvedegård«.
Stedet blev nedlagt som landbrug i 1884.

Siden 1771 har der været følgende fæstere
og ejere af ejendommen:
Niels Andersen - (1771 - 1807)
Boelsmand (1747-1822), gift 1771 med
Dorthe Jørgensdatter (1750-1834).
Niels Andersen var søn fra »Hvedegård«
og Dorthe Jørgensdatter datter fra »Trehøjegård«.
Niels Andersen fik 1771 fæste på 3 Fjk
land fra sin far og 1 Skp og 3 Fjk land fra sin
svigerfar.
Herpå opførtes huset, der stadig eksisterer
i dag (1999), som en af Gimmings absolut
ældste bygninger.
Den fæstede jord blev købt til ejendom
ved skøder dateret 26. februar 1780.
1 1784 tilkøbtes et stykke jord fra den
nedlagte gård ved Præstevejen, og i 1805
købte Niels Andersen det såkaldte »Enemær
kejord«, der var et jordstykke sydvest for
byen, som havde tilhørt Linde kirke.
Ejendommen var efter disse tilkøb oppe
på sin maksimale størrelse med et jordtilliggende på - 2 Td - 3 Fjk og 2 Alb, placeret
dels omkring huset, dels på marken sydvest
for byen og endelig med 2 jordlodder øst for
byen.

Jens Nielsen Snedker - (1807 - 1837)
Boelsmand (1776-1837), søn af forrige ejer,
gift 1821 med Ane Nielsdatter (17991872).
Købte ejendommen af sin fader ved skøde
dateret 24. juni 1807.
Poul Mogensen - (1838 - 1845)
Boelsmand (1784-1845), gift 1838 med for
rige ejers enke, Ane Nielsdatter.
I 1844, da den nye matrikel var færdig,
blev ejendommens hartkorn beregnet til - 3
Td - 4 Skp - 3 Fjk og ’/4 Alb. Ejendommen
fik da matrikel nr. 13.

Jens Thomasen - (1846 - 1876)
Boelsmand (1819-1905), gift 1846 med Jens

Nielsen Snedkers datter, Dorthe Jensdatter
(1823-1874).
Da Jens Thomasen i 1876 solgte ejen
dommen, beholdt han noget af sin jord øst
for byen.
Her opførte han ejendommen Vestrupvej
165, som fik matrikel nr. 13b.

Jens Christensen Møller - (1876 - 1884)
Boelsmand (1846-1903), gift 1876 med for
rige ejers datter, Ane Jensen (1852-1881),
gift 2. gang 1882 med Karen Andersen
Skjødt, død 1895.
Da Jens Christensen Møller i 1884 solgte
ejendommen, beholdt han resten af jorden,
der lå øst for byen.
Her opførte han ejendommen Vestrupvej
161, som fik matrikel nr. 13d.
Jorden sydvest for byen blev solgt til
gårdmand Mogens Pedersen på »Horn
højgård«.
Ejendommen var herefter nedlagt som
landbrug, da der nu kun var den jord tilbage,
som lå omkring huset.

Jens Christian Christensen - (1884 -1887)
Husmand (1852-1895), gift 1873 med
Kirsten Jensen Mønster (1847-1919).
Jens Christian Christensen, der ernærede
sig som bødker og slagter, købte i 1888 en
grund af sin nabo og byggede huset matrikel
nr. 25c, beliggende Vestrupvej 126.
Johan Niklas Nilsson - (1887 - 1917)
Husmand og skomager (1839-1917), gift
med Birthe Marie Steentoft (1857-1921).
Johan Nilsson, der var svensker, og hustru
Birthe fik tre levedygtige børn - alle piger.
Disse var Nikoline, født 1890, Julie, født
1894 og Emma, født 1899.
Efter forældrenes død i 1917 og 1921 ar
vede de tre døtre huset og blev alle boende.
Kort efter kom der dog en mand i huset,
idet Emma i julen 1921 blev gift med Kri
sten Andreas Dahl, bedre kendt som
»Kræn Dahl«.
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Gården
Matrikel nr. 15a - (Gimming Kirkevej 10)

Den lille gård Gimming Kirkevej 10, der
blev nedlagt som selvstændig gård for mere
end 30 år siden, kan ikke som de øvrige
gårde føres tilbage til tiden med Dronning
borg slot.
Gården er grundlagt i 1762 af en parcel på
1 Td hartkorn, der blev udskilt fra den nu
værende gård Vestrupvej 146.
Siden dengang har der været følgende
ejere af gården:

Vestrupvej 128 i 1980.

Nikoline og Julie blev aldrig gift.
Emma og Kræn Dahl fik en datter Marie i
1924 og en datter Astrid i 1933.
Senere, da Marie giftede sig med Svend
Aage Pedersen, boede også de og deres 2
ældste børn i en periode i huset. I 1949 flyt
tede denne familie dog til Østergrave, hvor
de havde købt østenden af huset Vestrupvej
171.
Nikoline døde som den første i 1950.
Kræn Dahl, der i mange år havde arbejdet
på Carlsberg Teglværk, døde i 1971 og
Emma i 1976.
Herefter var Julie alene i huset. Hun måtte
en periode før hun døde i 1982 tage ophold
på Dronningborg plejehjem.

Lars Asferg Huset har siden været ejet og beboet af Lars
Asferg.
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Niels Laursen Flade - (ca. 1762 - 1808)
Gårdejer (ca. 1732 - 1812), gift 1762 med
Anne Jensdatter (1720-1804).
Ved ægteskabet med Anne Jensdatter blev
Niels Laursen Flade svoger til gårdmanden
Christen Sørensen Ladekarl i gården
Vestrupvej 146, idet de to koner var søstre.
Det er jo nok på grund af dette familie
skab, at han fik lov at få et stykke jord fra by
ens største gård.
Om Niels Laursen Flade havde fæstebrev
på jorden de første år, vides ikke, men da
kongen i 1766 satte ryttergodset til salg,
købte han det til ejendom.
Ved udskiftningen i 1783 fik Niels Laur
sen Flade sin jord placeret i den såkaldte
udmark ved Udbyhøj landevejen, hvor Gim
ming sogn grænser op til Harridslev sogn.
Ved den anden udskiftning i 1792 fik han
tillagt Østergrave samt jord øst for byen på
nordsiden af Vestrupvej.
Jens Pedersen - (ca. 1808 - 1845)
Gårdejer (1779 - 1845), gift 1807 med Mette
Nielsdatter (ca. 1779 - 1856).
Jens Pedersen havde i et par år ejet den
nedlagte gård, der i sin tid var beliggende,
hvor Præstevejen drejer fra Gimming Kirke
vej.
Denne blev i 1808 afhændet til birkedom
mer Johan Henrich Høeg, der splittede den op.

Jens Pedersen købte i stedet den lille gård
af Niels Laursen Flade, der samtidig fik en
aftægtskontrakt.
Ved skøde dateret 26. juni 1810 genkøbte
Jens Pedersen 3 parceller af Johan Henrich
Høeg, hvorved hans nye gård fik et samlet
hartkorn på - 2 Td - 1 Skp - 2 Fjk og 2 Alb.
Den i 1810 tillagte jord var beliggende
nord for byen.
1 1821 udlejede Jens Pedersen et stykke
jord til en enkekone Ane Madsdatter, som
herpå opførte det lille hus (Gimming Kirke
vej 18), som Magnus og Meta Jensen sidst
beboede, inden det i november 1996 blev
brudt ned. Grunden blev i 1998 omdannet til
byens legeplads.
Ved den nye matrikels færdiggørelse i
1844 blev Jens Pedersens gårds hartkorn be
regnet til
2 Td - 3 Skp - 3 Fjk og V4 Alb. Gården fik
ved den lejlighed matrikel nr. 15.
Peder Jensen - (1846 - 1877)
Gårdejer (1813 - 1877), søn af forrige ejer,
gift 1854 med Kirsten Marie Pedersdatter
(1821 - 1896).
Købte gården af sin moder ved skøde
tinglyst den 21. januar 1847.
Peder Jensen solgte i 1857 et stykke jord
ved Østergrave, hvorpå ejendommen Ve
strupvej 170, det senere gartneri, blev opført.
1 1868 solgte han igen jord ved Øster
grave. Her blev huset Vestrupvej 177 opført.
Kirsten Marie Pedersdatter - (1877 1883)
Gårdejerske, enke af den forrige ejer, drev
gården gennem 6 år

Jens Peder Jensen - (1883 - 1889)
Gårdejer, født 1858, søn af forrige ejer, gift
1882 med Bodil Marie Jensen, født 1861.
Købte gården af sin moder ved skøde da
teret 13. januar 1883, men solgte den igen i
1889 og flyttede til Randers mark.

Ane Kirstine Jensen Johnsen - (1889 1890)
Gårdejerske (1867- 1922), gift 1888 med
forrige ejers bror Peder Christian Jensen
(1861 - 1889).
Det har formentlig været meningen at Pe
der Christian Jensen skulle have købt gården
af sin bror, men da han kort efter giftemålet
døde, blev skødet i stedet udstedt til hans
enke Ane Kirstine Jensen Johnsen.

Niels Peter Brix - (1890 - 1924)
Gårdejer (1864 - 1953), gift 1890 med den
forrige ejer Ane Kirstine Jensen Johnsen.
Gift igen med Agathe Anna Jensine
Jensen.
Adkomsten til gården for Niels Peter Brix
var således ægteskabet med enken på
gården.
Ved siden af landbruget havde Niels Peter
Brix et bierhverv som slagter.
Når han var i gang med at slagte en gris
fløjtede han hele tiden, og når han så skulle
holde en pause og skulle lægge kniven fra
sig, stak han den ofte tværs igennem skin
ken, en skik der ikke passede husmødrene,
som mente, at skinken derved blev ødelagt.
I 1908 købte Niels Brix for 50 kr. byens
gamle fattighus, der lå over for smedjen på
Vestrupvej.
Han nedbrød huset og brugte materialerne
på en af udbygningerne på sin gård.
Efter salget af gården boede Niels Peter
Brix i huset lige øst for gården, Gimming
Kirkevej 12.

Peder Urmager Christensen - (1924 1954)
Gårdejer (1885 - 1968), gift 1918 med for
rige ejers datter Nikoline Nielsen Brix
(1894- 1970).
Peder Urmager og Nikoline drev i 30 år
den lille gård med dens jord, der nu lå vest
for Tingvejen.
I sidste halvdel af 1800-tallet var der ved
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flere mageskifter blevet byttet rundt på jor
den, således at hele den jord, der oprindelig
hørte til gården var solgt fra.
Når køerne skulle til og fra marken ved
Ting vejen måtte de trækkes i et kobbel.
Peder Urmager og Nikoline, som ikke
havde børn, holdt sig meget for sig selv og
tog ikke så meget del i bylivet.
Efter salget af gården overtog de huset
Gimming Kirkevej 12 efter Niels Peter Brix.
I skødet til Christen Sørensen var en af
betingelserne at Peder Urmager og Nikoline
hver dag i 10 år frit kunne hente 2 liter mælk,
samt korn til hønsene.
Til gengæld fik Christen Sørensen så for
købsret til aftægtsboligen, når den engang
skulle sælges. Christen Sørensen fraskrev sig
senere denne forkøbsret.
Christen Ladefoged Ødum Sørensen (1954 - 1966)
Gårdejer, født 1924, gift 1952 med Lisbeth
Andersen, født 1930.
Christen Sørensen var nu den sidste, som
drev denne gård som selvstændig land
brugsejendom.

På den tid var der på gården 12 køer og 2
grisesøer samt et spand heste, indtil der om
kring 1960 kom traktor på gården.
Stuehuset var i midten af 60-erne efter
hånden ret ringe, og Christen Sørensen fik
nu byggetilladelse til at opføre nyt stuehus et
andet sted på grunden og indhentede et til
bud fra en håndværksmester.
Man blev enige om prisen, men da hånd
værksmesteren ikke ville garantere, at huset
kunne stå færdigt inden jul, valgte Christen
og Lisbeth at se sig om efter en anden land
brugsejendom. De fandt hurtigt en ejendom i
Bigum, hvortil de flyttede i 1966 og stadig
bor i dag (1999).
Dagen efter købet af ejendommen i
Bigum kom håndværksmesteren og ville ga
rantere huset færdigt inden jul, men kun for
at opdage, at det nu var for sent.
Gården i Gimming blev solgt til gårdejer
Jens Olesen på »Sigvandsgård«, som heref
ter drev jorden, mens bygningerne blev lejet
ud.
Senere blev bygningerne solgt, mens jor
den i dag tilhører Jørgen Olesen på »Sig
vandsgård«.

Christen Sørensen og
hustru Lisbeth med
selvbinderen på mar
kerne ved Tingvejen.
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Huset, Gimming Kirkevej 18 kort før det blev brudt ned i 1996.

Huset
Matrikel nr. 15h - (Gimming Kirkevej 18)
Et længe næret ønske om en legeplads for
Gimmings omkring 30 småbørn blev en rea
litet i sommeren 1998. Legepladsen blev
indrettet på grunden, Gimming Kirkevej 18,
som kommunen ejede. Et gammelt hus, som
havde ligget på grunden, blev brudt ned i no
vember 1996, efter at dets sidste beboere,
Meta og Magnus Jensen, var flyttet på pleje
hjem.
Inden legepladsen blev indrettet, var det
halve af grunden blevet solgt til naboen Jør
gen Albrechtsen.
Det gamle hus på grunden, hvis historie
skal fortælles her, bar tydeligt præg af at
være meget gammelt. Mest udtalt sås det af
den utrolig lave lofthøjde, hvor kun de færre
ste kunne stå oprejst under loftbjælkerne.

Begynder man at følge matriklens historie
tilbage i tiden, viser det sig da også, at huset
ved nedbrydelsen havde en alder af 175 år.
Den 21. december 1821 oprettes en leje
kontrakt, hvorved husmandsenken Ane
Madsdatter lejer et stykke gadejord af gård
manden Jens Pedersen i den lille gård Gim
ming Kirkevej 10.
Den årlige leje for grunden aftales til 12
skilling sølv. På jorden opfører hun herefter
huset.
Beboerne i huset har gennem tiden været
følgende:
Ane Madsdatter - (1821 - 1839)
Husejerske, enke efter husmand Niels
Jensen.
Da Ane Madsdatter solgte sit hus i 1839,
flyttede hun selv ind i Gimming Fattighus,
hvor hun døde 69 år gammel i 1844.
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Kirsten Sørensdatter - (1839 - 1847)
Husejerske, enke efter indsidder Peder Niel
sen, som døde i 1838.
I 1845 giftede Kirsten Sørensdatter sig
med sin nabo, boelsmand Niels Laursen
Brøndberg, og flyttede hen på hans boelsted, Gimming Kirkevej 12.
Huset har formentlig stået tomt, indtil
1847, hvor Niels Brøndberg solgte det.

Kirsten Christensdatter Haae - (1847 1860)
Husejerske, ugift. Efter salget af huset flyt
tede Kirsten Christensdatter Haae til Tjærby,
hvor hun døde 57 år gi. i 1863.

Mikkel Thomasen - (1860 - 1880)
Daglejer, født ca. 1823, gift 1848 med Ane
Marie Andersdatter (1818-1875).
I 1860 bestod husstanden af mand og
kone med 2 børn samt en væverske, Mariane
Christensdatter, på 26 år og en skrædderske
Mette Marie Thomasdatter på 36 år, begge
ugifte.
Christian Peter Jensen - (1880 - 1883)
Daglejer, født ca. 1836, gift med Maren
Kirstine Jensdatter, født ca. 1832.

Peder Jensen - (1883 - 1909)
Husmand (1839-1909), gift med Johanne
Emilie Christensen (1843-1916).
Enken, der døde på Lem Mark i 1916,
solgte i 1912 huset til Axel Boldsen. Axel
Boldsen boede dog ikke selv i huset, men har
formentlig haft det lejet ud.
Axel Boldsen solgte i 1918 huset til Niels
Christian Jørgensen, der samme år solgte
det videre til Rasmus Broløs.
Rasmus Skifter Christensen Broløs (1918 -1921)
Arbejdsmand, født 1885, gift 1907 med
Martine Pedersen, født 1887.
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Martinus Olesen - (1921 - 1922)
Mikkel Nielsen - (1922 - 1932)
Arbejdsmand (1862-1932), gift med Emilie
Marie Nielsen.

Niels Peder Nielsen Øxenholt - (1932 - ca.
1955)
Enkemand efter Marie Louise Andersen.
Niels Peder Øxenholt var i mange år fast
daglejer hos gårdejer Anders Rasmussen på
gården Vestrupvej 146.
Carl Magnus Carnø Jensen - (1955 -1996)
Ringer og graver, født 1913, gift 1942 med
Meta Kirstine Rygaard, født 1922.
Magnus og Meta boede nu i huset godt 40
år, inden de flyttede ind på Dronningborg
Plejehjem, hvor de bor i dag (1999).

Huset
Matrikel nr. 17c - (Gimming Kirkevej 4)

Ejendommen, som er det lille stråtækte hus,
der ligger vest for kirkegården, har en histo
rie, der kan føres mere end 200 år tilbage i ti
den.
Huset var oprindeligt et jordløst hus, der
dog fik tillagt et lille stykke jord ved udskift
ningen i 1792, som erstatning for den græs
ningsret ejeren af huset tidligere havde haft.
I 1809 bliver der købt jord til huset fra den
nedlagte gård ved Præstevejen, og stedet
fungerer som et mindre landbrug indtil 1884,
hvor jorden igen sælges fra.
Fra 1884 til 1939 er huset for det meste
beboet af lejere, men siden 1939 har det
været beboet af ejerne.
I 1700-tallet er det utrolig svært at følge
beboerne i de jordløse huse, dels fordi ejerne
af disse ikke er så rigt repræsenteret i de
gamle kildeskrifter, og dels fordi det ikke al
tid er muligt at finde skøder på dem.

Gimming Kirkevej 4 tegnet 1947.

Folketællingen fra 1787 er den ældst be
varede kilde, der med rimelig sikkerhed si
ger noget om husets beboere, der her nævnes
at være selvejerhusmand og skrædder Peder
Jensen på 54 år og hans hustru Maren Andersdatter på 62 år. Familien havde desuden
en hjemmeboende datter Maren Pedersdatter
på 23 år.
Peder Jensen og Maren Andersdatter blev
ifølge kirkebogen gift i 1762, så måske har
de allerede boet i huset fra det tidspunkt.
Kirkebogen oplyser desuden, at Maren
Andersdatter døde i 1789, hvorefter Peder
Jensen forlod byen.
Herefter var ejeren af huset Jens Christen
sen Brask og hustru Maren Christiansdatter, der boede i huset frem til ca. 1796, hvor
efter de flyttede til Tjærby.

Ved udskiftningen i 1792 blev der tillagt
huset en lille strimmel jord sydøst for byen.
Efterfølgerne i huset var herefter Niels Niel
sen Kjær og hustru Kirstine Nielsdatter.
Ved folketællingen i 1801 nævnes Niels
Nielsen Kjær som daglejer og bruger af lidet
jord.
Han var 46 og hustruen 33 år, og i huset
var der 3 døtre på henholdsvis 3, 5 og 7 år.
Familien forlod byen senest i 1809, da stedet
på det tidspunkt ejes af Rasmus Laursen, der
købte jord til huset.
Ejerrækken kan siden følges i skødeproto
kollerne:
Rasmus Laursen - ( - 1813)
Husmand, gift med Kirsten Pedersdatter.
Købte ved skøde dateret 15. april 1809
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parcel nr. 2 af den nedlagte gård ved Præstevejen.
Parcellen, der var beliggende på vestsiden
af Præstevejen fra byen og ned til bækken,
var på
3 Skp og 2 */2 Fjk, og sælgeren var birke
dommer Johan Henrich Høeg.
Christen Wærner - (1813 - 1814)
Snedker, gift med Sophie Hansdatter.
Købte ejendommen ved købekontrakt ud
stedt 6. marts 1813.

Simon Christensen - (1814 - 1837)
Husmand (ca. 1755-1830), gift med Dorthe
Pedersdatter (1777-1849).
Købte ejendommen ved skøde dateret 20.
juni 1814.
Christen Simonsen - (1837 - 1877)
Husmand (1803-1874), søn af forrige ejer,
gift 1839 med Gjertrud Thygesdatter
(1810-1884).
Købte ejendommen af sin moder ved
skøde dateret 4. marts 1837.
Ved den nye matrikels færdiggørelse i
1844 blev ejendommens hartkorn beregnet
til 5 Skp - 1 Fjk og 11 /2 Alb. Ejehdommen fik
matrikel nr. 17.

Simon Christensen - (1877 - 1880)
Husmand, født 1846, søn af forrige ejer, gift
med Karen Marie Jensen, født ca. 1853.
Købte ejendommen af sin moder ved
skøde dateret 22. marts 1877.
Simon Christensen beholdt kun ejendom
men i 3 år.
Ved skøde dateret 24. januar 1880 solgte
han den lille jordstrimmel sydøst for byen til
murermester Niels Christian Jensen Mostrup
i »Østergrave«, der 12 år tidligere havde
bygget huset beliggende Vestrupvej 177.
Jordstrimlen fik matrikel nr. 17b.
Samme dag solgte Simon Christensen re
sten af ejendommen til sin svoger Peder
Christensen Hoe.
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Peder Christensen Hoe - (1880 - 1884)
Husmand (1846-1924), gift 1877 med for
rige ejers søster Dorthe Christensdatter
(1840-1884).
Fire år efter overtagelsen af ejendommen
døde Dorthe Pedersdatter kun 44 år gammel
fra mand og 2 små drenge på 2 og 4 år. Dren
gene hed begge Christen Pedersen Hoe. (Se
side 214).
Peder Hoe solgte samme år ejendommen
til nabogårdmanden Christen Andersen Møl
ler og flyttede herefter til ejendommen
Vestrupvej 171 i Østergrave, hvor han boede
i 12 år.
I 1896 flyttede han til ejendommen Gimming Kirkevej 21.
Christen Andersen Møller og Anders
Christensen Møller - (1884 - 1902)
Christen Andersen Møller, gårdmand i
den nuværende »Nørrekjær», ejede huset
indtil sin død i 1892, hvorefter sønnen An
ders Christensen Møller overtog det. I disse
18 år var huset lejet ud.

Christen Thomasen - (1902 - 1915)
Christen Thomasen, der var enkemand og
tidligere gårdejer på Gimminggård, købte
huset i 1902.
Af skødet fremgår det, at huset og haven
var lejet ud indtil november samme år.
Anders Møller beholdt jorden, der fik ma
trikel nr. 17a, mens huset fik matrikel nr.
17c.
I huset boede også Christen Thomasens
datter, Bodild Thomasen (1863-1939), der
var enke efter husmand Peder Christensen i
Hornbæk.
Kjeld Christensen Thomsen - (1915 1939)
Kjeld Thomsen, født 1877, søn af forrige
ejer, var mejerist på Heden Vantinge mejeri
på Fyn. Han overtog huset efter faderen ved
et arveudlægsskøde, dateret 20. juli 1915.

Han boede dog aldrig selv i huset.
Søsteren Bodild Thomasen boede forsat i
huset indtil sin død i 1939.
Før Anker Kondrup’s flyttede ind, boede
der i huset også en kone, som blev kaldt
»Skrædder Maren«.
Anker Johan Marius Kondrup - (1939 1971)
Ringer og graver (1882-1971), gift 1916
med Ane Elsebeth Christensen Skjøtt
(1895-1995). (Se side 212).
Anker og Elsebeth havde boet i huset al
lerede fra 1925 som lejere og købte det af
Kjeld Thomsen efter søsterens død i 1939.
I denne periode boede Bodild Thomasen i
sydenden af huset og familien Kondrup med
3 - 4 børn i nordenden af huset, så der var
trangt i det lille hus sammenlignet med vor
tids forhold.
Anker Kondrup var fra 1935 til 1953 rin
ger og graver ved Gimming Kirke.
Anker og Elsebeth flyttede efter salget af
"huset i 1971 ud på Vorup Alderdomshjem.
Sigfred Bach Kirkegaard - (1971 - 1985)
Forhenværende landmand (1903-1990), gift
1925 med Anne Nielsen (1904-1985).
Sigfred og Anne havde fra 1926 drevet et
statshusmandsbrug på Tinget, som de i 1971
solgte til sønnen Jørn Christian Kirkegaard.
I huset i Gimming boede også sønnen
Marius Kirkegaard, og da Sigfred og Anne
flyttede ud på Dronningborg plejehjem, blev
han fortsat boende i en periode.

Poul Munkholm - (1985 Poul og Jonna Munkholm boede ved overta
gelsen af huset i et bofællesskab, og havde
egentlig kun tænkt sig at bruge huset i Gim
ming som et slagt fritids- eller sommerhus,
men da bofællesskabet opløstes, blev huset i
Gimming deres faste bolig.
I dag (1999) fremstår huset ganske ander
ledes end ved overtagelsen i 1985. Indvendig

er det fuldstændig nyindrettet, efter at alle
skillerum har været nede. Og udvendig er
den tidligere blanding af mursten, bindings
værk og pudsede vægge idag erstattet af ens
artede hvidmalede facader. På stuehuset er
der desuden lagt nyt stråtag.
Poul Munkholm har tilkøbt ca. 300 m2
jord beliggende nord for huset.

Ejendommen
Matrikel nr. 18 - (Vestrupvej 171) + (Kir
kehuset)

Denne ejendoms historie begynder på den
vestlige del af Gimmings kirkegård.
Her lå der engang et hus, der blev kaldt
»Kirkehuset«.
Årsagen til, at huset bar dette navn, var, at
det hørte til Gimming kirke.
Husets historie kan føres tilbage til 1700tallet.
Den først kendte beboer var Christen Ni
elsen Holck, der havde fæste på huset fra ca.
1765.
Christen Holck købte imidlertid noget
jord frå den nedlagte gård ved Præstevejen.
På en del af denne jord opførtes i 1863
ejendommen Vestrupvej 171.
Personalhistorien på matrikel nr. 18 har
været følgende:

Christen Nielsen Holck - (ca. 1765 - 1799)
Fæstehusmand og jordbesidder (ca. 17441799), gift 1770 med Johanne Nielsdatter
(ca. 1741-1818).
Christen Nielsen Holck, der havde fæste
på »Kirkehuset« fra ca. 1765, ernærede sig
som snedker.
I 1784 købte han imidlertid 4 skæpper
jord af gårdmanden på den nu nedlagte gård
ved Præstevejen. Denne jord var placeret i
udmarken øst for byen.
Ved den anden udskiftningsforretning i
1792 havde Christen Holck som jordbesid
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der nu også ret til at få et stykke jord af
»Fædriften«, som var den jord, der ikke var
blevet udskiftet i 1783. Ved den lejlighed fik
han tillagt en strimmel jord, der udgår fra
den grund, hvorpå den nuværende ejendom
Vestrupvej 171 er beliggende.
Kirkebogen oplyser at Christen Nielsen
Holck i 1799 blev fundet død ved et kær.

Peder Jensen Krag - ca. (1799 - 1835)
Husmand og jordbruger, (ca. 1749-1835, gift
med Christen Holcks enke Johanne Nielsdatter.
Efter Johanne Nielsdatters død i 1818,
flyttede Peder Krag op til sin nevø, gårdejer
Jens Nielsen Kjær på »Gimming Vester
gård«, hvor han var på aftægt indtil sin død.
Peder Krag beholdt i første omgang sin
jord, der fik matrikel nr. 18a, og efter hans
død overgik den til Jens Nielsen Kjær.
»Kirkehuset«, der fik matrikel nr. 18b,
havde fra 1820 en ny fæster ved navn
Thomas Nielsen.

Gimming Vestergård - ca. (1835 - 1863)
Fra matrikel 18a, der nu tilhørte Gimming
Vestergård, blev i 1863 udstykket matrikel
nr. 18c, hvor ejendommen Vestrupvej 171
blev opført.
Resten af 18a tilhørte Gimming Ve
stergård frem til 1912, hvor det blev solgt til
Peder Mogensen, der lagde det til »Sigvandsgård«.
Peder Hansen Boldsen - (1863 - 1866)
Husmand, født 1836, gift med Ane Jensdat
ter.
Peder Boldsen købte jorden matrikel nr.
18c ved skøde dateret 6. juni 1863.
Kort forinden skødets underskrivelse op
førte han på jorden ejendommen Vestrupvej
171, som var en bolig af bindingsværk med
stråtag.
Peder Boldsen blev imidlertid kun på
ejendommen i 3 år.
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Poul Pedersen - (1866 - 1868)
Husmand fra Vestrup, der ejede ejendommen
i ca. 2 år.

Mads Christian Nielsen - (1868 - 1883)
Husmand og murer, født ca. 1839, gift med
Ane Dorthea Nielsen, født ca. 1835.
Mads Christian Nielsen solgte i 1883
ejendommen, der herefter blev nedlagt som
jordbrug.
Jens Thomasen - (1883 - 1883)
Husmand på naboejendommen Vestrupvej
165 og tidligere gårdmand på ejendommen
Vestrup vej 128.
Jens Thomasen, beholdt nu jorden, der
blev lagt til hans egen ejendom, mens huset
blev delt i to beboelser, hvor vestenden ud
mod vejen fik matrikel nr. 18d og østenden
matrikel nr. 18e.
Til hver beboelse blev der tillagt en have.
Jens Thomasen solgte straks huset, og
køberen af vestenden Rasmus Nielsen blev
forpligtet til at lave et bræddeskillerum på
loftet, så også loftplanet var delt i to.

Vestenden af huset har siden
1883 haft følgende ejere:
Rasmus Nielsen - (1883 - 1888)
Arbejdsmand, overtog ejendommen ved
skøde dateret 22. december 1883.

Christian Jensen Mønster - (1888 - 1889)
Daglejer (1846-1914), gift 1873 med Mette
Marie Jensen (1847-1928)
Overtog ejendommen ved skøde dateret
16. juni 1888.

Niels Johnsen Nielsen - (1889 - 1919)
Husejer (1852-1919), gift 1877 med Inger
Marie Madsen (1854-1938).
Overtog ejendommen ved skøde dateret 1.
juni 1889.

Niels Johnsen var ringer og graver ved
kirken.
Inger Marie Johnsen - (1919 - 1938)
Enke efter Niels Johnsen Nielsen blev bo
ende i huset indtil sin død i 1938.
Villy Pedersen - (1938 - 1947)
Arbejdsmand (1913-1986), gift 1937 med
Emma Nielsen Øxenholt (1917-1994).
Villy Pedersen var arbejdsmand ved land
bruget blandt andet hos Viggo Nielsen.
Desuden hjalp han Sigfred Kirkegaard,
der rejste rundt og tærskede, samt vognmand
Søren Cramer med snerydning og grusning
m.m.
Familien flyttede i 1947 til Randers.

Frode Steffensen Norup - (1947 - 1954)
Husejer (1886-1954), gift 1913 med Petrea
Kirstine Jensen Skjødt, født 1891.

Petrea Norup - (1954 - 1973)
Enke efter Frode Norup, flyttede på Dron
ningborg Plejehjem i 1973
Viktor Simonsen - (1973 - 1973)
Købte husenden og solgte den i maj 1973 vi
dere til fire købere.

Østenden af huset har siden
1885 haft følgende ejere:
Peder Christensen Hoe - (1885 - 1896)
Husmand (1846-1924), gift 1877 med
Dorthe Christensdatter (1840-1884)
Overtog ejendommen ved skøde dateret 2.
maj 1885.

Niels Severin Nielsen - (1896 - 1907)
Husejer (1868-1938), gift 1893 med Maren
Pedersen Boldsen (1866-1958).

Vestrupvej 171 før branden i 1973.
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Anders Christian Pedersen - (1907 - 1908)

Kirkehuset

Mads Peter Madsen - (1908 - 1910)
Husejer, gift med Ane Svenningsen.

Efter at Peder Jensen Krag fraflyttede »Kir
kehuset« ca. 1820, fik Thomas Nielsen
fæste på huset. Thomas Nielsen var født i
Gimming i 1784 i ejendommen Vestrupvej
128. Han blev gift med Bodil Sørensdatter
den 5. marts 1820 i Gimming kirke.
I kirkebogen står følgende:
»Pigen Bodil Sørensdatter, født i Jennum
i Spentrup sogn, 32 år, har gået rundt som
skrædderpige i Gimming sogn men især op
holdt sig hos Niels Andersen (Thomas Niel
sens far)«.
Thomas Nielsen, der havde titel af »Tøm
mermand«, boede i »Kirkehuset« frem til sin
død i 1852. Han havde levet som enkemand
siden Bodil Sørensdatters død i 1841.

Christen Andersen Kondrup - (1910 1924)
Husmand (1855-1924), gift 1893 med An
drea Andersen (1859-1949).

Andrea Kondrup - (1924 - 1949)
Enke efter Christen Kondrup blev boende i
huset indtil sin død i 1949.
Beboerne i ejendommen havde fra gam
mel tid ret til at hente deres vand i brønden
hos naboen, Vestrupvej 165, og for at lette
adgangen til denne var der en sti tværs over
marken.
Andrea gik dagligt til brønden efter 2
spande vand, som hun havde hængende i et
åg over skuldrene.
Somme tider kunne hun brokke sig til
»Bette Peter«, som dengang ejede brønden.
Hun mente, at stien var blevet for smal,
fordi han skulle have mest mulig ud af jor
den. Men diskussionen, der hermed opstod
mellem dem, foregik nu i al gemytlighed, for
de kom faktisk ret godt ud af det med hinan
den.
Svend Aage Pedersen - (1949 - 1973)
Husejer (1920-1980), gift 1945 med Mary
Marie Dahl (1924-1997).

I sensommeren 1973 gik den 110 år gamle
bindingsværksbolig op i flammer.
De nye ejere af vestenden var igang med
noget ombygningsarbejde, og man mente, at
brandårsagen skulle findes i defekte elektri
ske installationer.
Svend og Marie købte nu grunden, der
hørte til vestenden, og opførte et nyt parcel
hus.
Her blev de boende i 2 år frem til 1975 og
flyttede herefter ind i »Østparken« ved
Dronningborg Boulevard i Randers.
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Ved folketællingen i 1860 boede væver Jens
Jensen Elgaard og hustru, Karen Marie
Nielsdatter, samt en væverske Ane Marie
Bach i »Kirkehuset«.

De sidste, der boede i »Kirkehuset» inden
det blev brudt ned ca. 1915, var indsidder
Niels Pedersen og hustru Nielsine Chri
stensen.
Ingen kan længere huske »Kirkehuset«, men
i Carl Drachmanns skrift, »En Rytterskole«,
nævnes huset i forbindelse med en beretning
om børnenes leg ved Rytterskolen.
Carl Drachmann skriver følgende:
»Skolens legeplads havde grønsvær over
det hele sommeren igennem som et stykke
mark og grænsede op til kampestensmuren
omkring kirkegården med høje træer hen til
kirkegårdslågen.
Jeg har stået flere gange ved denne låge
sammen med jævnaldrende småpurke i kro
gen op til kirkehuset, en gammel skæv længe,
der nu er borte, og som dengang beboedes af
nogle folk fra landsbyen. Fra krogen havde
man et godt overblik over et ligfølge, der

fulgte en slægtning eller bekendt til det sid
ste hvilested på kirkegården«.
Efter at kirkehuset var nedbrudt, blev kirke
gården udvidet mod vest.

Ejendommen
Matrikel nr. 19a - (Vestrupvej 147)

Denne ejendoms historie kan føres tilbage til
ca. 1763, hvor den ældst kendte ejer af stedet
Peder Nielsen Holck blev gift med Birthe
Jensdatter, som var datter af Jens Sørensen
Smed, der tidligere havde været smed i byen.
Ejendommen var oprindelig et jordløst
hus, men Peder Holck købte i 1785 et stykke
jord fra den nedlagte gård ved Præstevejen,
hvorefter stedet blev et mindre husmands
brug.
I 187 år fra 1785 og til 1972, da hus
mandbruget blev nedlagt, skete overhovedet
ingen forandringer med ejendommen og den
tilhørende jord, hvorfor historien kan udre
des ved blot at følge de skiftende ejere i skø
deprotokollerne.
Peder Nielsen Holck - (1763 - 1809)
Husmand og bødker (ca. 1732-1813), gift
1763 med Birthe Jensdatter (1726-1777),
gift 1778 med Else Nielsdatter (1733-1778)
og gift 1778 med Dorthe Jensdatter (17501824).
Peder Holck var således gift 3 gange, men
fik kun børn i det sidste ægteskab.
Ved skøde af 6. juni 1785 købte Peder
Holck 4 Skæpper land af sin svoger Peder
Jensen, der ejede den nu nedlagte gård ved
Præstevejen.
Denne jord var placeret i Udmarken øst
for byen, og da Peder Holck også skulle have
jord af »Fædriften« ved udskiftningen i
1792, blev den tillagt ved »Østergrave« mel
lem de to nuværende ejendomme Vestrupvej
171 og Vestrupvej 177.

Christen Nielsen Møller - (1809 - 1837)
Husmand og Snedker (ca. 1763-1837), gift
med Maren Christensdatter (ca. 17871821).
Christen Nielsen Møller købte ejendom
men ved skøde dateret 13. juni 1809.

Niels Christensen Møller - (1837 - 1858)
Husmand og snedker (1815-1858), søn af
forrige ejer, gift 1838 med Maren Chri
stensdatter (1818-1883).
Niels Christensen Møller også kaldet
»Snedker« købte ejendommen af sin fader
ved skøde dateret 31. marts 1837. Faderen
døde dagen efter, at skødet blev underskre
vet.
Ved den nye matrikels færdiggørelse i
1844 blev ejendommens hartkorn beregnet
til - 5 Skp og 1 3/4 Alb. Ejendommen fik ma
trikel nr. 19.
Peder Jørgensen Rousing - (1859 - 1889)
Boelsmand (1830-1889), gift 1859 med en
ken Maren Christensdatter, gift 1884 med
Ane Nielsdatter Fiil (1838-1903).
En måned før Peder Rousings død i 1889
oprettede han og hustruen Ane et testamente,
hvoraf det fremgik, at den længstlevende
skulle være enearving til ejendommen.
Ane Rousing - (1889 - 1899)
Først den 20. april 1893 tinglystes oven
nævnte testamente, som sikrede enken Ane
Rousing adkomsten til ejendommen.

Peder Jørgensen - (1899 - 1905)
Boelsmand, født 1844, gift 1872 med Ma
ren Jensdatter Christensen, født 1843.
Overtog ejendommen den 1. april 1899.
Martin Jensen - (1905 - 1934)
Boelsmand (1875-1934), gift med Louise
Christine Nielsen (1872-1949).
Martin drev nu husmandsstedet gennem
næsten 30 år. Han beklagede sig ofte over
den upraktiske ejendom. Stuerne var mørke,
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dels fordi de vendte mod øst, og dels fordi de
store træer skyggede. Udhusene var alt for
trange, og jorden lå uden for byen.
Martin sagde ofte, at han ikke var klar
over, hvordan ejendommen vendte, da han
købte den.
Men havde han nu ved besigtigelsen af
ejendommen kastet et blik på sin nabo »Kir
ken«, kunne han jo let have orienteret sig om
verdenshjørnerne.
Martin var kasserer i sygekassen, og på
grund af dette hverv ønskede han sig inder
ligt et skrivebord i sølvbryllupsgave. Og øn
sket blev opfyldt.
Ud over indtægten fra selve landbrugsbe
driften havde Martin og Louise en biindtægt
fra høsten af bær og frugter fra den store
have. Disse blev solgt på torvet i Randers.
Martin var dårligt gående på grund af et
brækket ben, som det ikke var lykkedes Dok
tor Lassen i Harridslev at sætte ordentlig på
plads. Martin huskes på sine gamle dage sid
dende bag i kassevognen med benene hæn
gene bagud. Aksel stod foran med tøjlerne
og fløjtede, mens hesten trak vognen til mar
kerne ved Østergrave.

Louise Jensen - (1934 - 1937)
Efter Martins død i 1934 fortsatte Louise
driften af ejendommen sammen med sønnen
Aksel, som var ungkarl.
Louise klagede sig ofte over den trafik,
der var over gårdspladsen, som skyldtes
stien, der gik over til Gimming Kirkevej. Når
køerne skulle vandes ved pumpen midt på
gårdspladsen, var det irriterende med denne
trafik.
Desværre var det ikke muligt at gøre no
get ved det, da der vist nok fra gammel tid
var vundet hævd for andre Gimmingborgere
på retten til at benytte stien.

Aksel Johannes Jensen - (1937 - 1974)
Husmand (1909-1974), ugift, søn af forrige
ejer.
142

Aksel Jensen, der nu drev husmandsste
det, ansatte nogen tid efter sin moders død en
husholderske, Anna Mathilde Jensen, som
fulgte ham indtil hans død i 1974. Da Louise
blev gammel, havde Aksel i første omgang
en god hjælp af Christen Pedersens kone,
Madsine. Og Madsine var også den der rå
dede Aksel vedrørende ansættelsen af Anna,
for Aksel, der var en »sinne« mand, havde
meget svært ved at træffe store beslutninger.
Aksel Jensen var nu den sidste, der drev
det gamle husmandssted med dens jord øst
for byen.
Da der var knapt med plads i udhusene,
havde han altid roekule og høstak tæt ved ve
jen i »Østergrave«. Det var jo det tætteste,
han kunne placere det på sin ejendom. Når
køerne skulle til og fra markerne, måtte de
trækkes i et kobbel.
Aksel og Anna havde mange høns og var
med i »Æggekredsen«, som solgte æggene
gennem Brugsen.
Aksel var god til at snakke med børn og
havde ofte børn med i kassevognen, når der
skulle hentes roer i marken helt ovre ved
skellet mod Harridslev. Aksel var i øvrigt en
meget lun mand, som man ikke altid vidste,
hvor man havde, og så var han god til at lave
karikatur af andre.
I 1972 solgte Aksel Jensen jorden til sin
genbo Christian Støvring. Tilbage var nu kun
den store have ved huset, i alt omkring
4.600 m2.
Anna Mathilde Jensen - (1974 - 1996)
Efter Aksels død blev det muligt for Anna at
blive boende i huset, der samtidig også blev
bolig for hendes bror, Emanuel Jensen.
Emanuel var kommet for at hjælpe med Ak
sels begravelse - et besøg der kom til at vare
i 22 år, indtil de begge i 1996 flyttede ind på
Dronningborg Plejehjem.
Jes Holger Drachmann - (1996 Jes Drachmann overtog i november 1996

ejendommen med den ca. 4.600 m2 store
grund.
Året efter solgte han huset med ca. 700
m2, og beholdt resten af jorden. Her har han
nu (1999) sine 2 heste gående.

Ejendommen
Matrikel nr. 20 - (Gimming Kirkevej 12)

På det sted, hvor huset Gimming Kirkevej 12
i dag er beliggende, lå der før i tiden et lille
husmandssted.
Stedets historie kan føres tilbage til 1688,
hvor det ligesom gårdene i byen tilhørte Pe
ter von Spreckelsen på Dronningborg slot.
Jorden, der hørte til husmandsstedet, lå
dels sydøst for Præstegården og dels i ud
marken øst for byen.
1 1892 blev stedet nedlagt som landbrug,
idet hele den tilhørende jord var blevet ud
stykket.
Af jorden opstod i 1860 ejendommen på
marken - Vestrupvej 163, der i dag (1999)
ejes af Hans Haahr og i 1892 ejendommen
Gimming Kirkevej 21, som i sin tid tilhørte
Christen Hoe.
I 1892 blev resten af jorden tillagt ejen
dommen på marken - Vestrupvej 161.
Beboerne på det gamle husmandssted har
været følgende:
Niels Jacobsen - (indtil ca. 1717)
Husmand og snedker, gift 1690 med Karen
Sørensdatter.
Af matriklen 1688 fremgår det, at Niels
Jacobsen havde fæste på 3 agre med et sam
let hartkorn på 3 Fjk og 11 /2 Alb.

Thyge Nielsen - ca. (1717 - 1730)
Husmand, gift 1717 med Birthe Nielsdatter
og senere med Kirsten Kjeldsdatter (16641744).
Jens Sørensen Smed - (ca. 1730 - 1738)

Husmand og smed (ca. 1692-1738), gift med
Bodil Germandsdatter (ca. 1685-1761).
Niels Pedersen Skjødt - (ca. 1745-1770)
Husmand (1715-1770), gift 1749 med Kir
sten Sørensdatter (1712-1777).
Niels Skjødt var først fæster af stedet,
men købte det til selveje ved skøde dateret
21. oktober 1766.

Christen Christensen Holck - (1770-1773)
Christen Christensen Holck, født 1768, var
søn af husmand Christen Nielsen Holck,
som boede i »Kirkehuset«.
Han var således kun 2 år gammel, da han
den 18. september 1770 overtog skødet efter
enken Kirsten Sørensdatter.
Faderen, der var formynder for sin søn,
har velsagtens drevet stedet, men hvad årsa
gen var til denne usædvanlige handel vides
ikke.
Tre år senere sælges husmandsstedet igen.

Rasmus Andersen - (fra 1773)
Rasmus Andersen, der var fra Vestrup, købte
husmandsstedet ved skøde dateret 13. maj
1773.
Herefter blev det solgt til ejeren af den
nye »Dronningborg Hovedgård«, der fæ
stede det ud.
Søren Jensen Griis - (indtil 1785)
Fæstebonde under »Dronningborg Hoved
gård«.
Ved udskiftningen i 1783 kaldes fæsteren
for »Dronningborg Husmand«.
Stedets tilhørende jord blev ved den lej
lighed tillagt sydøst for Præstegården.
Maren Nielsdatter - (1785 - 1835)
Selvejer (ca. 1750-1835), gift 1786 med
Kjeld Pedersen (ca. 1732-1800).
Maren Nielsdatter, der var datter af Gimmings daværende smed, købte stedet på of
fentlig auktion over Dronningborg Hoved
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gård og gods. Den blev afholdt den 9. august
1782.
Maren Nielsdatter blev højstbydende,
men måtte vente i 3 år, inden hun fik skødet,
som blev udstedt den 10 juni 1785.
Igen en højst usædvanlig handel, idet det
var yderst sjældent, at en kvinde dengang var
køber af en ejendom.
Maren Nielsdatter var gift i perioden
1786-1800, men drev herefter selv ejendom
men, dog til sidst med hjælp af den følgende
ejer, som var hendes plejesøn.
Ved den anden udskiftningsforretning i
1792 blev resten af ejendommens jord tillagt
ved siden af den tillagte jord fra 1783.
Ved skøde dateret 20. januar 1810 købte
Maren Nielsdatter udmarkslodderne fra den
nedlagte gård ved Præstevejen. Disse var be
liggende på marken øst for byen.
I skødeprotokollerne fremgår det også, at
hun ejede nogle enge i »Hundkæret« belig
gende øst for Tjærby.
Efter tilkøb af ovennævnte jord havde
ejendommen nu en størrelse, så den kunne
kaldes for et boelsted.
Hartkornet i Gimming var nu på - 1 Td -2
Fjk og 1 '/2 Alb.

Niels Laursen Brøndberg - (1836 1869)
Boelsmand (ca. 1790-1869), gift 1845
med enken Kirsten Sørensdatter, født
1815.
Niels Brøndberg købte boelstedet på auk
tion, som blev holdt over Maren Nielsdatters
stervbo den l.juli 1836.
Ved den nye matrikels færdiggørelse i
1844 blev ejendommens hartkorn beregnet
til - 1 Td - 4 Skp - 3 Fjk og 2V4 Alb. Ejen
dommen fik matrikel nr. 20.
I 1860 solgte Niels Brøndberg en del af
udmarken, hvorpå ejendommen Vestrupvej
163 blev grundlagt. Denne fik matrikel nr.
20b.
Niels Brøndberg og Kirsten Sørensdatter
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fik sønnen Kjeld i 1848 og datteren Karen
Marie i 1854, så alt lignede nu et normalt
landbohjem, hvor familien havde sikret sig
en arving til stedet. Men et eller andet må
være gået galt, for endnu engang sker en af
den tids sjældne begivenheder på denne
ejendom.
Den 23. marts 1869 var Niels Brøndberg
og hustru i skifteretten, og her fremgår det,
at de havde besluttet sig for at blive separe
ret, og at deres ejendom var bortsolgt under
hånden.
Den 3. april 1869 stod følgende at læse i
Randers Amtsavis:

PROKLAMA
Kreditorerne i Boelsmand af Gimming Niels
Laursen Bronbergs og hustru Kirsten
Sørensdatters Separationsbo indkaldes her
ved i henhold til Lov af 30. November 1857
til inden 3 Måneder under deres Fordringers
Fortabelse at anmelde og bevise disse for un
dertegnede Skifteforvalter i Boet.
Galthen m. fl. herreders Skifteret, Ran
ders den 2. April 1869.
Årsagen til den usædvanlige beslutning om
separation kendes ikke, men at det efterføl
gende var årsag til, at Niels Brøndberg fik en
trist afslutning på tilværelsen, er der nok in
gen tvivl om. Af kirkebogen fremgår at han
hængte sig den 6. maj 1869.
Af folketællingen fra 1870 ses, at Kirsten
Sørensdatter på det tidspunkt boede hos sin
bror, tømrer Jens Christian Sørensen, i huset
Vestrupvej 124. Senere forlod hun byen.
Niels Nielsen Foged - (ca. 1870 - 1876)
Boelsmand og ungkarl, død 60 år gammel i
1876.
Skødet til ejendommen havde i første om
gang været udstedt til en Jens Jensen, men
han havde ved transport af 2. august 1869
overdraget retten til skødet til Niels Nielsen
Foged, der herefter overtog ejendommen.

Det endelige skøde blev dog først udstedt
den 22. januar 1872.

Kirstine Nielsen Foged - (1876 - 1877)
Boelskvinde (1856-1925)
Kirstine Foged arvede nu ejendommen efter
sin far, der havde udstedt testamente kort før
sin død i 1876. Heri fremgår det, at Niels Fo
ged havde 2 uægte børn, nemlig datteren
Kirstine og sønnen Anders Christian, som
blev begunstiget med et egechatol, en ege
klædekiste samt 3.000 kr.
Rasmus Andersen - (1877 - 1889)
Boelsmand (1856-1889), gift 1877 med eje
ren Kirstine Nielsen Foged.
Rasmus Andersen fik således adkomst til
ejendommen som følge af ægteskabet med
den forrige ejer. Rasmus Andersen var søn
fra og ejer af naboejendommen beliggendemellem de nuværende huse Gimming Kirke
vej 15 og 17. Det nygifte par havde nu 2
mindre landbrugsejendomme.
Carl Kirkegaard Nielsen - (1891 - 1892)
Boelsmand (1856-1910), gift 1891 med en
ken Kirstine Nielsen Foged.
Carl Kirkegaard Nielsen, der boede på
marken i ejendommen Vestrupvej 161, var
netop blevet enkemand, og ved ægteskabet
med Kirstine, kom parret således til at eje
hele tre ejendomme.
De valgte herefter at bosætte sig på hans
ejendom på marken øst for byen, mens hen
des ejendomme i Gimming blev nedlagt som
landbrug.
Jorden blev delt, således at de selv be
holdt det, der var beliggende øst for byen,
mens stykket sydøst for Præstegården ved
skøde dateret 13. august 1892 blev solgt til
Peder Christensen Hoe, der her grundlagde
ejendommen Gimming Kirkevej 21. Denne
ejendom solgte han i 1909 til sin søn Chri
sten Pedersen Hoe.
Huset Gimming Kirkevej 15-17 blev solgt

til skomager Niels Nielsen, mens de tilbage
værende bygninger med grund, Gimming
Kirkevej 12, der nu fik matrikel nr 20d, blev
solgt til murer Jens Peter Jensen.
Huset blev i 1919 købt af tidligere gårde
jer Niels Peter Brix, der brugte det som af
tægtsbolig.
Han overdrog det senere til sin datter og
svigersøn Nikoline og Peder Urmager
Christensen.
I dag (1999) ejes huset af Ejler Jensen.

Husene
Matrikel nr. 22a+b+c - (Gimming Kirke
vej 15+17)

Fra gammel tid var det, der senere blev til
matrikel nr. 22, en strimmel jord, der gik fra
Præstevejen langs nordsiden af Gimming
Kirkevej og hen til og med den nuværende
adresse Gimming Kirkevej 23. I dag (1999)
er der fire huse på denne matrikel. Det er
Gimming Kirkevej nr. 15, 17, 19 og 23.
Matriklens historie kan føres over 200 år
tilbage i tiden.
Oprindelig var der kun ét hus. Det var be
liggende mellem de nuværende huse, Gim
ming Kirkevej 15 og 17. Huset, der i en pe
riode husede 2 familier, var i slutningen af
1700’tallet ejet af gårdmanden Jens Rasmus
sen Bach, men kom i begyndelsen af
1800’tallet i selveje.
Ved folketællingen i 1787 var beboerne
fæstehusmand Søren Christensen på 56 år og
hustru Maren Andersdatter på 43 år. De
havde boet i huset fra ca. 1770.
Huset havde indtil det blev brudt ned i
1892 følgende beboere:
Søren Christensen - (ca. 1770 Fæstehusmand og daglejer, født ca. 1731,
gift med Maren Andersdatter, født ca.
1744.
Ved udskiftningen i 1792 blev der, som
145

erstatning for græsningsret på fædriften, til
lagt huset en lille jordstrimmel sydøst for
byen.
I begyndelsen af 1800-tallet forlod fami
lien tilsyneladende Gimming.

Rasmus Andersen - (ca. 1792 - 1830)
Husmand og daglejer (ca. 1745-1830), gift
med Maren Rasmusdatter, født ca. 1753.
Familien, der tidligere havde boet i
Tjærby, flyttede ind i huset ca. 1792.
Maren Rasmusdatter, der ikke er død i
Gimming, forlod muligvis byen efter Ras
mus Andersens død i 1830.
Christen Christensen Sommer - (ca. 1811
- 1815)
Husmand, gift 1811 med Else Nielsdatter Rodskov.
Christen Christensen Sommer var ejer af
huset i nogle år frem til 1815, men hvornår
og af hvem han har købt det vides ikke.

Peder Rasmussen Raunborg - (1815 1822)
Husmand og træskomand, født ca. 1786, gift
med Ane Sørensdatter, død 1853.
Peder Raunborg købte huset af Christen
Sommer ved skøde udstedt den 2. juli 1815.
Efter salget af huset i 1822 beholdt Peder
Raunborg den del af grunden, som var belig
gende øst for huset. Her grundlagde han
ejendommen, der var beliggende på den nu
værende adresse Gimming Kirkevej 23.

Anders Rasmussen - (1822 - 1872)
Husmand (1794-1879), født i huset som søn
af Rasmus Andersen, gift 1821 med Else
Rasmusdatter (1783-1854), gift igen 1854
med skrædderpige Mette Marie Christensdatter (ca. 1824-1871).
I skødet fra Peder Raunborg fremgår det,
at Anders Rasmussen allerede boede i huset
som fæstehusmand.
Anders Rasmussen købte i 1828 et
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jordstykke ved Tingvejen af gårdejer Niels
Mogensen på Trehøjegård. Dette var på - 1
Skp - 3 Fjk og 2 3/4 Alb og fik senere matri
kel nr. 4b..
I 1871 da Anders Rasmussen blev enke
mand for anden gang, besluttede han sig for
at sælge ejendommen til sin eneste søn,
Rasmus Andersen, der kun var 15 år gam
mel.
Der blev lavet en detaljeret aftægtskon
trakt, som sikrede at sønnen skulle passe,
pleje og opvarte den gamle indtil hans død.
Rasmus Andersen - (1872 - 1889)
Husmand (1856-1889), gift 1877 med Kir
stine Nielsen Foged (1856-1925).
Kirstine Foged havde i 1876 arvet nabo
ejendommen Gimming Kirkevej 12 efter sin
far, så det nygifte par havde nu 2 mindre
landbrugsejendomme.
Da Rasmus Andersen døde i 1889, arvede
Kirstine hans hus. Hun giftede sig herefter i
1891 med Carl Kirkegaard Nielsen, som i
1892 solgte grunden til skomager Niels Niel
sen. Af skødet fremgår det, at bygningerne
blev brudt ned inden 1. august 1892.

Huset
Matrikel nr. 22c - (Gimming Kirkevej 17)

Da det oprindelige hus på matrikel nr. 22
blev nedbrudt i 1892, havde der allerede i 20
år været et hus umiddelbrt øst for dette.
Anders Rasmussen havde i 1871 fået ud
stykket en parcel, matrikel nr. 22c, som han
solgte til skomager Niels Nielsen. Herpå op
førte Niels Nielsen huset Gimming Kirkevej
17.
Huset har haft følgende ejere:
Niels Nielsen - (1871 - 1893)
Skomager (1837-1908), gift 1865 med enken
Karen Sørensdatter (1822-1907).
Efter salget af huset i 1893 flyttede Niels

Nielsen til matrikel nr. 22a, som han købte af
Carl Kirkegaard Nielsen året før, og herpå
opførte han formentlig huset Gimming Kir
kevej 15.
Søren Nielsen - (1893 - 1897)
Husmand (ca. 1843-1897), gift med Ane
Cathrine Nielsdatter (1829-1907).
Fra 1899 boede der en Ane Nielsen i hu
set.
Christian Jensen Mønster - (1904-1914)
Husejer (1846-1914), gift 1873 med Mette
Marie Jensen (1847-1928).
Christian Mønster købte huset på auktion.

Søren Johannes Cramer - (1935 - 1942)
Vognmand, født 1907, gift 1935 med Jensine Christensen, født 1914.

Søren Cramer solgte i 1942 huset til Chr.
Mogensen, der allerede året efter solgte det
til Søren Sørensen, der var gift med Ludovika. De boede i huset frem til 1961, hvor
det blev overtaget af Aage Høgh Christen
sen og hustru Bodil. Efter 6 år blev det i
1967 solgt til de nuværende ejere Georg og
Inge Kastrup.

Huset
Matrikel nr. 22a - (Gimming Kirkevej 15)

Mette Marie Mønster - (1914-1928)
Enke efter den forrige ejer.
Kristian Johannes Madsen - (1929 - 1935)
Vognmand, født 1904, gift 1929 med Signe
Marie Petersen, født 1903.
Johannes Madsen købte huset af Christen
Møller Sørensen, der var gift med den for
rige ejers datter Andersine Kristine Jensen.

Huset er formentlig opført af skomager Niels
Nielsen ca. 1893, hvor han solgte sin hidti
dige bolig, Gimming Kirkevej 17.
Følgende har ejet huset:
Niels Nielsen - (1892 - 1907)
Skomager (1837-1908), gift 1865 med enken
Karen Sørensdatter (1822-1907).

Gimming Kir
kevej /5 i Niels
Cramers tid.
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Efter Karen Sørensdatters død i 1907
solgte Niels Nielsen sit hus til naboen Chri
stian Mønster, der hurtigt solgte det videre. I
skødet til Christian Mønster beskrives stedet
som: matrikel med bygning, grund og have
plads. Skødet er dateret 15. oktober 1907.

Peder Christensen Broløs - (1908 - 1909)
Arbejdsmand, født 1880, gift 1906 med Jensine Marie Jensen, født 1882.

Niels Hansen Cramer - (1909 - 1936)
Jernbanearbejder (1879-1936), gift med
Christine Christensen (1884-1967).
Niels Cramer arbejdede ved Hadsundbanen, hvor han blandt andet fyrede op i lo
komotiverne. Han huskes som værende me
get sort, når han kom hjem fra arbejde.
Christine Cramer - (1936 - 1943)
Enke efter den forrige ejer. (Se side 209).
Christine Cramer, der var meget benyttet
som kogekone i Gimming og omegn, flyt
tede efter salget af huset ud til sin søn Søren
Cramer, der dengang boede i villaen, Gim
ming vej 13.
Efter Christine Cramer, blev huset i 1943
overtaget af Stinne og Christian Pedersen,
som boede der indtil 1950, hvor de byttede
bolig med enken Esther Møller Jensen
(1914-1996), der boede på ejendommen på
marken, Vestrupvej 163. Esther, der senere
giftede sig med »Fynboen«, Arne Larsen
(1913-1995), havde i nogle år et mindre
brødudsalg.
Den nuværende ejer, Jørgen Villum
Rasmussen, købte huset i 1997.

Huset
Matrikel nr. 22b. - (Hus ved Præstevejen)

Den 30. marts 1816 havde vævepige Maren
Rasmusdatter Raunborg fået skøde af boels
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mand Thyge Jensen på et jordstykke ved
Præstevejen beliggende vest for huset Gim
ming Kirkevej 15. På grunden opførte ung
karl Niels Thorsen samme år et hus, og da
han året efter giftede sig med pigen, blev han
selv ejer af huset.
Peder Raunborg i det oprindelige hus, ma
trikel nr. 22, der var bror til Maren Raun
borg, har tilsyneladende solgt sin jord sydøst
for byen til Niels Thorsen, som siden var ejer
af det.
Huset med tilhørende jord, som fik matri
kel nr. 22b, har haft følgende ejere:
Niels Thorsen - (1817 - 1843)
Husmand (ca. 1781-1851), gift 1817 med
Maren Rasmusdatter Raunborg (ca. 17831831), gift igen 1832 med Gjertrud Elisa
beth Nielsdatter (ca. 1792-1863).

Jens Jensen Møller - (1843- 1890)
Husmand og væver (ca. 1808-1892), gift
1837 med vævepige Mette Marie Nielsdat
ter (ca. 1796-1853), gift igen 1854 med Else
Pedersdatter (ca. 1820-1883).
I 1890 solgte Jens Møller huset til Gimming-Lem kommune. Hvornår huset er brudt
ned vides ikke, men jorden sydøst for byen
blev i 1915 solgt til den forhenværende by
smed Christen Jensen Mønster, der ejede
ejendommen Vestrupvej 181.

Huset
Matrikel nr. 22f - (Gimming Kirkevej 23)

Et gammelt hus beliggende Gimming Kirke
vej 23 blev brudt ned i slutningen af 1970erne, og i dag (1999) er der bygget nye par
celhuse på grunden.
Den sidste ejer af det gamle hus, Pouline
Christensen, døde den 1. januar 1976.
Stedets historie kan føres langt tilbage.
Indtil 1917, hvor det meste af jorden blev

solgt fra, var det et husmandssted med ud
bygninger og jord. Stedet er grundlagt af
husmand og træskomand Peder Rasmussen
Raunborg, der boede i byen fra 1815. Det år
købte han det oprindelige hus på matrikel nr.
22, som var beliggende mellem de nu
værende huse, Gimming Kirkevej 15 og 17.
Da han i 1822 solgte huset, beholdt han
den del af grunden, der lå øst for huset og
grundlagde ejendommen Gimming Kirkevej
23, det senere matrikel nr. 22f.

Peder Rasmussen Raunborg - (1822 1849)
Husmand og træskomand, gift med Ane
Sørensdatter, død 1853.
I 1830 købte Peder Raunborg et
jordstykke på ca. 2 skæpper land af gårdejer
Peder Knudsen Kattrup på Hornhøjgård.
Dette, som senere fik matrikel nr. 3b, var pla
ceret fra ejendommen og ud til Tingvejen.
Følgende har i tidens løb beboet stedet:
Rasmus Pedersen Raunborg - (1849 1857)
Husmand, født 1819, søn af forrige ejer, gift
med Severine Hansdatter.

Christen Jensen Havn - (1858 - 1872)
Husmand og træskomand, gift med Karen
Christensdatter.
Thomas Jensen - (1872 - 1885)
Husmand og forpagter, født 1850, gift 1871
med Karen Marie Jensen, født 1848.
Christen Andersen Kondrup - (1885 1905)
Husmand og forpagter (1855-1924), gift
1878 med Marie Johnsen, død 1890, gift
igen 1893 med Andrea Andersen (18591949).
Christen Kondrup og Andrea boede se
nere i Østergrave i østenden af huset, Ve
strupvej 171.

Kristen Kristensen - (1905 - 1917)
Husmand (1870-1944), gift med Maren Ni
elsen (1871-1952).
Kristen Kristensen af Thorupkjær overtog
ejendommen ved skøde dateret 4. marts
1905. Her nævnes bygninger og besætning,
der blandt andet bestod af 4 køer og en kvie.
11916 opdager man, at den del af matri
kel nr. 22, som Peder Raunborg beholdt i
1822, aldrig er blevet udstykket og derfor
retmæssigt tilhører ejeren af matrikel nr. 22a,
som på det tidspunkt var Niels Hansen Cra
mer. Efter næsten 100 års brug afjorden var
der dog vundet hævd på ejendomsretten,
hvorfor Niels Cramer måtte udstede skøde
på jorden uden at få betaling for det. I skødet
står følgende:

Det bemærkes at denne parcel, der ligger
vest for og umiddelbart op til køberens ejen
dom matrikel nr. 3b i umindelig tid har været
brugt som ejendom sammen med denne og at
nærværende overdragelse alene derfor sker
til fuldbyrdelse af denne således hævd
vundne ejendomsret.
Jorden matrikel nr. 3b blev i 1917 solgt til
gårdejer Peder Mogensen på Sigvandsgård,
hvorefter stedet var nedlagt som landbrug.
Kristen Kristensen, også kendt som
»Kræn Ølst«, og Maren købte senere huset
Vestrupvej 124.
Christen Pedersen - (1917 - 1957)
Arbejdsmand (1881 - 1967), gift 1905 med
Madsine Christensen Mønster (1885 1956).
Christen Pedersen, også kendt som
»Kræn Piersen«, og Madsine, der var datter
af smeden, havde tidligere boet i et forlængst
nedrevet hus beliggende Tingetvej 7.
»Kræn Piersen« var teglværksarbejder,
først på Teglværket i Dronningborg og se
nere på Carlsberg Teglværk.
Madsine var flittig og arbejdsom. Hun var
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dygtig til at sy og hjalp til rundt omkring i
byen.
I mange år malkede hun køerne hver mor
gen og aften hos Marie Kirk på Hornhøjgård.
Året efter Madsines død i 1956 solgte
Christen Pedersen huset. Han døde selv på
Dronningborg Plejehjem i 1967.
Lars Frederik Christensen - (1957 - 1966)
Husejer (1884-1966), gift med Pouline Niel
sen Smidt (1891-1976).
Lars, kaldet »Las«, og Pouline havde, ind
til de købte huset drevet en landbrugsejen
dom på Tinget.
Pouline Christensen - (1966 - 1976)
Enke efter »Las« blev boende i huset indtil
sin død i 1976.

Huset
Matrikel nr. 25a - (Vestrupvej 124)

Huset, Vestrupvej 124 var i en meget lang
årrække beboet af Anker og Andrea Kristen
sen.
Stedet, hvor huset ligger, har en historie,
der kan føres langt tilbage i tiden.
For mere end 200 år siden lå der her et
hyrdehus, og selve grunden, hvorpå Hyrde
huset lå, kaldte man for Hyrdepladsen.
Ved udskiftningsforretningen i 1792, hvor
gadejorderne blev fordelt mellem lodsejerne,
skulle der også afsættes veje, og her nævnes
blandt andet vejen, der går fra Hvedegård og
hen til svinget på Lemvejen nord for Tre
høj egård.
Følgende står i udskiftningsforretningen:
»Vejen sønden for den Øster Hørgade bliver
gåendes (bevares), og fra denne vej afsættes
en vej nord på, østen om »hyrdehuset« hen
til Lemvejen«.
Hyrdepladsen er sikkert før udskiftningen
blevet brugt til at samle dyrene på, inden de
skulle drives ud på de fælles græsningsarea
ler, og Hyrdehuset har så været bolig for by
hyrden.
Efter udskiftningen indskrænkes fælles
skabet og dermed også byhyrdens funktion.
Hvornår Hyrdehuset er brudt ned, vides
ikke. Lodsejerne beholdt stedet frem til
1844, hvor de solgte det til gårdejer Anders
Rasmussen på Hvedegård.
Stedet overgik i 1852 til Niels Thomasen,
som giftede sig med Anders Rasmussens
enke.
I 1856 besluttede Niels Thomasen at
sælge det til tømrer Jens Christian Sørensen,
og ved den lejlighed kan man læse følgende
beskrivelse af stedet:

Det nedbrudte hus Gimming Kirkevej 23.

»Hyrdeplads eller den plads på Gimming
gade, hvor det gamle hyrdehus har stået, nu
matrikel nr. 25«.

Jens Christian Sørensen giftede sig med
datteren fra Kirkehuset, Ane Thomasdatter,
og byggede det nuværende hus, Vestrupvej
124.
Huset blev senere delt i 2 lejligheder. Ved
folketællingerne i 1870 og 1880 boede der 2
familier i huset.
I 1888 solgte Jens Christian Sørensen en
del af grunden til bødker og slagter Jens
Christian Christensen, som herpå opførte hu
set Vestrupvej 126. Dette fik matrikel nr.
25c.
Jens Christian Sørensen mistede sin
hustru i 1869, men blev selv boende i huset
indtil sin død i 1893.
Herefter var husets ejere: Ane Pedersdatter, som købte det i 1893 og samme år solgte
det videre til Jens Christian Nielsen og
Jens Hansen, som købte det i 1899 og 1903
solgte det til Jens Pedersen. Jens Pedersen

solgte samme år huset til Peder Funder Ni
elsen, som boede der i ca. 25 år.
I 1927 blev det overtaget af Kristen Kri
stensen (1870-1944) og hustru Maren Niel
sen (1871-1952), som formentlig allerede
havde boet til leje i 10 år.
Kristen Kristensen, som blev kaldt »Kræn
Ølst«, og Maren, havde i en årrække indtil
1917 drevet ejendommen Gimming Kirkevej
23, som det år blev nedlagt som landbrug.
Efter Kristen Kristensen og Maren, var
det sønnen Anker Kristensen (1901-1982)
og hustru Sofie Andrea Hansen (19081996), der ovetog huset.
Anker og Andrea boede, fra de i 1933
blev gift, i vestenden af huset, men overtog
senere det hele.
Efter Andreas død i 1996, blev huset solgt
til den nuværende ejer Aage Møller, der tid
ligere har været pedel på Rismølleskolen.

Gimmings nyere huse og ejendomme
Efter at byen fra gammel tid og til sidste halvdel af forrige århundrede havde bestået af et an
tal gårde, der lå langs bygaden, samt et antal huse, der lå tæt omkring kirken, blev der i perio
den fra århundredskiftet og frem til besættelsen opført en række nye huse og mindre land
brugsejendomme. Disse vil blive præsenteret i dette afsnit, mens huse opført efter besættelsen
ikke medtages.

Huset
Matrikel nr. 4c - (Runevej 3)

Huset, som i dag beboes af familien Klitte,
blev opført af tømrer Andreas Pedersen på en
grund, der blev udstykket fra Trehøjegård i
1902. Andreas Pedersen (1874-1958) og
hustru Else Pedersen Rousing (1864-1939),

der var blevet viet i kirken i 1897, boede i
huset frem til 1909. Fra februar 1908 til maj
1909 rummede det Gimming brugsforenings
første butikslokale, og Andreas Pedersen var
i samme periode ansat som uddeler.
Fra 1909 til 1916 boede der i huset en
enke Kirsten Nielsen og fra 1916 til 1921 en
enke Kirstine Kirkegaard.
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Runevej 3 - ca. 1960.

Herefter var det den tidligere gårdejer fra
den nedlagte gård Vestrupvej 138, Jens Pe
ter Drachmann og hustru Ane Marie Kirs
tine Jacobsen, der købte huset og blev bo
ende i 16 år frem til 1937.
Fra 1938 var ejeren Bertel Kondrup,
som boede i huset i 17 år.
Den 1. november 1955 blev det overtaget
af Arne Skjødt Kondrup, født 1928 og
hustru Ingrid Nielsen (1935-1993), som har
boet der i længst tid. Efter 39 år solgte Arne
Kondrup i slutningen af 1994 huset til fami
lien Klitte.

Huset
Matrikel nr. 5b - (Vestrupvej 123)

Huset, som i dag beboes af Aksel Hansen, er
formentlig opført som aftægtsbolig til Tofte
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gård. Det første hus på stedet blev opført i
1870’erne.
Den første beboer har formentlig været
Jens Mikkelsen Krag, som solgte Toftegård
til sin søn i 1872. Ved folketællingen i 1880
boede han og hustruen Karen Jensdatter i
huset.
Senere blev det overtaget af banearbejder
Jacob Junius Martinus Nielsen (18701918) og hustru Johanne Dorthea Rasmus
sen (1871-1938). Jacob og Johanne, der blev
viet i kirken i 1902, boede først til leje i hu
set, men købte det i 1909. Da Jacob døde i
1918 blev Johanne, der normalt kaldtes
»Hanne« boende i huset. I hendes tid som
enke brændte det. Brandårsagen var en pri
mus, der eksploderede. »Hanne« slog en
dyne over for at kvæle ilden, men uden held.
Det stråtækte hus brændte ned til grunden,
hvorefter et nyt blev opført.

I 1933 solgte »Hanne« huset til enkemand
Christen Pedersen, der boede der indtil sin
død i 1940. Hans datter Emma solgte deref
ter huset til Jens Peter Christensen, som
boede der indtil han døde i 1959.
Samme år blev det overtaget af Anders
Bjergbo Clausager (1911-1992) og hustru
Ellen Hansine Lyse, født 1918. Anders og
Ellen Clausager havde tidligere boet på ejen
dommen »Hvessen« ved Udbyhøjlandevejen, og de flyttede tilbage dertil, da de i 1968
solgte huset til Aksel Hansen.

Huset
Matrikel nr. 25c - (Vestrupvej 126)
Huset, der i dag beboes af Poul Erik Nielsen,
er opført i 1888 af bødker og slagter Jens
Christian Christensen på en grund, der blev
udstykket fra huset Vestrupvej 124. Jens

Vestrupvej 126.

Christian Christensen (1852-1895) og
hustru Kirsten Jensen Mønster (18471919) boede, før de byggede huset, i nabo
ejendommen Vestrup vej 126.
Da Kirsten Mønster efter 24 år som enke
døde i 1919, blev det overtaget af sønnen,
tømrer Anders Christensen, født 1884 og
hans hustru Jensine Jensen. Anders Chri

»Hannes« hus set fra øst med Smededammen i forgrunden. Til højre for huset ses Toftegård og yderst til venstre For
samlingshuset. Ca. 1915.
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stensen, som blev kaldt »Bødker Ajs«,
solgte huset i 1925 til Jens Marinus Jensen.
I 1935 var husets ejer Henry Nielsen.
Enkekone Jensine Aagaard flyttede ind i
huset i 1939, og boede der i knap 50, år ind
til hun i 1988 flyttede på plejehjem. (Se side
210). Huset blev i 1989 solgt til Marius
Skifter Winther, som imidlertid brændte
det af.
I dag ejes huset af Poul Erik Nielsen, der
har foretaget en gennemgribende ombyg
ning, så det i dag ikke kan ses, at huset er
mere end 110 år gammelt.

Huset
Matrikel nr. 8b - (Gimming Kirkevej 3)

Huset er opført af tømrer Andreas Pedersen i
1909 på en byggeplads, han købte af gård
manden Jens Peter Drachmann, som indtil da

Gimming Kirkevej 3.

havde ejet den dengang ubebyggede trekant
afgrænset af Smedevejen, Vestrupvej og
Gimming Kirkevej. I 1910 købte Andreas
Pedersen resten af denne trekant, hvoraf han
i 1939 solgte grunden til huset Vestrupvej
137 og i 1954 grunden til huset Vestrupvej
139.
Andreas Pedersen (1874-1958) og
hustru Else Pedersen Rousing (1864-1939),
kom fra huset Runevej 3. Efter Else Peder
sens død i 1939 ansatte Andreas Pedersen
enken Oline Nielsine Kathrine Nielsen som
husbestyrerinde.
Om »Andrejs« fortælles at han var en
hyggelig mand, der var glad for børn, som
han altid lavede sjov med. Det var altid hyg
geligt at komme over til Kathrine og »An
drejs«, når de sad foran vinduet med kaffe
kanden. »Andrejs’« værksted var et sted,
hvor nogle af mændene fra byen kom for at
få en lille snak. »Andrejs« var ikke så nøje,

Andreas Pedersen og hans husbestyrerinde Kathrine med sin store familie. Forrest fra venstre ses Caroline og »Skov
Peder« og herefter Kathrine og Andreas.

og nogle gange fik han ikke taget de rigtige
mål. Hvis det ikke passede, når han var fær
dig, så sagde »Andrejs«: »Det er sulerne ble
vet lidt skæv«.
Kathrine blev boende i huset indtil midten
af 60-erne, og hun døde på Dronningborg
plejehjem i 1968.
Huset har til tider huset 2 familier. I slut
ningen af 50-erne boede Esther og Svend
Pedersen i taglejligheden, og fra midten af
60-erne boede Inger og Agner Christensen
en årrække i huset, først ovenpå og senere i
stueetagen.
Senere overtog Kathrines søn, Peder Ni
elsen (»Skov Peder«) og hustru Caroline
huset. Caroline bor i dag på Dronningborg
plejehjem.
Huset ejes i dag af Thomas Kahr.

Huset
Matrikel nr. 8n - (Vestrupvej 137)

Huset, blev opført i 1939 af tømrer Jens
Christensen, på en grund han købte af tømrer
Andreas Pedersen. Jens Christensen, født
1909 og hustru Astrid Helene Sørensen,
født 1911, havde tidligere boet i huset
Vestrupvej 126. Jens Christensen, som var
kendt under navnet »Jens Musiker«, spil
lede violin og var blandt andet meget brugt
som spillemand ved festerne i Forsamlings
huset.
Efter 20 år valgte familien i 1959 at sælge
huset, hvorefter de flyttede ud på »Århus
kanten«.
Huset har siden haft forskellige ejere,
hvoraf kan nævnes Mary og Emil Grand,
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der havde det en lang årrække i 1970-erne og
begyndelsen af 1980-erne.
Huset ejes i dag af murermester Henning
Bak.

Huset
Matrikel nr. 22g - (Gimming Kirkevej 19)

Huset, der i dag beboes af Søren og Marie
Poulsen, blev opført af præstegårdsforpagter
Jens Olesen Jensen på en grund, der i 1935
blev udstykket fra ejendommen Gimming
Kirkevej 23.
I 1942 blev det overtaget af Hans Aksel
Offersen og hustru Esther Elisabeth Høgh,
som boede der indtil 1953, hvor forhen
værende gårdejer på Sigvandsgård, Niels
Olesen og hustru Martine Sørine Ulrichsen
flyttede ind. Niels Olesen solgte det igen i
1957 til Christian Rasmussen.
Senere blev huset overtaget af Stener
Skjødt Norup og hustru Grethe Irene Han
sen, der havde haft ejendommen Tingetvej
60. Efter Stener Norups død solgte Grethe i
1977 huset til dets nuværende ejer Søren
Poulsen.

Ejendommen
Matrikel nr. 8d - (Vestrupvej 159)
Ejendommen er opført af Jens Peter Drachmann i 1912 på jord øst for byen, som blev
ustykket fra gården Vestrup vej 138. Denne
gård solgte Jens Peter Drachmann samme
år. Han og hustruen Ane Marie Kirstine Ja
cobsen drev nu den nye ejendom frem til
1921, hvor de solgte den til Christen Søgaard, mens de selv flyttede op i huset be
liggende Runevej 3. Efter Christen Søgaards
død, solgte hans enke Nicoline Søgaard i
1938 ejendommen til Jens Christian Niel
sen, der havde den frem til 1946.
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Herefter blev den købt af Jens Nøhr
Christensen, der i 1948 solgte den til Jens
Vestergaard Nielsen, der efter 8 år solgte
den til Frants Guldmann i 1956.
Fra 1961 var ejeren Niels Knudsen, der i
1973 solgte ejendommen til Kristian Glerup.
Kristian Glerup og Erna omdannede nu
ejendommen til et blomstergartneri - en virk
somhed de havde i mange år. Kristian døde i
1994 og Erna i 1996.
Herefter blev ejendommen solgt til dens
nuværende ejere, Carsten og Marianne
Kjærgaard.

Huset
Matrikel nr. 15f - (Vestrupvej 177)

Huset, der i dag beboes af Hans Skovsen, er
opført i 1868 af murermester Niels Christian
Jensen Mostrup, på en grund der blev ud
stykket fra den lille gård Gimming Kirkevej
10. Niels Christian Jensen Mostrup (18291910) og hustru Ane Kastrup (1839-1919)
havde købt grunden af gårdejer Peder
Jensen.
Ane Kastrup boede alene i huset, fra hun
blev enke i 1910, og efter hendes død solgte
arvingerne i 1920 huset til Michael Mikkel
sen Skjødt, født 1884, der var gift med Ka
ren Kirstine Andersen, født 1887.
Efter 3 år blev huset i 1923 overtaget af
Marinus Sørensen Møller og hustru Ane
Marie Jensen, som netop havde solgt deres
ejendom Vestrupvej 165.
Efter Marinus Møllers død i 1933 blev en
ken Ane Møller i en årrække passet af niecen
Esther Møller Jensen, der overtog huset ef
ter hendes død i 1944. Da Esther Møller
Jensen kort efter giftede sig med enkemand
Ejler Martin Jensen i ejendommen på mar
ken, Vestrupvej 163, flyttede hun ud til ham
og solgte samtidig huset til enkekone Ane
Pedersen, født 1901.
Da Esther Møller Jensen blev enke i 1949,
købte hun året efter huset Gimming Kirkevej

15 og blev senere gift med »Fynboen«, Arne
Larsen.
Ane Pedersen, der kom fra ejendommen
Tingetvej 60, var enke efter Peter Anton Pe
dersen, der døde i 1944. Hun kom til huset
med to små børn og blev boende over 40 år,
indtil hun i 1989 solgte til den nuværende
ejer Hans Skovsen. Ane Pedersen bor i dag
(1999) på Dronningborg plejehjem.

Ejendommen
Matrikel nr. 15i - (Vestrupvej 181)
Jorden, hvorpå ejendommen er opført, blev
udstykket fra den lille gård Gimming Kirke
vej 10 i 1889. Køberen var den daværende
bysmed, Christen Jensen Mønster, som
ved siden af smedegerningen drev et mindre
landbrug med nogle få kreaturer. I de første
mange år var der kun nogle udbygninger på

stedet, men da Christen Mønster stoppede
som by smed omkring 1914, byggede han et
stuehus, hvorefter han og hustruen Maren
Sørensen forlod smedeboligen midt i byen
og flyttede derud. Efter Christen Mønsters
død i 1916, blev Maren Mønster kun boende
i kort tid.
I 1917 solgte hun ejendommen til Anton
Johansen, der i 1920 solgte den til Lars
Bækgaard. I 1923 blev den overtaget af Pe
der Marius Pedersen, født 1889 og hustru
Marie Rasmine Nielsen, født 1897. Peder
Pedersen, der var kendt under navnet »Store
Peder« drev nu ejendommen frem til 1955,
hvor den blev solgt til Carl Langberg, som
samme år solgte den videre til Mejner
Jensen.
I 1957 blev den overtaget af Poul Hjort
Christensen, der nogle år senere solgte den
til gårdejer Ejner Mathiasen i Harridslev.
Ejner Mathiasen, der beholdt jorden, solgte i
1979 ejendommen til de nuværende ejere
Ingrid og Georg Nielsen.

Villaen,
Gimmingvej 13.
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Thomsen blev herefter boende i villaen frem
til 1942, hvor hun solgte den til vognmand
Søren Johannes Cramer. Frem til 1926 boede
også Maren Thomsens far, forhenværende
gårdejer Jens Nielsen Ladekarl, i villaen.
Søren Johannes Cramer og hustru Jensine Christensen boede der indtil 1946,
hvorefter den blev overtaget af vognmand
Niels Therkild Christensen og hustru Ma
rie Poulsen Sørensen.
I 1960 blev den købt af læge Svend Trier,
og få år senere kom Inge og Jørgen Han
sen, som boede der i mange år, indtil den i
1990 blev solgt til de nuværende ejere, Hol
ger og Majbrit Christensen.

Villaen
Matrikel nr. 8m - (Gimmingvej 16)

Hygge i Maren Thomsens lysthus Gimmingvej 13 - ca.
1930.
Fra venstre: Christine Cramer, Niels Christian Nielsen,
Maren Thomsen, Ane Kirstine Rasmussen, Ane Helvine
Pedersen (kaldt Ann), Nelly (pige hos Maren Thomsen)
og Nikoline Nielsen.

Villaen
Matrikel nr. 7d - (Gimmingvej 13)

Villaen, som i dag beboes af Holger og Majbrit Christensen, blev opført i 1916 af Niels
Nielsen Thomsen, som året efter solgte sin
gård Vestrupvej 146, hvorfra jorden blev ud
stykket.
Niels Nielsen Thomsen, der var ramt af
tuberkulose, døde i 1918. Enken Maren
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Villaen, som i dag beboes af Flemming og
Gitte Sand, blev opført i 1918 af Niels Chri
stian Nielsen, som samme år solgte Trehøjegård.
Jorden blev udstykket fra gården Vestrup
vej 138, som i samme periode blev nedlagt.
Niels Christian Nielsen (1858-1933), der
var enkemand, tog sin husholderske »Ann«
med ud i villaen, som i 1934 blev solgt til
Otto Juncker.
Han solgte den i 1936 til Bernhard Pe
dersen, der igen i 1943 solgte den til Søren
Jensen.
I midten af 60-erne, blev den købt af tril
lebørfabrikant Poul Rasmussen, der i 1982
solgte den til Svend Simonsen, som i 1984
solgte til de nuværende ejere, Flemming og
Gitte Sand.

Gimmings udflyttere
Som en naturlig følge af dyrkningsfællesska
bets ophør i slutningen af 1700-tallet, kom
de første udflytninger fra selve landsbyen,
der indtil da havde ligget tæt omkring kir
ken. Ved at nogen flyttede ud på marken,
kunne der opnås en mere hensigtsmæssig
fordeling af jorden.
Ved selve udskiftningen i 1783 var det
dog kun den nuværende Gimminggård, der
flyttede ud. Den del af Gimming sogn, der
udgør Gimming ejerlav, har imidlertid en lidt
speciel facon med et horn, der stikker ud
mod nordøst og udgør »Tinget« og alleryderst »Spangen«.
Som konsekvens af denne facon, hvor de
yderste jorder lå langt fra landsbyen, kom de
næste udflytninger naturligt nok i Spangen.
Gårdmanden Peder Jensen, som boede i
den nedlagte gård ved Præstevejen, solgte i
1805 den yderste jordlod i Spangen til hus
mand Niels Nielsen Snedker fra Lindbjerg.
I 1812 blev den på auktion overtaget af to
brødre ved navn Jens Christensen Sommer
og Christen Christensen Sommer.
De to brødre delte jorden i to matrikler,
der senere fik nr. 14a og 14b. På disse opfør
tes ca. 1815 ejendommen beliggende Span
gen 28 og ca. 1827 ejendommen beliggende
Tingetvej 95.
I 1828 solgte gårdejer Anders Mogensen
på Nørrekjær sin jord i Spangen til Christen
Christensen Sommer. På denne matrikel,

som fik nr. 6b, opførtes efterfølgende ejen
dommen beliggende Spangen 27.
I sidste halvdel af 1800-tallet blev de to
ejendomme på marken øst for byen grund
lagt, og i begyndelsen af dette århundrede
kom en række ejendomme blandt andet som
følge af lovene omkring statshusmandsbrug.
I den periode blev der opført mindre land
brug på Tinget, ved »Banen« og ved Udbyhøj landevej en.
De enkelte ejendomme har følgende hi
storie:

Ejendom i Spangen
Matrikel nr. 14a - (Spangen 28)
Ejendommen er opført ca. 1815 af Christen
Christensen Sommer, der samme år havde
solgt sit hus matrikel nr. 22 i Gimming.
Christen Christensen Sommer og hustru
Else Nielsdatter Rodskov boede i ejendom
men indtil 1822, hvor den blev solgt til Jør
gen Iversen. I 1834 solgte Jørgen Iversen
(1792-1842), der var gift med Ingeborg Ni
elsdatter (1778-1854), ejendommen til Jør
gen Christensen Bach. Familien Bach havde
den nu i 3 generationer. Først var det Jørgen
Christensen Bach (1803-1863) og hustru
Ane Andersdatter (1808-1865). Fra ca.
1864 var det deres søn Anders Jørgensen
Bach (1831-1906) og hustru Kirsten Chri159

stensen, (1836-1908) der overtog den. Sidst
var det deres datter Ane Mette Andersen
Bach (1865-1936), der efter forældrenes død
drev ejendommen.
Ejendommens ejere har siden været Niels
Thomsen, der solgte den til ungkarl Egon
Schmidt Christensen, der drev den frem til
1967, hvor han solgte den til Svend Erik
Christensen. I 1972 hed ejeren Flemming
Christensen og i 1973 Ole Rohde Chri
stensen. Senere blev den overtaget af An
ders Mikkelsen, der i 1992 solgte til de nu
værende ejere, Tonny og Jytte Pedersen.

Ejendom i Spangen
Matrikel nr. 14b - (Tingetvej 95)
Ejendommen er opført ca. 1827 af Rasmus
Svendsen, som samme år havde købt jorden
af Jens Christensen Sommer, der var hus
mand på Mejlby mark.
Rasmus Svendsen (1798-1848) og
hustru Mariane Nielsdatter (1787-1848)
havde ejendommen frem til 1848, hvor de
begge døde.
Herefter blev den overtaget af stenhugger
Hans Sørensen (1813-1878) og hustru Ane
Kirstine Christensdatter, født 1828.1 1862
solgte de ejendommen til Mikkel Madsen,
som året efter solgte den videre til Peder Pe
dersen Rousing.
Familien Rousing havde nu ejendommen
gennem de næste tre generationer. Først var
det Peder Pedersen Rousing (1830-1905)
og hustru Inger Nielsdatter (1835-1899),
der havde den. Fra 1900 blev den overtaget
af sønnen Niels Pedersen Rousing (18661937), der giftede sig med Kirsten Kjeldsen
Christiansen (1873-1926), og fra 1931 blev
den overtaget af deres søn Peder Rousing
(1905-1995) og hustru Marie Kirstine
Mortensen (1906-1989).
Da Peder Rousing i 1992 flyttede ud på
Dronningborg plejehjem, havde ejendom
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men således været i slægtens eje i knap 130
år.
Peder Rousing, der var meget lokalhisto
risk interesseret, har i beboerbladet »Egebla
det« på Dronningborg plejehjem fortalt for
skelligt fra sin barndom.

»Jeg er født i 1905 i Gimming sogn på noget
man kalder »Spangen«, og der har jeg levet
til jeg flyttede hertil i 1992. Spangen er et
gammelt ord, som mange nok ikke i dag ken
der betydningen af Nogen husker måske fol
kevisen, hvor der står, at »hr. Peder kasted
runer over spange, som Helleliden over
skulle gange«. Det vil sige, at hr. Peder ka
stede nogle trylleruner, der skulle få tilfølge,
at Helleliden skulle fatte lid til ham - i dag
vil man nok sige, at hun skulle blive interes
seret i ham eller forelsket. Runerne skulle
kastes et sted, hvor man var sikker på, hun

Niels Pedersen Rousing og hustru Kirsten i haven.

ville gå, derfor på spangen - der er et smalt
gangbrædt eller planke over et vandløb. Det
er forklaringen på stednavnet Spangen.
Min far Niels Pedersen Rousing er også
født på Spangen. Han havde ikke arbejde
uden for hjemstedet, men levede af at dyrke
de ca.10 tdr land, som stedet var på. Min
mor hed Kirsten, og noget jeg husker fra min
barndom er, at mor var syg - sikkert meget
syg - hun havde mavesår og dengang var al
ting mere besværligt - hun skulle ligge med
is i munden - min far gik til Linde for at
hente is på mejeriet - isen kunne vi opbevare
i to dage i kælderen, så måtte han afsted igen
til fods til Linde. Jeg kan tydeligt huske en
sommeraften, hvor min bror og jeg sad ude i
en stendynge - far kom og kaldte på os - vi
skulle komme ind at se mor - hun var oppe.
Da havde hun været syg og sengeliggende i
6 uger.
Noget af det første jeg blev sat til der
hjemme var at sprede muldskud på marken,
det kunne jeg ikke lave nogen skade med. Ef
terhånden fik jeg også lært at passe dyrene
og malke køerne. Der var en ko derhjemme,
der gav meget mælk, men hun var ikke til at
malke. Hvis far ikke var i nærheden, stod
hun ikke stille. Jeg skulle lære at malke
hende. En aften jeg prøvede gik det meget
godt - indtil min bror, der gik ude i gården,
stak en kæb ind ad vinduet lige ved siden af
koen - så var det sket!
Legetøj havde vi ikke så meget af, og det
vi havde var for det meste lavet af mor. Min
far var ikke så meget for at bruge penge til
noget der var unødvendigt, og til det regnede
han penge til legetøj. Vi lavede også selv le
getøj. For eksempel kunne en trætøjrepæl let
forestille at være en ko o.s.v.
Jeg begyndte min skolegang i Rytterskolen
hos lærer Gaardsøe. En skoledag startede
som regel med morgensang, hvorefter vi blev
sat til at skrive skønskrift eller have en time
med diktat eller genfortælling. Så kunne
Gaardsøe få fred til at læse avisen og ryge

på sin halvlange pibe med porcelænshoved.
Vi skulle også lære udenad, både salmevers
og skriftsteder fra katekismussen. De børn
der var »halvdumme« eller ikke havde lyst til
at gå i skole, fik lov at sidde hen uden at
blive hjulpet. Vores frikvarterers længde af
hang af om Gaardsøe skulle i byen og hvor
når han kom hjem. Jeg var ikke glad for at gå
i skole - jeg følte det som en tvang - jeg ville
hellere være hjemme og arbejde.«

Niels Rousing har fortalt følgende om sine
forældre:
»Min far Peder og mor Marie mødtes på
Ryslinge højskole i 1925. De var meget in
teresserede i faget gymnastik, og de tog
begge delingsføreruddannelse. Senere, da de
var gift og bosat i min fars barndomshjem,
ledede de i adskillige år gymnastik i Gim-

Peder Rousing med sin brud Marie.
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ming Forsamlingshus. Mor havde børneholdene og de unge piger, mens far mest havde
karlegymnastikken. Hvis der ingen barne
pige var at få, fulgte jeg med og så på.
Jeg husker, at det gik muntert til. De sang,
når de marcherede rundt i salen: »Det er så
godt, at ha 'ryggen ret. ..«og » Vipper springe
over klinge...«
Far startede som murerarbejdsmand i
1938, da murermester Sofus Støvring i Harridslev skulle bygge nye stalde for Viggo
Nielsen. Da staldene var færdige, fortsatte
han med at arbejde for Sofus, og han blev
ved faget resten af sine arbejdsår.
Hjemme var der også en hel del arbejde
at gøre med de ca. 10 tdr land, som hørte til
ejendommen. Mor og vi børn måtte tage vo
res tørn i det daglige, og ellers var det jo
weekendarbejde.
Foruden gymnastikken var mor også me
get optaget af Husmoderforeningen. Mor
nåede at deltage i Randers amts Hushold
ningsselskabs 175 års jubilæum i 1985. Det
blev fejret i Dronningborghallen, hvor hun
holdt tale for 600 mennesker.
Fars store lidenskab var tal og regnska
ber. Han var kasserer i Æggesalgskredsen
og Brugsen. Fra 1937 til 1970 var han kas
serer i Gimming-Lem sygekasse. 1 1962
modtog han et smukt sølvfad i 25-års jubi
læumsgave. Sygekassen, som eksisterede fra
1888 til 1970, havde i en årrække haft min
farfar Niels Pedersen Rousing som revisor,
så måske har han derfra fået lyst til regnska
ber.
Jeg husker, at min far, når han kom hjem
fra dagens arbejde på byggepladsen, spiste
sin varme mad og lagde sig på gulvet foran
kakkelovnen. Så sov han først som en sten i
en time, og så tog han fat på kassebøgerne.
Hvis der manglede 10 øre i et regnskab,
kunne han blive siddende den halve nat for
at finde fejlen. Han var dog aldrig mere op
taget, end at han tog sig tid til at hjælpe os
med lektierne.«
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Ejendom i Spangen
Matrikel nr. 6b - (Spangen 27)

Ejendommen er opført ca. 1829 af Christen
Christensen Sommer på jord, som han i
1828 købte af gårdejer Anders Mogensen på
»Nørrekjær«. I 1830 solgte han den til hus
mand Knud Sørensen (1796-1875), der var
gift to gange, først med Maren Mikkelsdatter (1800-1839) og derefter med Mariane
Pedersdatter (1800-1892). I 1853 solgte
Knud Sørensen ejendommen til sin sviger
søn Jens Andersen Mannik (1819-1895),
der havde giftet sig med datteren Mette Kir
stine Knudsdatter (1829-1891).
Jens Mannik drev nu ejendommen indtil
1886, hvor han overlod den til sin svigersøn
Niels Møller Nielsen (1857-1889) og datter
Inger Jensen Mannik (1863-1889). Da de
to unge begge døde 3 år senere, blev ejen
dommen i stedet overtaget af Jens Manniks
anden svigersøn, Ole Jepsen (1855-1925),
der var gift med datteren Maren Jensen
Mannik (1854-1932).
Ole Jepsen drev nu ejendommen frem til
1924, hvor han solgte den til Rasmus Peter-

Familien Rasmus Petersen på frilørdag i Randers 1938.

sen (1902-1994), der var gift med Sørensine
Pedersen (1900-1971), bedre kendt som
»Sine».
Rasmus Petersen boede nu på ejendom
men i 61 år, heraf de sidste 14 år som enke
mand. I 1985 solgte han den og flyttede selv
til Dronningborg.

Ejendom på marken
Matrikel nr. 20b - (Vestrupvej 163)

Ejendommen er opført i 1860 af Niels
Thøgersen på jord, der blev udstykket fra
den ejendom, der i sin tid var beliggende
Gimming Kirkevej 12.
Efter Niels Thøgersen (ca. 1817-1887) og
hustru Ane Severine Pedersdatter
(ca. 1818-1886) blev ejendommen i 1887
overtaget af svigersønnen Niels Christian
Pedersen, født ca. 1851, der var gift med
datteren Mette Marie Nielsen, født ca.
1850.
I 1891 blev ejendommen overtaget af An
ders Andersen og hustru Nielsmine Marie
Pedersen, som drev den gennem en lang
årrække.
Efter mere end 40 år solgte Anders An
dersen den i 1932 til Ejler Martin Jensen
(1907-1949), gift med Gudrun Marie Car
lsen, død 1943. Da Ejler Jensens hustru
døde, giftede han sig igen med Esther Møl
ler Jensen (1914-1996). Hun solgte i 1950
ejendommen til Stinne og Christian Peder
sen og købte i stedet deres hus Gimming
Kirkevej 15.
Christian og Stinne boede nu i ejendom
men frem til 1977, hvor den blev overtaget af
de nuværende ejere, Jette og Hans Haahr.

Ejendom på marken
Matrikel nr. 13d - (Vestrupvej 161)

Ejendommen er opført i 1884 af Jens Chri
stensen Møller på jord, der blev udstykket

fra ejendommen Vestrupvej 128, hvilken han
selv havde ejet siden 1876. Han og hustruen
Karen Andersen Skjødt blev dog kun på
den nye ejendom frem til 1887, hvor den
blev overtaget af møllersvend Magnus Møl
ler Jens Peder Jensen og hustru Lovise
Emilie Christensen.
I 1890 blev den solgt til Carl Kirkegaard
Nielsen (1856-1910), der var gift med Ane
Marie Poulsen. Efter hendes død i 1890 gif
tede han sig med enken Kirstine Nielsen
Foged (1856-1925), der boede på ejendom
men beliggende Gimming Kirkevej 12. Par
ret, der nu havde 2 ejendomme og et hus,
hun havde arvet efter sin afdøde mand, bo
satte sig i hans ejendom. De beholdt hendes
jord øst for byen, mens resten af hendes jor
der og huse blev solgt.
I 1913 blev ejendommen overtaget af
Rasmus Bendsen og hustru Kristine Pe
dersen, som igen i 1917 solgte den til Jør
gen Hjuler. Herefter overtages den i 1928 af
Johannes Hjuler (1895-1968) og hustru Pe
tra Marie Christensen (1897-1981).
Efter 34 år solgte Johannes og Petra i
1962 ejendommen til Thøger Gaardsmand
Kock, mens de selv flyttede ind i bungaloven, Tingetvej 7.
Thøger Gaardsmand Kock (1925-1998)
og hustru Inga Margrethe Jensen (19231998) drev nu ejendommen frem til 1970,
hvor de solgte til ejendomshandler Jens Hougaard Kirk, der i 1971 solgte til Arly
Hansen. Den nedlagte ejendom har siden
1986 været ejet af Inger Kjeldahl.

Ejendom ved banen
Matrikel nr. 5f - (Vestrupvej 77)
Ejendommen er opført af Martinus Peder
sen på jord, der i 1910 blev udstykket fra
Toftegård. Mens de byggede, boede de til
leje i huset, Vestrupvej 124.
Martinus Pedersen (1876-1941), der var
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Ejendommen Vestrupvej 71 (ved banen) ca. 1948.

gift med Petrine Kirstine Birgitte Marie
Sofie Rasmussen (1887-1973), drev ejen
dommen frem til slutningen af 30’erne, hvor
den blev overtaget af sønnen Stig Aage Pe
dersen (1912-1987), mens forældrene blev
boende hos ham. Aage var ungkarl, og efter
hans død i 1987 arvede hans bror Jens Sigfred Pedersen (1910-1996) ejendommen.
Den blev herefter solgt til gårdejer Jens
Høgh, der beholdt jorden og i 1988 solgte
bygningerne til Susanne og Leif Kristen
sen.
Susanne og Leif har siden lavet en gen
nemgribende modernisering af ejendommen.

Ejendom ved banen
Matrikel nr. 5g - (Vestrupvej 71)
Ejendommen, der i dag ejes af Gunnild
Christensen, er opført af Rasmus Skifter
Christensen Broløs på jord, der i 1910 blev
udstykket fra Toftegård. Ejendommen er
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blandt andet opført af nedbrydningsmateria
ler fra stuehuset på Toftegård, som ved den
lejlighed blev afkortet i begge ender.
Rasmus Skifter Christensen Broløs, født
1885 og hustru Martine Pedersen, født
1887, boede kun på ejendommen et enkelt
år. I 1911 blev den overtaget af Michael
Mikkelsen Skjødt, født 1884 og hustru Ka
ren Kirstine Andersen, født 1887.
I 1918 solgte Michael Skjødt ejendom
men til Villum Jensen, død 1938. Han var
hotelforpagter på Højskolehotellet i Randers
og gift med Nielsine Pedersen. Villum
Jensen, der ikke selv boede i ejendommen,
har formentlig haft den forpagtet ud i de føl
gende 8 år.
I 1926 solgte han den til Niels Madsen
(1884-1960), der var gift med Pouline Jørgine Jensen (1884-1974).
Noget af det første de gjorde, var at bygge
en ny kostald for at få plads til flere dyr.
Niels Madsen havde mange tillidshverv.
Han var i bestyrelsen for Brugsen og Fore-

Ejendommen Tingetvej 73 ca. 1955. Bag ejendommen ses den gamle grusgrav.

dragsforeningen. Han sad i en periode i sog
neråd og skolekommission. Desuden var han
sygekasseopkræver og kørte til Tjærby med
varer for Brugsen i mange år.
I 1954 blev ejendommen overtaget af svi
gersønnen Jens Peter Christensen (19211997), gift med datteren Gunnild Agnete
Madsen, født 1927.

Ejendom på Tinget
Matrikel nr. 5e - (Tingetvej 79)

Ejendommen er opført af Niels Peter Jensen
på jord, der er udstykket fra Toftegård i
1909. Niels Peter Jensen og hustru Maren
Hansen boede kun på ejendommen i 3 år.
I 1912 blev den overtaget af Søren Las
sen Møller og hustru Ane Hansen, som bo
ede der indtil 1925, hvorefter den blev over
taget af Peter Larsen.
Søren Lassen Møller havde i 1918 købt et

jordstykke, matrikel nr 4h, fra naboejendom
men.
I 1926 blev ejendommen solgt til Sigfred
Bach Kirkegaard (1903-1990), der året før
blev gift med Anne Nielsen (1904-1985).
Sigfred og Anne drev nu ejendommen i 45 år
indtil 1971, hvor de købte huset Gimming
Kirkevej 4 i Gimming. Ejendommen blev
herefter overtaget af den nuværende ejer,
sønnen Jørn Christian Kirkegaard, født
1942 og hustru Signe. Ejendommen hedder i
dag »Tinghøjgård«. Den er opkaldt efter den
gamle gravhøj, »Tinghøj«, der uden tvivl er
et gammelt tingsted, der er benyttet gennem
århundreder.

Ejendom på Tinget
Matrikel nr. 4d - (Tingetvej 73)
Ejendommen er opført af Lars Frederik
Christensen på jord, der er udstykket fra Trehøjegård i 1911. Lars Frederik Christen
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sen (1884-1966), også kaldt »Las«, og
hustru Pouline Nielsen Smidt (1891-1976)
drev ejendommen indtil 1956, hvor den blev
solgt til den nuværende ejer, Knud Hørliick
Nielsen, gift med Jenny Marie Pedersen.

Ejendom på Tinget
Matrikel nr. 2c - (Tingetvej 65)

Ejendommen er opført af Mikkel Sørensen
Mikkelsen på jord, der er udstykket fra Gimming Vestergård i 1912. Mikkel Sørensen
Mikkelsen, der var gift med Jensine Anine
Sørensen, drev ejendommen frem til 1945.
Herefter var der en periode med skiftende
ejere. Heraf kan nævnes Anders Gregersen
og Niels Kempel.
Ejendommen ejes i dag af Alice Vittrup
og Kurt Basse Nielsen.

Ejendom på Tinget
Matrikel nr. 3d - (Tingetvej 60)

Ejendommen er opført af Anders Møller Si
monsen på jord, der er udstykket fra Horn
højgård i 1912. Anders Møller Simonsen,
født 1883, der var gift med Kirsten Peder
sen, født 1891, drev ejendommen indtil
1929.
Samme år blev den overtaget af Peter An
ton Pedersen (1884-1944), der, efter at være
blevet enkemand i 1924, giftede sig med
Ane Kirstine Rasmine Christensen, født
1901. Ane Pedersen, som var blevet enke i
1944, solgte i 1946 ejendommen til Stener
Skjødt Norup, mens hun selv købte huset
Vestrupvej 177 i Gimming.
Stener Skjødt Norup, der var gift med
Grethe Irene Hansen, drev nu ejendommen
i en årrække, hvorefter de købte huset Gim
ming Kirkevej 19.
Senere blev den overtaget og i mange år
drevet af ungkarl Holger Eriksen.
I dag ejes ejendommen af Alice og Søren
Møller
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»Hvessen«
Matrikel nr. 7h - (Udbyhøjvej 266)
Ejendommen »Hvessen« er opført på jord,
der i 1916 blev udstykket fra gården, Vestru
pvej 146. Jorden, som fik matrikel nr. 7e,
omfattede hele gårdens tilliggende syd for
Udbyhøjlandevejen, i alt - 2 Td - 7 Skp - 2
Fjk og 23/4 Alb.
Gårdejer Niels Nielsen Thomsen havde
beholdt jorden, da han i 1917 solgte sin gård.
11918 solgte han det videre til slagtermester
M. C. Henningsen i Randers, der samme år
udstykkede matrikel nr. 7h fra resten.
I 1919 solgte M. C. Henningsen denne
matrikel til bankfuldmægtig Frederik With
i Randers. I skødet nævnes, at der er bygnin
ger på parcellen. Resten af jorden, matrikel
nr. 7e, solgte M. C. Henningsen samme år til
avlsbruger Niels Møller på Randers mark.
Frederik With havde nu ejendommen
frem til 1924, hvorefter den blev overtaget af
Søren Rasmussen, født 1888 og hustru Ma
ria Emilie Tofte, født 1896.
Efter 26 år blev ejendommen i 1950 solgt
til Anders Bjergbo Clausager (1911-1992),
gift med Ellen Hansine Lyse, født 1918. El
len og Anders Clausager solgte Hvessen i
1957, boede en årrække i Gimming, men
vendte i 1968 tilbage, da de købte ejendom
men for anden gang. I den mellemliggende
periode hed ejeren Anders Leicht Peder
sen.
Da Anders Clausager døde i 1992, blev
Hvessen solgt til Karsten Engstrup. 1 dag
beboes ejendommen af Jesper Svensson
m.fl.

»Gimmingvang«
Matrikel nr. 7f - (Udbyhøjvej 269)

Ejendommen er opført i 1926 på jord, der i
1917 blev udstykket fra gården Vestrupvej
146.
Jorden blev af Niels Nielsen Thomsen

solgt til H. Brask og Brøchner, der straks
solgte den videre til Peder Hansen på Gimminggård.
Jorden tilhørte herefter Gimminggård,
indtil Poul Odgaard i 1925 solgte det til
Niels Møller, som i forvejen ejede jordarea
ler syd for Udby høj landevejen.
Niels Møller solgte ejendommen i 1929
til Bentine Smed, mens han i 1931 solgte sin
jord syd for landevejen til gårdejer Niels
Olesen på Sigvandsgård.

Gimmingvang havde herefter skiftende
ejere, indtil den i 1941 blev overtaget af Kaj
Rasmus Christensen (1916-1992) og hustru
Agnes Olesen, født 1917.
Samme år købte Rasmus Christensen jor
den syd for landevejen af sin svigerfar, Niels
Olesen.
I 1993 solgte Agnes ejendommen til sin
bror Jens Olesen, der beholdt jorden, mens
bygningerne blev solgt til de nuværende
ejere, Inge og Leif Nielsen.

Gimming brugsforening
Over det ganske land blev der i slutningen af
forrige århundrede og begyndelsen af dette
århundrede oprettet brugsforeninger.
Egentlig udspringer tanken i England,
hvor man med den begyndende industrialise
ring og den deraf større koncentration af ar
bejdere finder ud af behovet for en fælles
»forbrugsforening«, hvor man på demokra
tisk vis kan dele såvel indskud som over
skud.
Den først kendte i Danmark var »Forenin
gen for billige livsfornødenheder«, som blev
startet i Pilestræde i København i 1853.
I tidsrummet 1860 til ca. 1900 blev der
landet over oprettet omkring 1.800 brugsfor
eninger.
Varesortimentet var begrænset til: sæbe,
soda, kaffe, te, kandis, ost, ris, lys, tobak, salt
og krydderier.
I Gimming var man selvforsynende med
de almindelige forbrugsvarer, som kom af
landbrugsdriften, men man måtte »rejse« til

Randers for at forsyne sig med ovennævnte
varer.
I 1907 tog nogle fremsynede mænd i byen
initiativ til at starte en brugsforening. Ved
tægterne, som blev vedtaget på en general
forsamling 22. december 1907, blev under
skrevet af: J. Gaardsøe Rasmussen, formand,
Peder Melgaard, Anders Møller, Niels
Thomsen og Martin Jensen.
Hos tømrer Andreas Pedersen, Runevej 3
(over for Forsamlingshuset) blev der indret
tet et butikslokale med fordisk og bagdisk
(85 kr.). Saltkasse, sodakasse og hylder (25
kr.), og så var butikken klar til at åbne 19.2.
1908.
Tømrer Andreas Pedersen blev ansat som
uddeler, og husmand Anders Andersen fik
kørslen til Randers efter varer én gang om
ugen mod 1 ’/2 % af indkøbsprisen.
Allerede samme år får man i december
oprettet telefon, som kan benyttes af med
lemmer for ti øre kontant pr. samtale. Ikke
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Andreas Pedersens hus som rummede det første hutikslokale.

medlemmer skal betale 25 øre. Uddeleren
skal vederlagsfrit indkassere telefonpen
gene, men han får en lille indkomst ved at
sende telefonbud til medlemmerne: 5 øre for
indenbys og 15 øre for udenbys medlemmer.
Telefon var ikke hver mands eje, så det
var naturligvis en stor hjælp, at der var tele
fon i Brugsen, når der var brug for doktor el
ler jordemor. Til almindelig fadder-sladder
blev den nok ikke brugt. Der blev utvivlsomt
lyttet med, eftersom vægtelefonen var an
bragt i butikken inden for uddelerens og
eventuelle andre kunders hørevidde.
Den 1.5.1909 ønsker Andreas Pedersen
ikke at fortsætte med uddelerjobbet. Måske
fordi hans tømrervirksomhed ikke levner
ham tid. Man får så via oldermanden mulig
hed for at leje sig ind i »Byhuset«, (Vestrup
vej 145) og indrette forretning der. I 1914
køber Brugsen »Byhuset« for 1.600 kr., og
som sælger står C. Brix, Anders Møller og
N. Chr. Nielsen.
Huset var stråtækt og trængte til istand
sættelse. I de følgende år blev der råd til
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en udvidelse og hovedreparation. Varelageret
fyldte jo efterhånden mere og mere, da det
var udvidet med træsko og brændsel m. m.
Samtidig måtte man så ansætte en ny ud
deler. Der var ikke tale om forretningsuddan
nede folk. Imellem de skiftende uddelere i de
følgende år var der bl.a. en fodermester. Men
det var åbenbart et attraktivt job, for i 1926
nævnes det, at der var 69 ansøgere.
Fra april til november er butikken åben fra
kl. 6 morgen til kl. 8 aften med middagsluk
ning fra kl. 12 til kl. 1. Fra november til april
er der åbent fra kl. 8 til kl. 8.
I 1915 kom elektriciteten til Gimming,
men først i 1917 går man så vidt, at man i
stedet for petroleumslamper lader installere
elektrisk lys. Der er dog grænser for moder
niseringen. I 1919 forkaster man et forslag
om et lampested ved butiksdøren. Den her
lighed må vente helt til 1923.
At Brugsen efterhånden går godt, kan
man se i protokollen, der nævner, at man i
1930 kunne udbetale 15 % i dividende og
udbetale størstedelen af »ekstra reserve

fond« til de medlemmer, der har opsparet be
løbet.
Man anskaffer kaffeservice til 50 personer
med det formål at udleje det til medlemmer
for 3 øre pr. kop med tilbehør.
I 1933 vedtoges det at servere kaffe ved
efterårsgeneralforsamlingen, men ikke for
damer.
1933 var også året, hvor vi fik en ny stabil
uddeler, kommis Martin Christensen, som
var uddannet til jobbet, og som blev her i
næsten 42 år. Se kontrakten på de næste si
der.
Da Brugsen i 1958 fejrede 50 års jubi
læum med en fest i Forsamlingshuset, be
gyndte man at rumstere med tanken om at
bygge en ny moderne brugs.
I 1960 blev det til virkelighed, idet man
købte en byggegrund af Chr. Støvring på

1000 m2. Arbejdet blev overdraget Tage
Christensen, Asferg og kostede 102.000 kr.
Den gamle brugs blev solgt for 24.000 kr. til
Esther og Svend Aage Pedersen, som stadig
bor der.
Den nye brugs blev indviet den 23.10.
1962. Butik og beboelse havde centralvarme,
men med fastbrændselsfyr. Først i 1970 blev
der installeret oliefyr.
Nu gik udviklingen rask. Efterhånden
kom der køledisk, frysedisk, kassesluse og
moderne kasseapparat, og man gik over til
selvbetjening og kontant betaling.
I 1975 efter knap 42 år ville Martin Chri
stensen ikke mere, og byen måtte sige farvel
til en dygtig uddelerfamilie, som sammen
havde betjent os på bedste måde. Det var
nemlig ikke bare Martin, der passede jobbet,
men også hans kone Thora og datteren Gud-

Butikken Vestrupvej 145.
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Ansættelseskontrakten - som Martin Christensen selv skrev med sin flotte håndskrift.
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Den nye butik.

Martin og Gudrun i den nye butik.
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run, og det var endda kun Martin, der fik løn.
Vi fik en uddeler, som kun var her 1 */2 år,
og så fulgte Tage Hjøllund og fru Helga.
Konkurrencen fra Randers blev efter
hånden meget hård. Folk var blevet mobile,
og der var hyppig busforbindelse til Randers.
Flere og flere lagde deres handel i de store
supermarkeder.
Efterhånden blev det klart, at omsætnin
gen ikke var stor nok til at lønne en uddeler,
og i 1983 efter 75 år måtte Brugsen lukke.
Imidlertid ville Tage Hjøllund gøre forsøget
med at drive butikken videre som »Nær
Køb» hvad byen var glad for. Men heller
ikke det var der omsætning nok til. Efter ca.
to år drejede han nøglen, og byen havde mi
stet sit samlingspunkt.

end bagsiden af avisen.« Så sagde han vist
ikke mere.
Efterhånden fik jeg jo også lært at ekspe
dere. Jeg fik ikke en kommisuddannelse,
men fik lige så stille større og større ansvar i
butikken.
Dengang var Brugsen samlingssted for
mange ting. Om vinteren, når snefogeden
skulle fordele karlene til arbejdet med at
rydde vejene for sne, samledes de alle i
Brugsen. Så fik de enkelte hold tildelt et
stykke vej at rydde med deres skovle. Senere
kom de indenom for at få lidt varme og
drøfte, hvor langt de var kommet. De fik
skovlene tøet op ved kakkelovnen og fik
smurt dem med lysestumper, for at sneen
ikke skulle binde. Hver gang måtte mor og
jeg soppe smeltevandet fra skovle og træsko-

Gudrun fortæller
Jeg er født i Gimming Brugs den 26.9.1939
som datter af uddelerparret Martin og Thora
Christensen. Det første jeg husker er julekas
serne. Når julen nærmede sig, og julevarerne
kom hjem, var det utroligt spændende at se
far pakke op for alle de fine sager.
Jeg fik tidlig lært at hjælpe til med for
skelligt, når der var travlt i butikken. Når jeg
var ude i byen og lege med kammerater, syn
tes de, det var vældig sjovt, at mor sendte
bud efter mig, når jeg skulle rende ud med
telefonbud eller bringe mindre portioner va
rer ud i byen, som folk stod og skulle bruge
straks. Mor sendte nemlig bud ved at sætte
en seddel fast i halsbåndet på vores hund og
sige til den: »Find Gudrun!« Men jeg syntes
ikke, det var spor sjov at skulle afbryde le
gen.
Jeg var ikke særlig glad for at gå i skole.
Derfor ville jeg heller ikke på Realskolen.
Jeg kedede mig i skolen og brød mig ikke
om lærer Gaardsøe. Engang, hvor han
skældte mig ud, blev jeg så gal på ham, at jeg
sagde: »Jeg har ikke lært andet her i skolen

Benzinstanderen blev aldrig gravet ordentlig ned - men
en stor sten at træde op på løste problemet.
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støvler op fra gulvet, som ind imellem sej
lede.
Det skete også, at byens karle sad i butik
ken om aftenen og klunsede om flødeboller.
Vi skulle lukke kl. 8, og når klokken under
tiden blev hen ad 10, sagde far: »Nå, nu må
I vist hellere gå hjem.«
Når der var folk i byen, som skulle have
fest, blev der lagt liste frem i butikken. Så
kunne de, der ville give gave skrive sig på
med et beløb. Det kunne være ved bryllup og
sølv- eller guldbryllup, ved runde fødsels
dage og ikke mindst ved begravelser.
Ved begravelser sørgede far så for at be
stille kranse i forhold til de indkomne beløb.
Når der kom nye folk til byen, var det jo
altid spændende. Så bød far og mor dem vel
kommen, og i dagene derefter ville folk
gerne vide, hvem de nye var, og så gik snak
ken livligt.
Hver tirsdag cyklede far til Tjærby for at
samle bestillinger ind til landturen. Imens
passede mor butikken. Når han kom hjem
begyndte vi straks at pakke varer, og onsdag
morgen stod far op kl. 4 og fortsatte. Petro
leum i dunke, æg i brune papirsposer og
sukker, mel, m. m. blev afvejet i hvide poser.
Krydderier kom i små kræmmerhuse - ja,
hver en del skulle vi have målt og vejet. Det
er slet ikke som i dag, hvor alt er færdigpak
ket fra fabrik. Hver portion blev lagt i pap
kasser, som blev kørt ud med hestekøretøj.
Da far fik en bette Morris, kørte han selv va
returen og udvidede den med Tinget og
Spangen.
Ja, så var der æggene. Dem fik vi fra by
ens hønseholdere. Folk kom med dem i en
kurv, og mor var ekspert i, uden at knuse et
eneste æg at rulle dem ud i de store ægge
kasser, som de skulle sendes videre i. Hvert
medlem af »Æggekredsen« havde et stempel
med et nummer, som hvert æg skulle stem
ples med. På den måde kunne det kontrolle
res, hvis nogen leverede dårlige eller snav
sede æg. Far vejede dem ind og regnede pri174

Gudrun med ægge kasserne.

sen ud efter ugens ægnotering, som var skre
vet på skifertavlen i butikken. Beløbet blev
så godskrevet i kundens kontrabog (brugsbo
gen). Enkelte husstande leverede så mange
æg, at det kunne betale hele deres forbrug af

Gerda Jensen og Gudrun Christensen i Niels Madsens
kane ca. 1948.

dagligvarer. Niels Madsen kørte de store
æggekasser ned til holdepladsen ved banen
én gang om ugen, hvor de kom med Hadsundtoget ind til æggepakkeriet.
Jeg husker min far med alle brugsbø
gerne, som han skulle gøre op én gang om
måneden. Det kunne tage flere aftener, selv
om han var lynhurtig til at tælle sammen.

Brugsbogen blev afskaffet, og man gik over
til kontant betaling, da vi rejste den 3. maj
1975. Men da havde far sørget for, at
Brugsen ikke havde en eneste krone til gode
af byens borgere.
Trods meget arbejde tænker jeg med
taknemlighed på en dejlig barndom og ung
dom i Gimming.

Uddelere ved Gimming Brugsforening
Navn

Fra

Til

Funktionsperiode

Andreas Pedersen

1.2.1908 -

1.5.1909

1 år og 3 mdr.

Mikkel Sørensen

1.5.1909 -

1.5.1912

3 år.

Kristian Vinter Krag

1.5.1912 -

1.5.1917

5 år.

Niels Jensen

1.5.1917 -

1.2.1920

2 år og 9 mdr.

A. P. Høgh

1.2.1920 - 16.12.1923

3 år og IOV2 md.

Gregers Frost

16.12.1923 - 16.12.1926

3 år.

Frede Hansen

16.12.1926 -

15.7.1933

6 år og 7 mdr.

Martin Christensen

15.7.1933 -

1.5.1975

Børge Christensen

1.5.1975 -

1.10.1976

1 år og 5 mdr.

1.10.1976 -

1.6.1983

6 år og 8 mdr.

Tage Hjøllund

41 år og 9’/2 md.

Formænd for Gimming Brugsforening
Navn

J. Gaardsøe Rasmussen

Fra

Til

Funktionsperiode

1.12.1908 - 10.12.1953

46 år.

Søren jensen

10.12.1953 - 14.12.1960

7 år.

Svend Tovgaard Nielsen

14.12.1960 - 12.12.1963

3 år.

Kresten Sørensen

12.12.1963 - 16.12.1966

3 år.

Jens Olesen

16.12.1966 - 17.12.1975

9 år.

Arly Hansen

16.12.1975 -

8.9.1977

1 år og 8 mdr.

8.9.1977 -

1.6.1983

5 år og 9 mdr.

Axel Bøye
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Forsamlingshuset - en 100 års jubilar!
Hvis væggene i Forsamlingshuset kunne
tale, var der mange ting at lytte til. Der knyt
ter sig mange minder til »Huset«, både når
det gælder det festlige og det alvorlige.
Men ved at læse i de gamle protokoller får
man selve husets historie frem.
Det var Bymændene, der i 1899 lod For
samlingshuset bygge.
Hvem var så de Bymænd? Det var de
store gårdmænd i byen. De ejede i fælles
skab bl. a. bysmedjen med Gimming For
samlingssal. Det var byens gildestue, der
brugtes, indtil det nye forsamlingshus blev
bygget.
Før vi går videre, vil vi med et lille uddrag
af Carl Drachmanns bog: »Gamle landsby
billeder fra århundredskiftet« vise, at det gik
muntert til i Gimming Forsamlingssal i tiden
op til århundredskiftet:

»Bymændene, der vel var identiske med
hartkornsbe sidde rne, ejede smedeboligen,
der havde en gildestue i den husgavl, der
vendte ud mod gaden. Stuen hørte ikke med
til lejligheden. Fra mine allertidligste bar
neår, inden byens forsamlingshus blev byg
get, husker jeg brugen af gildestuen ved en
sommerfest. Der dansedes. Mændene var i
solide transtøvler, der jævnligt blev smurt
med tran for at holde det svære støvlelæder
smidigt. Til festligt brug fik de altid en gang
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blanksværte, der lignede en mørk lerdej, som
må have været en slags blankstof. Men der
skulle slides med skobørsten. Skocreme
kendtes ikke. Ved sommerfesten var der drøn
og larm i de zinkbeslåede støvlehæle, når
der blev trampet i gulvet af overmod eller
mazurkaen krævede denne præstation af de
dansende, som så ud til at more sig godt,
såvel mænd som kvinder. For mændenes ved
kommende var det, som om de svære volumi
nøse støvler med de udvendigt strittende
stropper op over støvleskafterne netop eg
nede sig fortræffeligt til denne glade livsud
foldelse.
Alle mænd havde lange piber med et
stykke af det såkaldte lindrør, der var bøje
ligt. Cigarer var for dyre at flotte sig med og
brugtes derfor ikke. Flere af piberne havde
pibehoveder af merskum med sølvbeslået
låg, der skulle forhindre eventuelle gnister
fra den langt skårne røgtobak i at flyve fra
pibehovedet. Merskumspiberne var ofte
gamle, fine arvestykker fra tidligere slægt
ninge. Det var anselige røgskyer, man frem
bragte, når piberne var i brug. Det skete ikke
sjældent, at man tog piben ud af munden og
holdt den i strakt venstre arm, mens man
holdt sin dansepartner fast om livet med den
højre og svingede hende i dansen.
Til ethvert bygilde - specielt til bryllups
gilderne i landsbyen - udnævnte man de

såkaldte skaffere. Således også her. Festen i
smedehuset har nok været et sammenskuds
gilde med vore dages betegnelse. I hvert fald
kunne man få støvet - og det var der nok af skyllet af halsen med den såkaldte halve
kaffe. Når dette mål var i koppen, fyldtes den
op med brændevin, så var det stadig en halv
kaffe, der efter blandingen fik et par tilnavne.
»En kaffeknægt« eller »En bette swott«. Ko
nerne fik en hel kaffe! Brændevinen holdt de
sig fra, men havde tilsyneladende ikke noget
imod, at mændene drak nogle kaffeknægte,
der både gav humør og kulør.«

lingshuset) er der interessante oplysninger at
hente.
Bogen er ført af Jens’ farfar Rasmus
Høgh, som var en af bymændene.
Det fremgår af bogen, at bymændene i
1919 anskaffede en bytyr.

Ovenstående maleriske gengivelse af en
drengs oplevelse ved at se de voksne more
sig fortæller en del, også om de rammer fe
sten blev holdt i. Luften har sikkert været tyk
af støv og tobaksrøg. Pladsen vel også noget
kneben.
Derfor forstår man godt behovet for at
bygge et nyt og større forsamlingshus.
Forsamlingshuset de byggede, ved vi, be
stod af lille og store sal + køkken. Fra lille
sal var der trappe op til et lille værelse over
køkkenet, og derfra var der adgang til balko
nen. Der var som alle andre steder på den tid
udendørs »das«.
Når der skulle foregå noget i huset, blev
der hentet vand i mælkejunger hos gdr.
Rasmus Høgh.
At huset gennem tiden er blevet flittigt
brugt og har tjent mange formål, er der ingen
tvivl om. Der var både karle- og pigegym
nastik. Sygekassen, brugsforeningen, af
holdsforeningen, sognerådet og menigheds
rådet holdt deres møder her. Der blev også
en overgang holdt missionsmøder. Der fand
tes en meget aktiv foredragsforening, som
arrangerede op til 6 foredrag på en vinter.
Naturligvis holdt man også dengang både
høstfest og juletræsfest foruden de mange
private fester og mindesammenkomster.
I en gammel regnskabsbog fundet på lof
tet hos gdr. Jens Høgh ( nabo til Forsam

Indtægt:
Bedækningspenge
Statstilskud
i alt

Citat fra bogen:
Udgift:
Betalt for Tyren, Kasper . 1.600
Foderpenge for Tyren
765
Forsikring af Tyren
15
i alt
2.380

kr.
kr.
kr.
kr.

00
00
50
50

øre
øre
øre
øre

936 kr. 00 øre
80 kr. 00 øre
1.016 kr. 00 øre

1921 sælger de »Kasper« og får »Prins Dan«
i stedet. Den har de større held med. Den ta
ger præmie på dyrskue (24 kr.) og bedækker
88 køer å 6V2 kr., og efter at den har vundet
præmie 85 køer å 12 kr. I alt 1592 kr.
Den er lidt dyrere i drift, for Viggo Niel
sen får 860 kr. 48 øre i foderpenge det år, og
forsikringsbidraget er steget med 20 kr.
I 1923 sælger de »Prins Dan« med tilbe
hør: grime, sprøjte, tragt og trækstang, og så
må vi gå ud fra, at man ikke længere havde
fælles bytyr i Gimming.
I 1930 beslutter Bymændene at sælge
Forsamlingshuset. Den 7. februar afholder
man stiftende generalforsamling.
Afskrift fra forhandlingsprotokollen:

»Efter at Forhandling med Bymændene i
Gimming om køb af Forsamlingshuset, Teg
ning af aktier havde fundet sted, afholdtes
den 7. Februar 1930 Generalforsamling for
at stifte Interessentskabet, Gimming Forsam
lingshus. Købet af huset vedtoges til en pris
af 5.500 kr., som betales til juni Termin
1930.
Derefter vedtoges vedtægter og valgtes

vn

Bestyrelse, som med påtænkt Ombygning for
øje tillige valgtes til Byggeudvalg.«

Allerede her markerede den kommende
»sognekonge« Jens Møller sig. Han blev
nemlig valgt som formand for bestyrelse/byggeudvalg.
Andelenes størrelse blev sat til 100 kr. og
de store gårde købte alle 4 hver. Der var fra
starten solgt over 80 andele. Til driften blev
der i de følgende år halvårsvis opkrævet fra
2*/2 kr. til 4 kr. pr. andel.
Pengene til køb og udvidelse blev skaffet
ved at tage et lån i Sparekassen på 8.500 kr.
Den påtænkte udvidelse drejede sig om en
tilbygning på 4 alen ( ca. 272 m.). Tilbygnin
gen skulle give plads til en forgang med gar
derobe. Bag huset blev der udvidet med en
tilbygning til scene.

Noget af det første den nyvalgte besty
relse foretog sig var at ansætte en vært. Det
blev Johanne Nielsen, som blev ansat for et
år til en pris af 125 kr. Værtens forpligtelser
var at sørge for rengøring samt kaffebryg
ning og servering ved sammenkomsterne.
Dette hverv er gennem årene passet af Anker
Kondrup, Jensine Aagaard og Andrea Kri
stensen.
Gennem tiden har Forsamlingshuset fun
geret, som det oprindelig var tænkt, som
samlingssted for alt, hvad der rører sig i et
landsbysamfund. Fra 7. februar 1930 blot
med den forskel at det nu var hele byens fæl
leseje.
Skiftende bestyrelser har lagt mange
kræfter i at få alt til at fungere på bedste
måde. Kun i ganske kort tid har Forsam
lingshuset været lukket. Det var april 1940,

Fra loppemarkedet i 1975. Tove Foersom fremviser her en fin armstol, som blev solgt på auktion.

hvor man lukkede »på grund af den alvor
lige situation«. Man lukkede dog snart op
igen, og det fungerede under hele krigen,
selv om det angiveligt var svært at varme op
i krigsvintrene med de våde tørv, som var det
eneste brændsel, der var at skaffe.
I 1961 vedtoges det at bygge en tilbyg
ning til nordsiden af scenen og indrette her
retoilet her, samt dametoilet under scenen.
Samtidig blev de udendørs »das« nedrevet.
I september 1975 lavede byen et stort lop
pemarked, som man gentog i juni 1976. Det
gav tilsammen et overskud på godt 21.000
kr., og nu turde man igangsætte den helt
store istandsættelse.
Med frivillig arbejdskraft opdelt i hold
blev huset isoleret, beklædt med rustikbræd
der og gulvet fornyet. De gamle faste bænke

langs væggene blev fjernet og alt træværk
malet. En ekstra husstandsindsamling gav
penge til nye gardiner, og resultatet var flot.
Senere er køkkenet udvidet og modernise
ret flere gange, og ved den sidste store udvi
delse i sommeren 1996 blev der bygget ny
toiletbygning med handicapvenlige toiletter,
og hele huset fik en gang maling samt nye
gardiner. Hver gang har hele byen været ak
tiv på forskellig måde. Nogle med at skaffe
penge og materialer og andre med at lave
gratis arbejde. Hen ad vejen er der opnået til
skud fra Randers kommune, og Sparekassen
Kronjyllands Gavefond har adskillige gange
betænkt Forsamlingshuset med sponsor
penge. Resultatet er, at 100 års-jubilaren
fremstår som et moderne og nydeligt for
samlingshus, som byen kan være stolt af.

179

Barn og ung i Gimming fortalt af Gunnild Christensen,/. 1927

I 1930-erne samledes de unge piger om vin
teren én aften om ugen rundt i hjemmene
med et håndarbejde til et hyggeligt samvær.
Nogle år sluttedes sæsonen med en fest i
Forsamlingshuset, hvor »madmor« og »hus
bond« med familier var inviteret til kaffe
bord og dans. I 1937 små 100 mennesker.
Nogle piger bagte kringle, andre lagkage el
ler småkager. Det sidste år inden krigen blev
pigernes håndarbejder solgt ved en auktion,
og pengene gik til »Finlandshjælpen«.
Vi småpiger gik i Præstegården én gang
om ugen, hvor fru Pedersen (præstefruen)
lærte os at strikke eller hækle, og så fik vi
varm chokolade med franskbrød eller boller
til.
Vi fik aldrig chokolade hjemme, måske til
fødselsdag ellers ikke, så chokoladen var no
get, jeg så frem til.
Da præstens havde fået et par børn, havde
fru Pedersen ikke tid mere, og dette gode
hørte op.
En lille episode fra dengang: Kirsten, der
var baby, havde små hjemmestrikkede sok
ker på. Fru Pedersen opdagede et lillebitte
hul på den ene sok. »Det må jeg rigtignok
have lavet,« sagde hun. Jeg kunne ikke for
stå, hvordan en sok kunne få så lille et hul.
Mine var da altid meget større.
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I julen arrangerede lærer Gaardsøe julet
ræsfest i Forsamlingshuset. Det så vi frem til
med stor forventning. Vi fik nemlig godte
pose, der var helt vores egen.
Vi børn skulle blive i Skænkestuen til alle
var samlet. Når fløjdørene gik op, marche
rede vi ind to og to omkring det store juletræ
med masser af lys og englehår. - Englehår,
som drengene puttede ned ad ryggen på hin
anden. Det kløede forfærdeligt.
Så læste præsten en julehistorie, vi fik
vore godteposer og legede lidt om træet, før
det blev slukket og trukket hen i et hjørne. Så
spilledes op til dans.
Vi kom også til børnefødselsdag. Pigerne
til pigers og drenge til drenges - aldrig blan
det. Der blev serveret chokolade og kager,
når vi kom, og til aften varm ret og dessert.
Jeg husker tydelig en dessert hos en pige, der
fyldte år den 18. april (»Dybbøldagen«). Det
var budding hældt i kopper, vendt ud på en
desserttallerken og pyntet med to aflange
vafler sat over kryds og fæstet på buddingen
med et stykke makaroni, så den lignede en
mølle. Dybbøl mølle!
Vi legede panteleg og spillede små styk
ker dilettant. Om sommeren var det uden
dørs lege, såsom Skjul eller Antonius. Vi
delte os i to hold, der stod på hver sin side af

et hus. Så kastedes en bold over huset.
Havde det andet hold grebet bolden, havde
de ret til at snige sig om og ramme det første
hold med bolden.
I frikvartererne i skolen legede vi tit sam
men både piger og drenge. Vi var ikke så
mange i klassen; et år kun 6-7 stykker. Det
var mest »Ståtrold« eller »Tek«. Når degnen
havde vasketøj til tørre på pladsen, måtte vi
ikke løbe. Så hoppede vi i »Mand« eller »Pa
radis«, men der var drengene vist ikke med.
Om vinteren, når Smededammen var frosset
til, fik vi somme tider lov til at løbe derop og
lege på isen.
Nu om dage har børn en masse legetøj;
det var meget anderledes, da jeg var barn.
Mine brødre havde en snitsav hver og fik
somme tider lov til at købe krydsfinér hos
Andreas (tømreren). Andre gange fik de
låget til en margarinekasse hos Uddeleren.
(Margarine, der hed nr. 33, fik Brugsen i
trækasser med krydsfinérlåg). De savede
mange ting ud efter mønstre, der blev kalke
ret over på finéren. Det brugte de megen tid
på. De samlede også på Richsbilleder.
Jeg selv havde en stor dukke, samlede
glansbilleder og påklædningsdukker, som
jeg tegnede tøj til. Da jeg var 6 år, lå jeg på
sygehuset, og en sød gammel dame, mine
forældre kendte, gav mig en bold. Den ene
ste jeg havde som barn. Den vogtede jeg me
get over. Mine brødre måtte ikke røre den,
for så punkterede den bare. Jeg havde den til
efter min konfirmation.
I 30-erne spillede karlene kegler uden for
Anders Rasmussens gård (Vestrupvej 146).
Det foregik mellem vejen og laden under de
store træer, der stod langs vejen dengang.
Keglerne var almindelige træstykker, der var
slebet glatte. Karlene havde som regel en
dreng til at rejse keglerne. Det tjente han så
en skilling på.
Der var altid gymnastik i Forsamlingshu
set én gang om ugen for både karle, piger,
drenge og småpiger. Vintersæsonen sluttede

med opvisning. Nogle år med opvisning i
Lindbjergskoven. Der var mange hold fra
hele omegnen. 30 - 40 hold tænker jeg. Tre
hold kunne være på gulvet på én gang. Der
var lagt et mægtigt trægulv inde i skoven på
en ryddet plads med skrånende kanter, hvor
publikum kunne sidde. Der var mange men
nesker, så det var en rigtig folkefest. Det var
jo også en dag, hvor der var mulighed for at
ungdommen kunne få kontakt med hinan
den, og det kunne nok få et og andet pige
hjerte til at banke, når man så på de flotte
fyre og vel også omvendt.
Far kørte med heste og fjedervogn dertil
og fik opstaldet i Lindbjerg Skovridergård.
Det var der mange andre, der også gjorde.
Vi havde madkurv med og mulepose til
hestene. Efter krigen kom denne folkefest
ikke rigtig i gang igen.
Om sommeren cyklede vi til fjorden for at
bade, men da krigen kom, blev det for »far
ligt«. Jeg forstod det ikke rigtig dengang.
Det var nok de tyske skibe, der sejlede på
fjorden, vores forældre tænkte på.
I begyndelsen af 40-erne begyndte vi at
spille håndbold. Der var mange unge menne
sker i byen, da der på hver gård var én tjene
stepige og én eller to karle, så der kunne sag
tens blive flere hold. Vi spillede først på Jens
Møllers »Tovt«, senere på Høghs.
I byerne rundt om spilledes også hånd-

Sportsdag i byen. Her løb på den gamle vej mellem Trehøjegård og Køllen.
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Gymnastikholdet vinteren 1928 - 29
Her fotograferet foran forsamlingshuset før det blev udvidet mod øst.

7. Jacob — 2. 3. Erling — 4. Dagmar Nielsen 5. Sigrid Ladekarl 6. Agner Høgh 7. Margrethe Ellermann 8. Alfred La
dekarl 9. Niels Ladekarl 10. Søren Cramer 11. Jens Sigfred Pedersen 12. 13. Klara Simonsen 14. 15. Inga Cramer 16.
Herdis Gaardsøe 17. Uddeler Frede Hansen 18. Alf— 19. Aage Møller 20. Karl Nielsen 21. Niels Høgh 22. Arne Møl
ler 23. Jens Høgh 24. Helge Møller 25. Axel Møller 26. Christen Møller 27. Jens Roger Nielsen.
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Gimming Idrætsforenings håndboldpiger.

Gimming Idrætsforenings håndboldpiger - 1948.

bold, så vi kom ud til kampe, og alle byer
holdt sportsfest med masser af indbudte
hold. Vi gik vældig op i det og blev helt
gode. Pokaler og faneplader i skabet i For
samlingshuset er fra vundne kampe ved
sportsfesterne.
I august 1943 skulle pigerne spille om
amtsmesterskabet. Jeg tror, det blev aflyst på
grund af »Undtagelsestilstanden«, for resul
tatet husker jeg ikke.
Til at administrere håndbold og sportsfe
sterne var det nødvendigt med en forening
og en bestyrelse til at ordne det praktiske.
Der var ellers en »Ungdoms - og Foredrags
forening«, men dette lå ligesom uden for
dens virke. Så opstod »Gimming Idrætsfore
ning«, men i takt med, at der blev færre unge
i byen, døde foreningen langsomt ud.
»Ungdoms - og Foredragsforeningen« ek
sisterede i mange år. I min barndom holdtes
juletræ, dilettant og flere foredrag hvert år.
Pastor Bjørnbak fra Randers var her ofte som
taler. Når han skulle have sin betaling, sagde
han: »Hvad har I råd til?«
Der kom også talere længere væk fra: po
litikere, lærere og højskolefolk.

Gimming Idrætsforenings håndboldherrer.
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Fra dilettant i forsamlingshuset. Herfra stykket: »Kærlighedens melodi« ca. 1952.
Fra venstre: Jens Christensen, Johannes Sørensen, Bette Lassen, Jens Peter Jensen, Ellen Thomsen, Holger Eriksen,
Rita —, Holger Sørensen, Mary Vestergaard og Karl Erik Pedersen.

Dilettantforestillingen var gerne i marts
måned, inden man skulle i marken. Af dilet
tantforestillinger husker jeg : »Eventyr på
Fodrejsen«, »En nat i Roskilde«, »Intri
gerne« og »Livet på Hegnsgård«. Musikken
leverede den lokale »Jens
Musikker«. Dilettant er
flere gange med mellemrum
taget op igen. Foreningen
har også afholdt fastelavns
fest med ballondans, hvor
ungdommen var klædt ud.

Syklubbens medlemmer optræ
der ved afslutningsfesten i
1953.
Fra venstre: Krista, Aase, Nina,
Bodil, Betty, Ingrid, Inger og
Emma.
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Der var Ringridning med pyntede heste. Det
foregik på vejen uden for Forsamlingshuset.
Nu eksisterer foreningen ikke mere. For
samlingshuset har overtaget alle aktiviteter
af den slags.

Gimming under besættelsen
I de første krigsår mærkede beboerne i Gim
ming ikke stort mere til krigen, end man
gjorde i andre dele af landet. Men omkring
påsken 1945 skete der virkelig noget i Gim
ming. Herom fortælles senere.
Enkelte minder dukker op om tiden før
påsken, når samtalen drejer sig om besættel
sestiden. Jens Roger Nielsen kan tydelig hu
ske, at der blev foretaget sabotage på Hadsundbanen, og Anna Skjødt og Gunnild Chri
stensen har fortalt, at de kan huske, når der
blev lavet sabotage i Randers. Bl. a. gik det
ud over Randers Teater.
Ejgil Skjødt kan fra sin egen konfirmation
huske, at hans forældre havde bestilt konfir
mationstøj hos Juncker i Randers (nuv. Vagn
Larsen). Sammen med forældrene tog han
med mælkekusken til Randers, men da de
kom dertil, var hele forretningen brændt ned.
Det var nemlig sådan, at Juncker syede uni
former til tyskerne, og derfor var der nogle,
der lige skulle sende dem en hilsen. Ejgil fik
i stedet en dobbeltradet med striber hos Anthon Nielsen, og det var han godt tilfreds
med.

gøre, når det ikke var til at få kaffebønner.
Jo, man brændte såmænd byg, som man
brugte som kaffeerstatning. Hvordan det har
smagt, kan man kun gisne om.

Kartoffel mel
Hvordan man fremskaffede kartoffelmel er
en lille historie for sig. Anna Skjødt har for
talt, at der var to kartoffelraspere i byen. Når
der skulle raspes kartofler gik flere familier
sammen om at hjælpe hinanden. Kartoffelrasperen bestod af en lille rund metalplade,
der var blevet hullet med et søm. Ved hjælp
af et håndsving drejede man rundt på raspe
ren, og kartoflerne blev raspet og behandlet
efter følgende opskrift: Kartoffelmassen
blandes med rigeligt vand i et kar og om
røres. De grovere dele sies fra i et sold. Re
sten sies gennem et finere sold i et nyt hold
vand, der omrøres kraftigt, og stivelsen
bundfældes i karret efter nogen tid. Vandet
hældes forsigtigt fra. Bundfaldet = melet
tørres udbredt på et klæde i sol og luft eller i
spildvarmen fra komfuret om natten. Den
bedste kartoffelmel var det ikke, men det
kunne anvendes.

Kaffe
Der var mange ting, som det var småt med i
det daglige. Men ved fælles hjælp og lidt op
findsomhed lykkedes det at fremskaffe de
daglige fornødenheder. Hvad skulle man

Roesirup
Vi har også fået fortalt, at det på grund af
sukkerrationeringen ikke altid var let at
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skaffe sukker til øllebrøden. Hvad gjorde
man så? Jo, man kogte sukkerroer, så man ud
af det fik det, de kaldte roesirup. Det var no
get stærkt noget, og i begyndelsen ville kar
lene ikke have det i øllebrøden, men efter
hånden vænnede man sig til det, så det også
kunne bruges i andre sammenhænge.

Sæbe
Almindelig sæbe til at vaske sig i, kunne
man købe på rationeringsmærker, men det
kneb jo noget med at få sæbe til tøjvask. Den
type sæbe måtte man selv fremstille. Man
kogte sæbe af selvdøde grise. Man kogte
fedtet af grisen i gruekedlen, og blandet med
natronlud blev det til en fedtsæbe, som
kunne anvendes til storvask.
Man kan jo spørge sig selv, hvordan »ikke
gårdboere« kunne klare sig. Mange havde jo
på en eller anden måde forbindelse til går
dene, så ved fælles hjælp gik det.
Hvis man skulle til Randers, måtte man
efter 29. august 1943 have en passerseddel
hos sognefoged Peder Melgaard. Efter mør
kets frembrud skulle man bære hvidt arm
bind på grund af den dæmpede belysning i
gaderne.
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Anna Skjødt fortæller minder fra krigsti
den.
»Jeg har mange minder fra krigens tid, især
fra de sidste krigsår, hvor jeg gik i skole i
Randers.
Men jeg husker også tydeligt den tidlige
morgen i april måned 1940, hvor krigen be
gyndte. Da var det slut med den fredelige tid.
Mor og far vækkede mig, og vi stod i den
åbne dør og så »de sorte fugle« flyve lavt
over os. Jeg syntes nok, at det var lidt spæn
dende, men jeg bemærkede, at mor og far var
tavse og alvorlige.
Det blev en tid, som var præget af krigen.
Jeg gik i skole hver dag fra Kl. 8.00 til kl.
14.00 - også om lørdagen.
Om vinteren kunne vi køre med postbilen
til skole om morgenen udefra landevejen, og
så tog jeg bussen hjem fra Rådhuspladsen til
Dronningborg Allé, og så gik jeg resten af
vejen hjem. Det var heller ikke altid, at bus
sen kom om morgenen, og så måtte jeg gå
hele vejen ind til skolen. Allerbedst var det,
når vejen og føret tillod at cykle. Men under
krigen kunne vi ikke få cykeldæk, så vi fik en
masse lapper på af kasserede dæk. Gimmingvejen var ikke asfalteret dengang og en

punktering skete jævnligt Jeg kan huske at
bagskærmen skulle være malet hvid, og at
cykellygterne skulle skærmes med sort voksdug, som vi klippede et lille hul i. Vi kunne
ikke se ret meget ved det lille lys, men vi
kunne ses af andre.
Engang imellem skete det, at Harboe, som
var skolebestyrer, ringede om morgenen og
aflyste undervisningen på grund af knuste
ruder fra nattens sabotage. Nogle gange
nåede han ikke at ringe til alle, men så måtte
vi jo cykle hjem igen. Oprykningseksamen
fra 6. til 7. klasse blev ikke gennemført, da
der var for mange aflysninger af skolegan
gen.
Jeg husker meget tydeligt en speciel dag
hen mod slutningen af krigen. Tyskerne
havde indset, at de ville tabe krigen. De satte
vagter op og stoppede al færdsel ud og ind af
byen, og de konfiskerede cykler og heste. Jeg
var i skole den dag, og jeg husker den uro,
der blev. Vore cykler blev gemt væk i en have
bag ved skolen, for at de ikke skulle blive ta
get, og jeg måtte så gå hjem. Jeg gik alene jeg så ingenting, og jeg mødte ingen vagter
på vejen. Men jeg har aldrig følt mig så vel
kommen hjem fra skole som netop denne
dag. Mine forældre havde hørt om uroen
inde i byen, og de havde ringet til skolen og
hørt, at jeg var gået. Som 12-årig forstod jeg
ikke rigtig, hvad det var, der skete, men jeg
forstod på mine forældres modtagelse, at det
kunne have været farligt.
Det var i det hele taget en streng og mørk
tid. Der var jo mørklægningspåbud, så vi
havde købt mørkegrøn maling og malet vore
rullegardiner på begge sider.
Det var næsten umuligt at opdrive stof ud
over noget, der kaldtes »Maksimalstof«. Det
var vævet med papirtråd på den ene led og
opkradset gammelt stof på den anden led.
Det tålte faktisk ikke at blive vasket.
Vi var så heldige, at vi havde nogle ruller
med nyt lærred liggende på loftet. Det syede
vi nattøj af, og noget af det blev farvet og

blev til arbejdstøj til far og vindjakke og cot
toncoat til mig. Mange gamle klæder blev
syet om og genbrugt. Ja, alt kunne bruges,
og hvis vi ikke lærte andet af krigen, så lærte
vi at leve godt med lidt og lave tingene selv.
Vi kunne ikke køre i bil under krigen, for
vi havde ingen benzin. Vores bil stod klodset
op under hele krigen og lidt til. Vores nabo
smeden havde ikke selv plads til deres bil,
men den kunne lige være i vores garage. Da
så krigen var forbi, kom smeden og hans
kone Jane og forærede mor og far en meget
smuk strikket kajfedug, som Jane selv havde
lavet af det fineste hæklegarn som tak for
hjælpen. Den dug har jeg endnu.«

Påsken 1945
Det tør siges, at der blev vendt op og ned på
dagligdagen omkring påsken 1945.
Et kompagni soldater gjorde deres indtog
i Gimming. Det menes, at det var soldater,
der havde været i tjeneste ved Østfronten, og
nu skulle de på en slags rekreation i Gim
ming. Der var ikke andet at gøre for bebo
erne end at parere ordre.
Soldaterne skulle jo indkvarteres. For
samlingshuset skulle netop den dag, de kom,
danne rammen om en bryllupsfest for én af
Jens Møllers sønner, men det forhindrede ty
skerne, så festen måtte holdes under private
former.
Selvfølgelig bliver sammenholdet stort
under sådanne omstændigheder, så ved fæl
les hjælp blev der holdt bryllupsfest.
Soldaterne blev altså indkvarteret i For
samlingshuset og rundt omkring på gårdene.
Der boede soldater i Niels Olesens stuehus
(Tingetvej 10) og et antal i Viggo Nielsens.
En del var indkvarteret i den ene ende af
Støvrings gård. De lavede for øvrigt en
værre ravage i stuen. I 1947 blev stuen reno
veret på statens regning, idet der var skud
huller og væggene meget ramponerede.
Kommandanten lavede hovedkvarter i Mel-
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gaards stuehus (Vestrupvej 138). Næstkom
manderende boede i Hilmers og Maries stue
hus (Vestrupvej 134).
Marie Møller har fortalt, at hun havde
svært ved at vænne sig til, at der gik to tyske
soldater og lavede mad i hendes køkken,
men hun syntes da, at de var meget flinke.
Alle i byen havde jo ingen anden mulig
hed end at gøre, som der blev befalet.
Livet skulle gå sin gang, men krigen kom
lige pludselig meget tæt på. Der blev gravet
beskyttelsesvold ved Forsamlingshuset og på
hjørnet ved Gimmingvej/Vestrupvej. Her sad
soldaterne så på vagt med deres skarpladte
geværer pegende henholdsvis mod Lem og
Udbyhøjvej.

Jens »Musikker« Christensen, som boede
Vestrupvej 137, fortæller følgende:
»En dag, da jeg var på vej i Brugsen med
datteren Tove, blev jeg passet op af en tysk
officer. Han spurgte mig, om det var rigtigt,
at jeg havde et rum i kælderen uden vinduer.
Det ønskede han at benytte som arrest til en
ung mand, der havde sovet på vagten.
Jeg turde ikke benægte det, og straks efter
blev fangen, en 16-års knægt, ført ned i vo
res kælderrum og en bevæbnet vagtpost sat
til at passe på ham.
Tyskerne brugte ellers skolens vaskehus
som arrest, men netop den dag havde de
»store badedag» i vaske huset, og derfor
måtte de finde et foreløbigt sted at opbevare
fangen.
Tilsyneladende fik han ingen forplejning.
Min kone Astrid syntes det var synd for den
unge mand og ville gerne give ham noget
mad, men det var vanskeligt på grund af
vagtposten.
Rummet havde vi indrettet med en seng
som en slags beskyttelsesrum i tilfælde af
bombardement. I muren ind til det bagved
liggende brændeskur var en mursten fjernet
som en slags luftkanal. Astrid smurte nu en
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god madpakke, og med den i lommen gik jeg
ned og lod som om, jeg skulle hente brænde.
Jeg fik listet murstenen ud og skubbet mad
pakken ind. Ved 22 tiden samme aften blev
fangen overført til vaskehuset, og næste dag
fandt vi madpapiret godt gemt langt inde un
der sengen.
Smeden, som vi var nabo til, var meget
imod tyskerne. Både smeden og Jane var
stærkt troende mennesker, og på grund af de
res religion ville smeden ikke arbejde for ty
skerne om søndagen.
En helligdags morgen i påsken så vi, at et
par tyskere prøvede at banke smeden op,
dels på døren og dels ved sovekammervin
duet, men smeden lukkede ikke op. Så gik en
af tyskerne over i skrotbunken og fandt no
get, der kunne åbne døren til smedjen. Der
efter lavede de selv det, der skulle laves.
Da fredsbudskabet kom, var der også en
tysker på smedens gårdsplads. Samme dag
bagte Jane småkager, og da hun så ud af vin
duet, kom der endnu en tysker, som fortalte
om budskabet til den første tysker. Så be
gyndte de at danse rundt med hænderne over
hovedet.
Det blev Jane så glad over at se, at det
blev belønnet med friskbagte småkager.«

De menige soldater var faktisk nogle stakler.
Mad fik de for lidt af, og deres tøj var noget
usselt noget.
Anna Skjødts far havde en ung soldat på
16 år fra Polen boende. Han rendte i hælene
på ham dag ud og dag ind. Da krigen nu var
ved at finde sin afslutning, var han selvføl
gelig bange for, hvad der ventede ham. »Jeg
vil blive hos dig her i Danmark,« sagde stak
len mange gange. Men det kunne han selv
følgelig ikke. Han fik at vide, at han skulle
tage hjem, når krigen var slut, og så kunne
han komme tilbage. Nogle måneder efter kri
gens afslutning fik Anna Skjødts forældre
brev fra ham. Hele hans nærmeste familie
var væk. Han havde dog fundet nogle slægt

ninge, der kunne tage sig af ham. Sådan var
der utallige skæbner.
De sidste dage inden befrielsen var ikke
rare at komme igennem, hvis man havde hest
eller cykel. Tyskerne havde jo brug for at
transportere sig hjem, så pludselig en dag
blev Gimming lukket for omverdenen og he
steejerne fik besked på at aflevere deres
heste.
Det rygtedes meget hurtigt. Man ringede
til hinanden og sagde bl.a.: »Du har da ingen
transportspande i dag, vel?« Så var man klar
over, at noget var i gærde. Mange fik travlt
med at få de bedste heste gemt af vejen. De
blev ført ud til de yderste dele af engene.
Hvis det kunne nås, bandt man våde sække
om et ben, så man skulle forledes til at tro, at
hesten var syg. Måske kunne man fremvise

attest på, at hesten var særlig meget værd. Så
enten måtte de give en meget høj pris eller
lade den være. Der blev faktisk betalt for he
stene, men pengene, de gav, var ikke meget
værd. Foder til hestene måtte landmændene i
fællesskab sørge for.
Cykler, gode arbejdsredskaber o.l. blev
smurt ind i olie og gemt væk på lofterne
sammen med det gode tøj, så tyskerne ikke
skulle tage det alt sammen.
Marie Møller har fortalt, at den unge ty
ske næstkommanderende, der boede hos
dem engang imellem spillede på deres kla
ver. Netop den 4. maj 1945 sad han og spil
lede. Få sekunder efter, at han havde forladt
stuen, kom det glædelige budskab, at Dan
mark var befriet. Det øjeblik glemmer hun
aldrig.

Gimming husmoderforening
Arbejdet som landhusmoder har fra tidernes
morgen været et krævende og ansvarsfuldt
job. I tiden med de store folkehold var det
måske ikke altid så meget det kropslige ar
bejde, der forlangtes af hende, men nok så
meget det at styre en stor husholdning med
bagning, brygning, slagtning og disponering
af madvarer uden vore dages hjælpemidler i
form af fryser og køleskab. Desuden var det
vigtigt at kunne oplære de unge piger til al
slags husarbejde.
Igennem mange år var kvinderne blevet
bevidste om, at der var brug for at dygtiggøre
sig yderligere inden for deres fag - husmo
derfaget. Derfor oprettede man omkring
1920 landet over husmoderforeninger.
Gimming Husmoderforening blev først
startet i 1943; måske under indtryk af den

vareknaphed, som var en følge af krigen.
Protokol og regnskab findes endnu, men
der er ikke tale om en fin og dyr protokol.
Nej, den består af et simpelt kladdehefte. Et
vidnesbyrd om kvinders beskedenhed og
sparsommelighed.
Det første år var der 15 medlemmer, og
årskontingentet var 2 kr.
Medlemslisten så således ud:
Marie Møller, Gimming.
Signe Møller, Gimming.
Maja Møller, Gimming.
Dagmar Tovgaard, Gimming.
Esther Høgh, Gimming.
Jensine Cramer, Gimming.
Karen Jensen, Gimming.
Fru Frandsen, Tjærby.
Kirstine Pedersen, Tjærby.
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Marie Traberg, Tjærby.
Astrid Asferg, Tjærby.
Anna Nielsen, Gimming.
Marie Olsen, Tjærbygård.
Hertha Rasmussen, Gimming.
Bodil Andersen, Tjærby.
I 1945 blev foreningen tilsluttet Randers
Amtshusholdningsselskab, og nu blev det
muligt at afholde forskellige kurser med de
res konsulenter som undervisere.
Der blev i årenes løb afholdt forskellige
kurser. Først og fremmest sykurser, men
også kurser i madlavning og henkogning,
partering af gris og udnyttelse af svinekød,
fremstilling af smørrebrød, strikkedemon
stration og juledemonstration.

I november 1948 fremgår det, at forenin
gen samledes om at fremstille æblemost. Det
foregik i Agner Rasmussens lade, hvor alle
bragte deres æbler hen. Man havde i fælles
skab lejet en saftmaskine med presse, og det
blev til ikke færre end 730 liter æblemost å
14 øre pr. liter. Det har nok været en kold
tørn at stå i laden i november, men fælles
skabet lunede.
At damerne også har været sammen på
dyrskue fremgår af kassebogen. En af delta
gerne var så uheldig at få sin taske stjålet.
Kassen betalte hende 15 kr. i erstatning.
I 1956 var der kun 5 personer tilmeldt
med et årskontingent på 5 kr. Man valgte da
at opløse foreningen.

Vandforsyningen
Tiden før vandværket
Før i tiden var det den enkelte husstands eget
anliggende at skaffe sig den nødvendige for
syning af drikkevand samt vand til hushold
ning, vask og rengøring.
I middelalderen var det almindeligt, at de
små bysamfund klarede sig med vand fra kil
der eller større vandløb samt med vand fra
gadekæret, der kunne være en fordybning
fremkommet ved optagning af ler til husbyg
geri.
Senere blev det almindeligt at vandforsy
ningen kom fra brønde, som blev etableret
ved de enkelte ejendomme. For beboere i
ejendomme uden brønd var der oftest lavet
en aftale om benyttelse af naboejendommens
brønd, eventuelt mod at deltage i omkostnin
gerne til brøndens vedligeholdelse.
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I Gimming var der før vandværkets tid
masser af brønde, men også ejendomme
uden egen brønd.
F.eks. havde beboerne i ejendommen
Vestrupvej 171 fra gammel tid ret til at hente
deres vand på naboejendommen Vestrupvej
165. Det fortælles at enkekonen Andrea
Kondrup i 1930’erne dagligt hentede 2
spande vand hos »Bette Peter«, og at der var
en speciel sti til formålet tværs over marken.
Til forsamlingshuset, som ikke havde
egen brønd, blev vandet hentet fra Rasmus
Høghs brønd på nabogården.
Endelig har Carl Drachmann i sit erin
dringsskrift: »Gamle landsbybilleder fra
århundredskiftet« skrevet følgende om by
smed Christen Mønster, der hentede vand
på Rytterskolen:

Rasmus Høghs døtre Esther og Elly på
gårdspladsen i Trehøjegård i 1936.
Bemærk storken i for
grunden og vandpum
pen ved brønden. Her
hentede man vandet
til Forsamlingshuset.

»Smedens embedsbolig havde sine mangler.
Der var således ingen brønd. Men den
ulempe kunne man råde bod på. Den gamle
Rytterskole, der lå ca. et halvt hundrede me
ter fra smedeboligen, havde brønd. Vejen
dertil var lige ned ad gaden. Ingen i lands
byen havde på den tid indlagt vand i husene
som nu. Dagen igennem, når der var brug
for vand i husholdningen, hentede man det
ved brønden, kjallen, som den hed på jysk
dialekt. Hver aften, inden det blev mørkt,
hentede alle husstande i byen én eller to
spande vand, som blev stillet ind i stuehusets
bryggers og stod der natten over. Af denne
■vandforsyning tog man også til kaffekedelen
om morgenen.
At hente vand ved kjallen om aftenen var
dagens sidste gerning. Derfor kunne man se
smeden mod aften gå med vandspandene ned
ad gaden til degnens i Rytterskolen for at
hente vand. Det var hans ret. Han havde al
tid to spande, som han bar i et træåg over
skuldrene. 1 midten af åget var der lavet en
halvrund udskæring til halsen. Ved denne
gamle bæreform blev arme og hænder afla
stede. Åget var udstyret med to stykker tyndt,

stærkt reb, der dinglede ned til hver sin side
af skuldrene. Det havde to kroge af jern til
spandene af træ med jernhank.
Skulle smedekonen eller et af de større
børn hente vandet, var der flere kroge i re
bet, så spandene altid kunne få den rigtige
afstand fra jorden uden at støde på, når man
transporterede dem hjem fra Rytterskolen.
En lidt omstændelig måde at få vand i huset
på, men man skyede ikke en smule besvær i
de daglige gøremål dengang. Det skabte ikke
nogen utilfredshed eller beklagelse. Sådan
var kårene, og der kom altid et smil fra vand-

Smeden som vandbærer.
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bæreren, om man passerede ham. - Ofte med
en skæmtende replik«.

Byens vandforsyning alene fra private brøn
de blev fastholdt indtil 1941, hvor det blev
besluttet at opføre fælles vandværk.

Gimming Vandværk
Fredag den 25. april 1941 afholdtes der stif
tende generalforsamling til det kommende
vandværk for Gimming by. I henhold til teg
ningslisten var der 33 interesserede beboere,
der havde givet forhåndstilsagn og ønskede
tilslutning til et fælles vandværk.
Til stede var Ingeniør Uffe Hansen fra fir
maet Uffe Hansen og Co. Han redegjorde for
udbygning og anlægsudgifter. Efter en del
diskussion oplæstes udkast til love og ved
tægter, og de vedtoges af de tilstedeværende.
Dette var starten til Gimming Vandværk I/S.
Det blev også vedtaget, at man hovedsa
gelig skulle bruge lokale til gravearbejdet i
byen. Man måtte dog hente en murer uden
bys.
Til bestyrelsen blev valgt: gårdejer Jens
Møller, forpagter Jens Jensen og rentier
Bernhard Pedersen.
Anlægsudgifterne blev anslået til
45.050,76 kr, og i henhold til lov nr. 563 af
31. oktober 1940 om istandsættelse m. v. af
bygninger på landet, søgte man Ministeriet
for Landbrug og Fiskeri om tilskud til det
kommende vandværk. Tilskuddet blev se
nere fastsat til 5.828 kr, som man modtog fra
Finansministeriet den 18. april 1942.
Gårdejer Jens Christian Nielsen i ejen
dommen Vestrupvej 159 gav Gimming
Vandværk et stykke jord på hånden som bo
replads og eventuel byggeplads. Prisen for
grunden var 50 øre pr. kvadratalen, der
skulle udbetales, hvis der kunne findes godt
og tilstrækkeligt vand, som kunne godken
des. Ellers skulle grunden retableres uden er
statning.
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Man skulle bore 37,5 meter, før man fik
tilstrækkeligt og godt vand.
Vandværket blev herefter opført på oven
nævnte grund. Tømrerarbejdet blev udført af
den lokale tømrer, Jens »musikker« Chri
stensen, der også var den første, som passede
vandværket.
Ledningsnettet blev gravet ned i den
hårde vinter 1941/42, og man løb ind i en
masse problemer på grund af frosten. På ge
neralforsamlingen den 29. maj 1942 rede
gjorde boremester Truelsen fra Århus for de
problemer, man havde haft med asbest-cementrørene. Man havde 20 års erfaring med
rørene, og de aktuelle problemer skyldtes
den hårde frost.
Hovedledningen på Vestrupvej er i dag
1999 stadig den gamle asbest-cementledning, som har virket upåklageligt gennem
årene og kun med få brud.
Efter nedgravningen af vandledningen gik
man kort efter igang med kloakering i byen.
Herefter forsvandt Smededammen og grøf
terne langs Bygaden.
Til dækning af anlægsudgifterne ved
vandforsyningen blev det på generalforsam
lingen den 29. maj 1942 besluttet at optage
et lån på 40.000 kr. i Sparekassen. Lånet
skulle afdrages over 28 år og forrentes med
472%.
Interessenterne skulle selv betale installa
tionen fra hovedledningen og ind i huset. På
en faktura fra Bysmeden i 1942 ses, at en in
stallation med 11 meter rør og 2 vandhaner
kostede 147,65 kr.
De månedlige vandafgifter blev fastsat til
3 kr. for den første hane og 50 øre for den
næste. For wc var den årlige afgift 12 kr. pr.
sæde. I 1941 var der i alt 3 toiletter i byen
med træk og slip.
I 1956 laves en ny boring som erstatning
for den gamle, der var næsten tæret op.
I begyndelsen af 1980’erne var der pro
blemer med tilkalkning, som betød at borin
gen måtte udsyres med 3 til 5 års mellem

rum. Antallet af interessenter var næsten
oppe på 90, der nu også omfattede Gimminggård og ejendommene på Tinget.
I 1991 fik Gimming Vandværk tilbud fra
Randers Kommunale Værker om vandforsy
ning herfra.
På en efterfølgende ekstraordinær gene
ralforsamling var der dog flertal for at bibe
holde det private vandværk i byen. Det blev
herefter besluttet, at der skulle laves en helt
ny og dyb boring, som kunne sikre den frem
tidige vandforsyning i tilstrækkelig mængde

og med høj kvalitet. Den nye boring, som er
89 meter dyb, blev lavet yderst på gartner
Glerups mark i 1993. Samme år stillede Ran
ders Kommune krav om vandmåler hos alle
forbrugere i kommunen, således at alle afgif
ter kunne afregnes direkte efter den enkeltes
forbrug. Siden er vandforbruget i byen kraf
tigt reduceret.
I dag (1999) er der 93 interessenter, og i
hele Gimming Vandværks forsyningsområde
er der kun 5 ejendomme, som ikke er tilslut
tet.

Interessentskabet Rismøllebækken
Rismøllebækken, som tidligere kaldtes Nørrekjærsbækken, udspringer i Spangen nord
øst for Gimming og løber til Randers fjord.
Den danner sogneskel flere steder. Bækken
havde stor betydning som vandingsted for
kreaturerne, der græssede i de tilstødende
enge.
Vi er tilbage i tiden, før Gimming havde
fået vandværk. For at spare kræfter med at
hejse eller pumpe vand op ved storvask
brugte nogle af konerne i Gimming at køre
ned, hvor Lemvejen skærer bækken, og
skylle vasketøjet ved vadestedet der.
Interessenterne var de bønder i Gimming
og Lem, der havde jord ned til bækken. De
skulle sørge for, at den blev oprenset hvert
år. Der blev valgt en formand, som sørgede
for at hyre en mand til arbejdet samt op
kræve betalingen hos lodsejerne. Beløbets
størrelse varierede.
Nogle havde et lille stykke mark langs

bækken, andre et stort, og nogle havde endda
mark på begge sider. Bækken blev renset fra
krydset ved Dueholmsvejen til Dronning
borgs jord. Man rensede grøden op for at
vandet kunne flyde frit, så der ikke blev
oversvømmelser. Enkelte år skulle arbejdet
synes. Så lejede man en cykel, så »Synsman
den« kunne cykle fra Randers herud. Den
kostede 2 kr. i leje for en dag.
I dag er bækken offentligt vandløb og in
teressentskabet for længst opløst.
Kloakeringen blev etableret i 1942.
Kloakvandet blev ledet ned til et slambassin
»Lortedammen« kaldet, som blev etableret
nede i engen bag Præstegården og med afløb
til bækken. Mange var bekymrede for, at det
skulle forurene vandet i bækken, så kreatu
rerne ikke kunne drikke det.
I dag føres Gimmings kloakvand gennem
en større ledning til Dronningborg og videre
til rensningsanlægget på Kristrup Engvej.
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Gimming Smedje
Indtil for ca. 30 år siden var der i Gimming
en gammel landsbysmedje. Den var belig
gende Vestrupvej 135. Det er den ejendom,
der i dag (1999) ejes af Niels Aage Sørensen.
Smedjen og den tilhørende bolig var oprin
delig ejet af Gimmings »Bymænd». Det var
de 10 gårdmænd, der ejede matriklerne fra
2a til 11a. Bymændene ansatte så smeden,
som havde titel af »Bysmed«. De senere år
var smeden dog selvstændig, idet den sidste
»Bysmed« i 1948 havde købt smedjen til sin
ejendom.
»Bysmedenes« historie kan føres tilbage
til omkring 1810, men før den tid var der
også personer i byen, der ernærede sig ved
smedevirksomhed.

Den tidligst kendte smed i Gimming var
Jens Sørensen Smed, der ca. 1730 fik fæste
på et gadehus, der var beliggende på den nu
værende adresse Gimming Kirkevej 12. Han
var gift med Bodil Germandsdatter og
havde tidligere været smed i Tjærby. Da Jens
Sørensen Smed døde i 1738 kun 47 år gam
mel, blev der foretaget et skifte, hvor boet
blev gjort op. I skifteprotokollen fra Dron
ningborg Rytterdistrikt står følgende:
»På kongelig majestæts og rettens vegne ha
ver jeg underskrevne Marcus Ulsøe bestalter
Krigsråd og Regimentskriver over det Dronningborgske Distrikts Ryttergods idag den
24. september 1738, ud i lovlig forfald ladet
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møde som fuldmægtig Peder Rasmussen
Bang, udi overværelse af Christen Jacobsen
af Gimming som sig indfandt udi bemeldte
distrikts Birkedommers Hr Rådmand Stabels
fraværelse til foretagende skifte og deling ef
ter afgangne salig Jens Sørensen Smid, som
beboede et gadehus i formeldte Gimming og
sammesteds ved døden afgik, mellem hans
efterladte enke Bodil Giermandsdatter og
deres sammenavlede 3 børn, Søren Jensen
11 år, Maren Jensdatter 15 år og Birthe
Jensdatter 13 år alle hjemme ved moderen.«
Ved takseringen af boet er der et specielt af
snit, der hedder »Smidde Redskab«, som gi
ver et billede af, hvilket grej den tids lands
bysmed havde til rådighed.

»Smidde Redskab«
»Et ambolt, et dito, en spær hage, trende
blocker, fire forhammere, tvende håndham
mere, tvende skraae meisler, stempler, en
sandskee og esse grast, tvende virk jern og et
kegt jern, tvende nagel korn, smidde tænger,
et øxe jern, tvende gi. fiile, en skruestik og en
gi. bælle.«

Redskaberne blev i alt vurderet til 19 rigsda
ler og 3 mark.
Efter Jens Sørensen Smeds død i 1738
hed smeden i Gimming Hans Jensen Loumand.

Hans Jensen Loumand udførte smede
håndværk i byen i 21 år, indtil han som for
gængeren døde 47 år gammel i 1759.

I 1771 nævnes i kirkebogen en smed
Thomas Jensen. Herefter hed smeden Niels
Christensen. I folketællingen fra 1787 næv
nes Niels Christensen at være selvejerhus
mand og smed. Niels Christensen, hvis
hustru hed Kirsten Jensdatter, døde i 1804,
86 år gammel.
Ved Gimmings udskiftningsforretning i
1792 fremgår det, at smedjen på daværende
tidspunkt var beliggede øst for den nu
værende adresse Gimming Kirkevej 12.
Efterfølgeren var en smed ved navn Anders
Pedersen. Ved folketællingen i 1801 boede
Anders Pedersen, der stadig var ungkarl, hos
en af husmændene og nævnes her som smed
i byen. Anders Pedersen blev i 1804 gift med
Kirsten Nielsdatter, og parret fik en datter i
1805 og en søn i 1807, hvorefter de i et af de
følgende år forlod byen.

Herefter hed smeden fra ca. 1810 Christen
Christensen Smed. Han var den første, der
ifølge de gamle kildeskrifter havde titel af
»Bysmed« og formentlig også den første, der
har været ansat af bymændene med bopæl
midt i byen. Hans hustru hed Kirsten Jens
datter, og parret fik i perioden 1810 - 1821 i
alt 8 børn. Christen Smeds virke som by
smed kom til at vare til omkring 1844. Han
døde i Gimming i 1852 i en alder af 72 år.

med Dorthe Maria Elisabeth Andersdatter Schals, der i de følgende 13 år fødte 10
børn. Jens Mønsters virke som bysmed kom
til at vare ca. 35 år, og sønnen Christen, der
formentlig var udlært hos faderen, var i de
seneste år smedesvend hos ham. Jens
Mønster døde i 1894, mens hustruen var død
3 år tidligere i 1891.

I 1883 var sønnen Christen Jensen
Mønster blevet ansat som faderens afløser.
Han blev samme år gift med Maren Søren
sen, der fødte en søn og 2 døtre. En af døtrene var »Kræn Piersens« Madsine, født
1885.
Minder fra Christen Mønsters tid som
»Bysmed« er nedskrevet i Carl Drachmann’s
erindringsskrift: »Gamle landsbybilleder fra
århundredskiftet«.
Carl Drachmann fortæller om smedjen,
der dengang lå ved kanten af »Smededam
men«. Bygningen var af bindingsværk med
et pyramideformet tag af strå. Foran smedjen
var der en stor hånddreven slibesten med et
håndsving af jern. Indvendig på det lerstam
pede gulv var der en stor ambolt og en op
højet muret esse forstærket med jernramme.
Til essen hørte en blæsebælg. Desuden var
der en filebænk med en håndbetjent borema
skine.
Når smed Mønster arbejdede, var han al
tid iklædt et stort læderforklæde, der nåede
lige fra halsen og til træskonæserne.

Efter Christen Smed blev den unge Christen
Christensen ansat. Han var kun i byen en
kort periode. Christen Christensens hustru
hed Ane Poulsdatter.
Fra 1847 var Jens Christiansen Mønster
»Bysmed« i Gimming. Han var født i 1823
som søn af bysmeden i Tjærby. Den 27.
marts 1847 blev han gift i Gimming Kirke

Skøjtende børn på smededammen.
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Ved siden af smedegerningen havde de haft
nogle få køer, som sikkert har gået på græs
derude. Carl Drachmann fortæller i øvrigt i
sit skrift: »En Rytterskole«, at smeden som
meren igennem vandede sine 3 køer ved
brønden i Rytterskolen. Christen Mønster
døde 1916 i Gimming. Hustruen Maren
Sørensen flyttede til Randers og døde der i
1925.
Skoning af heste foran den gamle smedje.

Nogle af de væsentligste opgaver på den
tid var skoning af heste og udskiftning af
jernringe på vognhjul, og Christen Mønster
havde da også titel af »Vogn- og Beslag
smed«.
Til at hjælpe mester var der dengang også
ansat en smedesvend.
Til smedjen hørte embedsboligen, der på
den tid havde to længer. I den længe, der
vendte gavlen ud mod vejen, var der en gil
desal. Den blev brugt indtil Gimming for
samlingshus blev bygget i 1899. Salen blev
kaldt »Gimming Forsamlingssal«.
På en sommerdag i et af de første år af
dette århundrede forsvandt den gamle
smedje i flammerne. Der blev ringet med
kirkeklokken med såkaldt halve slag, hvilket
betød, at der var ildløs. Men selv om den
gamle brandsprøjte, der stod i sprøjtehuset
ved siden af smedjen, blev halet frem, var
der ikke noget at gøre. Den gamle stråtækte
bygning brændte hurtigt ned. Årsagen til
branden var et lille stykke glødende jern.
Under arbejdet var det blevet ramt af for
hammeren, så det fløj op gennem loftlem
men og antændte stråtaget. Efter branden
blev der bygget en ny smedje, men Christen
Mønsters tid som by smed var nu snart forbi.
Herefter flyttede han og hustruen ud i den
yderste ejendom i Østergrave. Den havde de
selv opført på matrikel nr. 15i, nu Vestrupvej
181. Jorden havde de købt allerede i 1889.
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Den 1. november 1911 meldte smed Karl
Sørensen sig ind i Gimming Brugsforening,
men om han var smedesvend eller eventuelt
Christen Mønsters efterfølger som bysmed
vides ikke.
Den 1. november 1914 ansatte by lavet en ny
»Bysmed« ved navn Jens Peder Pedersen.
Ansættelsen skete hos oldermanden Niels
Christian Nielsen, og lejen for smedjen blev
fastsat til 150 kr om året. Jens Peder Peder
sens hustru hed Christiane Jensen, men hun
var nu mere kendt under navnet »Jane«. Jens
Peder Pedersens virke som smed i Gimming
kom til at vare i mere end 50 år, og i hele den
tid var han meget afholdt og respekteret af
Gimmings borgere.
Et godt billede af smed Pedersen fås fra
Randers Dagblads omtale af 40 års jubilæet i
1954. Ved den lejlighed var der frokost i
hjemmet, hvor blandt andet forskellige gros
sister var til stede. Om aftenen deltog 150
Gimmingborgere i en middag i forsamlings
huset. På dagen var der flere taler.
Sognefoged Peder Melgaard sagde ved
den lejlighed følgende:

»Du har været os en rigtig smed Jens Peder
Pedersen. Du har altid behandlet vore sager,
som var det dine egne, og når du har lovet en
ting færdig, kan vi være sikker på, at den lig
ger klar til afhentning på det tidspunkt, du
har fastsat«.
Og fra sognerådsformand Jens Møller lød
det:

Smed Pedersen og Jens »Musikkers« datter Tove.

»Du har røgtet din gerning så godt, som det
er et menneske muligt, og har gjort ret og
skel til alle sider«.
Jane var ofte sin mand en god hjælp, f.eks
hjalp hun gerne, når der skulle lægges en ny
jernring om et vognhjul, et arbejde der skulle
udføres hurtigt og præcist. Det var heller
ikke ualmindeligt at se hende svinge forham
meren, for mens smeden var en lille mand,
var Jane en stærk kvinde og godt bred om
bagen. Ud over støtten til sin mand var Jane
dygtig til at fremstille finere håndarbejde,
som hun solgte på torvet i Randers. Engang
havde hun på bestilling lavet en stor strikket
lysedug, som skulle leveres til en kunde i
Randers. Lysedugen var sort og derfor meget
speciel. Pakken med lysedugen blev imidler
tid stjålet fra hende på torvet i Randers, in
den hun havde fået den afleveret. I stedet for
at ærgre sig over det store arbejde, hun havde

haft med lysedugen og nu måtte gentage,
slog Jane et skvalder op og udtalte: »Jeg gad
nu nok se vedkommendes ansigt, når hun
lukker pakken op og ser, at den er sort!«
Smeden og Jane var med i Indre mission,
og i en årrække omkring 1930 holdt de søn
dagsskole.
Søndagsskolen blev holdt på skift mellem
dem og Søren Rasmussen’s i »Hvessen« ved
Udby høj landevejen.
Skolen blev ledet af to mænd fra Indre
mission i Randers. De læste blandt andet op
fra Biblen og fortalte historier med kristent
indhold. Der blev også sunget, og hertil spil
lede Jane på orgel. Desuden fik børnene slik.
De børn, som mødte op, blev krydset af i
en bog, og når sæsonen var ovre, fik det barn
med de fleste krydser en præmie. Vinderen
af præmien, som var en bog, var oftest Hans
Rasmussen eller John Rasmussen fra »Hves
sen«.
197

I 1948 var det slut med en bysmed i Gimming, for da solgte bymændene smedeboli
gen til Jens Peder Pedersen, der herefter blev
selvstændig.
I skødet, der er dateret 19. maj 1948,
måtte smed Pedersen dog acceptere følgende
klausul:

»Køberen forpligter sig til, når han ikke læn
gere ønsker at udføre smedehåndværk i Gimming, da at sælge den her omhandlende
ejendom til en smed, der fortsætter forret
ningen«.

Og denne klausul levede Jens Peder Peder

Køllen

Køllen set fra syd før Lemvejen blev rettet ud.
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sen op til. I 1966, da han og »Jane« efter 52
år i Gimming trak sig tilbage for at gå på
pension, blev smedjen med tilhørende bolig
solgt til smedemester Egon Ax. Smed Peder
sen og »Jane« flyttede selv til Dronningborg.
Men tiden med en rigtig landsbysmedje
var nu forbi.
Egon Ax solgte stedet til Ejnar Thomsen. I
1969 blev det overtaget af Chr. Wenderby.
Siden har Wenderbys datter og svigersøn,
Margit og Svend Christensen, og nu deres
datter og svigersøn, Susanne og Niels Aage
Sørensen, boet på stedet.

Køllen set fra sydvest med den nye vej
foran. I baggrunden ses Præstegården.

Når man snakker med de ældste
borgere i Gimming, hører man
dem ofte nævne »Køllen«. Og
når man så spørger efter, hvad
køllen var, får man den forkla
ring, at det var en lille firkantet
bygning med pyramideformet
tag, som lå i det nordøstlige
hjørne af Høghs toft nord for
gården.
Køllen blev de seneste år brugt til opbe
varing af maskiner, men blev brudt ned, da
Lemvejen i begyndelsen af halvtredserne
blev rettet ud.
Men hvorfor var denne særprægede byg
ning i sin tid blevet opført, og hvad blev den
oprindelig brugt til?
Forklaringen skal findes helt tilbage i for
rige århundrede, hvor der blev brygget øl til
eget forbrug rundt om på gårdene.
01 blev brygget op til højtiderne og speci
elt til høsten, hvor der var særlig behov for at
drikke.
For at kunne brygge øl skulle der bruges
malt, som er byg, der - efter at være blevet
udblødt i vand og efter at have spiret - tørres,
hvorved spiringen afbrydes. Og det er til
denne tørreproces maltkøllen kommer ind i
billedet.
Maltkøller var indrettet med ildsted forne
den, og over dette var lagt et eller flere gulve,
f.eks. af jernriste, hvorpå malten kunne
lægges og her tørre i varmen og røgen fra
ildstedet.
Maltkøller var oprindeligt indrettet i for
bindelse med køkken- eller bryggersildste
der på gårdene, og de var tit placeret i gavlen
af stuehusene. Men da malttørringen gav
lugt i huset og ofte var årsag til gårdbrande,
blev det moderne at bygge maltkøller som

fritliggende bygninger, hvorfra en evt. brand
ikke kunne nå gårdens øvrige bygninger.
En maltkølle var ofte fælles for flere
gårde.
Et bedste gæt vedrørende Køllen på
Høghs toft er, at den blev bygget i 1838
samme år, som Christen Jensen Ladekarl op
førte det nuværende stuehus. Dels var malt
køllen jo bygget i samme bindingsværksstil
som stuehuset, og dels har den jo muligvis
erstattet en maltkølle, der har været i det tid
ligere stuehus. Måske brændte dette på
grund af maltkøllen? Hvem ved?
I de fritliggende maltkøller var det oftest
mændene, der stod for malttørringen, og det
var ikke unormalt, at manden, når han om af
tenen sad og tørrede malt, fik besøg af sine
landsbyfæller. Her sad man så i den røg
fyldte luft og fik en hyggesnak og lidt til at
skylle halsen med.
Hvor mange af gårdene, der har været
med i maltkøllen på Høghs toft, vides ikke,
men da der ikke er berettet om andre fritlig
gende maltkøller i byen, kan den i princippet
have været fælles for hele byen.
Ølbrygningen på gårdene ophørte de fle
ste steder i slutningen af forrige århundrede,
så i dag (1999) er der ingen, der kan huske li
vet omkring »Gimming Køllen«, da den var
i dens oprindelige funktion.
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Gartneriet på De østre Grave

Vestrupvej 170

Skrevet af Niels Grey Sørensen, Århus

Gartneriet blev grundlagt i 1882 af Niels Se
verin Sørensen. Han var født på Frellinggård
i Ebdrup sogn på Djursland i 1841.
Fra 1869 og 4 år frem i tiden uddannede
han sig på forskellige gartnerier, dels på
Djursland og dels i Århus. Derefter havde
han i årene fra 1873 til 1882 forskellige plad
ser på godser og herregårde. Først på Skafføgård, der ejedes af konseilspræsident
(statsminister) J. B. S. Estrup, senere hos
godsejer F. von Folsach på Ristrup og Gjessinggård.
På skudsmålsbogens sidste side følger vi
opbruddet fra Tvede. Den ny Gimmingborger er med familie tilmeldt sognet den 2.
april 1882.
Ejendommen, benævnt matrikel nr. 15b,
blev i 1857 udstykket fra gården i Gimming
by, matrikel nr. 15a.
Murer Søren Andersen Bødker, der for
mentlig opførte bygningerne i 1858, boede
der indtil sin død i 1877. Herefter solgte en
ken Maren Christensdatter i 1880 ejendom
men til sin svigersøn, slagter Thomas Ras
mussen Bach, som igen i følge købekontrakt
dateret 13. februar 1882 solgte til Niels Se
verin Sørensen.
Jorden nord for huset var byens fælles
jord. Det var en grusgrav, der blev brugt som
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vaskeplads ved rengøring af arbejdskøre
tøjer.
Foran huset førte en sti ned til matrikel nr.
15d. Denne parcel var i 1863 solgt til Kjeld
Andersen og hans kone Mette Kirstine
Jensen.
De havde adgang til at benytte brønden på
Niels Severins ejendom mod at deltage i
vedligeholdelsen og betale en årlig afgift, og
»...han skal have fri færdsel over matrikel
nr. 15b til sit hus, hvis det formenes ham at
have sådan færdsel over byens jord, hvor han
nu udøver den«.
11914 købte Niels Severin af bymændene
»det trekantede areal nord for huset«. Der
blev udstedt en kvittering på beløbet, og det
var den eneste adkomst til jorden, som Niels
Severin havde.
Grusgraven blev planeret og tilplantet, og
der var plads til en lille dam fyldt med frøer
og vandinsekter. Afslutningen på den lang
strakte slugt var to terrasser med stensæt
ning, beplantet med blomster.
I 1917 købte Niels Severin matrikel nr.
15d af arvingerne efter Mette Kirstine for kr.
400.- Nu fik ejendommen det areal, som den
havde, da den blev solgt i 1986 efter 104 år i
slægtens eje.
Der skulle kultiveres og plantes, og sam-

Niels Severin Sørensen og Mette Marie Nielsen som grundlagde gartneriet i Østergrave.

tidig anlagde Niels Severin mange af omeg
nens haver. Det var nødvendigt med udear
bejde for at få økonomien til at hænge sam
men.
Efterhånden fik han hjælp til arbejdet af
sin søn, Sofus Severin Sørensen, der senere
overtog gartneriet. De nåede så langt som til
Tvede for at anlægge haver. De skulle hjem
mefra ved 5.30-tiden for at være fremme ved
7-tiden. Så arbejdede de hele dagen afbrudt
af måltiderne, som de indtog sammen med
gårdens beboere.
Efter aftensmaden gik turen tilbage til
Gimming. Når arbejdet strakte sig over flere
dage, overnattede de ofte på arbejdsstedet.
Gartneriet skulle også passes. Niels Seve
rin sørgede for at dyrke forskellige kulturer,
så han kunne overleve, hvis én eller to slog
fejl. Der blev plantet frugttræer og frugt
buske, og der blev dyrket mange grøntsager.
Om vinteren rensede han blomsterfrø og
andet frø, som han solgte om foråret. Til
brug ved rensningen havde han bygget en

lille bordmodel af en kornrenser med sold og
tandhjul af træ. Varerne blev solgt på torvet i
Randers. Transporten foregik pr. trækvogn.
Sofus agerede hest, og Niels Severin skub
bede på læsset. At gå til Randers var almin
deligt omkring århundredskiftet. Cyklen
havde kun lige set dagens lys, og havde man
ikke hest og vogn, var der ikke andre mulig
heder end »apostlenes heste«.
Niels Severin regnede det ikke for noget
at gå til Randers og tilbage igen, da han var
over 80.
I 1923 overtog næste generation gartne
riet, men Niels Severin og hans kone Mette
Marie blev boende og hjalp til med arbejdet
både ude og inde. De opnåede begge en høj
alder. Niels Severin døde først, da han var
93.
Maren og Sofus Sørensen fik mange gode
arbejdsår og derfor mulighed for at udbygge
og forbedre gartneriet.
Det første drivhus blev bygget, arealet
med mistbænke voksede, og der blev bygget
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frugthus. Beboelsesarealet blev nødvendig
vis udvidet, da familien voksede.
Huset var gammelt og upraktisk. Det
krævede megen vedligeholdelse både ude og
inde, men Maren og Sofus var omhyggelige
med at forbedre, vedligeholde og reparere.
Bindingsværket skulle have en omgang hvert
år. Det var et skønt syn at se huset ved pin
setid, når det var pudset og malet, og sam
mensætningen af de gule felter og det rød
brune træværk stod smukt til kastanietræ
erne.
I årene omkring Første Verdenskrig fore
gik transport af varer til Randers pr. heste
køretøj, og denne transportform fortsatte til
op i 30-erne, før hest og vogn måtte vige
pladsen for varebil.
Det var også i dette årti, at pumpen og pe
troleumslampen blev erstattet af vand og
elektricitet, og drivhus nr. 2 blev bygget.
Kort efter besættelsen i 1940 blev benzin
rationeret til kun livsvigtig kørsel, så hest og
vogn måtte på ny tages i brug. Heldigvis var
den gamle fjedervogn stadig i behold, men
det blev nødvendigt at låne en hest, så de
ugentlige ture til torvet kunne gennemføres.
Det daglige arbejde i haven blev udført
med håndkraft. Sofus var ikke meget for ma
skineri. Arbejdet skulle helst udføres på
samme måde, som det altid var udført.
Han var mest tryg ved det kendte. Det var
først i 50-erne, der blev anskaffet en fræser.
Hidtil var jorden blevet bearbejdet ved hjælp
af spade og greb. Til hjælp havde man en
pige og i perioder en mand, f.eks. til hjælp
ved sprøjtning af frugttræer og til andet mere
anstrengende arbejde. Om sommeren hjalp
nogle af byens koner med at få de forskellige
bær plukket af.
Sofus fulgte mange af traditionerne fra
forrige århundrede med at være selvforsyn
ende. Han kunne lave mistbænkvinduer, dog
købte han rammerne, men han satte selv
glasset i. Han flettede selv de kurve, han
skulle bruge, og han flettede halmmåtter til
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at lægge over mistbænkene om natten for at
beskytte planterne mod nattefrost i det tid
lige forår.
Disse arbejder blev udført om vinteren.
Han var udemenneske, og han tilbragte kun
dagtimerne i stuerne, hvis vejret var for
strengt.
Han opholdt sig ikke nødvendigvis i fri
luft, men arbejdede i vognporten eller på sit
værksted, hvor han havde en petroleumsovn
til at holde frostgraderne på afstand.
Beskæring af frugttræer og buske var et
omfattende vinterarbejde, og det skulle helst
foregå, når der var frost i jorden, så man let
kunne færdes uden at synke i.
Arbejdsmængden var bestemt af årsti
derne. Når de første solstråler viste sig, be
gyndte arbejdet med at så og tilberede jor
den, og i sommermånederne slog dagene
knap nok til, så de første aftentimer blev
også taget i brug.
Skønt arbejdsdagene var lange, var der
også tid til socialt samvær med familie og
venner.
Et væsentlig holdepunkt var »Kortklub
ben«, der begyndte først i 30-erne, og den
fortsatte til op i 70-erne. Viggo Nielsen og
Martinus Høgh var med i alle årene. Da Ja
kob Sørensen døde, trådte Holger Larsen til.
Sofus Sørensen fortsatte til op i 60-erne.
Klubben mødtes på skift hos deltagerne,
og spilledagen var onsdag.
Skulle nogen af de fire familier inviteres
til en eller anden sammenkomst, vidste alle,
at det helst ikke skulle være onsdag.
Der blev spillet auktionsbridge, og man
skulle nå tre rubberter. Blev der tid tilovers,
spillede man sjervinsel.
Man gik ikke hjem, før klokken havde
slået midnatsslagene.
Alle deltagere var trofaste til at møde.
Selv under krigen 1940 til 45 trodsede de ud
gangsforbudet, og i de hårde isvintre med så
megen sne, at vejene var ufremkommelige,
benyttede de kane.

Gimming planteskole
Gimming planteskole startede i 1910, da Ja
cob Sørensen købte ejendommen Udbyhøjvej 290 og opbyggede en virksomhed
med frugtplantage, planteskolevækster og
jordbæravl. I årenes løb udvidede han byg
ningerne og byggede drivhus.
I 1916 kom Jacob Sørensens søstersøn
Holger Larsen fra Hillerød i lære i gartneriet.
Jacob og Sine var barnløse, og trods travl
hed i den voksende virksomhed tog de i

1919 efter 1. verdenskrig imod et fjortenårigt
wienerbarn. Pigen hed Ida Hauer, og hun
blev Holger Larsens skæbne. Godt nok rejste
hun hjem til Østrig igen, da sommeren var
gået, men hun blev hentet herop igen tre år
senere for at blive, og den 5.12.1926 stod
brylluppet.
Holger og Ida Larsen fik 8 børn (5 drenge
og 3 piger). I 1946 overtog Holger og Ida
Larsen gartneriet med den forpligtelse, at Ja

Gimming Planteskole omkring 1955 - før Udbyhøj landevejen blev rettet ud.
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cob og Sine kunne blive boende hos dem, så
længe de levede. Da var det en blomstrende
virksomhed med 5-6 gartnerlærlinge og
medhjælpere. Det var så stor en arbejds
plads, at man i rutebilen købte returbillet,
hvorpå der var påtrykt »Planteskolen«.
Den store husholdning blev for en stor del
klaret af Sine. I sæsonen kunne der nemt
være 20 personer at lave mad til. Børnene
fik naturligvis også lært at hjælpe til med lu
gearbejde og frugtplukning. Ikke mindst i
jordbærsæsonen var der brug for alle. Da
startede man kl. fire om morgenen for at
være klar med bærrene til auktionen.
Bær og frugt samt tomater og afskårne
blomster fra drivhus og mistbænke blev solgt
på GASA i Randers. Forår og efterår blev
der solgt frugttræer og prydbuske på torvet i
Randers.
Holger Larsen havde stor succes med at
opformere »Pebertræer«. Det solgte så godt,
at han angiveligt fik råd til at købe ny bil.
Holger Larsen var medlem af Danmarks
Frugtavlerforening og i bestyrelsen for
GASA i Randers fra 1948 - 61.
Holger Larsen fortsatte virksomheden om
end i indskrænket form til få år før sin død i
1985. En af sønnerne forpagtede i en

Holger Larsen og hans brud - Wienerbarnet - fru Ida.

årrække landbrugsjorden, som siden er solgt
fra. I dag bor den ældste søn Carl Larsen i
ejendommen.

Gimmings vognmænd
Igennem knap 40 år har der i Gimming været
drevet vognmandsforretning. I 1930-erne var
der én vognmand i byen, Johannes Madsen,
der boede i huset Gimming Kirkevej 17. Hu
set havde han købt i 1929. Johannes Madsen
hentede foderstoffer, tørv, og hvad byen el
lers havde brug for, nok også varer til
Brugsen. Det faste arbejde, som der var årlig
kontrakt på, var at køre byens mælk til Ran
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ders Andelsmejeri. Udflytterne skulle dog
køre deres transportspande ind til Gimming,
for at få dem med.
I 1935 købte Søren Johannes Cramer hus
og vognmandsforretning, som voksede godt.
I 1942 købte han Villaen Gimmingvej 13 af
enken Maren Thomsen og flyttede derud.
Under krigen måtte Søren Cramer sætte
gasgenerator på bilen, da han ikke kunne få

I 1946 solgtes villaen til vognmand Therkild Christensen, der overtog arbejdet med
snerydning og grusning, som han udførte for
kommunen. Ellers kørte han mest med vej
materialer og lignende.

Søren Cramer var vognmand under krigen. Her ses han
i bilen med påmonteret gasgenerator.

benzin. Han måtte tidligt op for at fyre i ge
neratoren, så han havde gas at køre på fra
morgenen af. Det var besværligt, for træet
skulle jo også være savet og kløvet, inden det
var klar til brug.
Udover kørsel med husdyr, foderstoffer,
brændsel og mælk fik Søren Cramer senere
også arbejdet med snerydning og grusning.

Søren Cramer og fru »Sinne« med deres ældste søn
Niels på køleren. Lastbilen kunne også bruges til
halmkørsel.

Therkild Christensen og sønnen Ivar ved lastbilen uden
for huset Gimmingvej 13.

Mælketuren blev derimod overtaget af
ungkarl Ludvig Sørensen, der boede hos for
ældrene, Ludovika og Søren Sørensen i hu
set Gimming Kirkevej 17. Ludvig Sørensen
havde kun mælketuren et enkelt år.
I 1948 købte Jens P. Christensen (ved ba
nen) vognmandsforretningen og kontrakten
med mejeriet. Mælketuren var den faste del
af forretningen og den, der gav bestillinger
på resten af arbejdet. Ud over kørsel med
husdyr, foderstoffer og brændsel, kunne der
for eksempel medtages medicin fra apoteket
og køres andre ærinder. Jens Christensen har

Jens Christensens lastbil.

205

sågar været ude for at skulle bytte dameun
dertøj. Hvis folk skulle have et ærinde med
til Randers, var aftalen, at der skulle sættes
en fork med en sæk over ud til vejen.
I denne periode blev fragtmandshallen i
Randers etableret, og her kunne de enkelte
vognmænd ved at købe aktier få deres eget
rum.
I 1954 købte Svend Pedersen lastbilen og
kontrakten med mejeriet. Der blev mere og
mere at køre med, og Svend Pedersen havde
i flere år to lastbiler og chauffør til hjælp. En
tiendedel af al mejeriets mælk kom i en peri
ode fra Gimming.
Svend fortæller, at det var et hårdt job at
køre mælketur. Første tur startede kl. 6 om
morgenen og anden tur, oplandsturen, kl.
8.30. Hver gang skulle der håndlæsses ca. 70

spande med 40 kg mælk i hver, og der skulle
returmælk, skummetmælk og valle med til
bage.
Da Kaj Hermind, der var repræsentant for
et tæppefirma, kom til byen, kørte Svend Pe
dersen også med hans kollektion.
Foderstofforretninger, slagterier og meje
rier begyndte efterhånden at specificere kør
slen. For eksempel fik enkelte vognmænd al
kørsel med svin fra flere byer.
Da mejeriet begyndte at køre med tankbi
ler, og folk fik oliefyr, blev kørselsbehovet
mindre.
Svend Pedersen solgte i 1967 begge biler, og
da Therkild Christensen også holdt op i den
periode, var der ikke længere vognmænd i
byen.

Svend Pedersen (med kasket) på en af sine mælketure. Her ved Hornhøjgård i 1956.
På mælkejungen Torben Frost.
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Torvekoner
Før det blev ret almindeligt, at kvinder var
udearbejdende, fandt mange af dem mulig
hed for at tjene penge ved hjemmeavl, hønseavl og håndarbejde.
Nogen af de første man kender til, var
Kirstine Pedersen (ved banen) og Nikoline
Nielsen, som solgte æg og fjerkræ. De tog til
Randers med toget (»Hadsundpeter«), som
havde holdeplads halvvejs mellem Lem og
Gimming. Derned skulle de gå til fods med
deres kurve på armen, - så på toget - som
havde endestation ved Trifolium - og derfra
igen til fods det sidste stykke til torvet.
En dag var de så uheldige, at toget kørte,
netop som de havde fået deres kurve læsset
op, mens de ikke selv var kommet med. Der
stod de så, mens deres varer var på vej til
Randers. Toget var næsten i Dronningborg,

før konduktøren nåede frem til lokomotiv
føreren og fik ham til at køre tilbage efter
torvekonerne. Hver gang var det fast tradi
tion, at de vel hjemme skulle have kaffe sam
men, og den ene skulle have en »klapsam
men« med sukker og den anden én med hon
ning.
Under krigen 1940 -45 var der lukket for
import af udenlandsk frugt. Derfor kunne al
slags dansk frugt og bær sælges. Det gav nye
muligheder for torvehandel.
Nu kom flere med. En af dem var Pouline
Madsen (ved banen). Hun solgte blomster,
frugt og bær fra haven og desuden æg og
slagtekyllinger.
En særlig farverig kone var Anna Hoppe.
Hun og Niels Hoppe boede i mange år i Ryt
terskolen. Meget hurtigt fik Anna lavet haven
»Hadsundpeter«
glemte engang at få
torvekonerne med.
Her ses skinnebussen
på banens sidste dag
den 31. marts 1969.

På torvet ved Ran
ders bys 650 års
jubilæum i 1952.
Her torvekonerne
Pouline Madsen til
venstre og Elsebeth
Kondrup til højre.

om med stauder i lange rækker til afskæring
med salg for øje. Hun havde stort handelsta
lent og var ekspert i tørrede blomster og de
korationer. På torvet bar hun altid et særlig
fint, hvidt, stivet hovedtøj - en såkaldt »Helgolænder«.
Egentlig var hun ikke særlig pyntesyg. En
dag, da hun fik et lift til Randers, var hun i
gummistøvler på vej til datteren i USA. Hun
forklarede, at gummistøvlerne ville give
overvægt i kufferten, når hun nu skulle flyve,
og derfor kunne hun spare ved at tage dem
på. Støvlerne var en gave til datteren.
En anden torvekone var Julie Nilsson - i
byen kendt som »Moster Julie«. Hun boede
sammen med sine søstre Nikoline og Emma
i det lille stråtækte hus (Vestrupvej 128).
Egentlig var det først, da søsteren døde, at
Julie gik i gang med torvehandelen. Hun
solgte især æg og fine håndarbejder, som hun
selv havde fremstillet. Det drejede sig om
dækkeservietter, mellemlægsservietter og ly
seduge strikket af det fineste hæklegarn. Hun
tjente også lidt ved at ordne folks finere
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håndarbejder, når de havde været i brug. De
blev vasket, stivet og spændt ud, så de var
klar igen til næste gæstebud. Julie var jo ef
terhånden en ældre pige, men på torvet ville
hun. Det kunne se ret faretruende ud, når hun
var på vej til Randers med cyklen godt be
læsset med varer. Bilister kørte i en stor bue
om hende, for der var jo ingen cykelsti på
Udbyhøjvej dengang.
Julie Nilsson døde i 1982 - 87 år gammel.

Julie Nilsson med sin cykel.

Gimmings kogekone Christine Cramer
Christine og Niels Cramer boede i huset
Gimming Kirkevej 15. Christine var en me
get myndig kogekone, som mestrede sit fag
til fulde. Hun var efterspurgt ikke bare i
Gimming, men i omegnsbyerne vidt om
kring. Når hun skulle koge til gilde, havde
hun altid sin højre hånd, Nikoline Nielsen
med sig. Hende var hun flink imod, men der
var jo brug for mindst én mere til at skrælle
og til opvask o. s. v. Den tjans var der ikke

rift om. Man var ret bange for Christine, for
hun hundsede og skældte og var svær at gøre
tilpas.
Det startede gerne med, at hjælperen
skulle vise hænderne frem, så hun kunne
kontrollere, om de var rene. Når farsen til
kødboller skulle køres igennem kødhakkeren, lagde hun 8 tændstikker frem på bordet.
For hver gang kødet blev hakket måtte pigen
fjerne en tændstik. En pige vovede at snyde

Kogekonen
Christine
Cramer i sit
es.
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og fjerne et par stykker af gangen, men det
kunne Christine se på farsen, og så brød hel
vede løs.
Christine kunne også være en munter
kone. Det fortælles, at hun engang sad inde i
salen efter vel udført arbejde. En af byens
gårdmænd - Viggo Nielsen - stod ved siden
af, og Christine sagde venligt til ham: »Du
må da godt sidde her på mit skød Viggo«.
Han svarede tørt, imens han så undersøgende

på hende: »Jamen huer æ-e?« Christine var
nemlig en rigtig kogekone - godt bred om
bagen.
Når sådan et gilde var vel overstået for
køkkendamerne, så spiste de ikke rester af al
den gode mad, de havde frembragt. Nej, de
lavede en gang »Dykænder«, (rugbrødster
ninger i varm mælk) før de gik hjem. De
skulle jo hver gang lave suppe, steg og des
sert, og det blev træls at spise festmad så tit.

Min mor, Jensine Aagaard
Fortalt af Ragnhild Simonsen, f Aagaard
Min mor, Jensine Aagaard, kom til Gimming
i sommeren 1939. Baggrunden var, at vi
havde mistet vores far Anton Aagaard i nov.
1938.

Vi boede i Sdr. Onsild, hvor min far ar
bejdede ved jernbanen. Jeg husker den dag i
dag ganske tydeligt, at baneformanden kom
til vores hjem og fortalte, at min far var fal-

Viggo, Ragnhild, Jens og Krista Aagaard lige ankommet til Gimming i 1939.
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Jensine Aagaard. (1983).

det død om ude på linien ramt af en blod
prop. Min mors reaktion var så voldsom, at
hun aborterede det barn, hun ventede. Vi
børn og vores hund måtte i pleje en tid hos
noget familie, som kom og hentede os i bil.
At vi skulle køre i bil, var for os så stor en
begivenhed, at det lige i øjeblikket overskyg
gede den sørgelige anledning. Mor blev ikke
rask nok til at deltage i fars begravelse.
Mor stod nu med 6 børn, hvoraf de to æld
ste drenge, Knud og Gunnar, var konfirme
rede og ude at tjene. Jeg selv var 8 år, Viggo
var 10, Jens var 4 og Krista 2 år. Min mor
måtte nu finde udveje for at klare sig alene
med os børn. Hun kunne få en lille enkepen
sion, og det man kaldte enkebørnspenge til
os 4 børn. Hun klarede vinteren over i Sdr.
Onsild, men sommeren 1939 skaffede vores
bedsteforældre Lars og Mariane Larsen i
Harridslev os til Gimming, idet de købte hu
set Vestrupvej 126 og lod mor sidde til leje i
det.
Huset var forsynet med el, og det var en
luksus for os, men vandet skulle hentes ved
brønden hos naboen Kræn Dahl. Det var
mange spande vand, vi skulle hente, da mor
hurtigt fik arbejde med at vaske og reparere

tøj for karlene i byen, og mine store brødre
sendte jo også deres vasketøj hjem. Min mor
var ikke ked af at tage fat og fik arbejde
rundt om på gårdene i byen. Til at begynde
med måtte hun have Krista med, da hun var
for lille til at være alene hjemme.
Mor var medhjælper ved hovedrengøring,
storvask og slagtning. Ind imellem var der
også en barselskone, der behøvede hjælp.
Det var ikke de store penge mor kunne tjene,
men hun fik tit godt aflagt tøj til os børn, og
der var god hjælp i en slagtepakke.
Jeg husker også, at mor tjente penge ved
at vaske og stryge de fine skjorter, som
trænerne henne ved Ladekarls skulle have
på, når de skulle på væddeløbsbanen. En
overgang påtog hun sig morgenmalkningen
ved Marie Kirk.
I en hel del år var mor vært for Forsam
lingshuset. Det betød en fast årsløn imod at
holde huset rent og at lave kaffe til møder og
lign. Der kunne sommetider være kager eller
is (smeltet) tilovers, som vi børn nød godt af.
Men vi måtte også hjælpe mor med gulv
vask, især under bænkene langs væggen. Når
der skulle være møde om vinteren, skulle der
jo fyres op i god tid, for at salen kunne blive
211

gennemvarm inden aften. Så var det min
pligt, når mor var på arbejde, for hver halve
time at løbe hen og fyre; for den store kak
kelovn kunne æde en masse brændsel.
Min bror Viggo blev hurtigt medhjælp på
Viggo Nielsens gård efter skoletid og senere
også Jens.
Da jeg var 11 år fik jeg plads som hjælpe
pige hos en gigtplaget kone, som boede sam
men med sin søn, Jens Chr. Nielsen i ejen
dommen Vestrupvej 159 (senere Glerups
gartneri). Konen var så gigtkroget, at hun
kun kunne flytte sig ved hjælp af to stole,
som jeg skulle flytte skiftevis foran hende.
Efter skoletid skulle jeg gøre rent og lave
mad efter hendes anvisning.
Min lillesøster Krista var jo meget tit al
ene hjemme, når hun kom fra skole, men

også hun fandt ud af at tjene penge på et job.
Fra hun var 9 år, var hun barnepige til Jytte
Tovgård og til Peter og Torben Frost. Det be
tød: at trille med dem i barnevogn, at lægge
bleer sammen o. s. v. Et ansvar, som hun tog
meget alvorligt.
Vores mor gav os et godt hjem. Hun lagde
stor vægt på, at vi altid opførte os pænt, var
rene i tøjet og gjorde vores skolearbejde or
dentligt. Vi har heller aldrig mærket til mob
ning fra andre børn hverken i skolen eller i
fritiden.
Mor blev egentlig meget gammel i be
tragtning af det slidsomme liv, hun har haft.
Hun nåede at fejre sin 90 års dag, mens hun
boede i Gimming, men måtte til sidst på ple
jehjem, hvor hun døde 4. Maj 1989 som 91årig.

Elsebeth Kondrup Gimmings 100-årige
Ane Elsebeth Christensen Skjøtt er så vidt
vides den eneste Gimmingborger, der har
rundet de 100 år.
Hun kom til verden i Kærby nord for Ran
ders den 1. marts 1895 og døde 7 uger efter
sin 100 års fødselsdag i 1995.
Da Elsebeth var knap fem år døde hendes
far af meningitis, og han efterlod tre drenge
og to piger, hvoraf Elsebeth var den yngste.
Moderen var handicappet og kunne derfor
ikke påtage sig et arbejde og på den måde
opretholde livet for familien. De klarede sig
med kommunehjælp (15 kr. om måneden)
og med hjælp fra familien i form af aflagt
tøj.
Som tolvårig kom Elsebeth ud at tjene. En
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sommers arbejde hos brugsuddeleren i
Kærbybro gav 15 kr. i løn plus en ny kjole.
Det var det første stykke købt tøj, hun havde
fået indtil da.
Fra 1908-1912 tjente hun på mejeriet i
Kærbybro, de sidste to år som mejerske. Ar
bejdet bestod bl. a. i at skumme fløden af
store tønder over i smørkærnen. Det foregik
ved håndkraft med en strippe (en træøse).
I 1914 kom hun til Tjærby som tjeneste
pige hos gårdejer Niels Skjødt. Her mødte
hun sit livs kærlighed, Anker.
De blev gift i 1916 og boede først 6 år i
Tjærby, siden 3 år i Skrødstrup. Fra 1925 til
1971 (46 år) boede de i Gimming i det lille
stråtækte hus ved kirken.

Den 99 årige Elsebeth Kondrup. Her omgivet af oldebørnene Elisabeth og Martin. 1994.

Foruden at passe hus og 4 børn havde El
sebeth mange jern i ilden. At se hende binde
op i høstens tid var en ren fornøjelse. I 25 år
havde hun fast stadeplads på torvet i Ran
ders, hvor hun hver lørdag solgte bl.a.
kranse, som hun selv fremstillede af mos,
tørrede blomster og andre af naturens mate
rialer, som hun selv indsamlede.
I 1971 blev Anker Kondrup så dårligt
gående, at Elsebeth ikke kunne klare at pleje
ham. De solgte huset og flyttede sammen ind
på Vorup plejehjem. Anker døde et halvt år
efter.
Som 76 årig kom Elsebeth nu i den mær
kelige situation at blive sagt op fra pleje

hjemmet. Man kunne åbenbart ikke have en
beboer, der cyklede rundt nede i byen.
Elsebeth havde afhændet alt, hvad der
ikke kunne være i en plejehjemsstue, og hun
måtte nu starte forfra med at finde en lejlig
hed og anskaffe sig det nødvendige. Det blev
til 12 år, først i Dronningborg og siden i Ran
ders, før hun flyttede på Dronningborg pleje
hjem.
Også her var Elsebeth åndsfrisk og aktiv.
Hun var altid parat til et slag kort og havde
gang i fremstilling af strikkestrømper til sin
store familie, som med tiden var vokset til 4
børn, 14 børnebørn, 28 oldebørn og 9 tipol
debørn.
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Eneboeren »Kræn Hoe«
Christen Hoe var en ungkarl, der bortset fra
soldatertiden boede hele sit liv i Gimming.
De ældste i byen mindes ham som en ene
boer, der havde en ejendom sydøst for
Præstegården, beliggende på den nuværende
adresse Gimming Kirkevej 21. Til ejendom
men hørte jorden nord for parcelhusene
langs Gimming Kirkevej samt noget engjord
ved bækken.
»Kræn Hou«, som han kaldtes, var født
den 11. juni 1879 i det lille stråtækte hus ved
kirken, Gimming Kirkevej 4. Hans fulde
navn var Christen Pedersen Hoe, og han
havde en 2 år yngre broder med nøjagtig det
samme navn.
Forældrene Peder Christensen Hoe og
Dorthe Christensdatter havde i 1880 købt
hendes fødehjem »Gimming Kirkevej 4«,
der dengang var et husmandssted med til
hørende jord. Jorden, som var på ca. ’/2 Td
Hartkorn, var placeret nord for gården
»Nørrekjær«.
Men så skete det, som måske har været af
gørende for de to drenges livsbane. Moderen
Dorthe Christensdatter døde i 1884 og efter
lod to små drenge på 2’ /2 og 41 /2 år.
Senere samme år solgte faderen sin ejen
dom til gårdejer Christen Andersen Møller
på »Nørrekjær« og flyttede med sine 2
drenge ud i Østergrave, hvor han havde købt
østenden af det gamle stråtækte hus, som var
beliggende Vestrupvej 171. Her boede de
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frem til 1896. Peder Hoe havde i 1892 købt
jorden sydøst for Præstegården. Her opførte
han ca. 1896 ejendommen, der i 1909 blev
overdraget til »Kræn Hou«.
»Kræn Hou« og hans far boede nu sam
men i ejendommen, mens broderen var rejst
til København, hvor han ernærede sig som
klunser.
Naboerne, blandt andet Mette Marie
Mønster i huset Gimming Kirkevej 17 og
»Kræn Piersens« Madsine, som boede Gim
ming Kirkevej 23, sendte ofte mad ned til de
2 mænd.
Peder Hoe døde i 1924, hvorefter »Kræn
Hou« levede resten af sit liv som eneboer.
Om »Kræn Hou« og hans levemåde er føl
gende fortalt:
Han havde i de yngre år haft en kæreste, men
da han vendte hjem fra soldatertjeneste,
havde hun svigtet ham. Han besluttede der
for aldrig mere at have noget med kvinder at
gøre
»Kræn Hou« var et alsidigt menneske,
som kunne mange ting, og han var et godt
menneske.
Han klippede Kræn Piersens børn. Det fo
regik i køkkenet, hvor der var lerstampet
gulv.
Der lugtede ellers frygteligt i huset, fordi
der aldrig blev gjort rent og luftet ud.

Stuen blev brugt som kornmagasin, og
inde bagved var der et sovekammer, men der
var ingen bund i sengen. Han brugte normalt
kun køkkenet, hvor han kunne sidde i sin stol
og sove ved det gamle sorte komfur, hvor der
var god varme.
»Kræn Hou« levede et stille og roligt liv
med sin besætning på 4-5 køer og en hest.
Hans ungkreaturer græssede ved bækken.
Hesten som hed »det rø’e« var efterhånden
blevet gammel og kunne knap nok trække
markredskaberne. Når han var i marken med
den, stod han bag den og sagde: »Kom nu
rø’e!« - og engang imellem kunne han få den
til at gå 5-6 meter. Men det var nu heller ikke
så let for hesten. Jorden var ikke passet or
dentligt og var derfor ikke let at trække
markredskaberne igennem. »Kræn Hou«
havde svært ved at tage sig sammen til at
ordne jorden, og når de andre landmænd var
færdige i marken, var han knap nok gået
igang. De senere år blev pløjning og høst
dog klaret af gårdejer Christen Møller på
»Nørrekjær«.
»Kræn Hou« var en nøjeregnende mand.
Engang havde han solgt noget hø til Marie
Kirk, og for at alt skulle gå retfærdigt til,
blev der lagt et par brædder på vægten og
oven på disse høet, som hermed blev nøjag
tigt afvejet.
På sin måde havde »Kræn Hou« altid så
meget at lave, og når han skulle til Randers,
blev det ofte langt op af dagen, inden han
kom af sted. Han var altid klædt på i nyt tøj,
og som transportmiddel havde han en fin let
fjedervogn.
I de senere år var han til fods, når han

skulle til byen, og når han f.eks. skulle til
Randers for at hæve penge til jul, var det
over middag, inden han kom afsted. Når han
så nåede derind, var det hele lukket, og han
kunne gå hjem igen - sådan gik det.
En enkelt gang i sit liv bestemte »Kræn
Hou« sig for at begive sig ud på en rejse til
hovedstaden, fordi han ville besøge sin bror.
Christen Møller’s hjalp ham med at få
købt en billet til København og lånte ham en
kuffert, da han ingen ejede selv. Han kom op
til dem og blev pyntet og gjort klar til rejsen.
Han havde ganske vist selv noget skosværte,
men det var fra dengang, han var inde som
soldat ca. 40 år tidligere. Han fik en stor
madpakke med til flere dage og drog af sted
med store forventninger.
Der gik imidlertid kun 2 dage, så var
»Kræn Hou« hjemme igen. Det havde ikke
været noget for ham - han talte overhovedet
ikke om turen - måske havde han været ude
for en ubehagelig oplevelse. I hvert fald blev
det den eneste gang, han tog til København.
Naboerne var gode mod ham og bragte
ham ofte grønkåls- eller hvidkålssuppe, når
det var på menuen. Om julen fik han en kurv
med sul og god mad. I øvrigt var det fast tra
dition, at julemiddagen blev bragt op til ham
fra Præstegården.
Hans hjem var ikke åben for alle og en
hver, og det var kun ganske få, som blev budt
inden for i huset.
Hans yndlingsplads var i stolen ved kom
furet, og det blev også der, naboerne den 10.
maj 1951 fandt ham død.
Christen Pedersen Hoe, der levede sit spe
cielle liv, blev knap 72 år gammel.
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Gimming sangen
Mel: »Pigerne fra Småland«

Hvor landevejen ud fra Randers, den går stik mod øst,
der ligger vores lille by og skyder frem sit bryst.
Hvor landsbygaden yndigt mellem husene sig sno,
der kan man se småpigerne på gaden to og to.
Det er pigerne i Gimming, i vor lille kønne by,
som går rundt i dukkegaderne med næsen lidt i sky.
Og de pjanker og de morer sig, til dagen er forbi og håber hver for sig, at møde ham de bedst ka’ li’.
På »torvet« står et dukkehus og pynter på vor by;
en kæmperødbøg skaber smukt om bindingsværket ly.
Og husene er lave her, og gaden er lidt trang men rundt i byen hører man ofte fløjt og sang.
Det er drengene i Gimming, som kan gi’ vor by kulør,
når på knallert og på cykel de en tur i byen kør’.
Det er drengene i Gimming, der på »gammeldaws« maner
lidt forelsket suser rundt og efter pigerne ser.

Og rundt omkring i haverne man på en forårsdag
kan se de mange glade folk, der giver sig i lag
med spade, rive, slåmaskine, frø og meget mer’.
Imens de over havehækken til hinanden ler.
Man ser folkene i Gimming, som fra storbys travle larm
tit går aftentur i byens smukke gader arm i arm.
Det er folkene i Gimming, som skam ved at sætte pris på vi sammen - børn og voksne - ejer dette paradis.

Skrevet til Gimmingrevyen 1987.
Tove Foersom.
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Personregister til ejendomshistorie
Navn

Data

Matr.

Navn

Data

Matr.

Aagaard, Jensine
Andersdatter, Ane
Andersdatter, Ane
Andersdatter, Ane Marie
Andersdatter, Anne
Andersdatter, Dorthe
Andersdatter, Maren
Andersdatter, Maren
Andersdatter, Maren
Andersen, Anders
Andersen, Andrea
Andersen, Andrea
Andersen, Christen
Andersen, Christen
Andersen, Else Jensine
Andersen, Jørgen
Andersen, Karen Kirstine
Andersen, Karen Kirstine
Andersen, Lisbeth
Andersen, Marie Louise
Andersen, Niels
Andersen, Niels
Andersen, Peder
Andersen, Peder Thrige
Andersen, Rasmus
Andersen, Rasmus
Andersen, Rasmus
Andersen, Rasmus
Asferg, Lars
Bach, Anders Jørgensen
Bach, Ane Mette Andersen
Bach, Christen Pedersen
Bach, Jens Rasmussen
Bach, Jørgen Christensen
Bach, Rasmus Jensen 1
Bak, Henning
Bang-Jensen, Jens Peter Karl
Basse, Frederik August
Bendixen, Jacob
Bendsen, Rasmus
Bertelsdatter, Anne
Boldsen, Axel Juul
Boldsen, Maren Pedersen
Boldsen, Peder Hansen
Bornech, Anne Marie
Brask, Jens Christensen
Brix, Jens Christian Nielsen
Brix, Niels Peter
Brix, Niels Peter
Brix, Nikoline Nielsen
Broløs, Peder Christensen
Broløs, Rasmus Skifter C.
Broløs, Rasmus Skifter C.
Brøndberg, Niels Laursen

død 1989
1808-1865
1792-1870
1818-1875
før 1700
død 1725
død 1716
gift 1762
omk. 1800
ejer 1891
1859-1949
1859-1949
før 1700
død 1727
1908-1988
1726-1791
født 1887
født 1887
født 1930
omk. 1932
1747-1822
før 1700
død 1616
ejer 1953
1744-1815
1856-1889
død 1830
1856-1889
ejer 1999
1831-1906
1865-1936
1758-1827
1722-1800
1803-1863
764-1829
ejer 1999
præst 1928
præst 1880
død 1748
ejer 1913
før 1700
1884-1944
1866-1958
født 1836
1684-1724
død 1834
1859-1919
1864-1953
1864-1953
1894-1970
født 1880
født 1885
født 1885
død 1869

25c
14a
2a
15h
7a
4a
8a
17c
22
20b
22f
18
12a
12a
13b
4a
15f
5g
15a
15h
13c
10a
7a
11a
10a
20
22
22
13c
14a
14a
9a
6a
14a
6a
8n
12a
12a
9a
13d
6a
10a
18
18
6a
17c
5a
15a
20
15a
22a
5g
15h
20

Brøndum, Maren
Brøndum, Martine
Bækgaard, Lars
Carlsen, Gudrun Marie
Christensdatter, Ane
Christensdatter, Ane Kirstine
Christensdatter, Anne
Christensdatter, Anne
Christensdatter, Anne
Christensdatter, Dorthe
Christensdatter, Ellen
Christensdatter, Else
Christensdatter, Inger C. M.
Christensdatter, Karen
Christensdatter, Kirsten
Christensdatter, Maren
Christensdatter, Maren
Christensdatter, Maren
Christensdatter, Maren
Christensdatter, Maren
Christensdatter, Mette Marie
Christensen, Aage Høgh
Christensen, Agner
Christensen, Anders
Christensen, Anders
Christensen, Ane
Christensen, Ane Kirstine R.
Christensen, Christine
Christensen, Egon Schmidt
Christensen, Flemming
Christensen, Hertha
Christensen, Holger
Christensen, Jens
Christensen, Jens Christian
Christensen, Jens Christian
Christensen, Jens Nøhr
Christensen, Jens Peter
Christensen, Jens Peter
Christensen, Jensine
Christensen, Jensine
Christensen, Johanne Emilie
Christensen, Kaj Rasmus
Christensen, Kirsten
Christensen, Kjeld
Christensen, Lars Frederik
Christensen, Lars Frederik
Christensen, Lovise Emilie
Christensen, Maren Jensdt.
Christensen, Niels
Christensen, Niels
Christensen, Niels
Christensen, Niels Therkild
Christensen, Nielsine
Christensen, Ole Rohde

1904-1985
1885-1969
ejer 1920
død 1943
1798-1863
født 1828
1693-1762
1730-1797
1755-1820
1840-1884
1815-1907
1718-1771
død 1828
omk. 1860
død 1753
1706-1767
før 1700
død 1821
1818-1883
1832-1910
død 1871
ejer 1961
født 1922
død 1694
født 1884
født 1859
født 1901
1884-1967
ejer 1960
ejer 1972
født 1918
ejer 1999
født 1909
1852-1895
1852-1895
ejer 1946
død 1959
1921-1997
født 1914
født 1914
1843-1916
1916-1992
1836-1908
død 1679
1884-1966
1884-1966
omk. 1887
født 1843
før 1700
1734-1792
død 1715
ejer 1946
omk. 1900
ejer 1973

6a
13b
15i
20b
4a
14b
3a
11a
11a
17c
8a
2a
9a
22f
7a
12a
9a
19a
19a
6a
22
22c
8b
12a
25c
10a
3d
22a
14a
14a
7a
7d
8n
25c
13c
8d
5b
5g
7d
22c
15h
7f
14a
3a
22f
4d
13d
19a
8a
9a
2a
7d
18
14a
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Navn

Data

Matr.

Navn

Data

Matr.

Christensen, Peder Urmager
Christensen, Peder Urmager
Christensen, Petra Marie
Christensen, Poul Hjort
Christensen, Simon
Christensen, Simon
Christensen, Svend Erik
Christensen, Søren
Christensen, Thomas
Christiansdatter, Maren
Christiansen, Ane Kathrine
Christiansen, Kirsten K.
Clausager, Anders Bjergbo
Clausager, Anders Bjergbo
Clausen, Hans
Cramer, Niels Hansen
Cramer, Søren Johannes
Cramer, Søren Johannes
Dahl, Kristen Andreas
Dahl, Mary Marie
Damphi, Dorthe Marie A.
Daugaard, John
Drachmann, Gothilff Henrich
Drachmann, Jens Peter
Drachmann, Jens Peter
Drachmann, Jens Peter
Drachmann, Jes Holger
Elgaard, Jens Jensen
Engstrup, Karsten
Eriksen, Holger
Fiil, Ane Nielsdatter
Flade, Niels Laursen
Foged, Kirstine Nielsen
Foged, Kirstine Nielsen
Foged, Niels Nielsen
Frandsen, Bertel
Frandsen, Jens
Frost, Jens Kristian Knudsen
Germandsdatter, Bodil
Glerup, Kristian
Grand, Emil
Gregersen, Anders
Griis, Anne Christensdatter
Griis, Anne Christensdatter
Griis, Christen Nielsen
Griis, Niels Christensen
Griis, Niels Pedersen
Griis, Søren Jensen
Griis, Thomas Nielsen
Guldmann, Frants
Haae, Kirsten Christensdatter
Haahr, Christa
Haahr, Hans
Hansdatter, Severine
Hansdatter, Sophie
Hansen, Aksel
Hansen, Ane
Hansen, Arly
Hansen, Grethe Irene

1885-1968
1885-1968
1897-1981
ejer 1957
død 1830
født 1846
ejer 1967
omk. 1800
1741-1816
død 1835
1860-1944
1873-1926
1911-1992
1911-1992
1676-1729
1879-1936
født 1907
født 1907
1897-1971
1924-1997
gift 1693
præst 1856
1816-1897
1849-1940
1849-1940
1849-1940
ejer 1996
omk. 1860
ejer 1993
ejer 1970
1838-1903
død 1812
1856-1925
1856-1925
død 1876
død 1692
før 1700
født 1922
død 1761
ejer 1973
ejer 1975
ejer 1950
død 1760
død 1760
død 1713
gift 1700
før 1700
omk. 1780
død 1742
ejer 1956
død 1863
født 1962
ejer 1999
omk. 1850
omk. 1813
ejer 1999
omk 1920
ejer 1971
omk. 1965

15a
20
13d
15i
17c
17c
14a
22
8a
17c
11a
14b
5b
7h
6a
22a
7d
22c
13c
18
6a
12a
8a
4c
8d
8a
19a
18
7h
3d
19a
15a
13d
20
20
6a
11a
3a
20
8d
8n
2c
3a
2a
10a
10a
10a
20
10a
8d
15h
2d
20b
22f
17c
5b
5e
13d
22g

Hansen, Grethe Irene
Hansen, Jens
Hansen, Jens
Hansen, Jørgen
Hansen, Maren
Hansen, Niels
Hansen, Peder
Hansen, Sofie Andrea
Harboe, Anders
Havn, Christen Jensen
Henningsen, M. C.
Hermind, Kaj
Hjuler, Johannes
Hjuler, Jørgen
Hobroe, Jacob Jensen
Hoe, Peder Christensen
Hoe, Peder Christensen
Holck, Christen Christensen
Holck, Christen Nielsen
Holck, Peder Nielsen
Horn, Maren Christensen
Horn, Maren Christensen
Horn, Petrine Christensen
Hougaard, Maren C. J.
Hvedsteen, Anders C.
Hvedsteen, Poul Christian A.
Høeg, Johan Henrich
Høgh, Esther Elisabeth
Høgh, Jens Rasmus Selling
Høgh, Niels Selling
Høgh, Rasmus
Høgh, Rasmus
Ibsen, Thomas
Ipsen, Hans Steenstrup
Iversen, Jørgen
Jacobsdatter, Maren
Jacobsen, Ane Marie Kirstine
Jacobsen, Ane Marie Kirstine
Jacobsen, Ane Marie Kirstine
Jacobsen, Christen
Jacobsen, Niels
Jensdatter, Ane
Jensdatter, Anne
Jensdatter, Anne
Jensdatter, Birthe
Jensdatter, Dorthe
Jensdatter, Dorthe
Jensdatter, Jensine
Jensdatter, Karen
Jensdatter, Karen
Jensdatter, Karen
Jensdatter, Karen
Jensdatter, Kirsten
Jensdatter, Maren
Jensdatter, Maren
Jensdatter, Maren Kirstine
Jensdatter, Mette
Jensen, Agathe Anna Jensine
Jensen, Aksel Johannes

omk. 1950
ejer 1899
død 1691
ejer 1970
omk. 1910
død 1722
ejer 1917
1908-1996
før 1700
ejer 1858
ejer 1918
ejer 1956
1895-1968
ejer 1917
død 1701
1846-1924
1846-1924
født 1768
død 1799
død 1813
1885-1947
1885-1947
omk. 1950
1882-1920
død 1819
1792-1876
ejer 1808
født 1921
født 1960
1916-1985
1888-1948
1888-1948
før 1700
præst 1862
1792-1842
1699-1779
1862-1945
1862-1945
1862-1945
født 1706
gift 1690
omk. 1865
1720-1804
død 1763
1726-1777
1823-1874
1750-1824
1830-1905
1813-1889
1734-1806
1813-1889
1754-1838
død 1820
død 1725
1705-1765
omk. 1880
født 1747
omk. 1940
1909-1974

3d
25a
4a
7d
5e
8a
11a
25a
10a
22f
7h
8a
13d
13d
6a
17c
18
20
18
19a
8a
9a
8a
3a
9a
9a
12a
22g
4a
4a
4a
8a
11a
12a
14a
4a
4c
8d
8a
9a
20
18
15a
11a
19a
13c
19a
2a
5b
7a
5a
10a
8a
5a
9a
15h
12a
15a
19a

219

Navn

Data

Matr.

Navn

Data

Matr.

Jensen, Ane
Jensen, Ane Marie
Jensen, Ane Marie
Jensen, Anna Mathilde
Jensen, Betty Lindgaard
Jensen, Bodil Marie
Jensen, Carl Magnus Carnø
Jensen, Christen
Jensen, Christen
Jensen, Christine
Jensen, Christine
Jensen, Ejler
Jensen, Ejler Martin
Jensen, Eli
Jensen, Eli
Jensen, Esther Møller
Jensen, Esther Møller
Jensen, Esther Møller
Jensen, Hans
Jensen, Inga Margrethe
Jensen, Jens Marinus
Jensen, Jens Olesen
Jensen,Jens Peder
Jensen, Jens Peter
Jensen, Jensine
Jensen, Jensine Marie
Jensen, Jep
Jensen, Karen Marie
Jensen, Karen Marie
Jensen, Mads
Jensen, Magnus Møller J. P.
Jensen, Martin
Jensen, Mejner
Jensen, Mette Marie
Jensen, Mette Marie
Jensen, Mette Marie
Jensen, Niels
Jensen, Niels Peter
Jensen, Peder
Jensen, Peder
Jensen, Peder
Jensen, Peder
Jensen, Peder
Jensen, Peder
Jensen, Peder Christian
Jensen, Peter Christian
Jensen, Pouline Jørgine
Jensen, Søren
Jensen, Thomas
Jensen, Thomas
Jensen, Thyge
Jepsen, Ole
Johansen, Anton
Johansen, Poul
Johnsen, Ane Kirstine Jensen
Johnsen, Jenny Bolette K.
Johnsen, Marie
Juncker, Otto
Jørgensdatter, Dorthe

1852-1881
1865-1944
1865-1944
ejer 1980
født 1962
født 1861
født 1913
død 1780
før 1700
født 1877
født 1877
ejer 1999
1907-1949
ejer 1982
ejer 1999
1914-1996
1914-1996
1914-1996
før 1700
1923-1998
ejer 1925
ejer 1935
født 1858
omk. 1900
omk. 1920
født 1882
før 1700
omk. 1878
født 1848
død 1742
ejer 1887
1875-1934
ejer 1955
1899-1974
1847-1928
1847-1928
1731-1803
ejer 1909
1748-1806
død 1714
1813-1877
1839-1909
gift 1762
død 1754
1861-1889
ejer 1880
1884-1974
ejer 1943
1794-1879
født 1850
1779-1857
1855-1925
ejer 1917
ejer 1976
1867-1922
født 1913
død 1890
ejer 1934
1750-1834

13c
15f
13b
19a
11a
15a
15h
12a
2a
2d
3a
20
20b
8a
5a
15f
20b
22a
9a
13d
25c
22g
15a
20
25c
22a
4a
17c
22f
5a
13d
19a
15i
11a
18
22c
3a
5e
12a
3a
15a
15h
17c
11a
15a
15h
5g
8m
11a
22f
12a
6b
15i
12a
15a
9a
22f
8m
13c

Jørgensdatter, Kirsten
Jørgensen, Niels Christian
Jørgensen, Peder
Jørgensen, Peder
Jørgensen, Svend Aage B.
Kahr, Thomas
Kastrup, Ane
Kastrup, Georg
Kattrup, Peder Knudsen
Kempel, Niels
Kirk, Agnete
Kirk, Jens Hougaard
Kirk, Peter Pedersen
Kirkegaard, Jørn Christian
Kirkegaard, Kirstine
Kirkegaard, Sigfred Bach
Kirkegaard, Sigfred Bach
Kjeldahl, Inger
Kjeldsdatter, Kirsten
Kjemtrup, Flemming
Kjær, Jens Nielsen
Kjær, Niels Jensen
Kjær, Niels Jensen
Kjær, Niels Nielsen
Kjær, Søren
Kjærgaard, Carsten
Knudsdatter, Mette Kirstine
Knudsen, Marianne
Knudsen, Niels
Kock, Thøger Gaardsmand
Kondrup, Anker Johan M.
Kondrup, Arne Skjødt
Kondrup, Bertel
Kondrup, Christen Andersen
Kondrup, Christen Andersen
Krag, Anders Christensen
Krag, Anna Marie
Krag, Christen Andersen
Krag, Christen Andersen
Krag, Christen Jensen
Krag, Christen Sørensen
Krag, Jens Mikkelsen
Krag, Jens Mikkelsen
Krag, Mikkel Christensen
Krag, Peder Jensen
Kristensen, Anker
Kristensen, Kristen
Kristensen, Kristen
Kristensen, Leif
Kruse, Elga
Kudahl, Niels
Ladekarl, Christen Jensen
Ladekarl, Christen Sørensen
Ladekarl, Jens Jensen
Ladekarl, Jens Nielsen
Ladekarl, Jens Nielsen
Ladekarl, Jens Nielsen
Ladekarl, Jens Nielsen
Ladekarl, Maren Jensen

1752-1789
ejer 1918
født 1844
død 1753
ejer 1922
ejer 1999
1839-1919
ejer 1999
1767-1831
ejer 1970
født 1924
født 1913
1874-1928
født 1942
1856-1925
1903-1990
1903-1990
ejer 1999
død 1744
ejer 1999
1785-1861
1744-1814
1831-1858
ejer 1801
1898-1959
ejer 1999
1829-1891
ejer 1999
ejer 1961
1925-1998
1882-1971
født 1928
ejer 1938
1855-1924
1855-1924
død 1725
født 1911
født 1720
død 1686
født 1842
død 1688
1805-1892
1805-1892
1757-1832
død 1835
1901-1982
1870-1944
1870-1944
ejer 1999
født 1924
født 1937
1805-1850
1722-1796
død 1708
1764-1833
1841-1926
1841-1926
1863-1930
1876-1943

4a
15h
19a
4a
Ila
8b
I5f
22c
3a
2c
3a
9a
3a
5e
4c
5e
17c
13d
20
8a
2a
2a
2a
17c
11a
8d
6b
8a
8d
13d
17c
4c
4c
22f
18
5a
9a
5a
5a
5a
5a
5b
5a
5a
18
25a
22f
25a
5f
7a
11a
4a
7a
7a
7a
7a
7d
2a
7a
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Ladekarl, Niels
Ladekarl, Niels Christensen
Ladekarl, Niels Jensen
Ladekarl, Søren Jensen
Lang, Peder Pedersen
Langberg, Carl
Langberg, Jens Rørbæk
Langberg, Johannes Merrild
Larsen, Arne
Larsen, Peter
Lassen, Niels
Lauritsdatter, Maren
Laursen, Anders
Laursen, Rasmus
Lorentzen, Alma Mathilde
Lyse, Ellen Hansine
Lyse, Ellen Hansine
Madsdatter, Ane
Madse, Gunnild Agnete
Madsen, Anna Merrild
Madsen, Inger Marie
Madsen, Jens
Madsen, Kristian Johannes
Madsen, Mads Peter
Madsen, Mikkel
Madsen, Niels
Mannik, Inger Jensen
Mannik, Jens Andersen
Mannik, Maren Jensen
Melgaard, Peder Jensen
Melgaard, Peder Jensen
Mikkelsdatter, Dorthe
Mikkelsdatter, Inger
Mikkelsdatter, Maren
Mikkelsen, Anders
Mikkelsen, Anders
Mikkelsen, Mikkel Sørensen
Mogensdatter, Anne
Mogensen, Anders
Mogensen, Ane Elisabeth
Mogensen, Chr.
Mogensen, Jens
Mogensen, Niels
Mogensen, Nielsine
Mogensen, Peder
Mogensen, Peder
Mogensen, Peder
Mogensen, Poul
Mortensdatter, Maren
Mortensen, Marie Kirstine
Mostrup, Jens Christian J.
Munkholm, Poul
Møller, Anders Christensen
Møller, Anna Brøndum
Møller, Christen Andersen
Møller, Christen Andersen
Møller, Christen Christensen
Møller, Christen Nielsen
Møller, Frederik Buhl

1906-1990
1836-1916
1807-1884
død 1744
før 1700
ejer 1955
1918-1991
født 1957
1913-1995
ejer 1925
før 1700
1718-1807
død 1713
ejer 1809
1886-1939
født 1918
født 1918
ejer 1821
født 1927
født 1923
1854-1938
før 1700
født 1904
ejer 1908
ejer 1862
1884-1960
1863-1889
1819-1895
1854-1932
1878-1955
1878-1955
1728-1796
1802-1867
1800-1839
før 1700
ejer 1990
ejer 1912
1795-1845
1798-1880
1877-1924
ejer 1942
ejer 1918
1790-1835
1840-1922
født 1870
1793-1857
født 1870
1784-1845
før 1700
1906-1989
1829-1910
ejer 1999
1864-1933
født 1932
1827-1892
1895-1962
1758-1825
død 1837
født 1890

2a
2a
7a
7a
3a
15i
11a
11a
22a
5e
9a
4a
5a
17c
10a
7h
5b
15h
5g
11a
18
2a
22c
18
14b
5g
6b
6b
6b
8a
9a
5a
9a
6b
7a
14a
2c
10a
6a
2a
22c
8a
4a
3a
2d
3a
3a
13c
5a
14b
15f
17c
6a
6a
6a
6a
6a
19a
2d

Møller, Frederik Buhl
Møller, Hilmer Emil Højholt
Møller, Jens Christensen
Møller, Jens Christensen
Møller, Jens Christensen
Møller, Jens Jensen
Møller, Jørgen Christian
Møller, Marinus Sørensen
Møller, Marinus Sørensen
Møller, Niels
Møller, Niels Christensen
Møller, Søren
Møller, Søren Lassen
Mønster, Christen Jensen
Mønster, Christian Jensen
Mønster, Christian Jensen
Mønster, Kirsten Jensen
Mønster, Kirsten Jensen
Mønster, Madsine Christens.
Nielsdatter, Ane
Nielsdatter, Ane
Nielsdatter, Ane
Nielsdatter, Ane
Nielsdatter, Ane Cathrine
Nielsdatter, Anne
Nielsdatter, Anne
Nielsdatter, Birthe
Nielsdatter, Birthe
Nielsdatter, Else
Nielsdatter, Gjertrud
Nielsdatter, Gjertrud Elisab.
Nielsdatter, Ingeborg
Nielsdatter, Inger
Nielsdatter, Johanne
Nielsdatter, Karen Marie
Nielsdatter, Kirsten
Nielsdatter, Kirstine
Nielsdatter, Maren
Nielsdatter, Maren
Nielsdatter, Maren
Nielsdatter, Maren
Nielsdatter, Maren
Nielsdatter, Mariane
Nielsdatter, Mette
Nielsdatter, Mette
Nielsdatter, Mette
Nielsdatter, Mette Marie
Nielsen, Anders Rasmussen
Nielsen, Ane Dorthea
Nielsen, Anna Kirstine
Nielsen, Anne
Nielsen, Anne
Nielsen, Bendix
Nielsen, Bodil
Nielsen, Carl Kirkegaard
Nielsen, Carl Kirkegaard
Nielsen, Christen
Nielsen, Dagmar Elisabeth
Nielsen, Emilie Marie

født 1890
født 1913
1846-1903
1846-1903
1892-1972
død 1892
født 1892
1856-1933
1856-1933
ejer 1925
1815-1858
ejer 1999
ejer 1912
1855-1916
1846-1914
1846-1914
1847-1919
1847-1919
1885-1956
død 1843
1779-1851
1799-1872
død 1863
1829-1907
1765-1816
død 1735
gift 1717
1820-1897
1733-1778
1774-1839
død 1863
1778-1854
1835-1899
død 1818
omk. 1860
1701-1777
omk. 1801
før 1700
gift 1714
1737-1804
1765-1796
død 1835
1787-1848
1835-1887
død 1856
død 1856
død 1853
født 1852
omk. 1870
født 1898
1904-1985
1904-1985
død 1694
født 1848
1856-1910
1856-1910
1761-1795
født 1914
omk. 1930

10a
9a
13d
13c
5a
22b
10a
15f
13b
7f
19a
3d
5e
15i
22c
18
13c
25c
22f
12a
7a
13c
8a
22c
4a
9a
20
10a
19a
3a
22b
14a
14b
18
18
8a
17c
12a
8a
9a
9a
20
14b
4a
12a
15a
22b
10a
18
11a
17c
5e
9a
5a
13d
20
9a
2a
15h
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Nielsen, Esther
Nielsen, Georg
Nielsen, Henry
Nielsen, Ingrid
Nielsen, Jacob Junius M.
Nielsen, Jens Christian
Nielsen, Jens Christian
Nielsen, Jens Christian
Nielsen, Jens Roger
Nielsen, Jens Vestergaard
Nielsen, Karen Marie
Nielsen, Kirsten
Nielsen, Knud Hørliick
Nielsen, Kurt Basse
Nielsen, Leif
Nielsen, Louise Christine
Nielsen, Mads Christian
Nielsen, Maren
Nielsen, Maren
Nielsen, Marie Kristine
Nielsen, Marie Rasmine
Nielsen, Mette Marie
Nielsen, Mikkel
Nielsen, Niels
Nielsen, Niels
Nielsen, Niels
Nielsen, Niels
Nielsen, Niels
Nielsen, Niels
Nielsen, Niels Christian
Nielsen, Niels Christian
Nielsen, Niels Johnsen
Nielsen, Niels Møller
Nielsen, Niels Severin
Nielsen, Nikoline
Nielsen, 0. N. Kathrine
Nielsen, Peder
Nielsen, Peder
Nielsen, Peder Funder
Nielsen, Poul Erik
Nielsen, Rasmus
Nielsen, Søren
Nielsen, Thomas
Nielsen, Thyge
Nielsen, Viggo
Nilsson, Emma Kirstine
Nilsson, Johan Niklas
Nilsson, Julie
Norup, Frode Steffensen
Norup, Signe Steffensen
Norup, Stener Skjødt
Norup, Stener Skjødt
Odgaard, Poul Mikkelsen
Offersen, Hans Aksel
Olesen, Agnes
Olesen, Jens Marius Høgh
Olesen, Jørgen Rishøj
Olesen, Martinus

1926-1995
ejer 1999
født 1905
1935-1993
1870-1918
ejer 1893
ejer 1938
1834-1921
født 1921
ejer 1948
omk. 1917
ejer 1909
ejer 1999
ejer 1999
ejer 1999
1872-1949
ejer 1868
1871-1952
1871-1952
1891-1988
født 1897
omk. 1890
1862-1932
1865-1941
død 1740
1826-1892
1717-1771
1837-1908
1837-1908
1858-1933
1858-1933
1852-1919
1857-1889
1868-1938
1890-1950
død 1968
ejer 1985
død 1726
ejer 1903
ejer 1999
ejer 1883
død 1897
1784-1852
gift 1717
1894-1979
1899-1976
1839-1917
1894-1982
1886-1954
1890-1978
ejer 1965
ejer 1946
født 1900
ejer 1942
født 1917
født 1923
født 1957
ejer 1921

10a
15i
25c
4c
5b
25a
8d
9a
10a
8d
Ha
4c
4d
2c
7f
19a
18
22f
25a
3a
15i
20b
15h
Ha
2a
4a
2a
22c
22a
8m
4a
18
6b
18
13c
8b
8b
8a
25a
25c
18
22c
18
20
10a
13c
13c
13c
18
5a
22g
3d
11a
22g
7f
2d
2d
15h

Olesen, Niels
Olesen, Niels
Opstrup, Jan
Opstrup, Jan
Ovesdatter, Oline
Pedersdatter, Ane
Pedersdatter, Ane Severine
Pedersdatter, Anne
Pedersdatter, Anne
Pedersdatter, Anne
Pedersdatter, Bodil
Pedersdatter, Dorthe
Pedersdatter, Else
Pedersdatter, Kirsten
Pedersdatter, Kirsten
Pedersdatter, Kirsten
Pedersdatter, Kirsten Marie
Pedersdatter, Maren
Pedersdatter, Mariane
Pedersen, Alfred Benned
Pedersen, Anders
Pedersen, Anders
Pedersen, Anders Christian
Pedersen, Anders Leicht
Pedersen, Andreas
Pedersen, Andreas
Pedersen, Ane
Pedersen, Ane Kirstine
Pedersen, Ane Kirstine
Pedersen, Arnold
Pedersen, Bernhard
Pedersen, Christen
Pedersen, Christen
Pedersen, Christen
Pedersen, Christen
Pedersen, Christen
Pedersen, Christen
Pedersen, Christian
Pedersen, Christian
Pedersen, Finn
Pedersen, Jenny Marie
Pedersen, Jens
Pedersen, Jens
Pedersen, Jens
Pedersen, Jens
Pedersen, Jens
Pedersen, Jens
Pedersen, Kirsten
Pedersen, Kirstine Jensine
Pedersen, Kjeld
Pedersen, Knud
Pedersen, Kristine
Pedersen, Las
Pedersen, Martine
Pedersen, Martine
Pedersen, Martinus
Pedersen, Mogens
Pedersen, Morten
Pedersen, Niels

1875-1961
1875-1961
ejer 1982
ejer 1999
gift 1848
ejer 1893
død 1886
1692-1718
1748-1825
1698-1769
1796-1875
1777-1849
død 1883
omk. 1810
1767-1808
død 1699
1821-1896
1703-1734
1800-1892
præst 1932
død 1650
1695-1779
ejer 1907
ejer 1960
1874-1958
1874-1958
født 1901
1877-1942
1877-1942
1907-1966
ejer 1936
død 1940
1881-1967
1708-1769
ejer 1923
før 1600
1771-1842
ejer 1950
ejer 1943
født 1954
omk. 1999
1700-1770
1779-1845
død 1698
1779-1845
1696-1771
ejer 1903
født 1891
omk. 1925
død 1800
før 1700
omk. 1915
før 1700
født 1887
født 1887
1876-1941
1837-1913
før 1700
1835-1907

22g
2d
8a
5a
12a
25a
20b
3a
2a
5a
Ha
17c
22b
17c
5a
10a
15a
9a
6b
12a
6a
4a
18
7h
4c
8b
15f
7a
10a
13b
8m
5b
22f
8a
13b
6a
8a
20b
22a
13b
4d
12a
12a
3a
15a
3a
25a
3d
9a
20
4a
13d
4a
15h
5g
5f
3a
5a
18
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Pedersen, Niels Christian
Pedersen, Nielsmine Marie
Pedersen, Ole Hans
Pedersen, Peder Marius
Pedersen, Peter Anton
Pedersen, Poul
Pedersen, Stig Aage
Pedersen, Svend
Pedersen, Svend Aage
Pedersen, Sørensine
Pedersen, Thomas
Pedersen, Villy
Petersen, Jens Peter
Petersen, Rasmus
Petersen, Signe Marie
Poulsdatter, Anne
Poulsdatter, Maren
Poulsen, Ane Marie
Poulsen, Jens
Poulsen, Mogens
Poulsen, Niels
Poulsen, Søren
Randrup, Laurits Nielsen
Rasmusdatter, Else
Rasmusdatter, Else
Rasmusdatter, Kirsten
Rasmusdatter, Maren
Rasmusdatter, Mette
Rasmusdatter, Mette
Rasmussen, Agner
Rasmussen, Anders
Rasmussen, Anders
Rasmussen, Anders
Rasmussen, Anders C.
Rasmussen, Anders C.
Rasmussen, Anna Kirstine
Rasmussen, Christian
Rasmussen, Johanne Dorthea
Rasmussen, Jørgen Villum
Rasmussen, Kirsten
Rasmussen, Kirstine B. M. S.
Rasmussen, Nielsine
Rasmussen, Nielsine
Rasmussen, Poul
Rasmussen, Søren
Raunborg, Maren Rasmusdt.
Raunborg, Peder Rasmussen
Raunborg, Peder Rasmussen
Raunborg, Rasmus Pedersen
Rishøj, Ellen
Rodskov, Else Nielsdatter
Rodskov, Else Nielsdatter
Rolphi, Christen
Rolphi, Niels Christensen
Rousing, Else Pedersen
Rousing, Else Pedersen
Rousing, Niels Pedersen
Rousing, Peder
Rousing, Peder Jørgensen

ejer 1887
omk. 1900
præst 1895
født 1889
1884-1944
ejer 1866
1912-1987
omk. 1960
1920-1980
1900-1971
1711-1782
1913-1986
1875-1952
1902-1994
født 1903
død 1751
død 1733
død 1890
før 1700
død 1815
før 1700
ejer 1999
død 1707
1724-1795
1783-1854
1788-1847
omk. 1800
1774-1812
1774-1812
født 1909
1794-1879
1713-1793
1785-1851
1866-1939
1866-1939
1894-1971
ejer 1957
1871-1938
ejer 1999
1907-1994
1887-1973
1886-1965
1886-1965
ejer 1970
født 1888
død 1831
omk. 1820
ejer 1822
født 1819
født 1932
gift 1811
gift 1811
før 1700
før 1700
1864-1939
1864-1939
1866-1937
1905-1995
1830-1889

20b
20b
12a
15i
3d
18
5f
8b
18
6b
Ha
18
13b
6b
22c
10a
12a
13d
8a
4a
8a
22g
6a
6a
22
6a
22
9a
7a
7a
22
10a
10a
10a
7a
10a
22g
5b
22a
2a
5f
8a
4a
8m
7h
22b
22
22f
22f
2d
14a
22
3a
3a
8b
4c
14b
14b
19a

Rousing, Peder Pedersen
Rygaard, Meta Kirstine
Sand, Flemming
Simonsen, Anders Møller
Simonsen, Christen
Simonsen, Svend
Simonsen, Viktor
Skjerbek, Carl Emil
Skjødt, Ejgil Bugge
Skjødt, Else Nielsdatter
Skjødt, Karen Andersen
Skjødt, Karen Andersen
Skjødt, Kirsten Kjeldsdatter
Skjødt, Maren Sørensdatter
Skjødt, Michael Mikkelsen
Skjødt, Michael Mikkelsen
Skjødt, Niels Pedersen
Skjødt, Petrea Kirstine J.
Skjøtt, Ane Elsebeth C.
Skoubo, Bodil Christensen
Skovsen, Hans
Smed, Bentine
Smed, Jens Sørensen
Smidt, Pouline Nielsen
Smidt, Pouline Nielsen
Snedker, Jens Nielsen
Sommer, Christen C.
Sommer, Christen C.
Sommer, Jens Christensen
Støvring, Ane Sørensen
Støvring, Christian
Svendsen, Rasmus
Svenningsen, Ane
Svensson, Jesper
Søgaard, Christen
Sølvsten, Ingvard Christensen
Sørensdatter, Ane
Sørensdatter, Ane
Sørensdatter, Bodil
Sørensdatter, Karen
Sørensdatter, Karen
Sørensdatter, Kirsten
Sørensdatter, Kirsten
Sørensdatter, Kirsten
Sørensdatter, Kirsten
Sørensdatter, Maren
Sørensdatter, Søren
Sørensen, Astrid Helene
Sørensen, Christen L. 0.
Sørensen, Hans
Sørensen, Jens Christian
Sørensen, Jensine Anine
Sørensen, Knud
Sørensen, Lilian
Sørensen, Maren
Sørensen, Marie Poulsen
Sørensen, Niels
Sørensen, Søren
Thegen, Aase Marie

1830-1905
født 1922
ejer 1999
født 1883
1803-1874
ejer 1982
ejer 1973
præst 1884
født 1930
1841-1915
død 1895
død 1895
1838-1890
1812-1905
født 1884
født 1884
1715-1770
født 1891
1895-1995
1865-1927
ejer 1999
ejer 1930
død 1738
1891-1976
1891-1976
1776-1837
gift 1811
gift 1811
ejer 1825
1865-1931
født 1924
1798-1848
omk. 1910
ejer 1999
ejer 1921
ejer 1919
død 1853
død 1853
død 1841
gift 1690
1822-1907
død 1709
født 1815
født 1815
1712-1777
før 1700
1822-1907
født 1911
født 1924
1813-1878
død 1893
omk. 1920
1796-1875
født 1954
1855-1925
omk. 1950
før 1700
ejer 1943
født 1938

14b
15h
8m
3d
17c
8m
18
12a
6a
7a
13d
13c
Ha
7a
5g
15f
20
18
17c
5a
15f
7f
20
22f
4d
13c
14a
22
14b
6a
7a
14b
18
7h
8d
9a
22
22f
18
20
22c
7a
20
15h
20
3a
22a
8n
15a
14b
25a
2c
6b
13b
15i
7d
7a
22c
11a
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Thomasdatter, Ane
Thomasdatter, Anne
Thomasdatter, Mariane
Thomasen, Ane Marie
Thomasen, Ane Marie
Thomasen, Bodild
Thomasen, Christen
Thomasen, Christen
Thomasen, Jens
Thomasen, Jens
Thomasen, Jens
Thomasen, Mikkel
Thomasen, Niels
Thomasen, Peder
Thomsen, Ane Marie Nielsen
Thomsen, Ellen Johanne
Thomsen, Niels
Thomsen, Niels Nielsen
Thomsen, Niels Nielsen
Thorsen, Niels
Thygesdatter, Gjertrud
Thygesen, Laurs
Thøgersdatter, Else
Thøgersdatter, Else
Thøgersen, Niels
Tofte, Maria Emilie
Tonny, Pedersen
Torbensdatter, Christence
Tovgaard Nielsen, Svend
Trier, Svend
Tøttrup, Poul Ulrik Ernst
Ulrichsen, Martine Sørine
Ulrichsen, Martine Sørine
Ulsøe, Marcus
Vad, Valdemar Ole Sørensen
Vittrup, Alice
Willadsen, Christen C.
Winther, Marius Skifter
With, Frederik
Wærner, Christen
Øxenholt, Emma Nielsen
Øxenholt, Niels Peder N.

død 1869
1707-1779
1830-1893
omk. 1918
omk. 1920
1863-1939
1832-1915
1832-1915
1819-1905
1819-1905
død 1706
gift 1848
1822-1884
1753-1811
1874-1903
født 1931
ejer 1940
1869-1918
1869-1918
død 1851
1810-1884
født 1823
1806-1871
1746-1827
død 1887
født 1896
ejer 1999
1672-1739
født 1910
ejer 1960
død 1955
1884-1956
1884-1956
død 1748
1868-1949
ejer 1999
1763-1802
ejer 1989
ejer 1919
ejer 1813
1917-1994
ejer 1932

25a
10a
9a
10a
2d
17c
11a
17c
13c
13b
11a
15h
10a
11a
4a
4a
14a
7a
7d
22b
17c
12a
3a
3a
20b
7h
14a
6a
2a
7d
8a
22g
2d
6a
Ha
2c
9a
25c
7h
17c
18
15h
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2a
2c
2d
3a
3d
4a
4c
4d
5a
5b
5e
5f
5g
6a
6b
7a
7d
7f
7h
8a
8b
8d
8m
8n
9a
10a
1 la
12a
13b
13c
13d
14a
14b
15a
15f
15h
15i
17c
18
19a
20
20b
22
22a
22b
22c
22f
22g
25a
25c
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76
166
79
82
166
85
151
165
89
152
165
163
164
92
162
99
158
166
166
106
154
156
158
155
110
114
118
123
126
128
163
159
160
130
156
133
157
134
137
141
143
163
145
147
148
146
148
156
150
153

Oversigtskort med matrikelnumre
findes på side 75.
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