
 

 

 

Medlemsblad nr. 2, 16. årgang juli  09 

Var Christen Jensen fra Nr. Vinge en af dem? 
Få svaret her i bladet eller den 30. september. 
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Nyt fra bestyrelsen 

Tjeleegnens lokalhistoriske Forening har siden udgivelse af sidste nummer af ”Tjele på 
Tværs” nr. 1 2009 afholdt ordinær generalforsamling og møde på Røddinghus om Rød-
ding.    

På foreningens generalforsamling d. 25. februar på Løvelbro Kro var der mødt ca. 40 med-
lemmer op. Jacob Thorsager, Vammen, ønskede at udtræde af bestyrelsen. Nyvalgt til besty-
relsen blev i stedet Jytte Bjørn – også Vammen. Vi siger tak for indsatsen til Jacob Thorsager 
og velkommen til bestyrelsen til Jytte Bjørn.  Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig  
som det fremgår af ovenstående.I forlængelse af generalforsamlingen holdt Jørgen Dalager 
et meget interessant historisk lysbilledforedrag om Løvelbro Kro og egnen deromkring.  Te-
maet tager Jørgen Dalager igen op i årbogen ”Tjele på Langs” 2010.    

Mødet om Røddings historie blev afholdt d. 31. marts på Røddinghus.  En gruppe Rødding-
borgere med Jørgen Dalager som ordstyrer gav her en fælles, meget levende historisk fortæl-
ling om Rødding - om huse, om forretninger, om mejeri og om skole – og ikke mindst om 
mennesker, der lever og har levet i Rødding i de seneste generationer. Gruppen havde med 
kort over byen og billeder af huse mv. gjort det let for udenbys deltagere at følge turen gen-
nem landsbyen. Med sine 90 deltagere må mødet karakteriseres som særdeles velbesøgt, og 
fremmødet bekræfter, hvad bestyrelsen de senere år har erfaret, at der er overordentlig stor 
interesse for at kende egen landsbys historie. 

I den kommende tid har foreningen to arrangementer på bedding. Der er en foromtale af 
begge her i bladet.  

Det første drejer sig om besøg i jernalderlandsbyen Hvolris mandag d. 10. august. Her vil 
der være rundvisning ved de arkæologiske udgravninger, i museumsafdelinger og ved rekon- 
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struktionerne.  Det andet arrangement forbinder krigen i 1864 med Tjele-egnen. Pensioneret 
lærer Palle Engberg holder foredrag om soldatens tildragelser på baggrund af en efterladt 
dagbog. Palle Engberg har skrevet en artikel herom i ”Tjele på Langs”, 2009. 

           Birthe Dalsgaard  
               ————————————   ”     ————————————————- 
 

En guidet tur langt tilbage i tiden! 
 

Start bilen eller cyklen, tag kaffe med og kom til Hvolris 

 

mandag den 10. august kl. 19.00 

 
Her er 4000 år af Danmarkshistorien samlet på et sted med rester af stenalder, bronzealder, 
jernalder og middelalder. Her kan du møde 
fortid og nutid og her finder du arkæologiske 
spor og udgravninger efter menneskers fær-
den. 
Spor fra stenalderen, stenkredse og høje fra 
bronzealderen, hustomter og velbevarede gra-
ve fra jernalderen samt en middelalderovn. 
Med udsigt over ådalen er der opført en jern-
alderlandsby på baggrund af den fundne by 
fra år 0. Kr. f. Landsbyen består nu af 3 be-
boelseshuse og 2 mindre værkstedshuse. 
 
Pris medlemmer 40 kr.    
Ikke medlemmer 50 kr. 
 
Husk af betale medfølgende girokort. Personligt medlemskab 75 kr. Husstand 100 kr. 

 

            ————————————-   ”   ————————————————-  
Christen Jensen  fra Nr. Vinge var med i 1864 

 

Det vil Palle Engberg, Mariager fortælle om på  

 

Ørum Skole  

 

onsdag den 30. september kl. 19.00  

 

Kaffe, the og kage  25 kr.  

 

Læs herom på næste side 
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  Christen Jensen fra Teglbrændergården i Nr. Vinge  

 
har skrevet en lille rejsebeskrivelse for årene 1863/64, hvori vi får et lille glimt af de for-
hold, som de danske soldater levede og kæmpede under i den for Danmark skæbnesvang-
re krig. En krig, som har sat dybe spor i den danske folkesjæl, og som vi vel egentlig først 
inden for de sidste år er begyndt at få bearbejdet. 
 
Christen er født 18/6 – 1840 som næstældste søn af gårdmand i Vinge Jens Jensen og hu-
stru Christiane Christensdatter. Jens Jensen er sognefoged og har gård nr. 5 (den største) 
på 7 gamle hartkorn i Vinge 
by i fæste under Tjele. Chri-
stiane dør  23/4 – 1854 kun 
43 år gammel (hendes grav-
kors står på Nr. Vinge kirke-
gård) og Jens Jensen bliver 
enkemand med 4 børn i alde-
ren 8 til 16 år. I 1855 gifter 
Jens Jensen sig d. 5. maj med 
Karen Madsdatter Steens-
gaard (f. 1825 ?), der boede 
hos skolelærer Steensgaard i 
Sønder Onsild. Christen har 
antagelig boet og arbejdet 
hjemme. Det er herfra han indkaldes til krigen i 1864, det er hertil han vender hjem ned-
brudt og syg i august 1864, og det er her han dør 3/9 – 1865. 
 
I sin lille bog fortæller Christen, at han den første august 1863 fik ordre til at møde på 
sessionen i Aalborg for at blive udskrevet til landets forsvar, ”dersom Krigen skulde ud-
bryde ti Preusen og det Tydske Forbund truede at de ville løsrive Schlesvig fra Danmark 
og danne en Tysk Stat under Hertug Frederik af Augustenborgs Magt ”. 
 
Sådan begynder Christen, og vi vil d. 30. sept. 2009 kl. 19.00 i Ørum skole følges med  
ham igennem denne krig, se hvor han var og lytte til hans tanker og overvejelser. 
 
         ———————————————  ”  ———————————————- 
 

Tyskerne må selv lave bro ved Løvelbro i 1864 
 

Johan Herold i Øris født i Grønhøj 1848., tjente 1864 hos Jens Smed i Bjerregrav, fortalte 
…. 
Løvelbro var da ødelagt, danske soldater havde brækket brodplankerne op for at forhindre 
tyskernes fremmarch, tyskerne hentede alle porte og døre i Jens Smeds gaard og spigrede 
dem til broen. Som spigre brugte de jerntænderne  fra  10 træharver   
                                                                                 (www.onsild-lokalhistorie.dk/kaag)                                                                              

           

              Teglbrændergaarden, Nr. Vinge 
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  Hvor havde 10’ Bataljon en stab i Hammershøj i juni 1915 ? 
 
I min samling af kort og kuverter opbe-
varer jeg, det her afbillede ”Soldater-
Brevkort” fra juli 1915. Kortet er af-
stemplet med det såkaldte ”stjerne-
stempel” – et stempel, der kun anfører 
afsendelses stedet, men ingen dato. Her: 
Hammershøj !Ved ankomsten til Viborg 
blev posten igen stemplet. Dette da med 
stempel, der anfører både dato og klok-
keslæt. Her mellem 5 og 7 eftermiddag. 
Brevkortet var en særlig ”velfærdsfor-
anstaltning” og egentlig ganske impone-

rende set med den tids øjne. For at de mange indkaldte kunne have lidt kontakt med hjem-
met fik korporaler og menige fra 5’ september 1914 hver uge udleveret et 10 øres korre-
spondancekort og et 5 øres brevkort. Portoen var påtrykt kortene og altså betalt. Hæren an-
vendte almindelige kort, der dog fik trykt påtegningen ”Soldater” ovenover ordet korre-
spondancekort eller brevkort.  Fra august 1917 gik man over til kun at udlevere frimærker. 
Disse blev påtrykt bogstaverne S og F = soldaterfrimærke. 
For at få den fulde glæde af teksten anføres denne nedenfor: 
 
”10’ Batal’s Stab. Hammershøj, den 13/6 15. 
 

Kære Hr. og Fru Nedergaard . 

Hermed en hjertelig Tak for Tid jeg var hos Dem i Skive. Naar jeg skal være ærlig, øn-

sker jeg mig tilbage til Skive igen. Jeg kom straks efter min Tilbagekomst til at være hos 

Oversergenten. Vi boede i Nørbæk ca. 2 km fra Faarup, og havde det rigtig godt. Sidst i 

Maj og først i Juni havde jeg igen Orlov og var paa Lolland og i Kjøbenhavn for at more 

mig. Den 10’ ds. blev jeg ansat ved 10’Batl’s Stab Hammershøj, hvorfra der er over 1 Mil 
til St. (Stationen i Fårup). 

 Jeg har nu mindre Frihed, og mere at bestille. Fra den 17-19 ds. skal vi have store Øvel-
ser syd for Viborg sammen med 29’ Batl. Jeg haaber at slippe for det værste, nu jeg er på 

Kontoret. 

Venlig Hilsen  M. Fredgaard 19’ Batl. Stab Hammershøj pr. Viborg 
 
En virkelig hyggelig hilsen til de gode værter i Skive. Årsagen til kortet med TAK var den 
simple, at befolkningen rundt om i landet blev pålagt at have soldater fra sikringsstyrken 
indkvarteret i deres private hjem. Afhængig af husets eller gårdens størrelse fik man 
”tildelt” flere menige, der skulle indkvarteres i fx laden. Desuden skulle der være staldplads 
til hestene. Fik man ”tildelt” en officer, skulle han indlogeres i et værelse i stuehuset, og til 
ham skulle der laves speciel forplejning.  Selvom værtsfolkene fik en lille økonomisk godt-
gørelse, var det naturligvis et stort afbræk i de enkle familiers hverdag. Dog var forståelsen 
for og viljen til at påtage sig opgaven stor i befolkningen. Kortet viser os en person, der har 
en vis dannelse, bl.a. forstår han at udtrykke sig klart og høfligt, og desuden har han en flot 
håndskrift. Sådanne faktorer har sikkert været til hans fordel bl.a. med kontor-ordonnans-
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jobbet. Den lange afstand til Fårup station – 1 mil – er jo nok et lille ”luksus-problem” 
set i forhold til mange andre indkaldtes forhold.  
 
Her tænker jeg på familieforsørgere, 
der har måttet forlade både kone, børn 
og bedrift for at deltage i sikringsstyr-
ken. 
 I den forbindelse kan jeg ikke undlade 
at lade læreren og forfatteren Martin 
A. Hansen (1909-55) fortælle om sin 
oplevelse ved faderens indkaldelse: 
 

                             Fårup Station 
”De gik forbi, blev ved og blev ved. Var det ikke   far derhenne? Nej, min dreng, siger 
hans mor, og hun har det ondt. Jo!, siger han. Jeg synes det med, siger hans søster. Nej, 
far er ikke med her, siger hans mor. Jeg synes, jeg så ham, siger han. Og de gik og de 
gik. Og alle drengene rendte med og sang den sang. Men soldaterne sang ikke. Der var 
krig i verden ….. ” (Citat fra Bjarne Nielsen Brovst bog: ”Martin A. Hansen – Bondesøn                                                           

og Digter, Centrum 1996) 
Lykkeligvis blev sikringsstyrken 
ikke indviklet i nogen krig. Styr-
ken blev afviklet med udgangen 
af marts 1919. 
Hvordan det siden er gået ”vor” 
høflige soldat, ja, det har jeg ik-
ke kunnet finde noget om. 
Endnu et spørgsmål: Hvor mon 
staben har været placeret i Ham-
mershøj ? Er der blandt læserne 
nogen, der har blot det mindste  
kendskab dertil, ja, så vil jeg 
gerne have oplysninger herom ! 
 

 Otte Herning-borgere indkaldt til Sikringsstyrken i Viborg                     Hans Engberg 
           u. 1. verdenskrig.  (Herning Lokalhistoriske Arkiv )             

            
              
Supplerende oplysninger: 
Ved 1. verdenskrigs udbrud i juli/august 1914 gjorde Forsvarsministeriet brug af en be-
myndigelse givet ved Hærloven af 1909 til genindkaldelse og uddannelse af exstra 
mandskab til en sikringstyrke. 
I august 1914 blev indkaldt i alt 8 årgange til sikring af landets neutralitet.  Soldaternes 
opgaver var primært bevogtnings- og sikringstjeneste ved grænsen i Jylland  - Kongeå-
grænsen – nærmere udpegede steder ved kysterne, ved broer og lignende steder af strate-
gisk betydning. Endelig skulle også Københavns befæstning udbygges ved yderligere 
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armeringsopgaver. Derudover anlagdes også en feltbefæstning fra Roskilde fjord til Mo-
sede strand. Denne befæstning blev benævnt Tune-stillingen. Først i mobiliseringsperio-
den var omkring 45.000 mand under våben. Under krigens forløb reduceredes styrken 
dog til ca. 23.000 mand og efter freden den 11/11 1918 kom styrken ned på ca. 9.000 
mand. Med udgangen af marts 1919 blev de resterende hjemsendt og styrken opløst. 
En kæmpeopgave for det danske samfund, og lad mig citere lidt fra Salomonsens  Leksi-
kon 2’ udgave: ”Det siger sig selv, at Sikringsstyrken og de Foranstaltninger, der fulgte 
med, kostede Landet betydelige pekuniære (økonomiske) Ofre. Udgifterne anslaas i alt 
til 287½ Mill. Kr.  Dog er disse Ofre smaa i Forhold til, hvad en Krig vilde have kostet 
Landet.” (slutter redegørelsen). 
 
Danske soldater i krig 
30.000 sønderjyder kunne ikke nøjes med en plads i sikringsstyrken i det fredelige Ham-
mershøj. I  samme periode måtte de kæmpe i den tyske hær. Ca. 5000 kom ikke hjem.  
Herunder klip fra et af de mange breve, der blev sendt hjem. 
 
Brev fra Peter Mærsk (samling på 900 breve fra 1911 -1918) til forældrene.  
( Jørgen Dalager har breve og billeder scannet ind) 
 

december 9. (Dombrova) 7 kilo sydlig Lods  

 
Kære Forældre! 
Tak for brevene i går og for de to små pakker. Ja kære far og mor, jeg kan godt forstå at I 
bliver lidt udrolig, men der var for det første den grund at jeg ikke kunde få brevene bort 
og for det andet at opmarchen var så hurtig, at vi ikke kunde få tid til at skrive. Men nu 
har I jo fået temmelig mange i den sidste tid. Vi har nu fået en anden opholdssted, Rus-
serne gik tilbage, og vi indtog Lods. Lods som I 
kan se på kortet er en temmelig stor Stad, en som 
Altona og er en stor Fabriksby. To dage efter at 
den var indtagen, var jeg derinde. Jeg var derinde 
efter Sæbe og Conjak for Generalen, og så satte 
han en anden i min plads den dag, så jeg havde 
hele dagen tid. Og jeg blev der også hele dagen, 
og det var helt morsomt. Cyklen satte jeg ind på 
en vagt, og så må I ikke undres når jeg fortæller 
Jer at jeg kørte i Elektrisk sporvogn og spiste Spi-
natsuppe og Svinesteg til 1,60 i et tysk Hotel. Ja 
det var som jeg var hjemme. Og da jeg næmlig 
havde temmelig mange penge, da jeg havde fået 
min løn, så købte jeg mig forskellige Småting, 
som man ikke har haft lejlighed til at købe i kri-
gen. Man kunde næmlig få alting der. Jeg sender 
nu et par kort med for at I kan se, hvorledes Lods 
ser ud. Vi blev der hvor jeg sidst skrev temmelig 
mange breve fra til om Søndagen, da var Russerne rykket helt lydløst bort om natten, og 
så løb vi lidt omkring til Tirsdag aften, da kom vi her til en by Dombrova, og hvor vi nu  
 

Peter Mærsk 
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ligger siden. Hvorlænge vi bliver her er jo ikke godt at vide, men jeg tror ikke, det varer 
længe før vi igen rykker et lille stykke frem. I går aften har nemlig et Battl. af vor Reg. stor-
met to Russiske Skyttegrave og taget 200 fanger og 90 sårede, som alle var såret ved Lan-
sestik, det må være forfærdelig så at stikke med den blanke Bajonet, men de må for ellers 
blir de selv nedstukken. Og efter hvad vi kan høre i dag, går det temmelig godt fremad, til 
venstre for os har de taget 6000 til fange. Men det er jo også på tide, at denne slag får ende, 
det er et slag som nu har varet i 19 dage, og tror de i de sidste 14 dage hver dag har væntet 
på afgørelse. Ja kunde vi blot få ro til Julen; men det Ser det ikke ud til, men så må vi jo 
finde os i det. 
Og jeg glæder mig allerede til de kære pakker som er undervejs, for jeg ved at de ikke er så 
slætte, og hver postsending her er en julegave. Og jeg har erfaren at de allerede er ved Divi-
sionen, så de kommer jo lige to eller tre dage før Jul. 
Ja og så vil jeg nu slutte med at ønske jer for anden gang en glædelig Jul og et velsignet 
Nytår. 
Så er jeg kommen på den tanke, at I skal Nummerere både pakker og breve, så kan man al-
tid se, om der går nogle tabte. Og så skrev far, at han havde købt en Lampe til mig, så må I 
huske at sende et nyt Batteri hver 14 dag.  
Ja nu lev vel alle I kære til vi ses 
eders Peter.  
I morgen sov jeg og min kammerat til kl. 8½, nu har vi fået kaffe og er nu ved at skrive. 
Igår fik jeg 7 breve fra Trine 
 
An Jes Mærsk,  Øster Åb1ing, pr. Roagger Kr. Hadersleben, S c h 1 e s v i g -H o 1 s t e in 
——————————————       ”       —————————————————— 

Også lokale kunne berette om deres deltagelse i ”Den store Krig” 
 

Smeden fra Løvel, H.P.Hansen skrev en lille bog ”Fire onde Aar” om sine oplevelser. 

Den kan lånes  på biblioteket. 

 

Nærkamp. 
Den 13. Februar (1915) begyndte Franskmændene at tromme paa vore Skyttegrave, og vi 
var klar over, at der vilde ske noget inden ret længe. Efter tre Døgns lange og angstfulde Ti-
mer, den 16. Februar, tav Kanonerne pludselig, og Franskmændene stormede frem med fæl-
det Bajonet og vilde Raab. Vi maatte vige vor Stilling og kom til at ligge paa aaben Mark i 
Skyttelinie. Efter et Par Timers heftig Skydning kom vor Reserve, og vi blev nu komman-
deret frem til Modangreb. Med vild Raaben gik det frem; med Bajonet, mens Maskingevær- 
og Infanterikugler suste  os hvinende og dødbringende om Ørerne. 
Mangen en Kammerat faldt for aldrig at staa op mere, men vi stormede videre, mens Gra-
nater af alle Kalibre suste gennem Luften højt over os for at ende med deres dødbringende 
Stumper længere tilbage for at standse de fremrykkende Reserver. Vi kæmper Mand mod 
Mand med vildt Raseri. Overstænket med Dynd og Blod, med hver Muskel og Nerve 
spændt til Fortvivlelse, medens; Sveden perler paa Panden, kæmper vi, ikke for Fædrelan-
det, men for vort eget Liv. Bajonetterne farves røde og splintres mod Modpartens  Pareren.  
Min Bajonet knækkes,  og jeg ……. (lån evt. bogen og læs videre) 
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De gamle aviser en god kilde til lokalhistorien 

Af Knud Erik Riisager 
 

I mit arbejde med lokalhistorien her på Hammershøj-egnen, bruger jeg ofte de lokale aviser, 
de er en god kilde til oplysning om fortiden. Tidligere var lokalbefolkningen flittige til at 
meddele avisen store og små begivenheder og familiernes mærkedage. Mange lokalområder 
havde deres egen ”meddeler”, der sørgede for at sende meddelelser til avisen. 
Man må finde ud af, hvilken avis, der bedst dækker ens interesseområde. Her i Hammershøj 
har det skiftet lidt mellem Viborg Stifts Folkeblad og Randers Dagblad. Oftest har Randers 
avisen den bedste dækning. 
Herunder er der en registrering af lokalstof i Randers Dagblad for året 1949. 
Det er tydeligt, at avisen har haft en god meddeler i Vorning-Kvorning-Hammershøj, men og-
så Sjørring og især Lindum er der meget stof fra. Øvrige områder er svagt dækket. 
Når man kigger listen igennem, får man et indtryk af,  hvilket stof avisen bragte. Forenings-
stof og personalia er rigt repræsenteret.  
Er der i medlemsskaren en eller to personer, der vil påtage sig at registrere et par årgange, så 
kan vi hurtigere få en dækkende samling. Jeg hjælper gerne i gang. 
De to nævnte aviser ligger indbundne på de lokalhistoriske arkiver i henholdsvis Viborg og 
Randers. Og her har jeg kun mødt flinke arkivfolk, der har hjulpet med at finde aviserne frem. 
I vores blad ”Tjele på tværs” for februar 2002 var der aftrykt en registrering af stof for året 
1934 fra hele Tjele kommune. 

1949 
Læst Randers Dagblad på Randers Lokalhistoriske Arkiv den 11. marts 2009 forskellige år-
gange. Kl.11-15.  Påbegyndt gennemlæsning af årgang 1949 den 25. marts og fortsat den 1. 
april, kl.11-15.45. Afsluttet med de første tre måneder den 20. maj 2009. Foto fra de enkelte 
datoer for 1949, som er registreret under dato, gemt i Avis-foto i mappen: 1949-avisfoto. 
02-01-1949 SKERN: Jordefærd. Rentier Søren Vinter 
11-01-1949 Anonce: Hammershøj kyllinger 
13-01-1949 VEJRUMBRO: Både gårdejer og karl kendt skyldige.  
17-01-1949 FUSSINGØ: Godt 40 parceller udstykket af Fussingø gods 
18-01-1949 LINDUM: Dømt for injurier i avisindlæg 
21-01-1949 Forsiden: Fussingø gods’s fremtid er stadig uvis, med billeder 
27-01-1949 VEJRUM: Dødsfald. Skovfoged Jens Peder Jensens hustru 
03-02-1949 Marsk Stigs Barfred gav ly for fredløse 
07-02-1949 En soldaterforenings 60 års jubilæum , Hammersh. – omtale m. billeder  
08-02-1949 HAMMERSHØJ: en hel side med omtale og billeder 
09-02-1949 I gamle dage: ”Da Kylling-Niels fra Tindbæk besøgte sin søster i Vejrum, og slog hendes  bo-

have i stykker. (Randers Dagblad 11. februar 1899). 
18-02-1949 HAMMERSHØJ: Jordefærd. Enkefru Maren Nørgaard 
21-02-1949 HVIDDING: Skænker sit hus til Indre Mission 
28-02-1949 KVORNING: Hele gården nedbrændt. Hmd. Kr. Nielsen, Kvorning Nymark 
01-03-1949 HAMMERSHØJ: Uden lys – uden vand. (uvejret rasede) 
01-03-1949 HAMMERSHØJ: ”Stormskade på Kyllingemoderen” 
03-03-1949 HAMMERSHØJ: 60 år. Fru Nielsine Baltzersen 
09-03-1949 VORNING: 65 år. Fru Helene Espersen 
09-03-1949 Godt år for Hammershøj og Omegns Andelskasse 
10-03-1949 HAMMERSHØJ: 60 år. Fru Marie Knudsen 
10-03-1949 ØRUM SDRL:: Ligningsprocenter steg til 5 
10-03-1949 VORNING: 60 år. Hans Damborg 
11-03-1949 HAMMERSHØJ: Jordefærd. Fhv. stationsmester Carl Poulsen 
14-03-1949 HAMMERSHØJ: Ud af den forulykkede bil gennem taget. 
14-03-1949 NR.VINGE: Oplysningsmøde om Sydslesvig 
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16-03-1949 HAMMERSHØJ: Hammershøj og Omegns Jagtforening, generalforsamling 
16-03-1949 HAMMERSHØJ: Forsamlingshuset i Hammershøj skal have scene 
19-03-1949 HVIDDING: 60 år og jubilæum. Lærer Søgaard, Hvidding 
21-03-1949 KVORNING: Dødsfald. Fra Kirstine Bak, Aarup 
23-03-1949 VORNING: Løbske heste løb 5 km 
24-03-1949 HAMMERSHØJ: En sulten tyv 
25-03-1949 KVORNING: Dødsfald. Sadelmager Oluf Kristiansen 
29-03-1949 HAMMERSHØJ: 1½-årig overfaldet af rasende gase – hos  Børge Pedersen 
30-03-1949 KVORNING: Jordefærd. Sadelmager Oluf Kristiansen – omtale 
30-03-1949 HAMMERSHØJ: Femkantet politisk møde på Hammershøj Kro , stor omtale 
01-04-1949 HAMMERSHØJ: Borger- og Håndværkerforeningen skal have ny formand 
01-04-1949 HAMMERSHØJ: Lærerinde fortsætter ud over sin 40-års dag  
02-04-1949 HVIDDING: Dødsfalf. Gdr. Hans Alstrup, Hvidding – omtale 
02-04-1949 NR.VINGE: Nr. Vinge Kirkes ”misundelse” forsvinder – 2-spaltet , m. billeder 
04-04-1949 HAMMERSHØJ: Generalforsamling i Våbenbroderforeningen – omtale 
04-04-1949 HAMMERSHØJ: Dilettanternes afslutningsfest – omtale 
04-04-1949 HVIDDING: Jubilæumsfest. Lærer Søgaard 25 år – omtale 
04-04-1949 LINDUM: 70 år. Gdr. Østergaard Møller, Lindum – omtale 
06-04-1949 VORNING: Billede af broen over Tjele å – i sørgelig forfatning 
09-04-1949 VORNING: Jordefærd. Gdr. Hans Alstrup – omtale 
12-04-1949 HAMMERSHØJ: 60 år. Fru Karen Madsen – kort omtale 
13-04-1949 KVORNING: Jordefærd. Laurits Dams datter, Erna Dam 
22-04-1949 HAMMERSHØJ: Anlæg truet af brand som følge af hærværk 
28-04-1949 HAMMERSHØJ: Dødsfald. Mejeribestyrer Marinus Petersen – m. billeder 
29-04-1949 HAMMERSHØJ: (nyt billede af mejeribestyreren – forkert billede i går) 
30-04-1949 KVORNING: Dødsfald. Fru Martine Nielsen 
03-05-1949 HAMMERSHØJ: Hauch i Venstrevælgerforeningen – stor omtale 
03-05-1949 HAMMERSHØJ: Mejeribestyrer Pedersens jordefærd 
05-05-1949 HAMMERSHØJ: Publikum hjalp Mariager-Fårup-Viborg banen med kørepl. 
10-05-1949 HAMMERSHØJ: Genfoeningsstenen flyttes 
20-05-1949 HAMMERSHØJ: Jordefærd. Fru Inger Michelsen, (læge Michelsen enke) 
31-05-1949 VORNING: 75 år. Enkefru Inger Madsen 
07-06-1949 Grundlovsfester i oplandet – også i Hammershøj – omtale 
08-06-1949 HAMMERSHØJ: Randers Skoleorkester på besøg 
08-06-1949 HAMMERSHØJ: 25 års jubilæum – Karl Møller ved Aarup Teglværk 
08-06-1949 HAMMERSHØJ: Farlig løbskkørsel 
09-06-1949 HAMMERSHØJ: Pensioneret lærer Kr. Kristensen død 
11-06-1949 ØRUM: Største dyrskue i Ørum i fl. år. 
11-06-1949 HAMMERSHØJ: ”Rolf” fandt tildækket ur på 6 minutter 
14-06-1949 ØRUM: Skuet i Ørum Sønderlyng vendt godt tilbage 
24-06-1949 HAMMERSHØJ: Ny mejeribestyrer – C.E. Nielsen 
24-06-1949 HAMMERSHØJ: Hammershøjskuet i stadig fremgang 
24-06-1949 HAMMERSHØJ: God kvalitetsbredde ved Hammershøj skuet –hel side 
02-07-1949 HAMMERSHØJ: Skoleudflugt. (de yngste til Randers) 
02.07.1949 VORNING: 75 år. Fru Petrine Pedersen 
05-07-1949 HAMMERSHØJ: Sygekassens 50-års jubilæum. 
05-07-1940 HAMMERSHØJ: Dødsfald. Fru Hansine Vestergaard, 55 år. 
05-07-1949 ØRUM: Udflugt til Randers (sognets gamle) 
09-07-1949 BIGUM: Spejderlejr i Bigum. (50 grønne fra København) 
11-07-1949 VAMMEN: Sparekassens generalforsamling (Va-Li-Bi) 
12-07-1949 ØRUM: tyrt med motorcykel. (A. Djernis, Ørum Sdrl.) 
14-07-1949 HAMMERSHØJ: Dødsfald. Fru Marie Nielsen Degn (82 år) 
14-07-1949 HAMMERSHØJ: Dødsfald. Fhv. landmand Anton Christensen, 69 år,  
14-07-1949 KVORNING: Jordefærd. Bent Christian Mortensen, 62 år 
20-07-1949 LÆSTEN: Fik pegefingeren flækket. Johan Ibsen, 24 år 
23-07-1949 HAMMERSHØJ: Markvandring 
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04-08-1949 LINDUM: Dødsfald. Holger Jørgensens datter, fru Legaard, Ålborg 
08-08-1949 HAMMERSHØJ: Frugtavler Frederik Madsen 
09-08-1949 HAMMERSHØJ: Stanget af uvan tyr (på Skotterupgård) 
12-08-1949 KVORNING: Dødsfald. Købmand Niels Larsen, 71 år 
13-08-1949 SJØRING: 80 år. Dorthea Møller, Sjøring. 
16-08-1949 Ved Fussing Mølle Vejen. Stor artikel af B. Laugesen 
17-08-1949 HAMMERSHØJ: 3-årig dreng huggede tå af med økse. (søn af Poul Hansen) 
19-08-1949 HAMMERSHØJ: Kvien sad fast i en brønd. (hus Georg Sørensen) 
19-08-1949 Fussing Mølle - Stedet og folkene. Stor artikel af B. Laugesen 
20-08-1949 HAMMERSHØJ: Dansk- argentinsk besøg i Hammershøj. Stor artikel 
23-08-1949 AARUP: Fra Vindmølle til hønsehus. Billede af Aarup gl. mølle. 
24-08-1949 HAMMERSHØJ: Kommunen sætter arbejde i gang. 
21-09-1949 HAMMERSHØJ: Dødsfald. Enkefru Hanne Sørensen, 74 år – på Stiftelsen 
21-09-1949 HVIDDING: Lynet ødelagde telefonen. Smedemester V. Andersen 
22-09-1949 HAMMERSHØJ: Jordefærd. Hanne Sørensen 
24-09-1949 HAMMERSHØJ: Et interessant strikkekursus 
24-09-1949 LINDUM: Husholdningsdemonstration i Lindum 
26-09-1949 HAMMERSHØJ: 70 år. Enkefru Maren Jørgensen 
29-09-1949 KVORNING: Andelsfryseriet skal bygges hurtigst muligt 
03-10-1949 Statskovvæsenet har overtaget Fussingø Gods og Skov 
04-10-1949 KVORNING: 80 år. Enkefru Ane Østergaard 
06-10-1949 LINDUM: Dødsfald. Ane Katrine Erikstrup, 84 år 
07-10-1949 VORNING: 80 år. Gdr. og smed Kristian Hansen 
08-10-1949 LØVSKAL: Løvskal Kro solgt 
13-10-1949 ØRUM: Hånden i rundsaven. (Nic. Kjær, Ørum) 
15-10-1949 LINDUM: 350-årig slægtsgård solgt. (Kjeld Brøndum, Lindum) 
17-10-1949 HAMMERSHØJ: Den største indtægt i mejeriets historie. (generalforsamling) 
18-10-1949 KVORNING: Guldbryllup. Gdr. Anders Pedersen Hjulmann og hustru 
20-10-1949 HAMMERSHØJ: Sølvbryllupsfest. P. Sørensen og hustru 
21-10-1949 HAMMERSHØJ: Flensborgernes sidste teateraften 
22-10-1949 HAMMERSHØJ: Lærerindeindstilling 
25-10-1949 ØRUM: Jordefærd. Fru Martine Sørensen 
29-10-1949 HAMMERSHØJ: Generalforsamling i Husmoderforeningen 
29-10-1949 HAMMERSHØJ: Ungdomsudvalgets roepasningskonkurence (Landboforeningen) 
01-11-1949 LINDUM: Dødsfald. Sparekassedirektør Vammen Andersen 
05-11-1949 KVORNING: Kvorning sogns ældste fylder 100 år. Niels Møller 
05-11-1949 LINDUM: Jordefærd. Vammen Andersen 
08-11-1949 VORNING: Rekordår for idrætsforeningen 
11-11-1949 LINDUM: Indbrud i Lindum 
11-11-1949 LINDUM: Modne hindbær i november24-11-1949  
24.11.1949      HAMMERSHØJ: Dødsfald. Fhv. købm. Andersens hustru, Anna 
24-11-1949 HAMMERSHØJ: ”Livet må udnyttes i positiv retning”. (Møderække) 
25-11-1949 SJØRRING: Dødsfald. Kristian Søndergaard 
25-11-1949 SJØRRING: 85 år. Sv. Boyer, Bødkergården 
26-11-1949 HAMMERSHØJ: 80 år. Hanne Sørensen, med billede 
28-11-1949 HAMMERSHØJ: Jordefærd. Fru købmand Andersen 
29-11-1949 SJØRING: Jordefærd. Kristiane Søndergaard 
30-11-1949 VORNING: 65 år. Joseph Rix, Vorning 
02-12-1949 HAMMERSHØJ: 65 år. Gdr. Peter Christensen, Fårup 
08-12-1949 HAMMERSHØJ: 100 kr. til den danske skole i Eckernførde. (møde) 
09-12-1949 VEJRUM: Guldbryllup. Gdr. Martin Levring og hustru 
15-12-1949 VORNING: 70 år. Præstegårdsforpagter N.C. Nielsen 
22-12-1949 VORNING: Vorning Husmandsforening 
23-12-1949 HAMMERSHØJ: Ny lærerinde fra 1. januar 
27-12-1949 HAMMERSHØJ: Lærerinde Kirsten Frederiksen forlader skolen 
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  Tjeleegnens Lokalhistoriske ArkivTjeleegnens Lokalhistoriske ArkivTjeleegnens Lokalhistoriske ArkivTjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv    

Tjelevej 8  -  Ørum  -  8830 Tjele  

tlf.. 87 25 02 82  

e-mail: info@tjelearkivet.dk  

www.tjelearkivet.dk  

Åbent hver mandag kl. 14 – 17.  
(Ferielukket i juli måned)  

 
 
Efter flere tilløb er det endelig lykkedes os at få lokalarkivets hjemmeside op at stå. Endnu 
mangler der en hel del, men forhåbentlig giver det jer et indtryk af, hvad der kan ventes.  
Hjemmesiden findes på følgende adresse:  www.tjelearkivet.dk  
Som det vil fremgå, har vi reserveret plads til ”Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening” og til 
”Tjele på Langs” 
Vi hører meget gerne, hvis I har forslag til fortællinger eller artikler, I synes vil være velegnede til 
at blive bragt under lokalområder.  
 

 
 

I medlemsbladet for januar 2009 bad vi om oplysninger af dels et par billeder, dels om Ørum Fat-
tighus. Desværre fik vi ingen respons, men har I oplysninger, hører vi meget gerne fra jer.  
 

              ——————————–  ”  —————————————— 

Tjele på Langs 
Indhold til 2010-udgaven er i støbeskeen. Gamle numre kan fortsat købes ved henven-

delse til Bogsalget, Tjørnevej 5,  Hammershøj, 8830 Tjele  eller på Lokalhistorisk Arkiv 

              ——————————-    ”  —————————————–- 

Husk at betale medfølgende girokort.   

Personligt medlemskab 75 kr. Husstand 100 kr. 


