
De Gl. Landbrugsbilleder  

I Horne Hallens Foyer 2023 

med navneoplysninger 

Vi forsøger af oplyse fakta om de billeder 

som i år er Gl. Landbrugsbilleder. 

De 13 billeder som vi viser er bare et lille 

udsnit af de billeder vi har, men også en 

erkendelse af, at Horne Sogn var et 

landbrugssogn med næste 300 landbrug.  

Så set i dette lys har vi ikke mange Gl. 

Billeder fra denne svundne landbrugstid, så 

Arkiver vil da blive taknemmelig for at få 

fingre i sådanne billeder, så derfor 

efterlyser vi Gl. Landbrugsbilleder fra livet 

på landet. 

De efterfølgende billeder er de billeder som 

hænger i forhallen, her påsat med navne 

oplysning så godt vi formår på Arkivet. 
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Dette billede som har 10 personer, og som viser hvordan man 

samlede kartofler i 1960erne. Billedet er fra Kristian Holm 

Øster Bounum. Dette arbejde var møjsommelig, men både børn 

og voksne kunne deltage, som det også tydelig ses på billedet. 

 

Også fra Kristian Holm. Her lægges kartofler med traktor og 

kartoffellæggermaskine. 

Vi antager at det er Kristian Holm der kører traktoren og den 

ene af de 2 hjælpere er Frede. 
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Dette billeder er fra Kirkevad hvor Børge Sønderskov pløjer 

med en én fuget plov forspændt de 2 heste Jytte og Musse. 

Det er den gl. grusvej ind mod Horne, året er 1949. 

 

Sådan høstede man med hø-le (Jølle) i tiden før selvbinderen. 

Bag ved høstkarlen er det pigerne der binder kornet i neg. 

Foto ukendt. 
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Lundager 1919 

Peder Larsen Kristensen overtog Gården Lundager i 1905. På 

billedet kunne det godt være Peder Larsen en karl og så 

Landposten. Såmaskinen ser ganske moderne ud efter tiden at 

dømme. 

 

Høsten 1966 i Kirkevad var nu med 6 fods Claas mejetærsker. 

På mejetærskeren, manden fra Øster Herreds maskinstation. 

Som medhjælpere er det Børge Sønderskov og sønnen 

Kristian.  
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Hindsig Mergelgrav 1922 

Navne bagerst fra venstre: Én spand heste Hans Damgård, 

Bjerremose. Kusk, karlen nr. 2 Laurids Plauborg, Hindsig. Nr. 3 

Søren Damgård, Bjerremose. Nr. 4 Peder Hansen, Transbøl. Nr. 

5 Tinus Hansen, Hindsig. Rytter nr. 1 (?) nr. 2 Thomas Madsen. 

Nr. 6 Chr. Madsen Transbøl. Hestene Store Klavs og Lille 

Klavs. Foran ham siddende på mergeldyngen. Marie og Kamille 

Jepsen Hindsig, og Peder Møller, Hindsig. 

Forest fra venstre: Med cyklen, Sognefoged Peder Jessen, 

Hindsig. Siddende. Lars Madsen Hindsig. (?) (?) Tømrer 

Hansen, Hindsig. Jens Jørgensen, Hindsig. Stående Mads 

Madsen og Andreas Møller, Hindsig. Thomas Frandsen og 

Laurids Plauborg, Hindsig. Og (?) 

Til ære for fotografen og styrke for os selv og så i dagens 

anledning har vi alle fået en bajer. 
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Som skrevet står er det Christian, Karen Marie, Signe og 

Thomas Sønderby i gang med roerhakning 1923. 

Steder er Gødsvangvej 26. 

Fra 1952 til 1987 boede Jens Jørgensen gift med Betty. 

Børnene Hanne Marie blev født 25-05-1953 og Kurt blev født 

22-09- 1957. på ejendommen. 

Ejendommen er i 2017 blevet nedlagt og fjernet. 

 



7 

 

 

Stadionvej 37 Ca. 1930 

Fra venstre. Ukendt, Ukendt, Marinus Sørensen, Christian 

Sørensen, drengen ukendt. 

Billedet viser en såkaldt Skårlægger som høstede kornet og 

lagde det således det var let at binde op for dem som bandt 

korn i neg, det var ofte pigerne og konerne på gårdene, efter 

opbindingen af kornnegene blev de sat i skok til vejring nogle 

dage, hvorefter kornet blev kørt hjem i laden, når laden var 

fyldt, og der var mere korn på marken, blev det sat i hæs ved 

gården. 

 

Som her i Moesgård engang i 1940erne 
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Dette billede er fra 1959 i Kirkevad, og med den nye 

asfalterede vej med Horne i baggrunden. 

På billeder er det Børge Sønderskov der ved sin side har 

sønnen Kristian, det er fra en mælketur. Disse mælketurer 

blev kort efter erstattet af tankvogne som kom i 1960erne 

Hestene Jytte og Musse blev erstattet af en Ferguson traktor 

et par år senere, dog skal tilføjes, at hestene blev solgt og fik 

et forsat liv som trækheste på et husmandsbrug i Lunde  

 

Dette billede fra Kirkevad er fra 1950 

Her er det Øster Herreds Maskinstation som med Traktor og 
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Selvbinder er i gang med kornhøsten. På selvbinderen Børge 

Sønderskov, og foran Edith og Leif. 

 

Roeroptagning med håndkraft ved Peder Larsen Christensen 

Hornelund 49. 

 

Forårsarbejde i Gunderup den 21. april 1932. 

Niels S. Nielsen i gang med at så sukkerroer og gulerødder. 

Såmaskinen kaldes en avance, som der også kunne hægtes 

roerrenseskær på. 

Pigerne på billedet er Anna og Marie (Mie). Anna Uhre Nielsen 

blev senere gift med Jes D. Schmidt. De overtog hans 

fødehjem Moesgård.  

Således oplyst jan. 2023 af Leif Sønderskov. 


