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Nibevej blev rettet ud 1969 
Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen med god hjælp fra Villy Gregersen 
 

Kort over Øster Hornum 1854 
 

Fra gammel tid lå gårdene i 
landsbyerne hvad vi nu om 
dage nærmest vil kalde hulter 
til bulter. Ville man gennem 
byen, måtte man sno sig gen-
nem den. Som vi ser på det 
gamle kort fra 1854 var der 
ikke noget egentligt gadefor-
løb i den centrale del af byen, 
man krydsede sig igennem 
som man bedst kunne.  
 
Udflytningen fra landsbyen 
tyndede ud i bebyggelsen og 
gjorde bedre plads, og by-
branden i 1889 fuldendte næ-
sten værket.  
 
Dog lå der frem til 1920’erne 
stadig et hus temmelig langt 
fremme i hvad der nu er by-
ens centrale kryds, hvor 
Guldbækvej munder ud i Ni-
bevej. 
 

Nibevej mod nord i begyndelsen af 1900-tallet 

Billedet til venstre er taget 
mellem 1901 og 1907.  
 
Samlingshuset og Brugsen, 
der ses til venstre blev bygget 
1889, men sammenbygget og 
helt overtaget af Brugsen i 
1907.  
 
I midten ses Fattighuset, der 
blev bygget i 1901. 
 
Længst til højre Øster Hor-
num Andelsmejeri i sin op-
rindelige skikkelse fra 1892.  
 
Vejen mod Nibe gik dengang 
vest om gården i baggrunden. 
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Nibevej mod nord omkring 1965 
 

Der er ikke sket noget med 
vejforløbet i de forløbne år, 
men bygningerne er væsent-
ligt forandrede. Den gamle 
Brugs blev raget ned i 1964 
og den nuværende bygget.  
 
Det gamle mejeri blev ganske 
vist kraftigt udbygget i 1921, 
men i 1962 erstattet af den 
nuværende mejeribygning, 
hvor produktionen stoppede 
ved udgangen af 1979. 
 
Kun Fattighuset, der nu kald-
tes Kommunehuset, er ufor-
andret af udseende, men nu 
fungerede som udlejnings-
ejendom. 
 

Grøfter langs vejen i begge sider 
 

Langs hele Nibevej, i daglig 
tale ”Gaden”, var der langt op 
i tiden åbne vejgrøfter. 
 
Master og tråde, der ses på 
vejens østside, er telefontrå-
dene, der havde indfundet sig 
allerede omkring år 1900. 
 
Billedet her er taget efter For-
samlingshuset, der ses til ven-
stre i billedet, blev bygget i 
1907 og før 1925, hvor der 
kom elektrisk lys og kraft til 
byen, og master til elledninger 
blev rejst på vejens vestside. 
 

På vej mod Nibe ad den gamle vej 

Kørte man mod Nibe, mødtes 
man med dette syn, når man 
passerede bygrænsen. 
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Ind mod byen ad den gamle vej 
 

Kom man derimod fra Nibe, 
mødte man byen på denne 
måde, idet vejen passerede 
vest om gården, der ses i ven-
stre side af billedet. 
 
Det var en noget snoet forløb, 
der må have virket som fart-
dæmper. 

Luftfoto 1955 
 

På luftfotoet fra 1955 ses ve-
jen til Nibe i dens gamle ud-
formning. 
 
Yderst til venstre i billedet ses 
stadion fra 1940 med hånd-
boldbanen, der blev indviet 
1954. 
 
Den ny centralskole er ved at 
blive bygget – man kan stadig 
se, der er byggerod i området 
omkring bygningen. 
 
Øverst midt i billedet ses Sor-
tebakken, hvor Ingeman Sø-
rensens kridtgrav lyser op. 

Kommunehuset ved byens nordlige udkant 

Kommunehuset lå i lettere 
miserabel stand, hvor det altid 
havde ligget. Det måtte snart 
lade livet for en omlægning af 
vejen. 
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Kommunehuset rages ned 
 

Set med nutidens øjne undres 
man over, at en snoet indkør-
sel til en by blev rettet ud, så 
der kunne køres hurtigere ind 
i byen, men sådan så man 
ikke på den sag i slutningen af 
1960’erne, hvor alt skulle 
strømlines. 
 
Kommunehuset ses under 
nedbrydning, og den ny vejfø-
ring øst om gården er ved at 
tage form. 

Stort gravearbejde ved Svanedammen 
 

Der var stort gravearbejde i 
området ved Svanedammen, 
hvor vejen blev udvidet i den 
vestre side, hvilket gik ud 
over en del af dammen, der lå 
som en del af præstegårdens 
have. 

Kommunehuset rages ned 

Kommunehuset er under ned-
brydning. Det er barber Ed-
vardt Stenild Andersen, der er 
ved at redde sig nogle bruge-
lige materialer i ruinerne. 
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Varehusets benzinstander  
 

Både før og efter vejens om-
lægning, blev der kørt for 
stærkt gennem byen, hvilket 
til tider resulterede i at ben-
zinstanderen foran byens Va-
rehus blev ramt. 
 
Det lader dog ikke til at an-
fægte Anton Larsen, der her 
betjener Varehusets anden 
benzinstander. 
 

Der blev lagt ny asfalt gennem hele byen – her mod Sørup 
 

Da vejen var rettet ud i den 
nordlige del af byen, blev der 
lagt ny asfalt på Nibejvej 
gennem hele byen.  
 
Her ses arbejdet under udfø-
relse i byens sydlige udkant. 

Luftfoto 1975 – vejen mod Nibe til venstre 

På luftfotoet af byen fra 1975 
ses vejføringen mod Nibe.  
 
Den gamle vej ender nu 
blindt. 
 
Det ses at Landsbygården 
stadig eksisterer, og at der 
endnu ikke var bygget på Tof-
ten og Halvøen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farvefoto er taget af 
Villy Gregersen

 


