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Optog i Øster Hornum ved festlige lejligheder 
Et lille udpluk af billeder fra Lokalhistorisk Arkivs billedsamling 
 

 

Sandgraven havde siden 1920’erne været byens 
forsamlingsplads. Herfra udgik optoget, da ”Øster 
Hornum Idrætsanlæg” blev indviet 11. august 
1940. I spidsen for optoget gik et seks mand stort 
hornorkester efterfulgt af fanebæreren med Øster 
Hornum Idrætsforenings fane, der var blevet ind-
viet seks år forinden.  
 
Som det ses på billedet var man klædt godt på, for 
det regnede det meste af dagen. Det forhindrede 
dog ikke, at dagen blev husket som én af de ”store 
dage” i byen. 
 

 

Da håndboldbanen og Øster Hornum Idrætsfor-
enings klubhus blev indviet 15. august 1954 var 
der også arrangeret optog gennem byen.  
 
Musikken var denne gang anført af en harmonika-
spiller suppleret med violin og lilletromme. Fanen 
blev båret af idrætsforeningens formand bagerme-
ster S. C. Andersen, der havde været med siden 
foreningens start i 1931. Han var den, der havde 
stået for arbejdet med etableringen af håndbold-
banen. Billedet er taget ud for bagerens butik. 

 

Hvornår dette optog har fundet sted og i hvilken 
anledning vides ikke, måske som led i en landsby-
fest eller som optakt til en større sportsbegiven-
hed.  
 
Igen er det et hornorkester, denne gang fra FDF, 
der går i spidsen. Af deltagernes påklædning kan 
billedet anslås at være fra omkring 1950. Til højre 
i billedet ses bagerbutikken, hvor der i de tilstø-
dende lokaler var konditori. Her kunne man nyde 
en kop kaffe med tilhørende kage fra bageriet. 
Konditoriet fungerede også som mødested for 
bestyrelser for byens mange foreninger. 
 

 

Året er 1973 og stedet er Øster Hornumvej. I det 
forreste af hestekøretøjerne ses borgmester Peter 
Kvist, der, iført blåt jakkesæt, blomstret slips og 
høj hat, ser ud til at have styr på køretøjet. 
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Samme år deltog en flok blomsterpiger i optoget, 
der her er ud for skolen på Estrupvej. 

 

I 1974 var en stor del af optoget blevet motorise-
ret. Således også hornorkestret, der her ses musi-
cerende ved Ældrecenter Birkehøj, som var indvi-
et kun fem år før. 

 

Samme år deltog en lang række hjemmebyggede 
sæbekassebiler i optoget. Stedet er som det forrige 
billede ved Ældrecenter Birkehøj. 

 

Der var også år, hvor der i optoget var musik af 
den mere løsslupne slags. Her er det ”Sigfreds 
Fodvarmere”, der marcherer ned ad Estrupvej som 
del af optoget, der også det år havde deltagelse af 
mange mindre børn med deres dukkevogne. 
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I begyndelsen af 1970’erne, da Børnehaven var 
blevet bygget i Sandgraven flyttede udgangspunk-
tet for optogene til toppen af Fyrrebakken, der på 
det tidspunkt blev bebygget med parcelhuse. Her 
fra en Landsbyfesten 1975.  
 
Et større hornorkester går i spidsen for optoget. 
Til venstre ses ”Landsbygården”, der blev raget 
ned i 1981.  
 
Planen var at opføre et større butikscenter, men da 
det kom til stykket var det kun Sparekassen Nord-
jylland, der realiserede planerne om nybyggeri. 
 

 

Optoget er nu nået til Nibevej. Dyrlæge Robert 
Mose ses til venstre i billedet – opmærksom på at 
alt forløber planmæssigt.  
 
Robert Mose var i mange år Borgerforeningens 
formand og primus motor i arbejdet med at orga-
nisere Landsbyfesterne. 

 

Samme år som det forrige billede deltog et par 
hestevogne i optoget.  
 
Her er det Kristen Jensen, ejer af Grønkildegård, 
der iført det stiveste puds og med høj hat agerer 
kusk, mens bestyrer af telefoncentralen Emmy 
Hovgaard er den fornøjede passager. 

 

Et fast indslag i Landsbyfesten var i mange år 
deltagelse af et par meget store gorillaer, af sik-
kerhedshensyn behørigt ført i snor.  
 
Når man så kom til festpladsen blev det afsløret 
hvem der gemte sig bag den meget varme ud-
klædning. 
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Da man er kommet hen på festpladsen afslø-
res det, at det var smed Anders Lassen og 
barber Stenild Andersen, der det år var for-
mummet som store og meget farlige gorillaer. 

 

Her er det en flok børn og unge mennesker, der 
dels gående med rygsække, dels kørende på en 
forårssmykket lastbil tager på en længere tur ud i 
naturen. 

 

Da Øster Hornum Hallen blev indviet i 1984 var 
der også optog. Her kommer optoget på vej fra 
Birkehøj med Aalborg Tyrolerorkester i spidsen.  
 
Til højre er det Per Lyngberg-Andersen, der går i 
forvejen for at sikre at optog og biltrafik ikke 
blandes sammen. 

 

Børnene fra Øster Hornum Børnehave deltog også 
i optoget i anledning af Hallens indvielse.  
 
Børnehavens leder Maria Glüsing holder styr på 
tropperne, mens Ingelise Hedegaard kommer bag-
efter med den mindste i klapvogn. 

I Lokalhistorisk Arkivs samling findes mange flere billeder fra de forskellige byfester. Alle er vel-
komne til at kigge i samlingen på Arkivets faste åbningsdage, der er mandage fra klokken 1900 til 
2130 og torsdage fra klokken 1300 til 1700. Dog er der lukket i skolens ferier. 

Skulle nogen ligge inde med billeder fra optog og landsbyfester tilbage i tiden, kan redaktøren kon-
taktes på e-mail nielsfraharrild@gmail.com 


