
Sommerudflugt. 

Søndag d.18 juni havde Nord arrangeret sommerudflugt.  

Over 30 personer mødte op på parkeringspladsen 500 m. 

før Hjerritsdal Mølle. Her fortalte pensioneret 

tømrermester Knud Bach historien om den gamle 

vandmølle, og om restaureringen af både mølle og 

beboelse.

  

Det var interessant at høre om hvordan en tømrermester 

fra Oue fik lov til at lave arbejde for Nationalmuseet, selv 

om den lille Bornholmer med ”pisk” i nakken fra starten 

ikke havde meget til overs for sådan en landsbytømrer som 

Knud. Han måtte dog senere ændre opfattelse af manden 



som nåede at være selvstændig tømrermester i 33 år. Vi fik 

også at vide hvor ordet ”rundhåndet” stammer fra. 

 

Pga. arbejde med bækken og oprensning af Møllesøen var 

der ingen vand i Møllesøen så ”hele maskineriet ” kom ikke 

i gang, men et meget interessant besøg og en god 

fortælling om møllen og dens funktion fik vi, og tak for det 

Knud. 

Derefter kørte vi i ”kortege” videre for at besøge Bente og 

Frank Gade i Kielstrup. Deres besætning består af dådyr. 

Frank fortalte om dyrene og derefter viste han stedets 

sorteringsanlæg frem og alle var interesserede i at høre om 

hvordan sorteringen af dyr foregik i praksis.  



 

Bagefter var der kaffe og kage til alle og dette blev nydt i 

deres have og på terrassen hvor der var en orden så vi 

troede at Dronningen havde været forbi i fredags, efter 

hendes besøg i Hobro. Der var også mulighed for en 

sodavand eller ”murerkaffe” som Knud Bach ville sige. Tak 

for besøget, tak for mad og drikke, tak til Bente for at lave 

mere og mere kaffe, mens vi andre bare nød vejr og 

udsigten fra deres gårdhave mens vi snakkede. 

Efter at have sagt tak til værtsparret kørte vi videre til 

Bente og Eddies gård. Allerede inden vi nåede 

gårdspladsen var de fleste af og vist klar over at stedet her 

var lidt ud over det sædvanlige. Orangeri, bygninger med 

nyt stråtag og små vinduer malet i den mest fantastiske blå 



farve. Det er ren Morten Korch tænker jeg, og så skulle det 

ikke undre mig om ikke Chr. Arhoff står et sted og klinker 

potter! Græsplæne og bede var i en orden så vi alle faldt 

på halen, selv Claus Dalby vil klappe i hænderne. Og for at 

det ikke skal være løgn var der udsigt til Mariagerfjord og 

til byen på den anden side af Fjorden, Mariager. 

Dådyr og muflon får går i parrets folde. 

 

Efter at alle biler er parkeret gik vi sammen efter Eddie ned 

til parrets jagthytte som ligger et par hundrede meter fra 

beboelsen. Hvis ikke vi var imponeret blev vi det da dørene 

til jagthytten blev åbnet. Mellem ydervægge og under 

stråtaget var der jagttrofæer fra flere verdensdele. En 



bjørn var der også.  Eddie fortalte om sine jagter forskellige 

steder i verden og om hvordan nogle af dyrene var blevet 

nedlagt.  

 

Han fortalte med en entusiasme og så livligt at jeg selv 

troede at jeg havde deltaget i de forskellige jagter. Det var 



meget spændende at høre og vi stod med åben mund og 

polypper. 

Da vi kom til os selv, gik vi tilbage til beboelsen hvor nogle 

gik rundt for at se haven der vel nærmest var en park, 

andre fandt en bænk og snakkede. 

Jørn og Frank grillede krondyrpølser og ostepølser, og da vi 

opdagede det blev forsamlingen hurtigt til en ”klump” ved 

tag selv bordet.  

 

Oven på kagebordet hos Frank Gade var det utroligt at der 

kunne være mere spiseligt i vores maver, men ikke desto 

mindre måtte de 2 grillmestre grille flere pølser og brød, 



alt imens Eddie underholdt forsamlingen med historier om 

Teknisk Forvirring fra Kommunen og om en tidligere 

landsoldat der nu havde taget magten inden for Danmarks 

Naturfredningsforenings afdeling i området hvor Eddie 

tilfældigvis bor. Frank Gade kunne dog klare den tidligere 

soldat med en 500 kr. og så var Franks problem løst.  Det 

mente Eddie i hvert fald. Vi fik alt hvad vi kunne spise og 

drikke inden vi tog afsked med dagens sidste værtspar.  

Jeg er 100 % sikker på at alle har haft en god dag og vejret 

var fantastisk. Vi takker for en perfekt dag og et super 

arrangement. De 3 arrangører og bestyrelsen for Nord har 

igen gjort et godt stykke arbejde og mon ikke de fleste 

allerede glæder sig til næste års arrangement. 

Hvis nogle er interesserede i at vise jeres sted frem skal I 

bare henvende jer til en fra bestyrelsen. Kom bare frit 

frem. 

På de deltagendes vegne 

Frank Damborg. 


