
Historien om et hus. 

I 1882 kom Hans Jakobsen til Ørum som vikar 

ved skolen.  To år senere blev han ansat som 

degn, hvilket indebar, at han var enelærer og 

kirkesanger i Ørum. Nu kunne han endelig 

blive gift med sin Mariane, som han havde 

været forlovet med i 8 år.  

Hans Jakobsen var en foregangsmand indenfor 

sit felt, ”Sognets fører i folkelig og kristelig 

henseende”, udtalte en tidligere elev. Udover 

skolen var han især optaget af forsamlingshu-

set, aftenskolen og husflidskolen, men også 

plantningssagen havde hans interesse. Han var 

formand for forsamlingshuset fra 1885 til 

1920. 

Allerede i 1885 var han i gang med aftenskole for ungdommen og husflidskole, som nok i 

starten blev afholdt i forsamlingshuset, men senere byggede han lokaler beregnet til for-

målet i/ved skolen. 

I 1888 blev der bygget ny skole til erstatning for den tidligere, som var opført i 1742. Den 

nye skole var oprindelig med stråtag, hvilket han fik skiftet til tegltag i 1911. Dette er så 

siden skiftet til det eternittag, som ligger på det i dag. 

Allerede i 1889 ønskede lærer Jakobsen et udhus og fik det bevilget. 

På et tidspunkt (år 1900 ifølge BBR) byggede Hans Jakobsen et hus ved siden af skolen til 

sin aften- og husflidskole. Dette hus kaldte han ”Vesterlund” (senere Ørumvej 99) . 

1910 blev lærer Jakobsen syg, og i 1912 måtte han søge sin afsked. Han flyttede med sin 

familie over i ”Vesterlund”, og beboerne i Ørum holdt en storstillet afskedsfest for ham. 

Trods sygdom bevarede Jakobsen evnen til at præge omgivelserne, så det hjem, han og 

hans hustru havde skabt, blev ved med at være samlingssted for en talrig og trofast venne-

kreds, ligesom det for børnene, der for længst var voksne, vedblev at være det sted, hvor 

de søgte tilbage. 

Den 10. december 1921 døde fru Jakobsen, og 10 måneder senere døde Hans Jakobsen. 

Omegnens lærere bar ham til hans grav på Ørum Kirkegård. 



Et jævnt og munter virksomt liv på jorden, 

han levede i mellem sine kære. 

Hans liv i Ørum satte dybe spor 

og minder, der vidner til hans ære, 

de mange træer, der dækker bakkedrag 

og skygger over kirkegårdens grave, 

er minder, skønt han under skoletag 

gav Ørum folk sin allerbedste gave. 
Ejnar Poulsen 

 

På Ørum Kirkegård rejste beboerne dengang en mindesten over deres afholdte lærer og 

dennes hustru. Efter deres navne og datoer stod der: 

Venner satte denne sten, som tak for gode minder. 

Æren er Guds.  

 

 



Som afslutning på historien om Hans Jacobsen, kan jeg fortælle en lille sjov episode, jeg 

oplevede sidst på sommeren sidste år: Jeg gik og slog græs ovre ved plakatsøjlen og be-

mærkede en bil, der blev ved med at køre rundt ved området ved den gamle skole og for-

samlingshuset. Til sidst stoppede bilen ud for mig, og det midaldrende par sagde til mig: 

Du undrer dig vel over, hvad vi kører rundt efter? Tja, I leder vel efter noget, sagde jeg. Ja, 

men nu har vi fundet det, sagde de. De ville se hans oldefars hus, men havde haft lidt 

svært ved at finde det, for da de var her sidst for 20 år siden, kunne det ses fra Ørumvej. 

Det var Hans Jakobsens oldebarn og hans kone. Han var vokset op i Stoholm, men havde 

boet i mange år på Langeland. De var på nostalgitur her på egnen, boede på Højslev Kro og 

kørte rundt i omegnen og kiggede på de ting, han havde kendt. De syntes, at huset så no-

get forfaldent ud, og det kunne jeg kun give dem ret i. Jeg kunne jo så også fortælle dem, 

at hvis de ville have et billede af det, var det sidste chance, for Ørum Kultur- og Landsby-

forening havde købt huset med henblik på nedrivning. Det ønskede de dog ikke, for de 

havde gode billeder fra bedre tider. 

 

Enkemand Laust Jakobsen blev den næste beboer på ”Vesterlund”. Han havde haft den 

tidligere præstegård (Ørumvej 119). Da han overdrog gården til sin plejedatter Ane og 

hendes mand Kresten Pallesen (Rolf Pallesens bedsteforældre), flyttede han med sin hus-

holderske Lisbeth til ”Vesterlund”. 

 

Det er længe siden, så jeg måtte ty til Ørums ældste, Mary Jensen, for at få afklaret, hvem 

der overtog huset efter Hans Jakobsen. Jeg har også fået bekræftet fra Rolf Pallesen, at 

Laust Jacobsen havde præstegården, indtil Rolf’ bedsteforældre overtog den. 

 

Efter Laust Jacobsen antager jeg, at Katrine og Kristian Simonsen købte huset. Der voksede 

en søn og en datter op i hjemmet. Parret flyttede til Højslev omkring 1960. Mange år sene-

re skænkede Katrine og Kristian Simonsen et kirkeskib til Ørum Kirke. 

 

Signe og Erik Pedersen overtog huset efter Katrine og Kristian Simonsen. De fik 3 piger i 

huset. Signe Pedersen døde i 2010. Erik Pedersen boede i huset indtil få måneder før sin 

død i januar 2017. 

 

I sommeren 2017 købte Ørum Kultur- og Landsbyforening huset til nedrivning. Det skete 

sidst i februar måned 2018, og i dag skal man kigge godt efter i sneen for at se, at her har 

ligget et hus i 118 år. Kun en lille bunke mursten vidner om, at der er sket noget på stedet. 

Murstenene i bunken skal renses og genbruges ved renoveringen af Ørum Forsamlingshus, 

og den tomme grund indgår i planerne for Ørum Fælled. 

 

LJJ 



 


