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Gosmer-Halling kommunes kommunekasse. Merkur pryder lågen 

Der står et gammelt, sort pengeskab i Hou Lokalhistoriske Arkivs lokale. Det har vel 

omkring 100 år på bagen.  

 

Kommunen anskaffede måske pengeskabet i 1920, da den første kæmner blev ansat. 

Han boede i Smederup og havde kontor der. Da der blev oprettet kæmnerbolig og 

kommunekontor i den nedlagte skole i Gosmer i 1945, flyttede pengeskabet dertil. 

Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev kæmnerkontoret nedlagt. Da den 

gamle skole i Gosmer siden blev solgt, flyttede pengeskabet over i Gosmer Kirke, 

hvor det blev det brugt til at opbevare kirkesølvet. Men så fik kirken et nyt og mere 

sikkert skab til det formål, og skabet blev flyttet til præstegården i Præstholm, hvor 

præsten en overgang opbevarede kirkebøgerne i det.  

Så blev præstegården solgt, og pengeskabet havnede i Arkivet, hvor det for tiden 

fungerer som opbevaringsplads for forsyninger af guldbarrer og lignende til arkivets 

gæster og medarbejdere. 

Således kan det gå tilbage for enhver! 
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Men tilbage til pengeskabets storhedstid. 

I de små landkommuner – og hertil må Gosmer-Halling kommune regnes - var den 

kommunale økonomi i begyndelsen ikke større end, at den kunne klares af 

sognerådsformanden, og pengene kunne være i en cigarkasse. Men efterhånden som 

opgaverne voksede, fandt sognerådet det fornødent at ansætte en kæmner til at 

varetage kommunens kasse- og regnskabsvæsen.  

 

Kæmner Jens Nielsen 1920-1945 

Jens Nielsen hed den første kæmner. Han passede sit hverv fra privaten, og måske 

har sognerådet bevilget ham et pengeskab til opbevaring af kommunens kontanter og 

dokumenter, så der var styr på, hvad der var privat, og hvad der var kommunalt. På 

den måde kan man betragte det sorte pengeskab som det første kommunekontor i 

Gosmer-Halling. 

Jens Nielsen var husmand og boede i Smederup. Han var født i 1880, søn af gårdejer 

Anders Peter Nielsen i Smederup. Jens Nielsen overtog i 1908 en lille jordlod, der var 

udstykket fra hans fars gård som led i den første bølge af statshusmandsbrug. Som 

husmand var han nødt til at have arbejde ved siden af landbruget for at kunne 

ernære sig, sin kone og deres tre børn. Jens Nielsen var landarbejder hos sin far, 

indtil den yngste bror overtog den fædrene gård omkring 1920. Det kom derfor 

belejligt, at Gosmer-Halling Kommunes søgte en kæmner, og således blev Jens 

Nielsen kommunens første administrative embedsmand i 1920. Årslønnen var 1500 

kroner. 

 

Gosmer-Halling Sogneråd 1921-25. Kæmner Jens Nielsen ses i forreste række til venstre 

Kæmneren havde nær forbindelse til kommunens borgere. Blandt hans opgaver var at 

modtage skatteindbetalingerne og passe folkeregisteret, det vil sige, han 

registrerede, hvem der flyttede til og fra kommunen - hvorfra og hvortil. Det var 

kæmneren, der betalte de forskellige sociale ydelser, som kommunen skulle udrede. 

Kæmneren fungerede også som sekretær for sognerådet.  
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Som et udtryk for kæmnerens voksende opgaver kan nævnes, at sognerådet i 1932 

bevilgede 600 kr. til indkøb af en regnemaskine til kæmneren – det svarer til ca. 

25.000 nutidskroner! 

Hvorvidt Jens Nielsen havde fast kontortid, ved jeg ikke, men han var vel altid i 

nærheden, hvis folk kom forbi i et kommunalt ærinde. 

Jens Nielsen gik af som kæmner i 1945, men også derefter blev han altid respektfuldt 

omtalt som Kæmneren. Han blev boende på sit husmandssted sammen med sin kone, 

Mette, indtil han døde i 1959. Mette og Jens Nielsen var rare mennesker, og jeg har 

tilbragt mange timer hos dem. De havde et barnebarn, Knud, som jeg legede med, 

når han var på besøg hos bedsteforældrene. Deres brændeskur leverede materiale til 

mange spændende projekter.  

Vi blev dog dødelige uvenner 

over en brændeknude, da vi 5-6 

år, så var det slut med den 

kærlighed. 

Mette og Jens Nielsen var også 

de første i Smederup, der fik 

fjernsyn. Det var et stort 

trækplaster – hvem husker ikke 

børneudsendelserne med Andy 

Pandy udsat for uskarpe 

sort/hvide billeder på en lille, 

flimrende skærm. 
Jens Nielsens ejendom. 

Aalborg Luftfoto 1948-52. Det kgl. Bibliotek 

 

Kæmner K. O. Møller 1945-1957 

Da Jens Nielsen gik af i 1945, flyttede pengeskabet til det nyoprettede 

kommunekontor i den nedlagte skole i Gosmer. Den nye kæmner, K. O. Møller, fik 

også tjenestebolig i skolen, og dermed blev han en del af lokalsamfundet.    

Knud Ove Møller var født i 1910 og voksede op i Odder, hvor hans far var 

arrestforvarer. Efter studentereksamen drog han til København for at studere. Efter at 

have taget højere handelseksamen fik han i 1936 arbejde på Københavns Rådhus, 

indtil han søgte og fik hvervet som kæmner i Gosmer-Halling Kommune i 1945. 

Med til Gosmer fulgte også hans hustru, Bodil. Hun var fra København og har nok følt 

sig som en fremmed fugl i Gosmer. For de lokale var hun i hvert fald ret anderledes, 

livligere og mere farverig end de fleste. Karen og Albert Jensen havde nabogården, og 

deres søn, Niels Lillemose, husker både Bodil og K. O. Møller fra deres tid i Gosmer. 

Niels og nabodrengen Knud Mikkelsen blev ofte inviteret med i bilen, når Møller havde 

ærinder rundt om i kommunen – der var ikke så mange biler dengang, så køreturen 

var en oplevelse i sig selv. Familien Møller blev nære venner med familien Jensen, 

Bodil Møller drak ofte formiddagskaffe hos Karen Jensen, og de to familier fejrede 

nytår sammen, også efter, at Møllers var flyttet til Odder. 
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Kæmnerens opgaver var vel stort set de samme, som da Jens Nielsen blev ansat, 

men de var vokset til 

fuldtidsarbejde, ikke mindst 

som følge af socialreformen i 

1933. Herefter var det 

sognerådet alene, der skulle 

administrere enhver form for 

offentlig hjælp.    

Gosmer skole set fra skolegården. 

 

I det nye alderdomshjem i 

Hou, bygget i 1952, blev der 

indrettet kontor til 

kæmneren og mødelokale for 

sognerådet. Herefter var 

annekskontoret i Hou åbent en dag om ugen, så Hou-boerne ikke længere behøvede 

at tage til Gosmer, hvis de havde ærinde hos kæmneren. Men det sorte pengeskab 

blev stående i Gosmer. K. O. Møller sluttede som kæmner i Gosmer-Halling i 1957. 

Derefter fik han arbejde i socialforvaltningen i den gamle Odder Kommune, og han og 

konen flyttede til Odder. 

 

Kommuneingeniør Carl Bøggild Pedersen 1946-1970 

I 1930’erne var hovedtemaerne i sognerådet veje, kloakering, vandforsyning og 

installation af elektrisk lys. Den stigende trafik det nødvendigt at forbedre 

sognevejene, hvoraf de fleste var grusveje, der snoede sig gennem landskabet og 

fulgte ældgamle markskel og tidligere tiders hjulspor. Der skulle rettes ud og 

asfalteres. Besættelsen bremsede initiativerne for en tid, men derefter skred man til 

handling. Kommunens vejudvalg forhandlede i 

efteråret 1945 med de tilsvarende udvalg i 

Ørting-Falling og Hundslund kommuner med 

henblik på at ansætte en fælles 

kommuneingeniør. Amtet gav i januar 1946 

sin tilladelse hertil, og Carl Bøggild Pedersen 

blev ansat af de 3 kommuner i fællesskab. 

I oktober samme år købte Kommuneingeniør 

C. Bøggild Pedersen en grund i Ørting og 

byggede en villa på hjørnet af Gosmervej og 

Gyllingvej. 
                                                                                        Bøggilds hus på Gosmervej i Ørting.  

                                                                                   Aalborg Luftfoto 1948-52. Det kgl. Bibliotek 

 

Straks efter sin ansættelse søgte kommuneingeniøren om et rentefrit lån på 10.000 

kr. til anskaffelse af en bil, hvilket sognerådene bevilgede. I 1953 skulle bilen skiftes, 

så han søgte igen om et lån, denne gang på 5.000 kr., hvilket også blev bevilget. 

Ordningen med fælles kommuneingeniør for Gosmer-Halling, Ørting-Falling og 
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Hundslund kommuner fortsatte til kommunesammenlægningen i 1970, og Bøggild var 

ansat i hele perioden 

 

Kæmner Orla Larsen 1957-1970 

Det sorte pengeskab bevarede sin plads i kommunekontoret i Gosmer, da Orla Larsen 

flyttede ind i den gamle skole i Gosmer og overtog kæmnerjobbet. 

Orla Larsen var født i 1931. Han fik handelsuddannelse i Vejle og havde forskellige 

kortere ansættelser, indtil han i 1953 blev ansat i Them kommune som 

kommuneassistent. Her deltog han i nogle af de første kommunalkurser, der blev 

afholdt. Det bragte ham videre til stillingen som kæmner i Gosmer-Halling Kommune 

fra maj 1957. 

 
Kæmner Orla Larsen 

 

Da Orla Larsen var blevet pensioneret, 

opfordrede hans hustru, Aase, ham til at 

skrive om sit liv, men hun vidste ikke at han 

gjorde det. Efter mandens død hørte Aase en 

dag noget, der puslede inde i kontoret. Det 

var katten, der var kravlet op på den øverste 

hylde og havde raget nogle papirer ned. Da 

Aase fik sorteret papirerne, opdagede hun 

nogle ark, hvor hendes mand havde skrevet 

en lille beretning om sit arbejdsliv. 

 

Det følgende er udpluk af Orla Larsens 

beretning. Den kan læses i sin helhed på Hou 

Lokalhistoriske Arkiv: 

 

” … Mit arbejde var meget alsidigt. Jeg var 

kommunekasserer, folkeregisterfører, 

skatteinspektør, socialinspektør, 

kommunebogholder, sekretær for sognerådet, 

socialudvalget og kasse- og regnskabsudvalget…” 

 

”… Den travleste tid var i januar kvartal, hvor selvangivelserne kom fra staten ca. 15. januar. 

De blev pakket sammen med vejledning, konvolut, ejendomsskema og andre relevante 

materialer og omdelt til kommunens skatteydere…” 

”… Jeg var alene på kontoret bortset fra den travle tid i januar kvartal … I den tid hjalp min 

kone med sortering af selvangivelser og forskellige bilag til samme…” 

”… Dengang var der kun én selvangivelse pr. husstand, nemlig udstedt til manden, eller hvis 

det drejede sig om enlige, til vedkommende person. Jeg havde en pensionist til at aflevere 

selvangivelse m.v. til skatteyderne…” 

”… Selvangivelserne skulle afleveres senest 31. januar bortset fra selvstændige med revisor 

og lignende. Jeg havde tjenestebolig i forbindelse med kæmnerkontoret, og jeg kunne høre, 

at folk kom hele den sidste nat for at aflevere selvangivelser. 

Det er i øvrigt typisk, at så mange ordner det i sidste øjeblik. 
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Selvangivelserne blev først sorteret i nummerorden, hvorefter det materiale, som kommunen 

havde modtaget, f.eks. Lønsedler fra arbejdsgivere, meddelelser om bilhandler, 

ejendomshandler og andre ting af interesse for skatteligningen, blev lagt ind i 

selvangivelserne. Derefter blev de selvangivne beløb ført ind i ligningsprotokollen … 

Skatteligningen foregik således, at der sammen med statens lokale mand, som deltog i 

skatteligningen, blev fastsat tidspunkt for ligningsarbejdet. Der gik 4 dage med ligningen, og 

de personer, hvor der var uoverensstemmelse med lønseddel m. v., blev ændret … og der 

blev sendt besked til vedkommende. De selvangivelser, som der i øvrigt var tvivl om, blev 

skatteyderne indkaldt til samtale…” 

 

  Den gamle skole i Gosmer, set fra haven 

 

”… Dengang var der kvartalsvis indbetaling af skat, det var jo før kildeskattens tid. Der var 

altid meget travlt de sidste indbetalingsdage, hvor der godt kunne være så lang kø, at det tog 

op til ½ time, før folk blev ekspederet. Folk betalte med check eller kontanter. Der var jo ikke 

noget, der hed Dankort eller lignende. 

Folkene i køen var i øvrigt meget tålmodige, de vidste jo, at det tog lang tid, før det blev 

deres tur. 

I dag ville man ikke turde foretage indbetaling på den måde. Der var mange kontanter i 

kassen. Særlig for annekskontoret i Hou kan man undre sig over, at der ikke forekom røveri, 

idet kontoret lå lige ved skoven, og når den sidste kunde var gået, kunne man gå direkte ind 

på kontoret efter at have holdt øje med kontoret fra skovtykningen. Det første halve år 

cyklede jeg i øvrigt fra Gosmer til Hou. Så hvis der ikke skete røveri på kontoret, ville det 

være let at standse mig, når jeg kørte gennem skoven.”  

 
Aase Larsen fortæller, at de allerede om efteråret 1957 anskaffede sig en bil, en Ford 

Prefect, som Orla Larsens bror måtte kautionere for. 

 

”… Gosmer-Halling kommune indgik 1. april 1970 i Odder storkommune … I forbindelse med 

kommunesammenlægningen blev mit arbejde nedlagt, og jeg blev med titel af fuldmægtig 

leder af sekretariatet i teknisk forvaltning…” 
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Gosmer-Halling Sogneråd 1966-1970. 

 

Aase Larsen fortæller, at det var noget af en omvæltning at komme til Gosmer. De 

var begge unge, 25 og 27 år, og havde deres spæde søn med. Huset var kæmpestort, 

møblerne stod og råbte til hinanden, for de kom fra en lille lejlighed i Them. Og ikke 

nok med det, så var man ved at skifte vinduer og male, så det støvede og svinede, 

det var ikke nemt at klare, når hun også havde et lille barn med bleer, der skulle 

skiftes og vaskes. Hun havde også svært ved at falde til ved kaffegilderne med de 

satte koner rundt om på gårdene. 

 

I forbindelse med kæmnerkontoret var der et lille lokale, der blev brugt til møder med 

sognerådsformanden og kommuneingeniøren og små udvalg. Det var Aase Larsens 

opgave at holde rent på kæmnerkontoret og servere kaffe til de møder, der blev 

afholdt i Gosmer. Hun husker også, når der var skatteligning flere dage i træk, så 

stod cigarrøgen tæt i lokalet. 

Kort efter familien Larsen var kommet til Gosmer, var der valg. Afstemningsstedet i 

Gosmer var i forsamlingshuset, der lå tæt ved kæmnerboligen, så man mente, at 

Aase nemt kunne komme over med en bakke med kaffe til de valgtilforordnede. Hun 

fik da også lavet kaffen og stablet bakken med den skoldhede kaffe oven på 

barnevognen, hvorefter hun forsigtigt balancerede det hele vejen forbi Jens 

Andersens hus og hen ad stien langs forsamlingshuset. Heldigvis kom hverken hun 

eller barnet til skade, og de tilforordnede fik deres varme kaffe. 
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Kommunens pligt til at stille tjenestebolig til rådighed ophørte omkring 1960. Familien 

Larsen besluttede derfor at bygge hus i Hou. De flyttede fra Gosmer i 1964, men 

kæmnerkontoret forblev i Gosmer skole, og Aase Larsen blev ved med at gøre rent 

der, indtil kommunen blev nedlagt i 1970. Så blev kæmnerkontoret lukket, og Orla 

Larsen fik en stilling i den nye Odder Kommune.  

 

Det sorte pengeskab blev vejet og fundet for let til de nye tider. Det blev sat på 

pension efter 50 års tro tjeneste – uden fortjentsmedaljer eller ridderkors. 

 

 
 

Kommunen er nedlagt, og kommunekassen er gabende tom. 1970 

 

Kilder: 

• William Holstein-Rathlou: Træk fra Hou og omegn på godt og ondt. 1812-2005 

• K.O.Møller: Den lille violin. I Godt Selskab 2002 

• Samtale med Niels Lillemose 17. maj 2019 

• Orla Møller: Min tid i arbejdslivet (beretningen findes i Hou Lokalhistoriske Arkiv) 

• Samtale med Aase Larsen 23. maj 2019 

• Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark. (Rigsarkivet. 1985) 

• Folketællinger for Gosmer og Halling sogne 1911-1940 

• Realregister for Tingbogen, Gosmer sogn, Hads Herred 

 

Fotos: 

• Bente Schou 

• Venligst udlånt af Aase Larsen 

• Venligst udlånt af Niels Lillemose 

• Danmark set fra luften. Det kgl. Bibliotek 

 

 

Skrevet af Karen Rasmussen 2019 med tilføjelser 2022 
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