
Gudumlund Hovedgaard og  

Gudumlunds Fabrikker 

Kom og hør når to generationer af slægten Thrane, Henning og Christian, for-
tæller om Gudumlund Hovedgaard og om stedets righoldige historie. Især skal 
vi høre om Frederik von Buchwald, som var stedets ejer fra 1777 til 1798. Det 
var ham, der fik gravet den kanal, hvori Lindenborg Å fortsat løber. Kanalen 
havde til formål at afvande Lille Vildmose og tørlægge Vaarst Sø og de enge, 
hvori åen førhen løb. Før den tid sagde man, at der var flere ål på Gudumlunds 
marker, end der var kerner.  

Det var også Frederik von Buchwald, der byggede en række industrivirksomhe-
der under betegnelsen Gudumlunds Fabrikker - det vi i dag kender som byen 
Gudumholm. 1776 påbegyndte han det store kanalbyggeri og i 1778 byggede 
han den første fabrik – et kalkværk – der senere blev efterfulgt af flere andre. 

På traveturen kommer vi også ud til den gamle møllegård, som ligger ved den 
kanal, der afvandede Lille Vildmose—en afvanding, som i dag er ophørt, fordi 
man som bekendt ønsker at genskabe Nordeuropas største højmose.  

Arrangementet slutter med kaffe og kage i den gamle tørvelade, dér hver man i 
tørvegravningens tid tørrede tørvene. Tørv som i særdeleshed blev brugt i fa-
brikkerne. 

Vigtige oplysninger 
Tid : Torsdag den 13. juni 2019 kl. 19:00 - 21:30. 
Mødested : Gudumlund Hovedgaard, Møllebrovej 2, 9280 Storvorde.  
Pris : Kr. 75,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 100,00 for     

andre. 
   Prisen inkluderer kaffe og kage 
Begrænset deltagertal. Derfor tilmelding til RebildPorten på e-mail  
info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000 eller på 
www.himmerlandsbilletten.dk  senest tirsdag den 11. juni kl. 12:00. 

Traveturens længde: ca. 3 km 

Husk at melde afbud til RebildPorten, hvis du bliver forhindret. 

Følg os på www.rebildturist.dk og www.facebook.com/rebildturist/ 
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Frederik von Buchwald var den mest navnkundige ejer af  Gu-
dumlund. Født her i 1747 og død langt herfra, nemlig i Pisa, Itali-
en. Familien havde haft gården i flere generationer. Efter en af-
vekslende opvækst, dels ude på finere læresteder, dels hjemme – 
hvor han, selv som ældre, talte den hjemlige østhimmerland-
ske dialekt aldeles klart i samtaler med lokalt folk! Han blev di-
plomat, legationsråd i Sct. Petersborg, senere amtmand over 
Dronningborg Amt og sluttede som amtmand i Odense men drev 
samtidig med stor kraft den hjemlige besiddelse. Han modernise-
rede landbruget og var blandt de første til at gøre fæstebonden til 
selvejer.  Hans begyndende kultivering af vildmosen og forsøg 
på at oprette lønsom industri kostede ham så meget, at han i 1798 
måtte sælge gården til Lindenborg.   

Rebild Turistforening er stedet hvor områdets borgere og virksomheder mødes med det fælles sigte at give 
deres gæster indblik i og glæde ved de unikke natur- og kulturværdier vi har. Dette formål tilgodeser vi ved 
at arrangere udflugter, foredrag og andre aktiviteter, der styrker medlemmernes kompetencer som værter for 
deres gæster.  

Industri på Gudumlund. I den ”merkantile” periode blev der 
på Gudumlund fremstillet læderhandsker, korte og lange, til mi-
litæret. Desuden tegl og tørv, og på de anselige fabriksanlæg i 
det senere Gudumholm fremstilledes mursten i stor stil. Gudum-
lund havde lagerplads på toldboden i København. Domhuset 
på  Gammeltorv angives bygget af Gudumlund –mursten. Senere 
optog man fremstilling af fajance. Gudumlund-fajancer er efter-
spurgte samleobjekter på trods af den allerede i samtiden tydeli-
ge svage kvalitet. Med henblik på fjernsalg fra fabrikkerne fore-
toges der en kostbar omlægning af Lindenborg Å, den såkaldte 
Gudumlunds Kanal, hvor gårdens egne  skibe førte produkterne 
ud i landet. Kirkeskibet i Gudum kirke er en udgave af en af bå-
dene, Fortuna.  

Den lille Vildmose var for en meget stor dels vedkommen-
de ejet af Gudumlund, således hele området Tofte Skov, 
men også nordligere dele af mosen hørte hertil. Blicher har 
endda en novelle om ”Kærlighed i Vildmosen” og den on-
de frue på Gudumlund. I øvrigt sagde man i gammel tid 
om herremanden på Gudumlund, at han kunne fange flere 
ål på sine marker end kornkerner. Det blev som antydet 
anderledes da F.v.Buchwald gik i gang med sit Vildmose-
projekt. Der blev drænet, og der blev, som noget helt nyt, 
blandet sand ind i tørvejorden og kørt kalkmergel derpå. 
Resultatet var en betydelig frodighed, og ser vi i dag ud 
over den vestlige del af mosen, så er den nu landsbyer og 
marker. Lykkeligt, vil vi nok sige i dag, lykkedes det ikke 
at kultivere de store østlige dele af mosen – som vi nu kal-
der Den lille Vildmose med Tofte Skov, gammelt Gudum-
lundområde. 

Tørv fragtes på pramme, der trækkes af stude 

Stentøjsfabrikken og dens segl 


