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I Smidstrup bygges en miniudgave af Smidstrup anno 1950. Her er det Elin Sørensen (til venstre) og Jonna Nielsen, der er i gang. Foto: Yilmaz Polat 

 

 

 

Med små knive, sakse, lim og papir former en gruppe pensionister Smidstrup anno 1950. Og der 

bruges også store mængder tålmodighed. 

Smidstrup: År 1950 var en anden tid. Nu til dags er der i Smidstrup en brugs, men dengang var der i 

byen omkring 32 butikker, inklusive slagter, smed og købmand. Samt mange andre. 

Og den tid er en ved at blive genskabt i et stort loftrum lidt udenfor Smidstrup. 

- Det var en meget driftig landsby med mange små butikker, der betjente et stort opland. Den by er 

vi ved at genskabe. I størrelsesforholdet 1 til100, forklarer Erik Jeppesen, der i 2015 fik idéen og 

søsatte projektet. 

- Min nabo spurgte, om det ikke kunne være en god idé at lave en miniudgave af Smidstrup, og jeg 

tænkte, jo det er det da bestemt. Jeg var lige gået på pension, så der var tid til det. At det så tager 

længere tid end forventet, det er en anden snak, siger han og griner. 

For det tager tid at sidde med de små huse. De bliver fremstillet i papir, og de skal først måles ud, 

stregerne tegnes på papiret, dernæst skal de klippes ud og til sidst sættes sammen. 
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- Vigtigste egenskab man skal have er tålmodighed. Det er småt, og det tager længere tid end man 

måske skulle tro, men vi går ikke på kompromis. For eksempel skulle jeg tegne og klippe 

elektrikerens hus på Vellingvej. Det tog et halvt år, for der var så mange detaljer. Men hvis der var 

fire trapper i 1950, så laver vi det med fire trapper. Det skal være så ægte som muligt, siger Jonna 

Nielsen, der er en af de seks fremmødte modelbyggere. 

- Ja, det kan være tricky til tider. Mejeriet havde for eksempel to bygninger og med gammeldags 

das. Og så laver vi også et lille das, tilføjer Oscar Kjær Nielsen. 

Det er småt, og det tager længere tid, end man måske skulle 

tro, men vi går ikke på kompromis. 
Jonna Nielsen, modelbygger 

OM AT MÅLE 

Den store udfordring for modelbyggerne er, at de ikke har de nøjagtige mål på husene. Nogle af 

husene står der stadig, og her er to mand, der tager ud og måler op. 

 

Men mange huse er forsvundet eller ændret på, og så må modelbyggerne benytte sig af gamle 

billeder fra 1950 eller deromkring, så man, så vidt det er muligt, kan skabe et mini-hus anno 1950. 

 
Husene bygges i papir, og de har målestoksforhold 1:100. Det er mindre end eksempelvis de 

modelhuse, der bygges til modeljernbaner, men det er nødvendigt, at det er småt, for ellers er der 

ikke plads på museet. Foto: Yilmaz Polat 

Langsomt fremad 

Den lille flok mænd og kvinder mødes hver torsdag formiddag på gården på Nørrevang. Her har de 

fået et loftrum stillet til rådighed. 
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- Det er vigtigt med et rum, hvor vi ikke skal pakke tingene sammen hver gang. Det vil være helt 

uoverskueligt. Men her kan vi være med alle vores materialer, og det er en kæmpe hjælp, siger Erik 

Jeppesen. 

Og her på loftet går det fremad. Langsomt men sikkert. 

- Vi har på tre år fået lavet 16 ud af de cirka 50 huse, der gerne skal være, når projektet kan siges at 

være nået i mål, siger Oscar Kjær Nielsen. 

- Hvornår vi er færdige, det ved jeg ikke. Om fem år fra nu, måske, siger Erik Jeppesen. 

Men det må tage den tid, det tager. 

- Ja, det vigtigste er det sociale, vi har i det. Vi hygger og snakker og klokken halv ti henter Arne os 

(Arne bor på Nørregård, red.) og så er der kaffe. Det er svært at undvære. Og så lærer vi også noget 

ved det, nemlig vores by at kende på en helt anden måde. Vi får mange samtaler om både fortid og 

nutid, siger Anna Mortensen, der er en af de nyeste medlemmer i flokken. 

 
Tålmodighed og en sikker hånd er påkrævet. Foto: Yilmaz Polat 

Skal bruge billeder 

De er alle frivillige med tilknytning til Smidstrup Museum, og planen er, at modelbyen engang skal 

stå på museet. Så vil man kunne få et indblik i, hvordan landsbyen så ud for snart 70 år siden. 

- At det lige blev 1950 er der forskellige grunde til. Men dels måtte det ikke være for gammelt, for 

der skulle være billeder af bygningerne, for ellers kan vi jo ikke se, hvordan de egentligt så ud. Der 
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er luftfotos fra 1954, det giver os et godt overblik over, hvordan byen så ud, forklarer Erik 

Jeppesen. 

Imens er det blevet kaffetid. Smidstrup anno 1950 må vente. 

 
Denne torsdag er seks modelbyggere mødt frem. Det er fra venstre: Anna Mortensen, Elin 

Sørensen, Jonna Nielsen, Jørgen Nielsen, Erik Jeppesen og Oskar Kjær Nielsen. Foto: Yilmaz Polat 
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Det kræver koncentration. Og kaffe og morgenbørd. Men det er først senere. Foto:Yilmaz Polat 
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