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Året der gik
Generalforsamlingen i februar blev holdt i
Sønderholm Sognegård med en meget god
tilslutning - hele 72 medlemmer. Formanden
aflagde bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år, og beretningen og regnskabet blev godkendt. Valget til bestyrelsen
var hurtigt overstået, da der var genvalg til
John Ejdrup, Henning Klitgaard, Tove Bang
og Karen Hansen, samt suppleant Per Mølgaard og revisor Egon F. Andersen med Poul
Hansen, som suppleant. Efter generalforsamlingen var der et meget levende foredrag af
Bent Elkjær. Han fortalte med stor entusiasme
og med billeder fra området om det Danske
Postvæsen - både på landsplan og lokalt. Det
var tydeligt, at Bent var en populær foredragsholder.
Aktiviteterne i året 2014 blev indledt med et
besøg i Oxholm kirke på Øland d. 23. april.
Der var et godt fremmøde, og vores lokale
Bent Hedemand fortalte meget levende og
inspirerende om kirken og om dens historie.
Sommerudflugten gik til St. Vildmose og
Vildmoseporten d. 18. juni. Også dette arrangement var meget vellykket med en rigtig god
tilslutning, hvor vi igen havde en fantastisk
fortæller. Vejret var perfekt, og der var meget
at se på.
Vi har efterhånden så stor tilslutning til vore
arrangementer, at det kan være noget af en
udfordring at gætte på deltagerantallet, så vi
har besluttet, at vi næste år vil bede om tilmelding til udflugterne - men derom mere på
bagsiden af Bjergposten.
John Ejdrup stod i år for genoptrykningen og
udgivelsen af Nørholmbogen - "Bidrag til
Nørholm sogns historie I". Den kan bl.a. købes i Arkivet, og vi har også stadig Restrupbogen af Gunnar Jensen - "St. Restrup 19122012" til salg - (se mere om det på bagsiden).

Sidst i oktober havde vi besøg fra Nibe Lokalhistorisk forening, hvor der blev udvekslet
erfaringer og ideer omkring arkivering og
registrering. Vi vil også i det kommende år
have at stort fokus på at registrere så meget,
som muligt af alt det materiale, vi har liggende, og det vi med glæde får indleveret til Arkivet.
Sidste arrangement i året 2014 var d. 8. november med Åbent Arkiv. Det er et årligt tilbagevendende arrangement, som er godt besøgt, og der er heldigvis mange medlemmer
og andre interesserede, der hvert år ser frem
til denne hyggelige eftermiddag.
Også i år har vi haft en del besøgende på Arkivet i vores åbningstid hver anden onsdag.
Men vær opmærksom på, at den 3. onsdag i
måneden er det fra klokken 14-17. Dette har
vi valgt for at tilgodese de, der ikke har mulighed for et aftenbesøg, og mange har indtil
nu benyttet sig af det. Vi er glade for alle, der
kommer, da det er vigtigt for os, at vise det
arbejde og de store mængder beskrivelser og
billeder, som er bevaret til gavn for eftertiden
i vores lokalområde, men det må også her
opfordres til at besøge vores forholdsvis nye
hjemmeside, hvor der er mulighed for at søge
på vore arkivalier og se de skannede billeder.
Så til slut vil vi opfordre alle til ikke at smide
dokumenter og billeder ud, uden lige at se på,
om det er noget, vi i Arkivet skal se på først!!
Kom endelig op på Arkivet med det. Måske
kan materialet være med til at bidrage til en
endnu større og bredere forståelse af vores
historie. Tak for bidragene til årets Bjergposten, og tak for interessen for foreningens
arbejde.

På bestyrelsens vegne Peter Stoffersen.
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Stinne Kristensen fra Nyrup
Lis fortæller:

Til Bjergposten nr. 11 blev Kristine Kristensen
fra Nyrup opfordret til at skrive sine erindringer fra Nyrup by. Hendes niece Lis Sørensen
fra Svenstrup har haft mange af "Faster Stinne"s (Kristines) papirer liggende siden hun
døde i 1992, og i et lille kladdehæfte har Lis
fundet, hvad Stinne også har skrevet:

Det var min far Johannes Kristensen, der anbefalede, at hans søster Stinne hellere måtte flytte tilbage til Nyrup i det lille hus, der præcis
passede til hende. Huset kostede netop de
12.000 kroner, hun havde arvet af deres far.
Vi boede i Øster Hornum eller nærmere bestemt oppe på Nihøjevej 29, og vi var tilfredse
med hendes valg, for så kunne vi stadigvæk
besøge hende, og hun kunne komme over til
os. Stinne var aldrig blevet gift og hun havde
heller ingen børn fået, så vi børn fik da også en
helt særlig plads i hendes liv. Det var der nu
mange børn, der gjorde. For hver gang hun
havde fødselsdag inviterede hun alle Nyrups
børn til saftevand og kage, og så måtte de rode
oppe på hendes loft lige så meget, de havde
lyst til. De voksne kom selvfølgelig også, men
det var som regel en helt anden dag.

" ...jeg synes stadig, at Nyrup er en dejlig lille
By, hvor jeg har boet det meste af min Tid. Jeg
havde nogle forskellige pladser i min Ungdom
og var på Højskole i Vraa i Vendsyssel. Min
mor døde i 1935, og da var jeg Pige derhjemme. Saa efter Mors død, blev jeg Husbestyrerinde hos min Far. Han solgte gården i
Nov 1943 og købte Hus i Nibe, hvor vi boede i
fire Aar - men saa døde min Far og saa var
jeg selvfølgelig slaaet ud. Det første halve Aar
var jeg skiftevis hos mine søskende. Men saa
blev det lille Hus midt i Nyrup til Salg. Det
havde L.P. Larsen ladet bygge til sin Stedmor
og hendes datter. Senere havde det været beboet af forskellige. En Bror af mig raadede
mig til at købe Huset, da det blev til Salg, saa
nu har jeg boet her fra Juli 1948 og ernæret
mig ved forskelligt Arbejde. Nu er jeg 80 år og
nyder mit Otium."

Stinne
Kristensen
fra Nyrup.

Billedet af huset på Nyrupvej er fotograferet af
Leo Langeland fra St. Restrup, og fotografiet
(17x20cm) var en gave fra byens borgere.
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Stinne var en person, der kunne alt, og hun var
utrolig god til at hjælpe andre. Hun startede
med en løn på 5 kroner om dagen og hun tog
ud som kogekone, når der skulle være fester i
byen. Hun vidste altid nøjagtigt, hvordan det
skulle foregå og hvor tingene var, og hun var
som regel også med til at partere grisen, hvis
der var behov for det, og skulle bordet dækkes
stod hun også klar her. Havde hun nu en ledig
stund, kunne hun finde på at sy en strop i et
viskestykke eller stoppe et par strømper - for
hun var altid i vigør. Når der skulle gøres rent,
spurgte man som regel også, om Stinne kunne
komme at hjælpe til, for hun vidste igen altid
nøjagtigt hvor tingene var og gik hurtigt i gang
med opgaven. Skulle der tapetseres og males
var det også en af de ting, hun var skrap til for ikke at glemme julesmåkage-bagningen!
Ja, Stinne gik nærmest fra gård til gård, når
julen nærmede sig.

Når Stinne var hjemme sad hun altid med et
håndarbejde og lavede flakoner, og jeg tænker
nærmest at alle i byen har fået et par stykker af
de hæklede, strikkede eller filerede små duge,
som hun kunne fabrikere i stakkevis. Hun dyrkede som ung i øvrigt også selv sit eget hør og
sendte det ned til Kolding, hvor det blev vævet om til hvide duge. Og som en selvfølge
broderede hun sit monogram på, som de fleste kvinder dengang satte stor pris på.

En del af de duge, som Stinne lavede i fritiden.

Stinne smed også alt, hvad hun havde i hænderne, når der var syge, der skulle passes, og
hvis hun blev kaldt til som barselskone, havde
hun også travlt. Dengang måtte kvinderne
nemlig ikke være oppe, og de skulle holde
sengen i flere dage. Desuden skulle barnet,
faren og måske folkene på gården jo stadigvæk
passes og have mad, så derfor flyttede Stinne
ind, og hun var der de dage, der var behov for.
Jeg husker at jordemoder Kræmmer fra Nibe
engang sagde: " Hvis det er Frøken Kristensen,
der er barselskone, så behøves der ingen sygeplejerske! " Stinne kunne pleje både mor og
barn på fornemste vis, men de fleste fik vist
alligevel en sygeplejerske til at komme forbi.
Til én af de store fødselsdagsfester, som hun
altid selv holdt, når hun fyldte rundt, husker
jeg da også at Karl Thomsen ( Nyrupvej 34)
holdt en tale for hende, hvor han blandt andet
sagde: " Det har altid været yderst vigtigt at
komme først for at få Stinne som barselskone men det har da været helt galt nu, hvor der er 5
barnevogne i byen!"

Filering - en måde at hækle flakoner på.
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Når det kom til at føre regnskab, har Stinne
også fået flere udmærkelser fra regnskabskontoret i Aalborg, og hun gemte altid de fine ord,
der var skrevet til hende, men hun havde altid
en tendens til at klippe de felter fra, hvor der
ingenting stod - for på dette bare papir kunne
der jo engang stå noget andet.

En fødselsdagsnotits i avisen .

En anerkendelse fra regnskabskontoret.

En tak for Stinnes erindringer i 1980.

I 1992 havde Stinne skrantet lidt, men lægen
søgte man jo kun nødigt. Alligevel måtte hun
en tur ind på sygehuset, og den samme aften,
hvor jeg ville besøge hende, var det for sent.
Stinne blev 84 år gammel og hun havde haft et
rigtig godt liv i Nyrup.
Lis Sørensen, Svenstrup.

Stinne kunne jo egentlig være blevet til så meget og kunne have fået nok så store uddannelser, men hun var en beskeden faster. Jeg husker da også at hendes søster Martha engang
spurgte hende - om hvorfor hun dog gik og
knoklede for andre, hvor til hun svarede, at
hun jo ikke havde nogle til at forsørge sig, hvis
der en dag skulle ske noget.... De sidste år fik
hun vist omkring 15 kroner om dagen.

Bjergposten nr. 11 findes på foreningens
hjemmeside, så hvis du har lyst til at se eller
gense Stinnes (Kristine Kristensens) artikel om
det gamle Nyrup, er du velkommen til at besøge hjemmesiden.
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Jens H. Christensen Murermester og entreprenørforretning
Jens og jeg kendte hinanden fra egnen dernede, og efter vi blev gift i 1949 flyttede jeg
også til Sønderholm. Vi boede først et år mere
hos Marie og Ansgar Pedersen, men købte
derefter et hus af Richard Jeppesen (der hvor
Mie og Hans Pedersen bor) på Tjelevej 16.
Herfra flyttede vi senere hen til Tylervej 3, og
ingen kunne dengang vide at stedet her kom
til at danne rammen om vores murer- og entreprenørvirksomhed i mere end 50 år.

Min mand Jens H. Christensen slog sig ned
som murer i Sønderholm i 1948. Han stammede oprindelig fra Hornum ved Hobro, og
med sig herop havde han en lærling og en
murerarbejdsmand. Han fik ved en ren tilfældighed en lejlighed hos Ansgar Pedersen på
Tylervej 9 i Sønderholm, og straks derefter
strømmede der arbejde ind. Det var en tid,
hvor der skulle bygges meget, og inden så
længe blev der da også brug for flere medarbejdere. Det var hovedsageligt arbejdet med
at bygge landbrugsbygninger og beboelseshuse, det drejede sig om, men nogle af de små
frysehuse her i området, byggede han også i
den periode.

Ruth og Jens H. Christensen.

Men for at vende tilbage til starten, så blev
det hurtigt nogle travle år, hvor der var nok at
lave - endda også nord for fjorden. Her byggede vi nemlig flere staldbygninger, en skole
og vi havde en del arbejde i Skagen ved fiskeindustrien.

Jens H.´s Murer og entreprenørforretning.

Nu var der rigtig blevet rift om "vores billige
kostalde", så i 50-erne købte vi en betonfabrik
i Klæstrup ved Brønderslev. På den måde
kunne vi altid få de betonvarer - såsom fun-

Jens´ svendebrev fra 1939.

Jeg, Ruth Christensen er født Andersen og
kommer oprindelig fra Klejtrup ved Hobro.
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af landbrugsbygninger og gylletanke i både
nær og fjern, der skulle bygges.
I flere år var jeg ene om regnskaberne, men
nu fik vi flere kontorfolk, så vi måtte flere
gange udvide kontorerne med bl.a. en tegnestue. På et tidspunkt købte vi Klitgården af
Åge Bjerre i Klitgård, så nu havde vi plads til
maskinparken, og vi indrettede mekanikerværksted og smedje, så vi selv kunne reparere
maskiner og biler. I 1981 brændte de to længer på gården - den gamle kostald og laden,
men så fik vi bygget to nye haller, hvor vi så
også lavede spalter til landbruget. "Lene Bjerre Design" fra Klitgård lejede den anden hal
til lager.

damentblokker, rør, fliser og meget andet, vi
havde behov for, og vi skulle ikke længere
vente på at få leveret varer fra firmaer, der
ikke formåede at følge med. Desuden var afstanden til kunderne nordpå, ikke så lang. Vi
beholdt medarbejderstaben fra den forrige
ejer, samt bestyreren, og det var en dygtig
flok. De forhenværende kunder, f.eks. forskellige tømmerhandler, blev der også, og med
dem havde vi et godt samarbejde.
I 1968 oprettede vil en lille afdeling i Støvring "Stenkunst", hvor vi lavede små ting,
såsom farvede fliser, fuglebade og mange
andre ting, men den havde vi ikke i så mange
år.

Her står Jens ved et byggesjak og planlægger dagens arbejde.

Da vi kom til at mangle lagerplads herhjemme, købte vi nabogrunden af Martin Andersen
(han boede på Tylervej 4). Her havde han en
frugtplantage, hvor vi fik bygget lagerbygninger og senere hen også kontorer. I 60-erne og
70-erne var der stadigvæk meget travlt med
udstykninger, flere skoler i bl. a. Bislev, Sønderholm, Frejlev og en del andre steder, samt
fabriksbygninger. Stadigvæk byggede vi villaer og i de efterfølgende år var også masser

Der blev bygget utrolig meget dengang, og
hver aften måtte Jens regne tilbud ud og tegne
skitser til langt ud på natten. Jeg stod for madlavningen til den efterhånden store familie og
endda også til nogle af folkene, og arbejdet
med at smøre madpakker tror jeg heller aldrig,
jeg glemmer.
Imens byggede vi videre på plejehjem i både
Støvring og Skørping samt fjernvarmen i
Sønderholm, og vi stod også for byggeriet af
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Skalcentret ved Nibe. Det blev også til en del
ungdomsboliger og udlejningsboliger for bl.a.
Enggården i Nibe, men også i andre byer. Et
år husker jeg, at vi var oppe på 100 medarbejdere, men det var også i en tid, hvor der var
meget travlt. Manglen på arbejdskraft gjorde
det så heller ikke lettere, og det gav altid Jens
store udfordringer.

I gennem alle årene blev der uddannet ialt 33
murerlærlinge og vi har også haft en del kontorelever i firmaet. Vores tre børn har som
voksne også alle taget del i arbejdet herhjemme, nemlig Palle som ingeniør, Søren som
mekaniker og Lone på kontoret, men Jens og
jeg har naturligvis altid haft stor glæde af
alle de medarbejde, vi har haft ansat.

I St. Restrup havde vi også en del arbejde. Det
var i bl.a. i Forstander Haugaards tid på Husmandsskolen, at vi lavede den nye gymnastiksal og swimmingpoolen, mens vi fortsatte
med at bygge en masse landbrugsbygninger
og villaer næsten overalt.
I flere år kørte vi i vinterperioderne sneplov
for kommunen med gummiged, gravemaskiner m.v. Når der var udsigt til meget sne, blev
plovene sat på maskinerne dagen før, så de
var parate. Der blev ofte ringet ved 2-3 tiden
om natten, at vi skulle ud kl. 4 om morgenen det var dengang alle villaveje blev ryddet.
Sommetider måtte vi også assistere på de store veje.

Murer og altmuligmand Leo Pedersen fra Tostrup arbejder på Tjelevej 3 i Sønderholm.

Der var selvfølgelig meget mere, jeg kunne
skrive om, men alt skal jo have en ende.
I november 1995 stoppede vi med at drive
forretning. Forinden havde vi indrettet den
tidligere kontorbygning til et etplans hus, hvor
vi to gamle kunne bo. I vores oprindelige hus
flyttede nu et par unge mennesker ind - Lene
og Tomi, og Klitgården i Klitgård blev solgt
til Henning Lund. På det tidspunkt var Betonfabrikken blevet solgt for flere år siden, og nu
skulle vi til at tage den lidt mere med ro.
Desværre døde Jens i 2009, men når jeg tænker tilbage på den tid, hvor vi havde murer og entreprenørvirksomheden, så har det været
nogle rigtig gode, men også travle år, og det
glæder mig meget, at der nu er andre friske
virksomheder, der har taget over.
Ruth Christensen, Sønderholm

Børnene Palle, Lone og Søren.
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Et besøg hos digteren og husmanden Anders Christensen
i St. Restrup
lille episode om nogle heste, han engang havde. Samtidig med disse havde han en karl på
bruget, og en dag kom denne hjem fra marken
og fortalte Anders, at hestene pludselig var
standset op midt i pløjearbejdet. Karlen var
meget forundret, men Anders forklarede ham,
at hestene nok havde fået øje på noget oppe
på vejen og lige skulle se, hvad der var. -"Og hvorfor skulle de ikke have lov til det; vi
vil da også gerne sommetider se noget, og
forøvrigt har jeg selv vænnet dem til at stå
stille og se efter".
Anders Christensen er noget af en filosof, og
hans yndlingsemne er husmanden. Så snart
jeg havde nævnt ordet "husmand", havde han
en lille historie at berette: En gang fik han et
brev, hvori skriveren havde tituleret ham
"gårdejer". Snart efter mødte Anders den pågældende og gjorde opmærksom på, at han
var husmand og ikke gårdejer. Den anden
svarede, at det tog han ikke så nøje, han skrev
altid gårdejer, uanset om den, han skrev til var
gårdejer eller husmand. "- Bare du så ikke en
gang skriver skomager, som er lige så fejlagtigt som gårdejer", svarede Anders Christensen.
Eftermiddagen gik på hæld, men inden jeg tog
af sted måtte jeg lige se hans arkæologiske
samling, som er yderst interessant. Blandt
andre bemærkelsesværdige ting indeholder
den en flintøkse, som ikke har været brugt.
Dette kan ses af den meget skarpe æg.
Det var med minder af usædvanlig karat, jeg
kørte hjem fra dette interessante og lærerige
besøg. Jeg havde ikke blot stiftet bekendtskab
med en masse nyt og spændende, men jeg
havde mødt en personlighed så upåvirket af
tidens jag og så trofast mod det gamle, at jeg
var helt påvirket endnu, da jeg trådte ind på
mit værelse hjemme.
L.L.

Det var fru Christensen, der åbnede døren for
mig. Med et smil hilste hun, og straks blev jeg
vist ind i stuen, hvor Anders Christensen sad i
sin lænestol. (Restrup Skovvej 26 - red.)
Selve stuen er en rigtig husmandsstue med
mange hjemmelavede møbler side om side
med de købte, og det må siges, at hjemmelavede møbler, som Anders Christensen selv
har lavet i sine unge dage, står ikke tilbage for
de købte, og så har de historie, hvilket de købte vel knap nok har.
Det er som digter Anders Christensen er blevet kendt. Flere af hans værker er blevet modtaget med anerkendelse af kritikerne, og det
siger jo ikke så lidt. Bøgerne (-blandt andet
"Bondens Eje" fra 1963 - red.) er illustrerede
af Carlo Wognsen. "Og," sagde Anders Christensen, "- det at få noget fortalt og forklaret
kan være vanskeligt, men når man har set en
af Wognsens tegninger, så er forståelsen der,
for Wognsen forstår at få enhver lille detalje
med, og derfor bliver hans tegninger så gode."
Efterhånden som samtalen skred frem, opstod
der et dejligt fortroligt forhold imellem os, og
Anders fortalte og fortalte. Hans fortælleevne
er fremragende.
En stor dyreven er Anders Christensen og
som følge deraf er der heller ingen jægere,
som har jagten på hans jord. - "Men" sagde
han, "- det gør da ikke noget, at jægerne går
over min jord. Det ville da være urimeligt, om
de skulle gå hele vejen udenom. Blot de tager
bøssen over skulderen, har jeg ikke noget
imod deres tilstedeværelse. Og det er nu ligesom dyrene ved det, for når jeg kommer ned
på min mark, har de slet ikke travlt med at
flygte over på naboens jord." Et lunt smil lå
på hans mund, mens han sagde dette sidste.
Blandt dyr har hesten altid været den, der har
stået Anders nærmest, og han fortalte mig en
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Artiklen på forrige side er et uddrag af "Sønderholm tidende", og den er skrevet af Lars Ørbæk
Larsen - også kaldet Lasse. Han boede i Restrup på Nibevej nr. 470, og han var, sammen med flere
andre unge i begyndelsen af 1960érne, med til at udgive bladet.
Nedenfor er der et udsnit af de fotografier af Anders Christensen, som venligst er udlånt af Else Klit
Christensen fra Salling (svigerdatter) og Bess Fristrup fra Restrup (mangeårigt nabovenskab).

Forfatteren og husmanden beundrer udsigten over landskabet
"oppe ved højene" - nærmere bestemt - Råhøj ved Tostrup.

Anders Christensen levede fra
1884-1967

Kunstmaleren Mourits Nørgård fra Skørping og forfatteren Anders Christensen fra
Restrup i samtale over en pibe tobak.

Fru Signe Christensen med børnebørnene Lars og Jens i 1967.
Signe overrækker en buket blomster til Jens på hans
1 års fødselsdag, og det bliver han meget overrasket over.

På foreningens hjemmeside findes en afskrift af et længere Interview med Anders Christensen fra
Radioens P 1 i 1964 - og du er velkommen til at besøge www.lokalarkiv-sonderholm.dk for at læse
det.
I Gunnar Jensens bog om St. Restrup, kan der også læses om den populære lokale forfatter
Anders Christensen, og bogen kan købes på Arkivet - men se mere på bagsiden af dette årsskrift.
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Vilhelm i Ulveskoven
Af Anders Christensen
Han var en mand af et tungt bredsporet format. Hans krop var en topskænket skål af sener,
knogler og muskler. Hans omsætningsevne var vældig — og her tænkes ikke på brød alene —
men som skrevet står, på hvert ord og hvert sanseindtryk, der var i stand til at nære vort sinds
hunger og vor tankes tørst. Der stod et brusende aprilsvejr omkring hans svulmende tunge
korpus. Hans ansigt var et vårvejrligt skiftende billede fra overskyet, stum eftertanke til frisk
besluttet og afgjort kuling med sejrende solblink under brynene og dristige, raske armsving.
Så blev hans røst befriet og smittende aktiv. Han var en stor igangsætter — fordi han var så
skrævende stor og stærk og fordi hans væsen udstrålede en så altfavnende stemmebevæget og
deltagende glæde, kunne han tillade sig den suverænitet ikke at ligne andre mennesker.
Han søgte ikke at være original. Han var det. Vi andre, hans omgivelser er kanske også originaler — men vi søger da med flid det selskabelige, det mangeartede, det almindelige. Det som
alle veje fører frem til. Vi er søskendebørn, Vilhelm og jeg. Hans og min fars hjem er Lunderhede. Det var en slægt, der var stor i slaget, som vi siger i Vendsyssel. — Men nu om dage
er familien degenereret til at blive skikkelige, stilfærdige og ædruelige samtidige med lav røst
og anstændig fremfærd. Vi ligner jo slet ikke hinanden, Vilhelm og jeg. Gud fri os begge to!
Det er kanske derfor, vi kan lide at besøge hinanden så tidt —. Han er en uforlignelig beretter
og fortæller. En oplevelse bliver i hans fremstilling så tindrende nærværende og hans personer
så intens levende, at man kan kende dem på lugten, selvom man har glemt dem, eller aldrig
har set dem for sine øjne. Hans hukommelse er som et vældigt, mangfoldigt orkester under
taktstokkens tugt. — Man kan vel nok beundre harmonien og den stemningsvækkende indbildning man fanges i, fordi man ellers lynsnart bremser i for radioens hvinvioliner —. Men
det forstår sig: Alle pæne folk med de stramme læber slår øjnene ned. Mon det nu også er rigtig sandt, alt det han fortæller, Vilhelm. Det lyder for naturligt og følgerigtigt og kønt til at
være helt troværdigt. Så fint er forsynets tilskikkelser nu heller ikke afvejet til søgnedagsbrug.
— Det er en stor ting, at kunne skelne grant og sikkert mellem sandhed og løgn, det er der
mange, der får store karakterer for. — Men det er da vist et såre omstændeligt og fantasikværkende foretagende. — Jeg er ligeglad.
I al fald når jeg sidder og hører på Vilhelm. Det er nu ikke sådan småting alt det Vilhelm har
taget i hænderne og har sat fra sig igen, sådan set ud fra en husmands halvdør. Det er et par
jævnthen gårde, hestehandel, vognmands- og entreprenørvirksomhed og da alt det, jeg ikke
ved noget om, for jeg har jo ikke kendt ham så længe. Jeg havde kanske også min egen vidtløftige periferi dengang. — Men her op til Ulveskoven kom han da omsider for en lille menneskealder siden. Temmelig afblanket, fattig som en rotte, — en kirke-tårnsrotte, som han siger. — Der er lang vej! Syv—otte mil fra Østvendsyssel, hvor vi er fra, og der var ingen asfalt
eller gummidæk dengang. — Men han kom kørende. Vilhelm kan man kun tænke på i forbindelse med heste. Heste har han ejet lige fra han var dreng hjemme i Lunderhede. — Vorherre
alene har noteret hvor mange heste og hvor forskellige de heste var, som den karl har solgt og
købt hele sit liv.
Han var godt kørende dengang, da han drejede ned gennem leræltet ved huset i Ulveskoven.
For Vilhelm havde hele sin sørgelige ejendom hos sig i fragtvognen: Bohave, sengeklæder,
køkkensager og redskaber — skovl, spade og ståltang. Sav, økse og kiler.
Han havde med sig i vognen lige akkurat, hvad han havde brug for her på stedet, og ikke en
eneste stump mere. Thi hvorfor i helvede skal man ligge og flytte omkring i verden med overflødigt gods. Man bør nok ikke besvære sig med uvæsentlige tids-og omhukrævende forpligtelser, når man kommer kørende langvejs fra og er ude i et livsvigtigt, enestående og aldeles
personligt og uomgængeligt ærinde. —
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Vilhelms familie kan man jo ikke nævne sådan i forbindelse og i række med flyttelæssets
gods og ting. — Det er det nemmeste og rigtigste simpelthen kun at skrive — at de var der.
Johanne har jeg aldrig truffet at få at se en dag, hvor hendes ansigt ikke var ligesom belyst af
et stort, velsignet smil. Ikke sådan et gæstfrit husmoder- og velkomstsmil, som man i al hast
ifører sig — ligesom et rent forklæde — når man ser ud af ruden, at der kommer fremmede.
— Det er der — smilet —, det var der lige så tinglæst og stemplet, som det ord jeg skrev før,
at hun og deres seks drenge var med i vognen.
Mon smilet falmede for en betænkelighedens sky, den dag hen mod aften, da vognen endelig
gik i stå og hun kastede sit blik op mod det lille pauvre, kalkede hus. Jeg tror det ikke. Her var
jo ikke noget at forundre sig over. Man var nået til vejs ende og fremtiden var i behold. —
Kanske skinnede også solen den eftermiddag. —
Ikke så meget dyrket jord som til en kålhave var der ved huset. Men der lå seksogtyve tønder
land afdrevet skov, så fladt som bordpladen her, og af fineste ler-muldet bonitet — vandlidende, velsagtens, men det skal vi først til at tænke på siden. Ulveskoven er selvgroet skov,
urtidsskov. Her har aldrig nogen stenalderbonde presset sin flintskærpede ard i jorden. Sådan
skov findes ikke ret mange steder nutildags, siger forstmændene. Hele bunden er et tæt krat af
opløbet underskov. Hassel og gråris, enebær og gyvel, bregner og dueurt, gederams og skvalderkål. Skønne urter at skrive om og at tænke på, når de står og gror på deres rigtige sted. —
For Vilhelm var pragten en aldeles værdiløs besværlighed mere. — For marken skulle jo ryddes for alle den fældede skovs vældige, massive og uhyre solidt jordforbundne stubbe og rødder: »stødene« — som vi siger. Der er et og andet at sætte til side, før skoven kan kaldes en
planeret mark. Men det var nok ellers mandsarbejde, dette her og hvor har ikke Vilhelm bortdestilleret al sin gale ungdoms dårskab gennem potter af udsvedt tran fra sin svulmende tohundrede punds krop. Hvem skal ikke misunde ham denne skæbnes oplagte foræring. Dette
guddommelige tilbud om forsoning og oprejsning. Vilhelm var just den type, hvis skulder forsynets finger kunne røre ved og som det var umagen værd — ved en bred armbevægelse — at
anvise et kald og et arbejde, der var kraftkarlen værdig: Se nu her, min dreng, der har du nu
dette stykke uberørte og værdiløse urtidsland. Her skal du, bonden af i dag, begynde forfra
ved den slægts begyndelse, ved det sted, hvorfra al tænkelig kultur engang er startet. Herfra
har du den vej fremad gennem alle generationers arbejde og tænksomhed. Kan du se perspektivets storhed i min gave, du Vilhelm?
Jeg ved ikke, hvad Vilhelm har tænkt og set. Han var ingen romantisk drømmer — sådan da
—. Han havde handlet sig til en stump billig jord og et simpelt hus vesterude i landet og han
realistiske opgave her var slet og ret og ligetil at skabe en livsmulighed for sig selv og for den
familie, som han havde ansvaret for. —
Det knoklende rydnings- og opbrækningsarbejde har bestemt ikke været en stum, resigneret
og sukkende affære — ikke ret tidt da —. Man har stønnet og pustet og stødt opløftende tilråb
ud i hele toneskalaens længde helt ned til de mindste og yngste drengestemmer i koret. For
selv den mindste purk kan hjælpe til og finde sin glæde deri, når bare de voksnes smilende og
insisterende autoritet lyser over den. De store drenges skolegang måtte jo heller ikke forsømmes — det forstår sig — skønt det var en urimelighed på familiens daværende plan. Der skulle vist en tusindårig udviklingsperiode til, før der blev mening skabt i abstrakte skolebegreber
—. Men husk endelig på os svært moderne mennesker, der kan læse og skrive — sådan til
husbehov —. Vi er børn af urtidsbonden, analfabeten fra ikke så forfærdelig længe siden endda —.
Vilhelm havde skaffet sig et gammelt flytteligt lossespil, sådan et som vi kender fra de gamle
Marstalskonnerter: en bom med håndsving og udveksling og en lænke, efter denne her lov: at
man vinder i kraft, hvad man taber i tid. — Der blev snart hele bjergkæder af opbrækkede trærødder. Men under et bliktag på nedgravede stolper stod en gammel petroleumsmotor og en
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rundsav. Her var dejlig tidsfordriv på regnvejsdage og i frostperioder. — Og i købstaden var
der brug for brænde dengang i mange sorteringer, og der var læs og fragt tilbage til købmænd
og private. Det gjaldt om at holde liv og humør i familien år ind — år ud —.
Rydningsarbejde er ikke renligt. Man kan let få noget sort under neglene. Børnene vil evindeligt huske en velsignet beskidt barndom. Men de fik alle den gamle bondes bedste arvegods
med sig hjemmefra, tilsat deres forældres angrebsmod og udholdenhed. Da de ældste blev
voksne, blev de entreprenører og fik store traktorer og svært redskab til kultiveringsarbejde
ude i Ulvedybet og oppe i statens store arealer i Tranum Klit og i Sandmosen —. Men da traktoren kom, var jo forlængst den sidste beskidte rod brækket løs af Vilhelms jord. Det er den
gamle historie, at hjælpen endelig kommer ind ad døren, just når kalven i al besværlighed er
født til verden og ligger og smatter i sit slim på staldgangen.
Det tiårige rydningsarbejde i Ulveskoven kan aldrig gentage sig. Motoriseringen og mekaniseringen har gjort det historisk. Det er bleven en myte og et sagn om vort landbrugs fortid. —
Om hele klodens uendelige slægters ufattelige knokkeldom og livsvilje. Familien i Ulveskoven opnåede i sidste time før tidsskellet en højt favoriseret post i kulturerobringens hær. Deres
indsats måtte ikke bringe skuffelse, men glæde.
Vilhelm fortæller tidt og gerne og med meget oprømt højrøstethed om sine altid anstrengte og
meget prekære økonomiske balanceøvelser. Men som før sagt: Løgn og pral og kunster, overdrivelse og store ord, det ligger til os — til en del af os — i den familie. Men han bliver stille
og bevæget, når han fortæller om de to første gårdmænd, som han gik til om kaution for et lån
i Aaby sparekasse. De skrev deres navn under uden knyst eller tøven. Det var dengang han,
fremmed og fattig, slog sig ned i Ulveskoven. De to kautionister skrev under igen, hver gang
lånet skulle fornyes eller forhøjes. Da den dag endelig kom, da der var sikkerhed nok i ejendommen gav banken kautionisterne fri og Vilhelm kunne gå hen til de to aldrende mænd og
give dem hånden og sige tak for hjælpen.
Over de folk der på egnen, dem fra Vedsted, er der nu et sjovt særegent præg: fast, roligt personligt retsbevidst og selvsikkert. — Det er her skipper Clement er fra. Han blev født i året
1484. Og det var her den sidste ulv i landet blev dræbt, det var i 1813. — Forbindelsen mellem disse to historiske data er det jo hønsenemt at få øje på. —
Så nu har vi vel af større rovdyr kun ræven tilbage. Og Gud bevare hans skønne pels mod sot
og hagl. For mange år siden blev ræven nidkært og omhyggeligt udryddet på en af øerne!
Samsø var det vist. — Vi har så mange øer og man åndede befriet op. Men en ny plage tog
hævn over rævens mordere, det var de små gnavere og snyltere, musene, mosegrisene og
muldvarpene. De elendige små lyssky og grå pariaer i uophørlig gennemgnavs flittighed. Fordøjelses- og forplantningsorganismen forenklet og stabiliseret i en underjordisk uforanderlig
livsform. De ødelagde skovene og markerne. De fordrev folkene fra øen! Nej, så galt gik det
jo ikke, man indførte ræven igen i sin tid til øen. Vor vilde, røde morgenduggede broder. —
Tæt bag huset er der en meget smuk, lav gravhøj. Den var så velbevaret, som en sådan høj
næsten altid er i en gammel skov. Dem der fældede træerne lod dog nogle få asketræer stå på
højen, men de tog alle randstenene væk, at bruge til syld under huset. Der er vist en stensætning i højen, for da Vilhelm kom til stedet, boede der en grævling til den ene side og en
skovmår til den anden. Naboskabet mellem den vrantne grævling og den iltre skovmår, var
vist upåklageligt. Men da menneskefamilien brød ind i idyllen blev tilværelsen usikker og
ængstende for de indfødte. Det var kolonisationens forbandelse, der var landet her. Larm og
spektakel og et frygteligt rod. — Den hvide mand havde nok også en bøsse! — Så lad os
overleve et andet sted. —
Men nok om det, for dette her truer med nu snart at blive en banal hverdagsberetning, som
enhver kan lukke radioen op for ti gange om dagen, og jeg tør ikke spilde min skumringsstund
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på ordinær snak. Min vej går fra det lille til det store, og jeg lister min billige kuglepen over til
et nyt ark.
Jeg beretter en saga om min stammes bedrifter. Bondens vej gennem alle tider og overalt.
Vilhelms vej. — Fra skov til ager er vejen lang og bræmmet med bristede håb. År efter år skal
rydningsmandens korn og frø stride på liv og død mod den vilde naturs hjemstavnsret. Jordens
fysiske tilstand skal bestemmes og analyseres. Landbrugskandidater kommer tilstede med
prøvedåser, kemiske formler og gode råd. Dræning og mergling, biokemiske stoffer mikromineral-midler i videnskabelig mangfoldighed. Alle de moderne fordele, der får os til på ny at
tænke på oldtidsbondens hjælpeløse fattigdom og til at forundre os over hans evig udholdende
tålmodighed. Hans evne til at vente!
Vilhelms familie skulle leve til værdier kunne gro på marken. Nye rydningsarealer var tilstede
i nabolaget. Entrepriser og akkorder, handel og fragtkørsel med brænde og varer. Den samme
historie. Det daglige brød —.
Og årene går. De gav fremgang og sejr. Der kom lade og stald. Hornkvæg og svin. Der kom
skik på bedriften og kanske en vis ro i sindene. Landskabets karakter var komplet forandret.
Mandens vilje og kvindens kløgt og udholdenhed havde tugtet naturens kræfter til lydighed.
— Men også det bliver jo til den samme gamle, ordinære historie.
En dag bremsede en stor bil op på Vilhelms plads, Nogle svære herrer stod ud og hilste. »Vi
er repræsentanter for det kongelige danske Landhusholdningsselskab,« sagde de. »Jeg har ikke sendt bud efter jer«, sagde Vilhelm. »Nej, men vi er underrettet om det arbejde her og vil
gerne se os lidt om". " Værsågod, gå, hvor I vil" - sagde Vilhelm. "Vi er fattige folk, men kaffe har vi altid til fremmede, hvem de så end er. Kom indenfor før I kører hjem!" - "Vi ville give Dem og Deres familie en anerkendelse for veldrevet landbrug," - sagde de fremmede,
"men dette er jo rydning - og kultiveringsarbejde af rå og ubrudt land, og det har vi desværre
ingen midler eller mandat til at belønne" - sagde de ved afskeden."Jeg har heller ikke krævet
noget ind!" - sagde Vilhelm .Nogen tid efter fik familien i skoven igen stort besøg, men de var i forvejen venligst blevet
underrettet, da de kunne være tilstede den dag. Det var Hedeselskabets øverste ledelse: Direktør Basse og kammerherre Luttichau. Der kom mange flere fine biler den dag ud til den ensomme plads i skoven. Vilhelm skulle hædres med Hedeselskabets store sølvbæger, og det er
den højeste anerkendelse, der kan gives en rydningsmand. Bladmænd med blyanter og fotografer med blitzlys. Store personligheder indenfor faglige organisationer og kulturvæsener
fyldte Johannes stuer. Stilfulde taler og højtidelige håndtryk. Stemningsfuld bevægethed, det
var vist ikke til at undgå.
Vilhelm holdt en tale, læste jeg i avisen. Jeg ved omtrent, hvad han sagde: " Jeg har været en
ringe mand. Mit liv var fuld af fejl og fald. Mit helbred og mine armkræfter og mit humør er
en arvet foræring fra min gamle bondeslægt. Det er Johanne, min gamle kone, som jeg siger,
og så vores gode, stilfærdige og solide drenge, der står her omkring os. Det er dem, der skal
have den fine sølvting og alle de rosende ord, I kommer med i dag. Vi har hjulpet hinanden
med omhu og gensidig fortrøstning og jævnthen humør igennem alle årerne. Vore børn bevarer denne sans fremdeles. Der findes intet bedre sind nogensteds mellem brødre!. Det er godheden og sammenholdet og retsindet imellem os, der er den værdifuldeste kulturgevinst her i
Ulveskoven." Novellen er fra bogen "En mand og hans næste" fra 1962, og Ulveskoven er et større skovområde, som ligger i nærheden af Arentsminde og Birkelse. En stor tak rettes til Anders Christensens
svigerdatter Else Klit Christensen fra Salling for tilladelsen til at bringe uddraget af hendes
svigerfars bog.
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Skoleudflugt til Ulveskoven i 1963
I 1958 vedtog Folketinget en ny Folkeskolelov,
der især havde stor betydning for strukturen i den
danske folkeskole. Den nye lov sidestillede
nemlig land- og byskoler, og det betød at alle
danske børn i fremtiden skulle have en ensartet
skolegang – uden hensyn til bopæl. Alle skulle
tillige tilbydes mindst 8 års skolegang og fremmedsprog fra 6. klasse.
Denne nye lov fik stor betydning for skolerne i
vore sogne, idet de jo var vant til kun at tilbyde
undervisning til eleverne i et 7-årigt forløb. Var
der elever, der ønskede mere skolegang, måtte
forældrene sørge for, at de blev indmeldt på
privatskole – og den mulighed havde kun ganske
få benyttet sig af eller haft økonomisk mulighed
for.
De små skoler kunne ikke umiddelbart omstilles
til de nye krav, så sognerådene besluttede, at
eleverne skulle tilbydes undervisning på privatskolerne i Aalborg, der oprettede nye klasser for
at imødekomme den store tilgang af nye elever
Jeg havnede selv i en sådan i august 1962 – på
Klostermarksskolen – sammen med 6 andre
elever fra Nørholm Skole. I klassen gik også
elever fra Sulsted, Ferslev, Volsted og Frejlev –
og så var der fyldt op med nogle få elever fra
byen.
Selvom vi sprang fra 3. klasse (5. årgang) i
Nørholm til 6. klasse i Aalborg, så havde de to
undervisere i Nørholm sørget for, at vi var på et
godt læringsmæssigt niveau – skal man sige
noget, så burde vi have siddet på ”forreste
række”, men den tid var heldigvis ovre.
Men det var naturligvis en stor omvæltning at
komme fra Nørholm Skole med færre end 50
elever – og pludselig befinde sig i en skolegård
med 650 elever – gårdvagt og høj disciplin. Alle
klasser stillede op på rad og rækker, inden de fik

lov at marchere ind til klasseværelset – for at stå
på række til læreren kom og låste op.
Den årlige sommerudflugt. En af skoleårets
store begivenheder var naturligvis sommerudflugten i maj. Skolens elever blev klassevis,
stillet op på rad og rækker i skolegården sammen
med deres klasselærer. Når alle var klar, afmarcherede skolebestyreren og fanebæreren med en
lang hale af klasser efter sig. Vi gik fra skolegården via Dr. Christines Vej, Klostermarken,
Hasserisgade, Vesterbro og Prinsensgade ned til
Banegården. Såvidt jeg husker, var der et par
politibetjente til at holde trafikken tilbage, så vi
kunne passere i samlet flok.
På baneterrænet holdt Fjerritslevbanen klar med
et særtog – det lignede nærmest prærievogne og
trækkraften var et damplokomotiv. Alle glædede
sig til denne togtur – for mange var det første
gang de skulle transporteres med tog. Nogle fik
lov at stå på vognenes åbne bagperron, andre
vinkede flittigt fra de åbne vinduer, mens toget
kørte gennem byen, over Jernbanebroen og
videre forbi Lufthavnen og Åbybro til trinbrættet
ved Ulveskoven, hvor det standsede. Efter nogen
tid var toget tømt, og vi marcherede i samlet flok
til Udflugtsstedet Ulveskoven – og så var der fri
leg!
Udflugtsstedet var oprindeligt bygget som
vandrehjem, men blev i 1957 til- og ombygget til
Campingplads og Tivoli. Her var opstillet
radiobilbane, luftgynger og karruseller, is- og
pølsebod og så var der et lavvandet bassin på 20
gange 50 meter, hvor der kunne sejles i robåde.
Endelig var der en stor pavillon hvor vores
medbragte madpakker kunne indtages.
Jeg husker især de spændende ture i radiobilerne
– vi måtte nemlig køre ind i hinanden, men da
radiobilerne kørte langsomt og var omkranset af
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en kraftig gummikant, skete der intet ved disse
sammenstød. Og mens vi sejlede rundt i robådene, var vi mere optaget af at sprøjte vand på
hinanden med årerne end at bruge dem til at
komme rundt i bassinet med. I løbet af dagen fik
vi mange gode oplevelser, også selvom pengene
til forlystelserne hurtigt slap op – selvom vi
hjemmefra var indstillet på at bruge pengene på
nordjysk maner.

Afslutningsvis kan tilføjes, at Ulveskoven
lukkede som udflugtssted i 1972 – de sidste år
blev stedet mest brugt til populære og velbesøgte
baller – bl.a. optrådte Eddie Skoller og Peter
Belli her som solister i begyndelsen af deres
karriere.
John Louis Ejdrup, Mellemholm

Motiver fra
udflugtsstedet
Ulveskoven.

Ulven i Klitgård
Fra Erik Larsen, Nørholmsvej 312 har vi modtaget denne aktuelle historie.
Nu er der for tiden vældig megen snak om
ulve og deres færden, men er der mon nogen,
der ved, at der for mange år siden, også har
været en ulv i Klitgård?
Jeg er selv fra Klitgård, og jeg er født på den
lille ejendom på Mellemholmvej 97 - lige før
Klitgård skov. Mine forældre hed Ellen og
Niels Larsen og mine søskende var Vagn,
Leo og tvillingerne Tage og Tove. Som så
mange andre børn, var det spændende at følge
med i, hvad der skete i Klitgård og omegn, og
dette er hvad, jeg oplevede en dag:
Den 15. april i 1947 stod min far og jeg og
skulle ned til naboen Åge Bjerre på Klitgården for at låne nogle stole og borde. Vi skulle
nemlig holde konfirmation. Pludselig kom en
4-5 jægere løbende omkring vores hus, og
min far spurgte dem, hvad der var los. I farten
svarede de:
"Der er telefoneret fra Gjøl, og de siger, at
der er løbet en ulv over isen til Klitgård, og
den må vi ha´ fat i!"

Far og jeg fulgte efter, og vi så nu det hele på
nært hold. Vi så, hvordan dyret kom ud af
skoven, og vi hørte en af jægerne - Charles
Ejdrup sige: " Det er sørme en ulv med halsbånd på, men vi nupper den nu alligevel," og
så skød han den - for som han og de andre
jægere overbeviste hinanden om bagefter, så
kunne en vild og sulten schæferhund jo også
være farlig.
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Da vi samledes omkring hunden, spurgte en
af jægerne: "Hvad gør vi ved den?" Én mente, at den skulle blive liggende til kragerne,
men en anden sagde: "Nej, den skal Erik
have!" Jeg var jo den eneste knægt, der var
der, og desuden kunne en død hund koste en
pæn slant penge. Så sådan blev det, og alle
gik hver til sit.
Jeg måtte nu hjem og hente vores slæde, for
hunden var jo tung. Men da jeg kom ned til
den igen, havde den flyttet sig lidt, og den lå
kun cirka 3 meter fra vejen. Jeg ville nu tage
den i halsbåndet for at løfte den op på slæden,

men lige netop da jeg gjorde det, var der nok
nogle nerver i hunden, der trak sig sammen,
for i hvert fald gabte den så højt, at jeg blev
meget bange. Nu var jeg jo kun ti år, og jeg
troede faktisk ikke, at hunden var helt død, så
jeg sprang hurtigt ud på vejen.
Heldigvis kom Marinus Nygaard cyklende
forbi. Han boede nede ved fjorden, men på en
eller anden måde havde han hørt om "ulven",
og han ville nu gerne høre hele historien. Den
kunne jeg godt fortælle ham, for så var jeg jo
fri for at vise ham, hvor bange jeg egentlig
var, og da jeg slet ikke kunne løfte hunden,
hjalp han med at få den døde schæferhund op

på slæden.
Da jeg kom hjem sendte min far bud efter
Kronjyden fra Randers. Firmaet opkøbte døde
dyr, og de ville også gerne hente den her. Jeg
fik en afregning på 15,75 kr. og det var mange
penge dengang, og jeg husker også, at jeg var
så rundhåndet, at min storebror Vagn fik de
75 øre!
Dagen efter var der et lille stykke i Aalborg
Amtstidende om "Ulven i Klitgård", og avisudklippet har Annelise og jeg naturligvis haft
liggende siden.
Erik Larsen, Nørholm Enge

Ved vores forældre Ellen og Niels Larsens sølvbryllup i 1957
ses jeg - Erik, Linda og min bror Vagn med Egon på armen,
og foran står mine søskende Tove, Tage og Leo.
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Udklippet af avisen 16. april 1947.

Vores hjem på Mellemholmvej 97 - sidst i 1950érne.

Aksel Damborg fra Tostrup fortæller om sin familie

Familiebilledet, hvor vi - mor Kristine, jeg selv, Alfred, Asta og Ejner er fotograferet med vores far
Aksel Nielsen.

Når man kikker på billedet af mine forældre og
vi søskende, ja så skulle man ikke tro, der er noget særligt ved det, men historien er følgende:

Nu ville skæbnen desværre, at Alfred Nielsen
pludselig blev syg af den spanske syge, og han
døde i 1918. Mor havde vist også været ramt af
sygdommen, men heldigvis blev det ikke så
slemt med hende.
Mor havde jo som før nævnt været med på Sjælland tidligere, for her boede Alfreds forældre og
hans bror Aksel Nielsen, og da mor og Aksel
allerede var gode bekendte, blev de senere gift i
1922. Mor flyttede over til Aksel, og her boede
de på den gård, som Aksels forældre også havde
bestyret. Gården var på 20-25 tønderland god
jord - og lå i Bakkebølle - ikke så langt fra Vordingborg. De havde nogle gode år herovre, og de
fik snart tvillingerne Alfred og Ejner i 1926 og to
år senere fik de igen et hold tvillinger - de kom
til at hedde Asta og Aksel (altså mig).

Min mor er født i 1896 og opvokset på den gård,
hvor jeg bor i dag på Tostrup Brovej nr. 1. og
hun hed Maren Kristine Damborg. Min mor Kristine, som hun mest blev kaldt, var som ung
pige ansat som husholder hos lærer Alfred Nielsen i Nyrup. Han underviste børn på Nyrup skole, og mor var meget glad for dette arbejde, og
hun var da også med lærerfamilien på ferie på
bl.a. Sjælland. Alfred var god til at spille på violin, og når dagens skoletimer var afsluttet i Nyrup, var han nærmest hurtigere end børnene til at
komme hjem. Det var fordi, han skulle videre til
Nibe skole, hvor han også underviste, og turen
derned foregik på motorcykel.
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Hjemme i Tostrup bor min mors forældre Maren
og Christian Damborg. Maren, min bedstemor,
stammede oprindelig fra Poul Winthers gård på
Restrup Skovvej 45, og min bedstefar var født på
vores gård på Tostrup Brovej. Bedstefars far
(min oldefar) Lars Christian Damborg var i øvrigt herskabskusk på St. Restrup Herregård, og
det fortælles, at når hestene gik for stille, ja så
kikkede herskabet ud af vinduerne og spurgte:
"Sover du, Lars Christian?"
Mine bedsteforældre Maren og Christian Damborg blev gift i 1888, i det år, hvor vores gule
stuehus også blev bygget. De fik ni børn. Det var
Louise i 1888, Margrethe et år senere, Lars i
1892, Laurits i 1893, min mor Kristine i 1896,
Otto året efter, Magda blev født i 1898, Markus i
1900 og til sidst Ejner i 1904. Gården blev passet, dyrene og jorden ligeså, og i 1922 havde de
bestemt, at laden ud til Tostrupvejen skulle fornyes. Det siges, at det første læs grus lige akkurat var kommet til gårdspladsen, da min bedstefar pludselig døde. Min bedstemor stod nu alene
med alle dyrene, ladebyggeriet, jorden - og det
hele, så der var nok at se til. Otto var heldigvis
ikke blevet gift, så han blev hjemme og hjalp
med landbruget.

betændelse, som man jo ikke kunne kurere den
gang.
Det varede ikke mange dage efter vores fars begravelse, før mor og vi fire børn rejste hjem til
Tostrup. Vi var nu henholdsvis 8 og 6 år, og jeg
kan ikke helt huske det, men en dag skulle vi
åbenbart til Aalborg for at blive fotograferet hos
en rigtig fotograf. Mor og vi unger skulle står
helt stille, og da vi senere hentede det færdige
fotografi, havde fotografen sat vores fars portræt
ind ved siden af os andre. Det var vi meget imponerede over, og det er jeg faktisk stadigvæk.
For når man tænker på hvor længe siden det er,
så er resultatet jo ganske pænt. Som afslutning
på fars familie kan nævnes at fars mor Maren
Nielsen (enke efter Ole Nielsen fra Bakkebølle)
blev en ældre dame, og hun flyttede over til mor
her i Tostrup i ni måneder inden hun døde omkring 1947.
Jeg vil nu slutte af med at fortælle lidt mere om
Damborg-familien:
Af min mors søskende blev Louise Damborg
gift med Jens Thomsen fra Sønderholm. Her blev
de boende og fik pigerne Maren, Steffa og Jenny.
Mors bror Lars Damborg blev gift med Kristine
Staun fra Nyrup. De fik de to børn Niels Staun
og Kristian Damborg. Familien boede først i
Sønderholm, men flyttede senere til Klitgård.
Mors bror Laurits Damborg blev gift med Sørine
Nielsen fra Tostrup. De blev boende i Tostup og
fik pigerne Maren og Karen.
Min mors søster Magda Damborg blev gift med
Niels Fristrup Andersen fra Ejdrup ved Nibe, og
boede her og fik de fem børn: Christian, Marie,
Margit, Erna og Aksel. Hendes bror Markus
Damborg blev gift med Vie Staun fra Vokslev.
De fik de to drenge Ove og Martin, og boede i
Simested ved Nibe - de flyttede senere til Nibe.
Hendes søster Margrethe Damborg blev gift
med Karl Christensen fra Simested. De fik pigerne Marie og Maren. Lillebror Ejnar blev gift
med Mette Jørgensen fra Vokslev, og fik de tre
piger Maren, Inge Marie og Birgit. De boede i
Ejdrup ved Nibe. Til sidst forblev mors bror Otto

Fotografiet af vores forældres hjem i Bakkebølle
hænger inde i stuen i Tostrup. Du kan se billedet
af min farbror i Bjergposten nr. 17.

I Vordingborg er mine forældre også flittige, og
de driver landbruget sammen. Vi børn hjælper til
så godt vi kan, men i 1934 dør vores far pludselig - kun 44 år gammel. Jeg husker ikke hvorfor,
men der har måske været tale om en lunge19

Damborg ugift, og han blev boende på Tostrup
Brovej sammen med mor og vi fire børn. Han
var næsten som en slags far for os, og vi havde
det godt sammen.

gerne hver dag. Jeg er også vel til pas med at gårdpladsen stadigvæk har den
gamle vandpumpe stående.
Den hørte før i tiden til
hestestalden mod øst, og
den kan måske godt sættes
i stand igen og komme til
at fungere, men lige nu er
den bare til pynt.
Den gamle vandpumpe.

Stuehusets sydmur står faktisk også ganske godt.
For da den gamle mur var ved at vælte i 1952,
gravede vi næsten halvanden meter ned i jorden
for at få den bedste støtte - Åen løber jo forholdsvis tæt ved huset, så det var svært at komme ned til sikker grund. Vi døjede i øvrigt også
med at finde nogle mursten, der lignede de gamle, men det lykkedes da vist helt godt.
Luftfotografiet er taget omkring 1950 - før vi fik den nye
mur på stuehuset. Fotografiet er indsat i et askebæger.

De oprindelige 90 tønderland jord er efterhånden
blevet indskrænket til 15 tønderland, og dem har
jeg forpagtet ud. Men stedet er stadigvæk lige så
skønt, som det har været i alle de år, vores fire
generationer har boet her.

Det var omkring den tid, hvor vi flyttede til Tostrup, at vores mor valgte at få slettet Nielsenefternavnet, så derfor hedder vi søskende nu også
Damborg til efternavn.
Som voksen blev min storebror Alfred Damborg
gift med Ninna Andersen og boede i Ferslev.
Han blev uddannet som lærer, og de fik børnene
Korfits og Frank. Min tvillingebror Ejner Damborg blev gift med Hanne Iversen. Han blev også
lærer og de fik børnene Peter, Anna Christine og
Jens Otto. De boede i Ålestrup. Asta Damborg
blev gift med en landmand fra Godthåb og fik
sønnen Jørgen Qvist.
Jeg har boet her i Tostrup det meste af mit liv,
og husker da Bedstemor Maren døde i 1939.
Morbror Otto døde i 1974, og siden min mor,
Kristine døde i 1976 har jeg været alene på gården og drevet landbruget. Kostalden og hestestalden er selvfølgelig uden dyr nu, hvor jeg er
blevet pensionist, men jeg kikker da på bygnin-

Aksel Damborg ved gården i Tostrup 2013.

Aksel Damborg, Tostrup
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Et tilbageblik på Sønderholm og omegn
Jeg hedder Erik Hansen og jeg er født i 1922 i
Gelstrup, som er den lille by, der ligger mellem Vokslev og Nibe. Jeg er den næstyngste
søn af vores forældre Kathrine og Niels Hansen, og vi boede i et lille aftægtshus, der hørte
til en større gård. Vi var 6 brødre i alt - Svend,
Peter, Kristian, Egon, jeg og Henning, og jeg
er desværre den eneste af vi søskende, der er
tilbage.
Min far arbejdede på Vokslev Kalkværk under Jokum Jensen, og mor tog ud som kogekone. Hun var et kendt syn i området. For når
hun kom rundt på cykel foregik det altid med
en fin sort hat på hovedet og en ræv om halsen. - Mor var det man kan kalde en stout dame. Vores familie flyttede efter en årrække til
en lejlighed ved Vokslev Kalkværk, og senere
købte min far "Brohuset" på Vokslevvej. Det
var her jeg voksede op, det var her vi bl.a.
havde vores lille ishytte, hvor mor solgte Amais.

de to brødre, Kresten og Kristian og en søster,
der hed Anna. Deres far drev landbrug og deres mor var hjemmegående, som de fleste
kvinder jo var på den tid.
Jeg kom ud at tjene på en gård i Vokslev en
uge før min ti års fødselsdag, og jeg tilbragte
mange år ved landbruget. Senere fik jeg også
arbejde på Vokslev Kalkværk i en del år.
Ejeren Jokum Jensens søn Søren Jensen havde
en grusgrav oppe i Sønderholm skov, og her
bearbejdede vi bl.a. også sten til vejmateriale.
Maria var mere heldig, hun fik lov til at bo
hjemme indtil efter sin konfirmation, men så
måtte hun også ud at tjene. Hun fik plads hos
Lars Fisker i Vokslev. Hendes søster Anna
var køkkenchef på Restrup Husmandsskole og
her mødte hun i øvrigt Niels Hedegård, som
var elev på skolen. De flyttede senere til Salling. Hendes bror Kresten Levisen var tømrer
og havde sammen med Dagmar fra Duedalsvej
sin egen tømrervirksomhed på Nibevej 443 i
St. Restrup ved siden af købmand Krogh.
Da Maria var 17 år og jeg var 22 år, mødtes vi
til et bal i Sønderholm Forsamlingshus, og det
varede ikke længe, før vi blev kærester.
Nu kommer en lille sjov historie:
Det var en aften i 1940`erne - under krigen, og
jeg havde i mørklægningstiden sneget mig ud
for at besøge Maria. På vej hjem på cykel
igennem Skinbjerg Hule ved Binderup, trådte
der pludselig en tysk soldat ud foran min cykel
og råbte "Halt!". Jeg blev så forskrækket, at
jeg kom til at stikke tyskeren èn på trynen, og
så cyklede jeg så stærkt - som var selveste
Fanden i hælene på mig. Der skete mig heldigvis ingenting. Men historien har mine børnebørn altid elsket at høre, da de var mindre.
Det gik så ikke værre end bedre, at Maria som
17-årig blev med barn. Det var bestemt ikke

Philipine og Niels Peter Levisens ejendom i
1920. Det er Marias søster Anna, der har malet
barndomshjemmet efter et gammelt fotografi.

Min kone Maria Levisen er født i Sønderholm
i 1927. Hun var den yngste datter af Philipine
og Niels Peter Levisen, og de boede i en landejendom lidt uden for Sønderholm - ude i kæret. Ejendommen er for længst blevet revet
ned, men den lå der, hvor tømrerfirmaet Grønhøj ligger i dag på Vestervej 26 B. Maria hav21

noget, der huede Niels Peter Levisen - at hans
datter havde fundet sådan en bondeknold.
Men Maria og jeg blev gift den 6. januar 1945
med kongebrev og det hele, og snart derefter
blev Frede født. Senere kom børnene Elin og
Hans Jørgen til og til slut efternøleren Jan.
Min svigerfar måtte dog senere indrømme, at
bondeknolden Erik både kunne og ville forsørge sin familie.

Jeg arbejdede som chauffør hos vognmandsfirmaet Karl Søndergård i Sønderholm, og da
jeg var bestyrelsesmedlem i fagforeningen,
skulle jeg sende ugesedler ind på de arbejdere,
som var arbejdsløse. De skulle møde op hver
dag og få et stempel, og det blev så Marias
tjans at stemple, og det var ikke sjældent at
folk blev hængende og fik et slag kort.

Bryllupsbilledet ved Anna og Niels bryllup i 1947. Kristian Levisen, Anna og Niels Hedemand, Kresten og Dagmar Levisen med Niels Peter på armen (barnedåb), Philipine og Niels Peter Levisen, Maria med Frede på armen
og jeg Erik Hansen. Foran mine svigerforældre står Kresten og Dagmars børn - Inger Marie og Svend Åge
Levisen.

Alt gik godt - Maria og jeg kom meget sammen med de andre unge familier i byen, og der
var altid liv og glade dage.
Men så blev Maria rigtig alvorligt syg. Hun fik
meningitis, og i lang tid var der ingen der vidste, om hun ville overleve. Først efter godt et
halvt år på sygehuset i Aalborg, kom Maria
hjem igen - desværre som en skygge af sig
selv, men dog med godt mod, for hun var en
stærk pige og havde en livsenergi - uden lige.

Maria og jeg købte Marias fødehjem i Sønderholm og hendes forældre og Kristian flyttede
ud på en gård ude på Sønderholm Hede (Sønderholm Hedevej 55.) Her var det nemmere
for dem at dyrke jorden, som jo lå tæt ved gården, og svoger Kristian stod for meget af det.
Han kunne ordne alt, og vi har altid haft et
fortrinligt samarbejde og havde meget glæde
af hinanden. Han blev aldrig gift og døde desværre alt for tidligt.
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som unge, inden det blev solgt videre til andre.

Den daværende præst Svend Åge Reerslev
besøgte da også tit Maria på sygehuset, og det
var en stor trøst for hende. Det var en hård tid
for os, men det gik med gode naboer og familiens hjælp.
Jeg fik senere arbejde hos et firma, der lagde
asfalt og jeg blev ret hurtigt tillidsmand. I gennem årene blev jeg ansat hos forskellige asfaltfirmaer så som - "Superfos", "Novejfa" og
"Dammann," og i det sidste firma blev jeg
endda sjakbajs med både tjenestebil og telefon.
Her skulle jeg så selv sørge for at ansætte folk,
og sjakket bestod af fem mand. Dengang var
det af stor betydning, at man som vejmand
havde et godt syn. For når vi strammede en
snor tværs over vejen, skulle vi helst kunne se
hvor dybe slunkene var, - d.v.s. ujævnhederne,
og så måtte vi jævne asfalten ud med håndkraft. I dag er der opfundet maskiner, som kan
det hele selv, og vejarbejdet går i dag utrolig
hurtigt.

Jeg har altid syntes det er meget vigtigt for
vores lille by at have at godt sammenhold, og
det endte da også med, at jeg i 1965 blev
næstformand i Sønderholm Borgerforening. Vi
var med til at indføre flere gadelys i byen, for
de fire gårdlygter, der var på det tidspunkt, var
ikke længere tilstrækkelige. Vi fik også indført
at alle huse skulle have husnumre og vi fik
indflydelse på, hvordan renovationsvæsenet
skulle starte op. Hvert år var der selvfølgelig
en Sankt Hans fest, som vi arrangerede sammen med spejderne, og den årlige borgerforeningsfest, skulle vi heller ikke gå glip af.
Årene gik, og Maria passede hus og have.
Børnene var blevet voksne, og Frede og Jan
var flyttet til Norge. Her havde de hver især
stiftet familie, og Elin blev gift med Sten
Knudsen og boede nu i Skalborg - Hans Jørgen blev boende i Sønderholm. Jeg gik på efterløn som 60-årig, fordi jeg var blevet ked af
at arbejde, og Maria ville gerne have mig
hjem. Vi fik nu nogle gode år,og vi rejste
blandt andet til Norge for at se til familierne
deroppe.

Sønderholm
Borgerforenings
æresmedlemsbevis
i 1990.
Troldkirken ved Sønderholm er malet af
Marias søster.

Omkring 1960 solgte vi vores gamle ejendom
til Jens Frandsen, som boede på Tylervej 2 i
Sønderholm. På grunden ved siden af byggede
vi nu en ny rødstensvilla på Vestervej nr. 26,
og Anker Kalstrup i Mellemholm
var bygmesteren. På et senere tidspunkt købte
vi også huset "Kærbo" i Sønderholm, og her
nåede både Frede, Hans Jørgen og Jan at bo

En dag var den nu ældre Maria desværre så
uheldig at falde ned af trappen, og hun brækkede sit lårben. Hun kom aldrig rigtig til at gå
igen, og hun mistede også gradvis livsmodet. I
2005 døde hun, og hun ligger begravet på
Sønderholm kirkegård.
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Nu var jeg blevet alene, men der gik heldigvis
ikke mange dage før tilbuddet om at komme
på Sofiegården Plejehjem ude på Skelagervejen kom. Her nåede Maria også at bo i en kort
periode, så jeg kendte forholdene herude. Nu
blev huset på Vestervej solgt, og der blev da
også knebet et par tårer, da jeg flyttede fra
Sønderholm.

Heldigvis har jeg altid haft en stor lyst til at
komme i snak med andre mennesker, og det
varede heller ikke længe, før jeg blev formand
for beboerforeningen her. Der er stort set heller ikke det barn i den nærliggende børnehave,
som ikke ved, hvem jeg er. For når jeg sidder
i min dejlige stol - i det alleryderste hjørne af
plejehjemmet, hilser jeg på næsten alle de børn
og voksne, der går forbi hver dag.
Jeg er nu 92 år, og jeg får tiden til at gå med se
min familie, se TV, læse bøger og aviser, og
når kaffen er klar og naboerne er i snakkehumør, er der også altid tid til at holde lidt spas
med personalet, når de kikker forbi.
Som afslutning må det siges at dagene går hurtigt, når man stadigvæk er nogenlunde frisk og
rørig, og hver onsdag morgen henter jeg min
tilkøbte Nibe Avis i postkassen, og skulle der
være sket noget nyt i Sønderholm og omegn,
ja, så går det ikke mine øjne forbi!

Vestervej 26 i Sønderholm på vores Guldbryllupsdag i
1995.

Erik Hansen, Skalborg

Blev træt af plæneklippere - begyndte at skrive vers
En samtale med den lokale rimsmed Gunnar Duus - januar 1984 i Torsdagsavisen.
Ugens gæst er den lokale digter Gunnar Duus,
Nibevej 328 i Frejlev. Gunnar Duus er en kendt
skikkelse på egnen, idet hen har drevet "Frejlev
Plæneklipperværksted" i 33 år.
For ca. 3 år siden lukkede han sit værksted og
bruger nu det meste af sin tid til at skrive vers,
digte og meget andet.
"Allerede i 15-16 års alderen begyndte min interesse for at skrive" siger Gunnar Duus, og hans
evner rækker i mange tilfælde ud over det alminde- Gunnar Duus.
lige. Han har således skrevet tekster til bl.a.
"Lyrik Caféen" i Huset i Hasseris, til spejderkorpsene, børnehaver, gymnasier og universiteter.
På næste side ses et eksempel på digterens kunstneriske evner.
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Huset på Nibevej 328 i
Frejlev er fotograferet
omkring 1945.

Hul i vejen....

Et af de digte Gunnar Duus har skrevet. Han indleverede alle sine digte og små historier til Arkivet , og
de er nu tilgængelige for alle. Gunnar Duus levede fra 1924 - 1988.
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Om Konsul Jørgen Justesen
bred og var fornuftig med det - spiste og drak
med måde og tog sin ridemotion op til sine
sidste år. Han var en lykkelig mand, der satte
pris på en glad aften med gode venner. Giftede sig i 1919, da han var 58 år med Anna
Bornemann, 34 år og datter af den sidste kongeligt udnævnte borgmester i Aalborg Bornemann. Jørgen og Anna var meget lykkelige
i deres ægteskab.
For at have et mål for rideturene havde Jørgen
Justesen købt St. Restrup skov og skovfogedboligen og 28 tdr. land agerjord samt et hus
med jord og Poulstrup sø - begge dele noget
af det smukkeste ved Aalborg."

Under overskriften "Vores kunst og vore mindesmærker" har vi i år valgt at beskæftige os
med "Konsulens bro" i Store Restrup Skov.
Men hvem var Jørgen Justesen egentlig, hvilket arbejde havde han og for hvilket land var
han konsul? I en slægtsbog fra familien er
der skrevet følgende om ham:

Derudover kan der så nævnes at :





Jørgen Justesen 50 år i 1910.

"Jørgen Justesen hørte til de forretningsmænd,
der lagde alt sit arbejde i sin forretning, og
man vil forgæves i byens forskellige bestyrelser og repræsentantskaber søge længe efter
hans navn. Han gjorde aldrig forsøg på at
trænge sig frem, og han var en dygtig og god
repræsentant for byen og dens handelsstand.
Han havde den fuldblods jydes sikre ro over
hele sin optræden, og dette var ham uden tvivl
til stor nytte i forholdet til sine omgivelser og
navnlig i forholdet til de nordjyske købmænd,
der følte, at de her stod over for en mand, de i
eet og alt kunne stole på, og tiden viste, at de
ikke tog fejl.
Jørgen Justesen var en smuk mand med en
meget tiltalende og vidende natur, altid hjælpsom og hyggelig. Han havde et ypperligt hel-
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Jørgen Justesen er født den 22-7-1860
i Randers.
Hans bedstefar Just Nielsen stammede
fra Nibe og Just var bror til Søren Nielsen, den kendte fiskeriudreder, købmand og manden, der plantede "Anlægget" i Nibe i 1820.
Jørgen Justesen etablerede i 1887 kolonial en gros forretningen i Ålborg
under navnet "Brødr. Justesen". Den
blev derved en del af den senere
landsdækkende
grossistvirksomhed
"Brødr. Justesen".
Han blev udnævnt til portugisisk konsul i 1890.
Brødr. Justesen Ålborg havde til huse
ved Pontonbroen og flyttede senere til
Dampskibspladsen.
Han havde en sommerbolig "Villa Karen" på Kastanievej i Hasseris.
Ved hans 25 års jubilæum i 1912 oprettede han et legat til Handelsforeningen af 1879.
Han købte St. Restrup Skov med tilhørende skovfogedbolig i 1914.






Tegning af skovfogedboligen i St. Restrup.





Arkitekten Ejnar Packness tegnede i
1925 den ny skovfogedbolig i St. Restrup på Nibevej 292.
Jørgen Justesen byggede broen over
Hasseris å i St. Restrup Skov omkring
år 1917. Det er uvist om Ejnar
Packness også tegnede denne.
Initialerne" JJ" - Jørgen Justesen - er
indsat i broen



" Konsulens bro" som tegneren Oluf Kolmitz fra
Aalborg husker den. (Tegnet i 1984)

Konsul Jørgen Justesen døde i 1932 72 år gammel og ligger begravet på
Randers kirkegård.
Bernhard Jacobsen købte Store Restrup Skov, broen og den tilhørende
bolig i 1933, og stedet forblev et yndet
udflugtsmål i mange år.
KFUM - Tigergruppen fra Aalborg
holdt til på sletten omkring broen og
byggede i 1937 hytten "Ryhøj", som
FDF-spejderne
fra
SønderholmFrejlev i dag har glæde af.
Desværre blev resterne af den gamle
betonbro "Konsulens bro" sprængt i
stykker af Hjemmeværns-distrikt Aalborgs pioner-afdeling i 1970. Åen
havde undermineret det ene landfæste,
og efter en voldsom storm kunne broen ikke længere repareres. I følge Aalborg Stiftstidende var det endda nødvendigt at benytte fuld krigsladning nemlig hele 9 kg!
Kort tid efter blev den nye bro af cementrør bygget, og den bærer også
initialerne "JJ" og på den østlige side
ses måske årstallet "1917".

Den nuværende bro med de to cementrør.
(Fotografi fra 2013)

Arkivet har nu fået ny viden om broens navngiver Jørgen Justesen og om hans familie og virke, og
redaktionen takker hans brors barnebarn Else Kruse fra Frederiksværk for både hjælp og materiale
om familiemennesket, grossereren og konsulen Jørgen Justesen.
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Arrangementer i 2015
fortælle om stedets meget spændende historie. Kaffe, boller og æblekage serveres i det
skønne Tinghuset, og prisen er 40 kr. pr. person. Der vil være mulighed for samkørsel fra
Sønderholm kirke kl. 18.00. Husk tilmelding
inden den 14. juni.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den
11. februar i Nørholm Forsamlingshus Nørholm Bygade 21 - kl. 19.30. Herefter vil
pensioneret lærer Else Jensen fra Saltum holde et lille foredrag med udgangspunkt i hendes fars barndom. Familien stammer fra Klitgård/Nørholm-området, og vi forventer en
underholdende aften i Elses selskab.
----Onsdag den 15. april besøger vi Dansk Nutidsmuseum på Støberivej 8 i Års kl. 19.00.
Museet har været igennem en større renovering, og der vil blive set tilbage på og nikket
genkendende til rigtig mange af de udstillede
genstande. Der serveres kaffe, kringle og lagkage, og prisen er 50 kr. pr. person. Der vil
være mulighed for samkørsel fra Sønderholm
kirke kl. 18.15. Husk tilmelding - gerne senest
tre dage i forvejen (den 12. april).
----Sommerudflugten onsdag den 17. juni kl.
19.00 starter ved Voer kirke, Voergårdsvej
33. Her vil kirkens værge fortælle om de specielle forhold, der kendetegner kirken, og
derefter vil vi gå over til Voergaard Slot.
Guiden Runa Christensen glæder sig her til at

Tilmelding!
Ring til Peter 4017 8302 eller John 2147
3394 eller send mail til vores mailadresse.

Åbent Arkiv / Arkivernes dag. Vi holder
åbent for alle lørdag den 14. november mellem kl. 14-17. Temaet for årets udstilling vil
blive annonceret i Nibe Avis, men medbring
gerne de billeder eller andre spændende papirer, du har haft liggende derhjemme længe.
Vi byder på gratis kaffe, the og hjemmebagte
småkager.
Bestyrelsen 2014/15: Formand Peter Stoffersen, Næstformand John Ejdrup, Kasserer
Flemming Gravesen, Medlemsansvarlig Per
Mølgård, Sekretær Karen Hansen, Henning
Klitgård, Jon Jensen, Tove Bang og Gunnar
Jensen. (se telefon nr. på hjemmeside)

BOGSALG:
Restrup-bogen: "St. Restrup 1912-2012 Fra herregårdsmark til lokalsamfund" sælges fortsat for
200 kr. Nørholm-bogen: "Bidrag til Nørholm Sogns Historie I Oldtiden - 1910" sælges til foreningens medlemmer for 100 kr. indtil 31.12.2014 – herefter koster den også 200 kr.
Bøgerne kan afhentes på Arkivet i åbningstiden eller efter aftale – alternativt fremsendes de mod
forudbetaling på foreningens konto + forsendelse (pt. 45 kr.). Ved køb af begge fremsendes de
portofrit!
DET KUNNE VÆRE ÅRETS JULEGAVEIDÉ !
Arkivets adresse:

Stadionvej 2 ved Sønderholm skole - 9240 Nibe - (lukket i juli måned).
Åbent 1. onsdag i måneden kl. 19-21 og 3. onsdag i måneden kl. 14-17

Kontingent:

2015/16 er 75 kr. Arkivets konto nr.: Reg: 9296 konto 2410206601

Hjemmesiden:

lokalarkiv-sonderholm.dk Mailadresse: info@lokalarkiv-sonderholm.dk
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