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St. Restrup:

Norholm og Lundbrek.
Efter lokalhistorisk foreningsvellykkede aftentur til Lundbrk i 1996,kom
ieg
til at tenke p6, om der har vnret nogen forbindelse mellem Ngrholm og
Lundbek.
Det viser sig, at Mollerups fallitbo, st. Restrupi lB59 selger noglefresteg5rde
i Nsrholm og Norholm kirlqe til godseier,kammerherreNiels Juul - Rysensten
p& Lundbek.
I 19Q4kobte Nsrholm menighedkirken. Den sidstefrsteg5rd blev fsrst afuiklet
ca. 1915.Den beboedesi lB59 af en gammelenke,som p&ber8btesig sit livfaste
efter sin afdode mand. Herskabet p& Lundbek var kendt for at vere meget
overberende med sine tjenestefollcog fastere, sl hun fik lov til at forblive til
trods for, at forordningenforlengstvar ophevet.
Efter enkensdod piberlbte hendeseldste son sin fsrstefsdselsret,men den gik
ikke, s5."Smorum Jens", som han kaldtes, m5.tteflytte ned i "gl.den" r"*t*t
med et andet familiemedlem,der hed lftud.

c)
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"Smorum Jens" og Ifuud"
Jens var kendt som en original. Traf han en anden person, tiltalte han altid
vedkommmende og spurgte ud om alt muligt, seh om han aldrig har,'de set
personen fsr. Han havde engang varet uheldig og fik den ene fod lemhstet,
derfor gik han dirligt og altid i sivsko. Efter uheldet havde han veret p&
sygehusetmed den beskadigedefod, men da han ikke var tilfreds med resultatet,
sendte han bud efter den gennem flere slrgtled bersmte naturhge - Bratbjergmanden, dervar kendt sonr vnrende god til benbrud.
Da Bratbiergmanden kont, havde han sin datter med, og da de nrrmede sig
Norholm, sagde han: " Norholmerne er meget rysgerrige, og nu ved de pl
telefoncentralen, at vi kommer, s& hele byen ved det". Ganske rigtigt - der var
et ansigt i hvert vindue.
Den eneste trost ]ens fik var, at Bratbfergmanden mente, at foden skulle have
varet t endt udad i stedet for indad, da han fik den sat sammen, sEhan ild<egik
og faldt over den.
"Smorum Jens"var en meget stejl natur. Det fortrlles, at efter en gammel kones
dgd havde hun, der blev kaldt " Bette Moster ", testamenteret sine efterladenskaber til en nelb, der fra barnsben dagligt havde besogt hende. Dette blei, den
ovrige familie fornrermet over og Jens med. En rnand, som var dreng dengang,
fortalte, at arvingens fader korte mdk og ofte havde drengen med. I(om de
forbi Jens,kunne melkekushen sige : " Goddag Morbror Jens ", men ]ens gik
forbi uden at reagere,men nf,.rhan kom et stykke hen, r5.btehan : " Hold lcrefi
knajt ".
Ifuud var ogs&noget for sig selv, menneslcvog vel narmest sindwg. Han havde
mange serheder. Skulle man ai med en gammel hest eller en gammel ko, skullt:
han helst sendessSlangt ud i marken som muligt pi grund af det nere forhold,
han ha,'de til disse,hvorimod de yngre dyr ild<egav problemer. Det fortaelles,at
n&r der skulle kores staldgodning, og man skulle op over Bavnshof med lesset,
stak han en kap ind i hammelen, si han kunne g8 ved siden af hestene og
hielpe med at trekke, og ss hgd" han alle krefter i,ss weden sprang.
Harald Bang Nielsen.
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Erindringer fra min barndom i Ssnderholm.
1r i Ssnderholm.
]eg har lor.,etat nedfdde, hvad ieg husker fra mine mange
U"*domshiemvar Vestenrei22, som nu er borte,her tilbragte ieg de fsrste qFv
tr,njt.
ir af mit liv . Min f ar v ar I(aretmagerPeterJensen,og min mor hed Marie.

Mit barndomshiemVestenrei22.

Mine f<rmldre Marie og Peterf ensen.
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Minverden de fsrste 5-6 Ar,tror jeg,var begransettil det nmmeste naboskabmod
syd til jens AbildgaSr$,mod qydostGerhardt Thomsen og mod nord og nordvest
Soren Stoffersen. Folgendefamilier udgiorde en lille ..Ll*., Kren Hieds ( min
farfar ),AndreasJacobsen,Michael Hansen,Niels LevisenogAndreas Bach. Nogle
af dissefamilier havde bsrn, s& ieg mangledeikke legekammerater,og n5r vl iid
imellem mindes vores barndom, me vi altid konkludere, at vi havdJ en god og
sorglosbarndom.
Som alle andre bsn brugtevi tiden til leg, som regelpA en af gArdene,enten
hos
jens Abildgaard ellerAndreas]acobsenfor der var god plads, og ofte foregik
legen
i lade eller kostald isrer om vinteren, hvis der ildre var sne elleiis, for var"d.e,i.r,
opholdt vi os henne i lergraven, som denganguar lergrav, hvor landmendene
hentedemergeltil deresmarker.
fensAbildgaardhavde i kostaldenen fjelslynge, det var en vognbund, der var lagt
p& to keder, som var fastgiort i bfelk€rne i loftet, p& s&danen slyngekunne dlr
'Ellers
v&re adskilligeunger, og den kunne underholde os i flere timer.
lavedevi
huler i halmen eller kravledeop i toppen af laden og slogkolbstter i luften pl vei
ned i noget halm.
Om sornmerenvar det andrelege,vi legede,hvis det kun var drenge,legedevi med
dyr, d.v.s.vi havdeingen dyr,for legesagersom born kender i d"g, narae vi ikke,
men si brugtevi sten eller pinde og vores fantasi, og den var godJudviklet, sfl det
var ikke noget problem, men hvis der ogs5var t6ser med, o"t d"t and.relege,vi
legede,f.eks.hjometagfatomkring et hus, det kunne vi vere flere om, for det i-,.rt*
legedepiger og drengehver for sig, pigernespilledemegetbold op ad et hus, nogle
af dem var helt formidable til denne sport og kunne ipille med b&defire og fJm
bolde p& en gangog endda nf,.atvende sig en hel omgangrundt, uden det gifgalt.
Der gik ogs&meget tid ude i engenemed at finde fuglereder.Vi gjorde d.* iLL*
noget,men detvar sjovt at holde oje med, n8r der kom unger,dervar harekillinger,
og der var haletudseri de mangevandhuller, det var spandene at folge dem "fra
haletudser til froer, som storkenest levedehojt p&, dengangvar d.eraltid storke i
engeneom sommeren.
Men som tiden gik, var det ild<eleg det hele, for efterh&ndensom vi bley rldre,
kom der ogsl pligter isar for landmnndenes born, ikke fra morgen til aften,
men
sm&pligterde kunne magte,sfrhialp vi hinanden for ar fe l"t orr.rrtfreri en
logle
fart, sEvi kunne komme i g*g med legen igen, jo vi havde en god og sorglos
bamdom.
Se i W29 skete der en omveltning i min tilvarelse, vi m&tte flytte fra
mit
barndomshiemog
Anna ogAnton Staun ( VesterveiS.) i en aftrgtslejlighed
frel_til
med 2 stuer og kokken, far fik vrrksted nede ved " MurKresten,,, I(iesten
Thomsenlder havde vrret \gmester men var holdt op, sS far lejede hans
snedkerverksted,iegvar qrv tr dengang,og min sosterElly var ni lr.
Vi havde ikke nogen originaler,s$.dansom de fandtes i vesthimmerland,det
nrrmeste,vi kan komme originalerher p& egnen,\,ar " tosseMathilde " og ,, sken,
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Lars Peter ", devar beggei pleje hos Lars OrbnlE Larsen i Orbekgaarden. Mathilde
har jeg aldrig set, m5.skevar hun borte, inden Lars Peter kom der" han var iklqeen
original som dem, man horer om fra Farsoegnen. De var tit og ofte eneboere,Lars
Peterhavde, mig bekendt,hun en originalitet, han gik til alle de begravelser,der var
i b&de Sonderholmog Norholrn. Han kom i haus vadmelstoi og nvpudsede trcsko
og var ait.idprn og ordentlig i tojet, ieg tror farnilien Lars Orbrk var god mod disse
mennesker,solr-rde havde i pleie, det var ikke for at fi billig arbejdskraft, de havde
dem, for der var n-langebsrn i gir:den, sA det r.'arikke arbejdskraft,demanglede.
Der korn selvfslgelignogle g&rdmusikanter her til b1'en,der var navnlig en, jeg
husker, han havde en lille harmonilca i en sdr, og han spillede ilJ<e ude i g$rden
men gik ind i bryggerseller lqeldrerlog spillede, dervar han nok nlere siliker p5 at
fA en skilling.
Der var ogsi " skitteri lfuistian " fra Nr.[Jttnrp, han kom engang om &ret agende
i sin fjedenrogn,den var fuld af len arer fra l.Jr.Uttmp Len.arebrcnderi. For vognen
havde han en brun hest, og n&r han kom til Sonderholm,n-reldtehan sin anltomst
hos Ane h{arie og Lars Munk, for der spiste han og overnattede, si var han fri for
at kore hiem hver dag. F:lanvar rrist nrrig, og p5 denne irer n-r5desparedehan 25
6rer, som det vistnok kostedeat komme over pontonbroen.

20. Ca. 1915.
Je n sA b i l d sg aarGnr
ds d Vestenel
Nu vil i.g gA over til at fortnlle om ]ens Abildgaard, han var nemlig s$dan en slags
dvrlrge kvaksaiver, og n$r en hest var blevet forfangen, ( s&danhed wgdolnrrlen,
men jeg har aldrig fundet ud af, hvilke symptomer dvret havde, for nnr folk kom
hen til Jensmed hesten,s&derr ikke spor qyg ud ) si<ulleden Srelades.
Jens gik ind i kostalden, hvor remedierne,som han skulle bruge, l$ i ltrybben i en
kalvebis. De bestod af en snor, en kslle og en tingest, som var vel 10 cm. lang, og

p& siden i den ene ende var der en halvmaneformet knir,,. Snoren bandt han meget
stramt om hestenshals, s&blod5rerne tr&dte tydeligt frem, derpi satte han kniven
p& en 8re og gav et slag med kollen, sl Sren blev slSetover?og der satte en str5.leaf
blod langt ud i gflrden, si var indgrebet overst5et,og remedierneblev igen lagt ind
i krybben ldar til nrste operat.ion,hygiejnen var vist iidt mangeifuld, men s5 vidt
ieg ved, overlevedealle hestene. Ffuis en krivning trak for lrnge ud, sendte man
ogs&bud efter ]ens, og han stak omgflende en arm ind i koen og konstaterede, at
kalven vendte forkert, for den skulle io helst kornme ud med hovedet fsrst, si
vendte jens kalven, og fsdselen gik, som den slqulle.
Jeg husker ogs&engang vi gik og fodrede, jeg var ved at raspe roer til grise og
kalve, og pludselig bliver dsren revet op,
og ind kommer Villads Maren forpust.et
og kobberrod i hovedet og r$bte: " |ens,
skvnd dig og kom med hjem, der er en
kvierder har f5et en roe i halsen"! |ens
smed,hvadhan stod med og skvndte sig
med Maren, og han n$ede ogs$ at fe
roen op af halsen, inden lnrien kvaltes.
Jeg husker ogsi en anden episode, det
var efter, vi var flyttet. hen til Anna
Staun, leg hialp selvfolgeligtil pf,' girden,
vi havde lige sat kaerne pi grns far farste gang, det var pS agrene, hvor nu
Hr.Ssrenwej omridet er. Vi stod hiemme ved g5rden og s3 efter, hvordan kgerne opforte sig, si. var der en ko, der rev
sig los og gik til angrebpS en anden, jeg
Fik besked pi at gfr op CIgfi den toiret
|ens Abildgaard ca. 1930.
igen, nlen dengang havde koerne ia
lrorn, og da den angreb den anden ko, havde den revet en flange pi dennes hoire
forben over knret, flengen v-arvel en ti til femten cm. lang, og
ieg tog hoen med
hfem for at vise. hvad dervar sket, jeg blev sendt hen for at hente |ens, og han kom
straks og besigtedeskaden:" find mig en snldqenil og noget bomuldsg"r. " ! sagde
harr og S.ede seret samnren og overhrldte det med lCeolin, s& gik fluerne ikfte i
s5ret. Jeg tror aldrig,Jens har fset sS meget som en eneste lcrone for alle sine
tjenerster.
Sammen med Anton St.aunvar han ogs5 ligwnsmand, men da Anton Staun
omkom ved en trafikulykke i 1932, mener ieg ikke, der blev udnannt flere
ligqynsmrnd, da blev det lovfrestet, at kun lregerrn&tte udsted.edodsattester.
Marie Abildg&rdohusker jeg selvfolgelig foniden s3. meget andet for hendes
kolosale flid med stril&etCIiet,rlar altid i gang med at strikke stromper, men der var
ogs5 wv bCIrn,og dengang brugte man kun hjemmestrikkede stromper, og clet var
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lange stramper. Hun s5 nrsten aldrig pi strikketaiet, for nir hun strikkede,lrste
hun altid i en bog eller et ugeblad,hvis hun ild<evar i gangmed strikning,var det
knipling, hunvar i gangmed, nei dervar iltke mangeledigestunder.
Der var megetom familienAbildgaard,og det skvldesnok, at ieg er kommet i det
hiem hele mit liv og gor det stadig.

Anton Staunsgaard,Vesten ei 8.

Den l. 5. l929,da vi flvttede hen til Anton Staun, r'ar huslejen 20 kr. om
mineden med ret til lcartofler, karnemelk og skumnetmalk - ogsi kaldet
futmrllt. Nu boederri s3.pS en g&rd med det resultat, at ieg fik nogle pligter, som
alle bsrn havde dengang,det blev f.eks. min opgar.eat passekafuene,og for dette
filc ieg en procent af salgsprisen.Ieg husker, der var et par tyrehalve, som
ieg
passede,og da de blev solgt, kostede de 90 kr. for dem begge,og min andel blev
rundet op til l.kr. rnen s&havde jeg ogs&lommepenge i lang tid.
I i933 var ieg t I 3r og kom til at tjene hos Anna Staun som hyrdedreng, davar
Anton Staun dod, han omkom io ved en trafikuivkke ud for Brugsen iret i
forveien. Han havde vrret meget god ved mig, jeg mener han betragted.emig som
sin egen dreng, ieg husker, at hvis jeg ikke r.ar i skole, og Anton skulle p&
kvrgton,et, kom jeg med, og nir vi var ferdige der,tog vi bussen til Nr.Sundbv
for at besogeStinne og Otto Bendtsen, der boede de dengang. f)et r.ar en gammei
bus med srderne langs sidei:neog en tremmerist pi gulvet, det var io pontonbroen,
vi ksrte pS, det var {6r, den nuvrrende bro kom.
Som hiorddreng ( som det hed pi iysk ) skuile jeg har,e25 kr. for sommeren fra
i. april til l. november, det gjorde ikke stor forskel pi denne forfremrnelse, for jeg
gik io alligevelog hialp til med alt p& g&rden, men nu fik jeg altsi fast lsn. Det var
sonnen Rye Staun, som bestyrede gnrden for sin mor indtil 1936; da overtog
Stinne og Otto Bendtseng&rden,og Anna Staun skulle have vores lejlighed.
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Somtneren1934tjente jeg hos Niels Levisennu Vesteivei26 B. Sommeren1935
var jeg hjorddreng hos Lars Munk " Munksgaarden" og blev der hele Sret efter,
Ane Marie og Lars Munlc var s5danet par gode mennesker,da min far var syg og
li p& sygehuset,synes de lige s5 godt, jeg kunne blive der om vinteren, for
selvfolgelig
var der ildte mangepengeat rutte med i mit hjem, for der var kun der,
mor kunne tieneved atvaske storvaskfnr folk, det var noget med 2 kr. for en dags
arbejdefra kl. 7 morgentil kl. 6 aften.
Om for$ret 1936slcullejegkonfirmeres,og hvem holdt s5 mit konfirn-rationsgilde,
det gjorde Ane Marie og Lars Munk, hele min familie var med, og der serveredes
suppe,steg,is og kaffe, dengangvar det megetalmindeligt, at man hjalp, hvis der
var qygdomi et hiem.
Samme 5.r dade min far den 29. juni af tuberhulose,der \rar en uhelbredelig
sygdomdengang.
'i.som
han bler,'kaldt, ham og konen Marie
Jeg husker ogs&" VL']ens Nielsen
boededer,hvordet nu hedderTielevei9, dengangvar husetlidt langeremod
ost, altse ud p& r'ejen, for i den ene
ende var der kostaldrog der var nemlig en lille marh til ejendommen,det er
det areal, der ligger pfl qydsiden p5
toppen af Vihoje, der ervel ca. 4 td.
land, der horte ogs& en lille eng til
ejendommen, den l& nord for byen.
]ens Nielsen havde som regel to k6er,
dervarvelpleiede og i god foderstand,
han havde ogsi en grisesoog2-3 fedewin, derudover havde han en brun
hest,dervar lige sSvelplejetsom koerne. Jens kunne selvfolgelig ikke leve af
den liile ejendorn, men jeg meRer,at
han var murerarbejdsmand for "
Mur'Kresten".
Der fortalles en historie om dengang,
de byggedeJens Thomsens stuehus pe
Mysagervei, og da der var rejsegilde,
blw der Sbenbart serveret rigelig med sl
og snaps. Da de gik hiem var det blevet
morkt,og dengang var der en vej t',/€rs
over markeme fra gflrden til kirken,den
blev kaldt Tostrup l(irkesti, det var den,

Marieog JensNielsen.

de fulgte pl vei hiem. Sammedag havde graverengravet en grav, og da
Jensog
I(resten skulle over kirkegirden, r'ille uheldet, at "Mur'I(resten" faldti gr*"rr, of
nfu nogensenerespurgteham, hvordan det var nedei graven,sagdehan: Dervar s&
stille,at ieg kunne hore englene,defes'!

IO

Lars Munks gaard,Vesten'ef lO. ca. 1912.

Engangom eret var JensNielsen lidt mere betydningsfuldend restenaf tid.en,for
han I'ar nemlig reprasentant for " Husmandskreditforeningen", ogdet indebar, at
han Srligt skulle rundt til alle dem, som havde lin i den forening for at tilse, at
eiendommenblev ordentligvedligeholdt, ellersfik de beskedpi at rette eventuelle
mangler,for pantet skulleio vrre i orden.
I1fen.deye vigtige missionkunne tage sin begrndelse,blar fieaervognentrukket
ud fra laden, hvor den havde st&etog samlet stov siden fuet fsr, den ikulle vaskes,
og agestolenanbringes,hestenskulle striglesog borstes,og seletoietpudses, tror
ieg
endda,han harde stadsseletoi
til hesten.
Nir |ensvar kommet i sit vadmelstoi, smekbukserhusker
i.g, og fik ny sort krave
p&, korte han afsted,og s5var |ens alts&noget serligt i de dage,Jet stod pi.
Pl et tidspunkt solgtede ejendommentil Vognmand Carl Sondergard,og Marie
og lens flyttede ti1 Nibe, sidenda horte ieg ild<enoget til dem, s&vidtleg veJ, havde
de ingen born.
Agner Jensen.

1t
" Gammel Smeien " i St Restrup.
der blev haidt " gammel Smejen", boedei det lille hus ved
SmedA.P.Pedersen,
siden af St Restrup Friskole pS Restrup ltnrvej, der i fordums tid havde vrret
med smedensbolig i den ene ende.OmA.P. Pedersenharvrret
herreg1rdssmedie
smed p& Herreg&rden,ved jeg ikke, men han kgbte huset senerr rn8.skeaf
u d sgrkningsforeningen.
i Sonderholmfrem til ca. 1920,han fremstilledeher
var smedemester
A.P. Pedersen
den pi den tid bekendte " Sonderholmplor' ", somvar hans egenkonstruktion og
varvidt beromt i alt fald i Trrlland.
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" Ssnderiroltrt Ploven

Han var iovrigt en velanset hindvarker, desudenvar han sterkt interesseret i vort
samfunds forhold og nndelige sporgsm&li ovrigt og tog ofte del i tidens debat i de
forskellige nordivdske dagblade, han skrev ogs5.andre ting blandt andet skrrespil,
mest kendt var bondekomedien " Jahob Smej ", som de Restrup dilettanter
arbejdede med i to vintre, den forste kun lokalt, den neste opfortes lbrskellige
steder i Himmerland eksempelvisp5 " Aalborg Teater " som gestespil p&A.P.s 70
&rsfsdselsdagden 5. far"ruar1936, det blev en succesforA.P. og dilettanterne. Ved
trppefald og fremkaldelse blev en ambolt CIgen hammer biret ind pS scenen og
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A'P' kaldt frem, han var qynligt boraget, det blev iklce
til rnangeord fra forfatteren,
der sluttedemed en tak og tre *ng..td. slagpi amborten.
Jeg husker A'P' og hans hushodetrL* g.irlem mange &r Iftistine
Heiberg, der
boede i huset lenge efter A.P.s dsd, sori et par stoute
menneslcermed et solidt
prEg'
Leo G. Langeland
P.l
et kan oplyses,at A.P.Pedersensskuespil"
*
Jakob smej " tidligere er omtalt
"'
i Biergposten" nt.9., og at det hindsLre.rne original
manuskript findes i vort
lokale arkiv.

SrrredA.P.Pederserl.ca 1926.
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36. Direktion: De RestrupDilettanter.
I Aften opfores paa Forfatterens70 Aars Fodselsdag:

JakobSmej.
Skuespil i 5 Akter i delvis jydsk Mundart al A. P' PEDERSEN
alias (Den gamle Ssnderholm Smej).
Musik: Medlemmer af Orkesterforeningenassisterervelvilligt.

PERSONERNE:
KREN SKALBJERO, Gaardejer og Enkemand, 60 Aar.
SOHREN NIELSEN, Sogneloged og Legsmand
TRINE, hans Kone
MARIE KR.IEN, Skalbjergs Datterl
HENRY KRABSEN,
] SohrensTjenestefolk
,
LUDVIC, Hjorddreng,

Karle
fE$..954I'IJERG ] '"*"
Kran skalbjergs
HOJ
RASMUS
I

.MARFN ) .,
;;;;;-'
; nrans uotre, Sostretil Marie
JAKOB SMEJ, Ssn al BYsmeden
SCYBERC,Direklsr
GURLINE.DirektsrensTjenestepige
FROKEN SCYBERG,DirektorensSaster
STAAL, Konsul,DirektorensFortrolige
EN POLITIMAND

Lars Larsen.
Karl Thomsen.
Fru P. Bjerring.
Fru Oscar Visse.
Jens Simonsen.
Peter Thomsen.
Peder Simonsen.
Marius Christensen.
Fru K. Christensen.
Fru L. Larsen.
Christian Larsen.
Bertinus Madsen.
Fru L. Larsen.
Fru K. Christensen.
Marius Christensen.

Handlingen foregaar forst i dette Aarhundrede,dels paa Landet
dels i Ksbstaden.
I. Akt: Kran Skalblergs Karlekammert
hvor FolkenesLiv, Leg og Sprog fremstillesi trovardig Skildring.
Sohren Nielsens flavet
2. Akt:
Sommeraftenudfoldes { Saryle og
skon
en
Landsbyliv
hvor
unge med Sang og Samtalerom Kreaturholdog en Tur i Cirkus.
Sohrens Dagligstuet
3. Akt:
hvor Trine og Marie vinder Garn og drofter Maries Krerlighed
til Jakbb Smej, som hendes Fader ikke kan lide.
Mellem 4. og 5. Akt ligger et Tidsrum ai et Aar.
loregaar i Kobstaden.

Handlingen

L4
Tilbageblik.
J e g e r f o d t i D a l l s o g n d . 3 0 . - 1 . - 1 9 l g . J e g h o m t i i F r e j l e r .td. -.1 1 . - 1 9 3 5 s S d e r e r
i 5r (1995 ) 50 Sr siden,og der er fo sket store forandringeri den forlobne tid.
ved Niels Qvist, og hvis ieg husker rigtigt,har g5rden
Jegfik plads i lv{unkegArden
senerehaft fire ejere og blev sS kobt af Aalborg kommune. Bvgningerneer nu
fjernet,s&der kun er jordentilbage.Da feg tjente der, tilhsrte vores nabomarkmod
som dengangejedesaf Andreas Norgird. I den g5rd sad tre
ost Sognefogedg&rden,
sognefogederaf samme slegt efter hinanden, det var fsrst Andreas Norgirds
wigerfar,JensOlesen,den sidstei gnrden,som nu hedder l(astanieg5rdenefter den
store kastanie i haven foran stuehuset,var Norgirds s.igersotl, sognefoged]acob
Nohr.

Fogedgaarden hvor rru " I(astaniegarden"ligger.

Nu er der jo bygget eldreboliger og aktivitetscenter, hvor girden l&.
|eg kor-temellcetur til St. Restrup Andelsmeieri, da jeg tjente i MunkegS.rden.Der
rrar otte mrlkeleverandorer pS turen. Det var Niels Q'ist i lv{unkegirden, I(arl
Norg5rd i Vestervang,tens Vinther Madsen i Nygnrd, |ens Vinther i Hoivang og
de to nede p& Mollemarken, det var Valdemar Qrist og Karl Larsen. Si var der
Knud IGistensen i Duedalsrnolleg$.rdog til sidst Niels Nielsen i Krogirden.
De ting, som jeg ogs5 mindes fra den tid, var, at nasten alle landmrndene har.de
en vindmotor til at trekl<e de forskellige maskiner, som tersker.erk, kvrrn,
hakkeisesmaskineog s/entuelt som drivkraft til at pumpe vand op fra bronden. De
eneste, som jeg husker ikke har,'deen vindmotor, var IGogirden, Severin Christensen og Chr. Hansen,den sidstevar der, hvor T.L. Byg er nu. Den sidstevindmotor,
der forwandt, var Frejlevg$rdsi i954.
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Pe Sognefogedgirder-rs
mark er der nu ornkring 100 parcelhuse,det hedder
Lannerparken.Ved siden af mod ost er Ifulloparken, der er byggetp5.Bakg5rdens
og Laurits Mathisens jorder. Fortsetter vi mod ssr kommer LehaqparLen Nl.t,
fe
Norgirds iord og til sidst lGlmanparken, som er byggetpi
fra
to
elendomme,
ford
som ogs3.lf,.
nedei bl,ren,den eneer der endnu, det er " Stald.en',, den andener helt
vrk. Da ieg kom til Frejlev,boededer i den sidsteen, som hed JensYde, ham har
ieg ikke kendt. Han solgteejendommentil Valdernar Qvist i Msllenrarken, han
havde den ild<es5"lnnge, men solgtetil JargenHansenog flyttede ril Visborgved
Hadsund.
Jorgen Hansen solgte senere til Niels l(nudsen, en son af lrerer l(nudsen i
Osterskolen.Niels l(nudsen var gartner, sS han byggedeet gartneri med flere
drivhuse.]eg blw nabo til gartneriet - mere om det senere.
jeg tiente hos Niels Qvist i to &r, rejstesStil Visseog havdepladspiLadegirden
i et &r og kom s5.tilbagesomforkarlp& Frejlevg&rd
d. l.- l l.- l93B til l.- I l. - 1941.
Vi var fire karle, en gift fodermesterog to piger, og s&havdevi endda sommetid.er
en dagleier til hobjergning og hsst. I)et var Jens |ensen Bl&berg, der ejede
Freilwgfird. Han havde tidligere sammen med en sr/ogereiet en rnaspinfabrik i
Haugesund i Norge. Han ksbte Freilevg&rdi 1916,og svogerenksbte en gird i
Drastrup.Bl&berghavdeFrejlevg&rd
til l.-3 .,1947.
Det var jo,mens ieg var p5 Freflevgird,Danmark blgr besataf g,skerne,s3 jeg
mindesio flereepisoderfra den tid, menvi var unge d.engang,s5.vi tanhte nok ikke
s&dybt, -vi qyntesnok, detvar sprendende.

fistlige del af FreilevW wzs - 29, tned
JensYclesgird I forgmnden, til venstreNiels Norgaards
gird. P&nordsidenaf landeveienJorgen
HansensgSrd.Derlge bagveclliggerqy Marieshus.
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Freilw har forandretsig megeti min tid, men sidan er det io alle steder.Danmark
var i mine unge dage mere et landbrugsland.jeg husker,da alle glrdene i Freilev
harde koer og grise.]orgen Hansen,som fegfer har nm/ntl/ar efter salgettil Niels
I(rudsen flvttet til g&rdenHojvang i Svenstrup.Han}<sbtesenereVillianl Poulsens
i Frejler',der lfl der, hvor l{irkecentret er i dag, stuehusetstir endnu,
g&rdOsterg5'rd
og beboesaf sannen,f6rn l(itgaard Hansen.Faderen,JorgenHansen,er i dag p&
pleiehjemi Aalborgog fytdte 95 5r i 1997. Girdens marker li udenfor bven orrerfor
Frejlevg5rd,og det var et dagligt syn at se de sammenkoblede sortbrogede kser blive

trukket gennembyen til marken.
jeg reistefra Frejlevg5rdl.- 11.-l94l.Jegvar kommet til at kendeSigrid.Vi blev
forlovedetil jul L94l ag gift 17.-10.-\942.Vi fik en lejlighedved Tostrupveii
Restruphos en SorenAndersen.Der boedevi i tre og et halr.t ir og n6edeat have
tre vrcrter, SorenAndersen som solgte til Gunnar |ensen, der solgte til Chr.
Aastrup.
Fra l.-lt.- I94l til I.-5.-1946havde ieg alt muligt lost arbejdeved landbrug,
rensning af grofter,tonregravning,og en overgangpl f\"'epladsen, det var om
vinteren - p& rykel fra Restruptil Vadum.
Bl5bergen fodermester,sivi sogteog fik pladsen, l0 n-r$neder
l.-5.-1946 sCIgte
efter solgtehan g$rdentil PederHedemann.S&blo' jeg sehfolgeligspurgt,om jeg
ville fortsette, jeg lovedeforelobigto mineder, det blet,til 17t/zFn.
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Nibel..ej310. ca 1930. ( Staiden)

T7

I forgrunden Sigrid og Aksels rwbyggeri.

Sigridvar efterh&ndenved at vare trat af kostalden,si vi talte orn at f& bygget
et
hus.Vi kobte en grund af Chr. Norg&rd,son af Niels Norgird. Det var lidt udenfor
byen-oppe i vandbakkerne,som det lqaldes. Det var i fgot, og Eretefter
byggede
vi huset,somvi nu har boet i gennem33 ir.
]eg na,tnte, at det var lidt udenfor byen, men de fornsrnte parker er
io kommet
til senere, si nu bor vi midt i det hele. ]eg vil slvde pi, at der er
bygget 4_5
hundrede huse, sidenvi flyttede herop. Der er ogs8kommet aldre priser,
davi rrar
ferdige med at bygg" i 1962, kostedevores hus alt iberegnet 4 7 tusinde
kr. IJer er
nu seneresolgt grunde ildre iangt fra os til 2-3 hundrede tusind.
Jegharde lovet Peder Hedemann at passekreaturerne til L- l i.- 1963, d.erefterfik
jeg arbeide hos Jens l\{olgird i cementstoberiet. hvor jeg var
i tre et halvt &r,
hvorefter feg fik arbejdepi et cementstoberi i Skalborg p['Go,teborgrei.
Der var
l_t8I l6t/z Lr og stopPede,da det skulle lukkes, fordi de.som ejede ciet, lcsbte
Petersrrrk i Narresundbv, r'i bler,'godt nok tilbudt arbejde i Nsrresundby,
rnen jeg
sagdenej tak. ]egvar ps davarende tidspunkt G4 hr, ss
ieg gik ps efterlsn.
Det er nu 12 ir siden, ogvi har forelobig haft et godt'oliJ*,'.,u
gir jo en del af
tiden med lokalhistorie.
vi havde guldbryllup i rgg2, vi har 4 barn,4 wigerborn, I I borneborn
og d
oidebsrn, sfl pi det punkt er der ogs$ sket en del.
Vi gleder os over' at vi endnu har et godt helbred til at besogeden store
familie.

Aksel fohansen.
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St. Restrup Kro ca. 1905.
De to personerved bordet er kromand Soren Nielsen
og hans kone l(aren
Marie' De to pigerer stuepigerp& kroen ( navneukendte
). Manden med kosten
er staldkarlPeterMadsen,senerebosati Freilev.
Ps skiltet st5r : To iernbanevogneopkobt af skifteretten
i odense, Fabrikant
Henrichsensfallitbo, 5000 par sko fremhsres, 2000 par
bornefodtoiselgestil
sma priser fra p&ske 1905 til vinters udsalgpi klostertorv
i Aalborg ( slagterboderne ).
Bemark: Fabriltkerne i Danmark har forhojet priserne
med l0%o- en fordel at
kobe for stigningen.
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Nsrholm pogeskole.
De sidsteflr, FerdinandBrgnnumvar i embedetsom lererved Nsrholm
skole,
fik han en wnld<else,somgjordedet nsdvendigtat finde en losning
til aflastning
af hans arbefde.
Skolekommissionenbesluttede derfor i et msde 14. august
lBg2 at soge
oPrettet en pogeskolep5 privat basis. Man nedsarte .t ,rf,u*g
best5endeaf
girdeierne Peter Nielsen,]ens Christensenslot og Anders
Jens.i til at fremme
sagen'Udgiften tii skolen skulle.pf,Iignespa grunatag af harrkornet.
Forsoget
med oprettelsenaf pogeskolenlykkedes,og pe .t *odJ25. september
samme&r
blev udvalget, som da blev benevnt bestyrelse,suppleret med
sogner5dsformanden pastor Hiort- Det besluttedes, at pogeskoten skulle
tegrnde l.
novemberi leiedelokaler for 40 kroner om flret, og lererindens lsn
skullevere
150kroner om 5ret.
Ved eksameni Nsrholm skolesyngste klasse28. septemberIB90
ble' B elever
opryld<eti ddste klasse,mens25 eleverblev udskrevetmen skulle
sammenmed
9 nyindmeldte undervisesi vinterhalvlret i den private pogeskole.
Desuden
skulle eldste klassespiger 2 eftermiddageom ugen modtage undervisning
i
h$ndarbeideaf pogeskolelarerinden.
Hvem"der forestodundervisningeni pogesho_
len de forste5 flr, vides ikke, men i lBgThavde
skolekommisionenantaget frk. Marie jensen,
der var fsdt i Ifiellerup. Hun havde fget sin
uddannelseved Askov udvidede hojskole og
kunne, udoverundervisningi dansk, regningo[
skrivning,ogsi pltage sig at undervisei h&ndar_
bejdeog sloid.
Da hun var ansat som privatlrererindei poge,
sholen,fik hun intet ansattelsesbre',imidiertid
har det nok knebet med betalingentil pogeskolelarerinden p& grundlag af hartko.rr.i, for lB.
oktober lB9B ansogtefrk. Marie Jensenom et
tilskud pt 125 kroner for &ret 1899, hvilket
blev bwilget. Sogneridetvedtog senerepi sit
13.august 1Bg9at gorepogeskole.,til .r,
fode
fast kommunal skole med en flrlig lon pS 200
kroner, l0 td. I(ul, fri bolig i lejedelokaler, alt"
i henhold til nyeste lonningslov. S&ledesvar
pogeskolenikke lrngere en privat ordning.
Ved indberetningen til skoledirektionen for
PogeskolehrerindeMarie f ensen
Hornum, Fleslcumherredersprovsti 24.
ianuar
l90l omtalespogeskolens&ledes.
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" I Norholm findesen pogeskole,hvor born af begge
ksn undervisessamnen
i 738 timer (erligt) og desudenpigernei hindarbe;Je + dageaf 2 timer
ugentlig
alts$328 timer (Srligt)"
Endviderestir der.
" Det bemerkes, at bornene s6gerpogeskolentil
en alder af ca. B irrog at
skolenfor dem er fra kl. 9 til 12 ogfor h&ndgerningenmsdes fra 2 ril ...
4
Underskrstet24 ianuar 1901af sogneprestenG. Sodemannog sogner5dsformanden I(risten l(ristensenSlot.
I 1909 var der l0 bsrn i pogeskolenog kun 13 i yngste klasse,
hvorfor
skolelcommissionen
ytrede onske om at r-t.dl*gg. pog.ikJ.n, da bsrnene let
ville kunnevEre i skolensyngsteklasse.Sagenry"t"r opl"gt, da man
pi samme
tid havde f$et opsagtleiem&letfor lokalerneril pogeskolei, *.n da pogeskolen
fra lB99 var en fast del af det kommunale skolev*r.rr, lod det sig itike
gore .
At pogeskolelaererinde
Marie ]ensens arbejde bar stor fmgt, J, h*,r"t orr..
enhver tvivl. Mit kendskabtil det s\yldes min mor, Iftistinekristensen Degn,
som lerte at {/, d.v.s.tagem$l, lave mgnstre af papir, skere stoffet ud, prcn,Jtil
og ry sammen. Derfor si hun med hengivenhedog taknemmelighedpi frp.
Marie fensen"Denne overnattedeofte hos os i Aalborg, nir hun hivd" d.it"g.a
i et arrangementog ikke lcunne fS befordring til Nsrholm pl denne tid af
dognet
Frk. fensen havde en hofteskade,som gjorde det nsdvendigt for hende at tage
ophold pA kuranstalten ved Hald i sine ferier. PS denne mide lykkedes dlt
hende,p& trods af sit handicap,at gennemfsresit arbejdei pogeskolen.
Jeg har oplevet hendeen molgen,da fegvar 4 &r. Hunvar ria.t op og stod i
stuenmed udslagether. Hun virkede nryndig og kolig. Miske brsd,n"" iig it t e
srrligt orn drenge.Min mor har fortalt, at frk. Jensennetop havdegivet ,tdtrvk
for det ved at fortelle om en episodemed drengenei pogeskolen.
Hun ville gerne vinde dem og havde derfor inviteret dem til aftensmad.
Drengenekom, de filc serveretfrikadeller. Den fsrste dreng sagde: " A ka et li
frikadeller ". Alle de nrste som fik fadet, sagdedet samme,indtil fadet niede
den sidste. Han sagde: " la mr sf;.rde hele skidtet ". Det er muligt, at
,eg
huslqerforkert. Det var mf,.skeild<efrikadeller men pandekager.
| 1923 sogte frk. Marie |ensen sin afsked, og ministeriet snskede derfor
oplysningom omfangetaf hendesarbejdefor at kunne beregnehendespension.
Man oplysteda, at hun havdeundervisti:
Pogeskolensalm. skolefag.
lB timer ugentlig.
Pogeskolens
h$ndarbeide.
4'(
Hindarbeidei skolensl. og 2. I(asse B "
"
I alt
30 timer ugentlig.
Desudenat hun harde'rrrcretansatsiden IB97. Ministeriet gnsked.ed.esudenat
vide, om hendeshofteskade,som havdegjort hende i nogengrad.vanfor, havd.e
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haft indfiydelsep&hendesarbejde.skolekommissionen
mente ikke, at det havde
betydet noget for hendesarbejde,selvomhendeslidelse
ikke var blevetbedre,
b,rertimod.

PogeskolelererindeMarie |ensen i sin stue i Chr. christensens
aftrgtbolig ca. 1920.

Efter sin afsked bosatte frk. Jensen sig i eget hus i
vii.;g irc.* r"r-,gt fra
kuranstaltenved Hald.
Min sssterStinneNielsen,fsdt sloth, har besogthende der
ligesomflere andre
Nsrholm piger. Hun fortalte, at frk. ]ense.,.rL en mvndig
?ame, der ikke i
sommerferiesituationer
glemte, at hun var laererinde.
En gang,min sssterbesogtehende i viborg,var der en film,
der hed synnove
Solbakken,lavet ps grundlag af Bjornstjerne Bfornsonsbondefortelling.
Frh.
fensen lovede min sosteren biograftur,rnen kun hvis min s*ster forst
leste
historien. Ffuis hun ild<evar i stand til at fortelle indholdet,bl*
l;;G;
biograftur. I)e kom i biografen.
Min sosterfortdler, at nAr de sammengik hen ad.gader-r
i Viborg, vendte folli
sig om efter dem. Grunden hertil ,rrr, ,i frk.
Jenseni lgzo.erne stadig havde
beholdt den gamlemode, somvar modernei lBB0'erne.
Detvar den sf,kaldte
tournure, der belo! i indbyggedepinde bag i kjolen,som
gav damerne er
waneagtigt "look". Denne mode bidrog **g*i til at sl<jule
h.rid., hofteskade,
hertil hsrte en paraply.N&r man serbilledei af damerfra lB90'erne,
kan man.
danne sig et indtryk af moden.
Frk' fensendsde i Viborg, men hvorn$r det sketevides ikke,
ligesomdet heller
ikke vides,hvornir hun blev fsdt. Men at det var en god ting,
rian besluttedei
IB92 med oprettelsenaf pogeskolen,og ansettelsenx r.r..
/Inr.n, er gi'et.
Chr. Sloth, Skovlunde.
BearbeldetafA.F.
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St. Restrups |agtforenings 60 Ars |ubikum.
D . 1 4 .- 1 1 .- L 9 9 2 .
F,rindringerfra St. Restrup fra l9l2 - 1932, fremdragetved
iagtforeningens
iubileumsfest d. 14.- Il. - 1992.Der er kun fi,der ro* R"*trup ilgerne har et
samlet iagtared ph over 1000 td. land. Og det usadvanligeved 5t. Restrups
iagtforeninger, at der er 50 lodsejere,der ejer jorden. Det sammenholdg"1.,"*
hele 60 ir er ret enestf,.ende.
Som en af de f5.,d.erer tilstede her, der kan huske,
hvad der sketefor fl 5r siden,er jeg blevet stillet det sporgsmsl,hvorfor der
gik
2o hr, fra udsgrkningeni rg12 og til jagtforeningenblw oprettet i lg3z
Det er dog de samme jegere,der bosatt" rig her i igtz, som oprettede
iagtforeningeni 1932.

ca. 1920.
Jagtselskab

Her bliver ieg nok nodt til at fortelle lidt om vor egnshistorie. Ffuordans&
her
ud i herreg&rdens
tid, hvordan s6.Restrupud for udswkningen. Min far, dervar
fsdt, g5et i skole og opvokset i Senderholm,var 23 ir, la herregirden
blev
udsgrkket. Han tog ofte turen ned gennem Restrup,nir han skulle en tur
til
Aalborg eller med de andreunge til danspi Restrupkro. Han fortalte mig, at
nf,r
han stod p5 baltken mellem Ssnderholm og Restrup og si ned over de store
herregSrdsmarker,var
der ikke et hus, ild<eet tre og lkke en busk. Bjerglundvej,
Sonderbyveiog Skor,wejen
fandtes iklce,kun vejen til Tostrup og Norholm var
anlagt. De 1300 td. land, der hsrte til herreg8.rden,
var delt^op"i 14vange p&
hver 62 td. land, iorden syd for Nibevej, var delt op i 3 vange p3 60 td. -land
hver, vangeneslengde var fra Ssnderholm skel og ned til Ien, d.etvar nogle
ordentlige raldter, nnr der slqulletyndes roer. En hostdag, far
rykled* .r".d
gennem Restrup,stoppedehan op og s5, at 3 sefubinderehsrte og hostedeved.
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siden af hinanden,det var et imponerendesyn, det var jo en sialdenheddengang.At han selvffl 5.rsenerekom til at hoste pi en lod af den sammejord, selv
onr detvar med hs-le, tankte han ildre pS.
Nu lcomnrers5.svaretp5.,hvorfor jagtforeningenikl<ekorn i gang far i 1g32. Fra
1912trl 1920havdevildtet ild<een chancefor at fn ro til at yngle, husk pi, der
bior gravetvandledningerned, s5.hver enesteejendomblev forsvnet rnedvand.
Der blev bygget 50 eiendomme,der blev anlagt 50 pwd- og frugthaver,og der
blw plantet lebelter omkring alle markerne.Det var farst i mldten af tl",irne,
da lebnlterne var vokset til, at det gav ro og ynglepladserfor vildtet, og
bestandenogedesfrr for fl.r.
Ved forhandling mellerniegerne og de 50 lodsejere,om at f5 hele Restrupeiler
i alt 1000 td. land som iagtomride, enedesman om, at jegerne til gengeld
afholderen iagtfesthvert 8r rned frllesspisning og dans. Den forste
lagtiest"nt*
afholdt p5 hofskoleni nov. L932,hvor der blev serveretharesteg, hrskesteg
rned rsdlt&l og som desserteblelcage.Alt blev tilberedt af egne produkter o!
arbejdskraft. Derefter dans i g,,mnastiksalen,kl. 23 r,ar dei aftenkaffe meJ
hjemmebagtltringle. En festlig aften med tale og sang.Dissejagtfesterhar altid
v8ret uhyre populrere.Jagtforeningener den enesteforening i St. R*rtrup,d.er
lqan samle beboernefuldtalligt, og der er grund til at sige tak for det'gode
samarbejdegennemde mangeSr og tak til de nve beboere,for ar I ikke brvder
traditionen.
Svend Stoffersen.

vi har mangebilleder i arkivet uden navne"H|,!E,LPr HVEM ER DET ???
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Arne HesselbiergFristrup Lg24- 1997.
Ved Arne Fristrups dod har Lokalhistorisk Forening mistet en sror og betydningsfuld drivkraft
indenfor alle omrider i arlcivet.Arne har veret i
bestyr'elsenlige fra oprettelsen af foreningen i
1977 og blev dengang valgt som redaktsr af
foreningensblad " Biergposten", det redigerede
han med stor dygtighed. Medlemsbladet er en
medvirkend.eArsagtil, vi i dag har en stor medlemsskare.
Fra 1977 til 1983 stod foreningenuden lokaler,
det indlsreredematerialeblev opbevaretog fordelt
blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsenvar
stadigpn jagt efter egnedelokaler.
I t9B3 lyld<edesdet for foreningenat fe lokaler i
St. RestrupFriskole,befolkningenviste os en enesteendetillid og stor interesse
for vort arbeide,der jo gik ud p& at samleog bevareegnenshistorie.
I 1990 blet, Arne Fristrup valgt til foreningensformand. Her udfsrte han et
stort arbeidemed at sortereog arkivere de indleveredeting, ogsi registreringaf
arkivetsstorebilledmaterialeslyldes Arnes indsats.
I takt med de mange indleveringer, b$de fra private og foreninger, blev
pladsforholdeneefterhinden for trange i Friskolen, og da der tillige btev begiet
indbrud, stod det klart, at andrelokaler mf;tte findes, et sted dervar mere under
opqyn.
Med Arnes ukueligeg&p5mod,sehom han msdte modstand, fik vi nu i 1995
overdrageten lererbolig ved Sonderholmskole med deilige Vse lokaler, hvor
arkivet blev placeret,endvidereblev der installerettyverialarm.
Det l& Arne megetp& sinde at opbware de betroedearkivalier s&sikkert som
muligt, han havde tillige t$lmodighed og evne til at trrkke i de rigtige tr$de.
Ame var i besiddelseaf en stor historislqinteresseog viden ikke bare for vores
eget lokale omride, men langt ude over landet, han var ogsi drivkraften i
samarbejdetmellem de sm5 LokalhistoriskeArkiver i Aalborg kommune.
Men Freflev- Nsrholm - SsnderholmArkiv,varArnes hfertesag.
Man siger, ingen er uundverlig, men vi vil komme til at savneArne og den
viden og omsorg,han havde for arkivet.
-.€retvere dit minde,Arne.
P&vegneaf bestyrelsen
SvendStoffersen.
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Mindeord.
Arne Fristrup er dod, og nu skulle bisettelsen finde
sted, jeg ville gerne have
giort ham den sidste ere, at have deltaget i denne, det
havde f,an fortlent.
Men det var i ferietid, og planern. r,*, l"gt lang tid i
forveien, fergebilletter m.
v. var bestilt,si det var ikke nemt at endre.
Derfor sidder ieg mellem broer og belter, mine tanker
g&r til Arne.
Nu er klold<enelleveog bisattelsen skulle begrnde,
ieg lukker ojnene og ser.for
mig Sonderholm kirke fuld af tavse folk, *il
,u^g".i"r", forste salme, kender
Arne
ret,
og
det
gor
i=8
ieg, s& ville han foresl& :" SE NU STIGL,R SOLEI{,,.
Derefter treder presten frem og siger nogle velvalgte
og rrsstende ord til
familien, som nu har mistet nogetrsom ikke kan erstattes.
Nu mfl de leve videre uden mand, far og bedstefar,
sidan er livets betingelser,
vi er alle fsdt til at ds.
vi i l'okalhistorisk Forening har medArnes bortgang
mistet den, som har formet
og b&ret foreningen frem fra dens start, der har vrret
lagt et stort arbejde ps
hans skuldre. Det var s&dan, at Arne skulle lave alt,
og T-r"r,gforde det, 6vad
enten det var en opgaveinden for vort eget omride elleil*ng,
i,d" i landet.
I)en bedste made,efterslegten kan hrdie Arnes minde
pe, ; ved at viderefsre
det arbejde, som han har grundlagt og slidt for om egnens
historie.
Nu er det tiden at qynge den sidst. inl*., det mi i*." ,,
JEG ER TR.cr oG
cAn rIL Ro ". Arne vlr pludselig blever tret og trengte
til ro.
]eg havde en ven, nu er han ded.
,4,retv&re Arne Fristrups minde.

Harald BangNielsen.
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EnArtikel, skrevet af Svend B.Olsen:
Aalborg blev min by.
Itamnerregnskaberneer en vigtig kilde til Aalborgs historie, de indeholder
mangeinteressanteoplvsningerf. eks. da magistratenfordelte de fattigespenge
p& r5dstueni 1585,blev der druldret48 potter ol, og til jul ligesfimangepotter
vin.
i(rmnerregnskaberne kan ogsfl oplyse, at det kostede l0 rdl. at afhuggeet
hoved med sverd, og med shse B rdl. det koster I0 rdl. at brende en heltsog
hrnge en qru, dyrestvar stejling 14 rdl. for hvert kneb med gloendetanger 2
rdl.ogfor at opvarteved et brvllup med 4 instmmenter 12 rdl. med 5 instrumenter 16 rdl.
I 16A2blev Aalborg hjemsogt af pest ( den hvide pest ) gravernefik eksrra
betalingfor at fore ligeneaf de fattigeog de, der dsde pS gadernetil kirkeg5.rden,
da de ildte lengere kunne overhommearbejdet,sogteman hjdp hos bonderne
i Nsrholm, og de fjernedept en dag l64lig. Pestenkom ogsi til Nsrholm, syd
for kirketflrnet ligger en forvitret ligsten, i i905 er den blevet opridset af en
kobenhavnervednavn Vilhehn Marstrand, han skriverat der stir:
Herund.er hviler erlig mand Niels Mogensen til Nsrholm og Blegraf som
hensov ? Med sin krere hustru Anne fensdatter som hensov den 1l
September 16O2og deres krre bsrr. I(irstine Nielsdatter, Anne Nielsdatter, Nielsdatter, Mogens Nielsen, |orgen Nielsen, Nielsdatter, Gud gife
dem pi dontmens dag en gledelig opstandelse.
Det serud til at Niels l\togensensfamilie er blevet ofre for pesten,to piger, som
kun er benmrnt I'{ielsdatter,er sikkert dode sorn sprde. Niels Mogensens
dodsdager ik-keindridset, sShan har nok overlevetog selvbekostetstenen,som
viser, at han var en velhavendemand Blegrafmener Marstrand, er en gf,.rdi
|etsmark sogn.
Erhart HolgerBuchholtz skriver om pesten:Langsdet vestre lcirkeg$rdsdige
var
der en lille forhsfningellerbank€,oB kom man til at kasteen grav for tet pn "
Pestgraven", var der masseraf ben sammenshrngsde
i flere alens tyldrelsetil
gronsveren.
Sagnetforteller : At s5.snart qygdommenmerkedes,gik den sygeselv til graven,
lagde sig p5 hanten, og ntr krampen indfandt sig, rullede han sig ned, der er
sikkert spor af gravenendnu.
Helge V. Qvistorff skriver i Himmerland far og nu : Plager af den ene eller
anden art biev nu hverdagfor himmerlandsbefolkning. Den hvide dsd, i rcA2
gik hirdt ud over landsdelen,og iser Aalborgvar hirdt ramt, formodentliger
hver tredieborgerdod af dennepestepidemi.
Harald Bang Nielsen.
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Aret som gik.
Foreningens&rligegeneralforsamling
blev afholdt d.1l.feb. lgg7 i Sognesalen
ved Norholm Prestegnrdmed et prnt fremmsde.
Pi grund af formanden, Arne Fristrups rygdom, blev forsamlingen budt
velkommen af nestformanden Svend Stoffersen. Harald Bang valgtes tit
ordstyrer' Efter beretningog kassererens
gennemgangaf regnskabeivarJervalg
til bestyrelse.Da Egon FlenstedAndersen ikke onskedegenvalg,blev Hardi
Frandsen,Frejlev,nywalgt,restenvar genvalg.
Herefter blev der forevist lysbilleder,specieltfra Nsrholm omr&det,sorn blev
k"ommenteretaf Harald Bang"
Foreningen har i 5.retslob deltaget i flere msder med Aalborg kommunes
kulturudvalg sammenmed omrtdets o'rrrigelokalhistoriskeforeninger.I)er har
bl.a.vrret introduktionsmsderom edb med henblih pfr fremtidig registreringaf
vore arkivalierpS edb.
Vi har fiet demonstreretet program,der hedder 'ARICBAS", der er specielt
udvildet for lokalhistoriskearkiver, men da prislejet for program og div. edbudstyr liggerpS et leje, hvor vi har vurderet, at vi forelobigikke kan r.ere med,
har vi valgt at se tiden an. Vi har dog besluttet at falgerrAoiklitrgenp& omr5det
ngie og deltagei de arrangementer,der fremovervil komme, *"d h"nblik pS en
senereor/ergangtil edb-registrering.Som en begrndelsevil vi fremoyerregistrere
vore arkivalier p5 en sidan m&de,at en endelig overgangkan blive s&Gt sorn
muligt. For at vere a'iowfart pe dette omr&de, har r.i s6gt optagelse i
SIA.(Sammenslutningeraf Lolcalarkiver),men for at denne optagelsekan ske,
skalvorevedtegter endres,s&de fremoverlsrer op til de kray, d.erstilles af StA.
I)erfor anmodesnnste generalforsamlingom at behandledisserndringer.
Foreningenssommeraftensturgik i Sr til EgonAnderseni Molbierg, hvor vi s5
et meget stort udvalg af gamle arbejdsredskaber,
b$de fra husholdning og de
rnere maskuline markredskaberfra bide ner og fiern. Der var rigtig god
tilslutning til denne aften.
I iuni m5nedvarvort arkiv reprasenteretvedbornedyreskuet
i Norholm.
PastorSvendAageReerslevs
film, der jo er overfortpivideo, harveret forev,ist
2 gangei &retsIsb, sidstegangi FreilevlCrkecenter,hvor den bley komrnenteret
af StaunBendtsenog KjeldAndersen,hervar der ca. 150deltagere.
Vi har i S.retslob med tak modtaget en del materiale,b5de fia foreningerog
private' Det skal i den forbindelse nevnes, at har man noget liggende, dei
fremoverkan have interessefor belysningaf lokalomrfl.det,behoverdet slet ikke
atvere gammelt,HUSIq det, der sketei gf,.r,er ogs8.fortid! Har man gamleeller
rye billeder,er det en st.orhjelp at notere sfl.mangeoplysning", ,o* *uligt for
den rette arkivering.
Der harveret pent besogi arkivetpS de fasteibningstider orn aftenen.Der har
forsogwisvaret lbent en onsdagom mf;.nedeni 4 mlneder kl 14.-l6.uden storre
succes,s5.fremorzer
er arkivetsSbningstiderl.og 3. onsdaghver m&nedundtagen
iuli. Derudoverefter aftaie.
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Der sltal bringes en tak til alle, som har bidraget.med emner af enhver art til arkivet
og ild<e rnindst til dersom har leveret indlng til " Bfergposten"
Slqulie der vrre nogle, der sidder inde med beretninger fra egnen,s&lad os det
vide, for som tidligere nm/nt, det behover ikkevare gamrnelt for at havehistorislr
r.rrdi.
H.F.
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Foreningensgeneralforsamlingafholdesonsdagd. I l.
kl. 19.30i SonderholmMenighedshus..
kaffe / the l0 lqr.
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sommeraftenturen
er onsdagd. I0. iuni l99B og g5r til om-

ridet ved Frendrup lrJihoie,hvor Poul Christensen,Osrer
Hornum lokalhistoriske forening vil fortrlle om omrsdet, derefter besesen arkeologisk samling fra stedet, der er opbevaret
pl arkivet ved Oster Hornum skole.
Vi modesved pladsen,hvor Brugsenl1 i Sonderholmkl. 19.00.
Ifuffe / the medbringes til sommerudflugten.

I

HENTILKOMMODEN
DEN GEMMER TING AF
LOKALHISTORISK INTERESSE

UOtJ

DETK,NRE
GAMLE
RAGELSE

LAD OS BEVARE DET FOR
_ OG FOR EFTERTIDEN DIG
...
Lokaiarkivet er beliggendeved So,nderholm shole, Stadionvej 2, Sonderholm.
Postadressen: L.HA. Verdisvej 3. Frejler.9200Aalborg SV. telf. 98343394
Redigeret af Hardy. Frar"rdsen.

Trykt i offsethos Nibe Avis'
ISSI{ 0 107 o72x

