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FORENINGEN S BESTYRE,LSESMEDLEMM ER
kan kontaktes folgende steder:

Freilev: Formand H"rdy Frandsen Verdiwej 3. Telf 98343394.
Aksel fohansen Gluckwej 40. " 98343759.

sonderholm: I(asserer Lis |ensen Fussingov ei 24. " 9834 12 15.
Rita Thrvsoe Niels Bugges'i.ei 20. * 98341924.

Norholm: Harald Bang Nielsen
Nsrholm Villavej 9. " 9834 1228.

I(arsten Mortensen

Nyrup:

St. Restrup:

Mariehsnevej 3.

Peter @rbxklacobsen
Nyrupvej 76.

Svend Stoffersen
Sonderbyvei 24.

"  98341 lB0.

" 9834t377.

* 98341404.

Norholm og Lundbrek.

Efter lokalhistorisk forenings vellykkede aftentur til Lundbrk i 1996, kom
til at tenke p6, om der har vnret nogen forbindelse mellem Ngrholm
Lundbek.
Det viser sig, at Mollerups fallitbo, st. Restrup i lB59 selger nogle

i Nsrholm og Norholm kirlqe til godseier, kammerherre Niels Juul -
p& Lundbek.
I 19Q4 kobte Nsrholm menighed kirken. Den sidste frsteg5rd blev fsrst afuiklet

ca. 1915. Den beboedes i lB59 af en gammel enke, som p&ber8bte sig sit livfaste
efter sin afdode mand. Herskabet p& Lundbek var kendt for at vere meget
overberende med sine tjenestefollc og fastere, sl hun fik lov til at forblive til
trods for, at forordningen forlengstvar ophevet.
Efter enkens dod piberlbte hendes eldste son sin fsrstefsdselsret, men den gik

ikke, s5. "Smorum Jens", som han kaldtes, m5.tte flytte ned i "gl.den" r"*t*t
med et andet familiemedlem, der hed lftud.

ieg
og

fresteg5rde
Rysensten
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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&
sygehuset med den beskadigede fod, men da han ikke var tilfreds med resultatet,
sendte han bud efter den gennem flere slrgtled bersmte naturhge - Bratbjerg-
manden, 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, sE han ild<e gik
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 efterladen-
skaber 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,.r han kom et stykke hen, r5.bte han : " Hold lcrefi
knajt ".

Ifuud var ogs& noget for sig selv, menneslcv og vel narmest sindwg. Han havde
mange serheder. Skulle man ai med en gammel hest eller en gammel ko, skullt:
han helst sendes sS langt ud i marken som muligt pi grund af det nere forhold,
han ha,'de til disse, hvorimod de yngre dyr ild<e gav 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.

]eg har lor.,et at nedfdde, hvad ieg husker fra mine mange 1r i Ssnderholm.

tr,njt. U"*domshiemvar Vestenrei 22, som nu er borte, her tilbragte ieg de fsrste qFv

ir af mit liv . Min f ar v ar I(aretmager Peter Jensen, og min mor hed Marie.

Mit barndomshiem Vestenrei 22.

Mine f<rmldre Marie og Peter f ensen.
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Minverden de fsrste 5-6 Ar, tror jeg, var begranset til det nmmeste naboskab mod
syd til jens AbildgaSr$, mod qydost Gerhardt Thomsen og mod nord og nordvest
Soren Stoffersen. Folgende familier udgiorde en lille ..Ll*., Kren Hieds ( min
farfar ),Andreas Jacobsen, Michael Hansen, Niels Levisen ogAndreas Bach. Nogle
af disse familier havde bsrn, s& ieg manglede ikke legekammerater, og n5r vl iid
imellem mindes vores barndom, me vi altid konkludere, at vi havdJ en god og
sorglos barndom.
Som alle andre bsn brugte vi tiden til leg, som regel pA en af gArdene,enten hos

jens Abildgaard eller Andreas ]acobsen for 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 dengang uar lergrav, hvor landmendene
hentede mergel til deres marker.
fens Abildgaard havde i kostalden en fjelslynge, det var en vognbund, der var lagt
p& to keder, som var fastgiort i bf elk€rne i loftet, p& s&dan en slynge kunne dlr
v&re adskillige unger, og den kunne underholde os i flere timer. 

'Ellers 
lavede vi

huler i halmen eller kravlede op i toppen af laden og slog kolbstter i luften pl vei
ned i noget halm.
Om sornmeren var det andre lege, vi legede, hvis det kun var drenge, legede vi med

dyr, d.v.s. vi havde ingen dyr,for legesager som born kender i d"g, narae vi ikke,
men si brugte vi sten eller pinde og vores fantasi, og den var godJudviklet, sfl det
var ikke noget problem, men hvis der ogs5 var t6ser med, o"t d"t and.re lege, vi
legede, f.eks. hjometagfat omkring et hus, det kunne vi vere flere om, for det i-,.rt*
legede piger og drenge hver for sig, pigerne spillede meget bold op ad et hus, nogle
af dem var helt formidable til denne sport og kunne ipille med b&de fire og fJm
bolde p& en gang og endda nf,. atvende sig en hel omgang rundt, uden det gifgalt.
Der gik ogs& meget tid ude i engene med at finde fuglereder. Vi gjorde d.* iLL*

noget, men detvar sjovt at holde oje med, n8r der kom unger, dervar harekillinger,
og der var haletudser i de mange vandhuller, det var spandene at folge dem 

"fra

haletudser til froer, som storkene st levede hojt p&, dengang var d.er altid storke i
engene om sommeren.
Men som tiden gik, var det ild<e leg det hele, for efterh&nden som vi bley rldre,

kom der ogsl pligter isar for landmnndenes born, ikke fra morgen til aften, men
logle sm&pligter de kunne magte, sfr hialp vi hinanden for ar fe l"t orr.rrtfrer i en
fart, sE vi 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
barndomshiem og 

frel_til Anna ogAnton Staun ( Vestervei S.) i en aftrgtslejlighed
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, ieg var qrv tr dengang, og min soster Elly var ni lr.
Vi havde ikke nogen originaler, s$.dan som de fandtes i vesthimmerland, det

nrrmeste, vi kan komme originaler her p& egnen, \,ar " tosse Mathilde " og ,, sken,
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Lars Peter ", devar begge i pleje hos Lars OrbnlE Larsen i Orbekgaarden. Mathilde

har jeg aldrig set, m5.ske var hun borte, inden Lars Peter kom der" han var iklqe en

original som dem, man horer om fra Farsoegnen. De var tit og ofte eneboere, Lars

Peter havde, mig bekendt, hun en originalitet, han gik til alle de begravelser, der var

i b&de Sonderholm og Norholrn. Han kom i haus vadmelstoi og nvpudsede trcsko

og var ait.id prn og ordentlig i tojet, ieg tror farnilien Lars Orbrk var god mod disse

mennesker, solr-r de havde i pleie, det var ikke for at fi billig arbejdskraft, de havde

dem, for der var n-lange bsrn i gir:den, sA det r.'ar ikke arbejdskraft,de manglede .

Der korn selvfslgelig nogle 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 bryggers eller lqeldrerl og spillede, dervar han nok nlere siliker p5 at

fA en skil l ing.
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 ti l Sonderholm, n-reldte han 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:lan var rrist nrrig, og p5 denne irer n-r5de sparede han 25

6rer, som det vistnok kostede at komme over pontonbroen.

JensAbi ldsgaards Gnrd Vestenel  20.  Ca. 1915.

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&dan hed wgdolnrrlen,
men jeg har aldrig fundet ud af, hvilke symptomer dvret havde, for nnr folk kom
hen ti l  Jens med hesten, s& derr ikke spor qyg ud ) si<ulle den 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 hestens hals, s& blod5rerne tr&dte tydeligt frem, derpi satte han kniven
p& en 8re og gav et slag med kollen, sl Sren blev slSet over? og der satte en str5.le af
blod langt ud i gflrden, si var indgrebet overst5et, og remedierne blev igen lagt ind
i krybben ldar til nrste operat.ion, hygiejnen var vist iidt mangeifuld, men s5 vidt
ieg ved, overlevede alle 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 fodre-

de, 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$bte: " |ens,
skvnd dig og kom med hjem, der er en
kvierder har f5et en roe i halsen"! |ens
smed,hvad han stod med og skvndte sig
med Maren, og han n$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 selvfolgelig til pf,' girden,
vi havde lige sat kaerne pi grns far far-
ste gang, det var pS agrene, hvor nu
Hr.Ssrenwej omridet er. Vi stod hiem-
me ved g5rden og s3 efter, hvordan kger-
ne opforte sig, si. var der en ko, der rev
sig los og gik til angreb pS en anden, jeg
Fik besked pi at gfr op CIg fi den toiret
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-ar vel 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 besigtede skaden:" 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.aun var 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 lreger rn&tte udsted.e dodsattester.

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

|ens Abildgaard ca. 1930.
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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<e var i gang med strikning, var det

knipling, hunvar i gang med, nei dervar iltke mange ledige stunder.

Der var meget om familien Abildgaard, og det skvldes nok, at ieg er kommet i det

hiem hele mit liv og gor det stadig.

Anton Stauns gaard, Vesten ei  8.

Den l. 5. l929,da vi f lvttede hen ti l  Anton Staun, r 'ar huslejen 20 kr. om
mineden med ret til lcartofler, karnemelk og skumnetmalk - ogsi kaldet
futmrllt. Nu boede rri s3. pS en g&rd med det resultat, at ieg fik nogle pligter, som
alle bsrn havde dengang, det blev f.eks. min opgar.e at passe kafuene, 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.e mig 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 besoge Stinne og Otto Bendtsen, der boede de dengang. f)et r.ar en gammei
bus med srderne langs sidei:ne og 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,e 25 kr. for sommeren fra
i. april til l. november, det gjorde ikke stor forskel pi denne forfremrnelse, for jeg

gik io alligevel og 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 Bendtsen g&rden, og Anna Staun skulle have vores lejlighed.
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Somtneren 1934 tjente jeg hos Niels Levisen nu Vesteivei26 B. Sommeren 1935
var jeg hjorddreng hos Lars Munk " Munksgaarden " og blev der hele Sret efter,
Ane Marie og Lars Munlc var s5dan et 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 mange penge at rutte med i mit hjem, for der var kun der,
mor kunne tieneved atvaske storvask fnr folk, det var noget med 2 kr. for en dags
arbejde fra kl. 7 morgen til kl. 6 aften.
Om for$ret 1936 slculle jeg konfirmeres, 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, dengang var det meget almindeligt, at man hjalp, hvis der
var qygdom i et hiem.

Samme 5.r dade min far den 29. juni af tuberhulose, der \rar en uhelbredelig
sygdom dengang.

Jeg husker ogs& " VL']ens Nielsen 'i.som han bler,' kaldt, ham og konen Marie
boede der,hvor det nu hedder Tielevei 9, dengang var huset lidt langere mod
ost, altse ud p& r'ejen, for i den ene
ende var der kostaldrog der var nem-
lig 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 griseso og2-3 fede-
win, derudover havde han en brun
hest, dervar l ige sSvelplejet som koer-
ne. 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 byggede Jens 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,

Marie og Jens Nielsen.

de fulgte pl vei hiem. Samme dag havde graveren gravet en grav, og da Jens og
I(resten skulle over kirkegirden, r'ille uheldet, at "Mur'I(resten" faldti gr*"rr, of
nfu nogen senere spurgte ham, hvordan det var nede i graven, sagde han: Dervar s&
stille, at ieg kunne hore englene,de fes'!
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Lars Munks gaard, Vesten'ef lO. ca. 1912.

Engang om eret var Jens Nielsen lidt mere betydningsfuld end resten af 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
eiendommen blev ordentlig vedligeholdt, ellers fik de besked pi at rette eventuelle
mangler, for pantet skulle io vrre i orden.
I1fen.deye vigtige mission kunne tage sin begrndelse, blar fieaervognen trukket

ud fra laden, hvor den havde st&et og samlet stov siden fuet fsr, den ikulle vaskes,
og agestolen anbringes, hesten skulle strigles og borstes, og seletoiet pudses, ieg tror
endda, han harde stadsseletoi til hesten.
Nir |ens var kommet i sit vadmelstoi, smekbukser husker i.g, og fik ny sort krave

p&, korte han afsted, og s5 var |ens alts& noget serligt i de dage, Jet stod pi.
Pl et tidspunkt solgte de ejendommen til Vognmand Carl Sondergard, og Marie

og lens flyttede ti1 Nibe, siden da horte ieg ild<e noget til dem, s& vidtleg veJ, havde
de ingen born.

Agner Jensen.
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" Gammel Smeien " i St Restrup.

Smed A.P.Pedersen, der blev haidt " gammel Smejen ", boede i det lille hus ved
siden af St Restrup Friskole pS Restrup ltnrvej, der i fordums tid havde vrret
herreg1rdssmedie med smedens bolig i den ene ende. OmA.P. Pedersen harvrret
smed p& Herreg&rden, ved jeg ikke, men han kgbte huset senerr rn8.ske af
u d sgrkningsforeningen.
A.P. Pedersen var smedemester i Sonderholm frem til ca. 1920, han fremstillede her
den pi den tid bekendte " Sonderholm plor' ", som var hans egen konstruktion og
varvidt beromt i alt fald i Trrlland.

ii;iiii:
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" Ssnderiroltrt Ploven

Han var iovrigt en velanset hindvarker, desuden var han sterkt interesseret i vort
samfunds forhold og nndelige sporgsm&l i 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 eksempelvis p5 " Aalborg Teater " som gestespil p&A.P.s 70
&rs fsdselsdag den 5. far"ruar 1936, det blev en succes forA.P. og dilettanterne. Ved
trppefald og fremkaldelse blev en ambolt CIg en hammer biret ind pS scenen og
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A'P' kaldt frem, han var qynligt boraget, det blev iklce til rnange ord fra forfatteren,der sluttede med en tak og tre *ng..td. slag pi amborten.
Jeg husker A'P' og hans hushodetrL* g.irlem mange &r Iftistine Heiberg, derboede i huset lenge efter A.P.s dsd, sori et par stoute menneslcer med et solidtprEg'

Leo G. Langeland

P.l 
* 

et kan oplyses, at A.P.Pedersens skuespil " Jakob smej " tidligere er omtalti "' Biergposten " nt.9., og at det hindsLre.rne original manuskript findes i vortlokale arkiv.

Srrred A.P.Pederserl. ca 1926.
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ffiAoLborgTeocerffi
l/I 36. Direktion: De Restrup Dilettanter.

I Aften opfores paa Forfatterens 70 Aars Fodselsdag:

Jakob Smej .
Skuespil i 5 Akter i delvis jydsk Mundart al A. P' PEDERSEN

alias (Den gamle Ssnderholm Smej).

Musik: Medlemmer af Orkesterforeningen assisterer velvill igt.

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

fE$..954I'IJERG ] Kran skalbjergs KarleRASMUS HOJ I '"*"
.MARFN )  . ,
;;;;;- '  ; nrans uotre, Sostre ti l  Marie

JAKOB SMEJ, Ssn al BYsmeden
SCYBERC, Direklsr
GURLINE. Direktsrens Tjenestepige
FROKEN SCYBERG, Direktorens Saster
STAAL, Konsul, Direktorens Fortrolige
EN POLITIMAND

Handlingen foregaar forst i dette Aarhundrede, dels paa Landet
dels i  Ksbstaden.

I. Akt: Kran Skalblergs Karlekammert
hvor Folkenes Liv, Leg og Sprog fremstilles i trovardig Skildring.

2. Akt: Sohren Nielsens flavet
hvor Landsbyl iv en skon Sommeraften udfoldes { Saryle og
unge med Sang og Samtaler om Kreaturhold og en Tur i  Cirkus.

3. Akt: Sohrens Dagligstuet
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. Handlingen
loregaar i Kobstaden.

Lars Larsen.
Karl Thomsen.
Fru P. Bjerr ing.
Fru Oscar Visse.
Jens Simonsen.
Peter Thomsen.
Peder Simonsen.
Marius Christensen.
Fru K. Christensen.
Fru L. Larsen.
Christ ian Larsen.
Bert inus Madsen.
Fru L. Larsen.
Fru K. Christensen.
Marius Christensen.
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Tilbageblik.

Jeger fodt iDa l lsognd.30. -1 . -19 lg .Jeghomt i iFre j le r .d .  t . -11. -1935sSderer
i 5r (1995 ) 50 Sr siden, og der er fo sket store forandringer i den forlobne tid.
Jeg fik plads i lv{unkegArden ved Niels Qvist, og hvis ieg husker rigtigt,har g5rden
senere haft fire ejere og blev sS kobt af Aalborg kommune. Bvgningerne er nu
fjernet, s& der kun er jorden tilbage. Da feg tjente der, tilhsrte vores nabomark mod
ost Sognefogedg&rden, som dengang ejedes af Andreas Norgird. I den g5rd sad tre
sognefogeder af samme slegt efter hinanden, det var fsrst Andreas Norgirds
wigerfar, Jens Olesen, den sidste i gnrden, som nu hedder l(astanieg5rden efter 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-te mellcetur 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$.rd og 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,
hakkeisesmaskine og s/entuelt som drivkraft til at pumpe vand op fra bronden. De
eneste, som jeg husker ikke har,'de en vindmotor, var IGogirden, Severin Christen-
sen og Chr. Hansen, den sidste var der, hvor T.L. Byg er nu. Den sidste vindmotor,
der forwandt, var Frejlevg$rds i 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 bygget p5. Bakg5rdens
og Laurits Mathisens jorder. Fortsetter vi mod ssr kommer LehaqparLen fe Nl.t,
Norgirds iord og til sidst lGlmanparken, som er bygget pi ford fra to elendomme,
som ogs3.lf,. nede i bl,ren, den ene er der endnu, det er " Stald.en ',, den anden er helt
vrk. Da ieg kom til Frejlev, boede der i den sidste en, som hed Jens Yde, ham har
ieg ikke kendt. Han solgte ejendommen til Valdernar Qvist i Msllenrarken, han
havde den ild<e s5" lnnge, men solgte til Jargen Hansen og flyttede ril Visborg ved
Hadsund.
Jorgen Hansen solgte senere til Niels l(nudsen, en son af lrerer l(nudsen i

Osterskolen. Niels l(nudsen var gartner, sS han byggede et gartneri med flere
drivhuse. ]eg blw nabo til gartneriet - mere om det senere.
jeg tiente hos Niels Qvist i to &r, rejste sS til Visse og havde plads piLadegirden
i et &r og kom s5. tilbage som forkarl p& Frejlevg&rd d. l.- l l.- l93B til l.- I l. - 1941.
Vi var fire karle, en gift fodermester og to piger, og s& havde vi endda somme tid.er
en dagleier til hobjergning og hsst. I)et var Jens |ensen Bl&berg, der ejede
Freilwgfird. Han havde tidligere sammen med en sr/oger eiet en rnaspinfabrik i
Haugesund i Norge. Han ksbte Freilevg&rd i 1916, og svogeren ksbte en gird i
Drastrup. Bl&berg havde Frejlevg&rd til l.-3 .,1947.
Det var jo,mens ieg var p5 Freflevgird, Danmark blgr besat af g,skerne, s3 jeg

mindes io flere episoder fra den tid, men vi var unge d.engang, s5. vi tanhte nok ikke
s& dybt, -vi qyntes nok, detvar sprendende.

fistlige del af Freilev W wzs - 29, tned Jens Ycles gird I forgmnden, til venstre Niels Norgaards
gird. P& nordsiden af landeveienJorgen HansensgSrd. Derlge bagvecl ligger qy Maries hus.
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Freilw har forandret sig meget i 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 feg fer har nm/ntl/ar efter salget til Niels
I(rudsen flvttet til g&rden Hojvang i Svenstrup.Han }<sbte senere Villianl Poulsens
g&rd Osterg5'rd i Frejler', der lfl der, hvor l{irkecentret er i dag, stuehuset stir endnu,
og beboes af sannen, f6rn l(itgaard Hansen. Faderen, Jorgen Hansen, er i dag p&
pleiehjem i Aalborg og 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 gennem byen til marken.
jeg reiste fra Frejlevg5rd l.- 11.- l94l.Jegvar kommet til at kende Sigrid. Vi blev
forlovede til jul L94l ag gift 17.-10.-\942. Vi fik en lejlighed ved Tostrupvei i
Restrup hos en SorenAndersen. Der boedevi i tre og et halr.t ir og n6ede at have
tre vrcrter, Soren Andersen som solgte til Gunnar |ensen, der solgte til Chr.
Aastrup.

Fra l.-lt.- I94l ti l I.-5.-1946 havde ieg alt muligt lost arbejde ved landbrug,
rensning af grofter,tonregravning, og en overgang pl f\"'epladsen, det var om
vinteren - p& rykel fra Restrup til Vadum.

l.-5.-1946 sCIgte Bl5berg en fodermester, sivi sogte og fik pladsen, l0 n-r$neder
efter solgte han g$rden til Peder Hedemann. S& blo' jeg sehfolgelig spurgt, om jeg
ville fortsette, jeg lovede forelobig to mineder, det blet, til 17 t/z Fn.

::i!iia:ft!::
'i::i:iiil;$:i

;.rylr
.;s $if4

Eli:i

Nibel..ej 310. ca 1930. ( Staiden )
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I forgrundenSigrid og Aksels rwbyggeri.

Sigrid var efterh&nden ved 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 Eret efter byggede
vi huset, somvi nu har boet i gennem 33 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 ogs8 kommet aldre priser, davi rrar
ferdige med at bygg" i 1962, kostede vores hus alt iberegnet 4 7 tusinde kr. IJer er
nu senere solgt grunde ildre iangt fra os til 2-3 hundrede tusind.
Jeg harde lovet Peder Hedemann at passe kreaturerne til L- l i.- 1963, d.erefter fik

jeg arbeide hos Jens l\{olgird i cementstoberiet. hvor jeg var i tre et halvt &r,
hvorefter f eg fik arbejde pi et cementstoberi i Skalborg p['Go,teborgr ei. Der var
l_t8 I 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
sagde nej 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 besoge den store familie.

Aksel fohansen.
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St. Restrup Kro ca. 1905.

De to personer ved bordet er kromand Soren Nielsen og hans kone l(arenMarie' De to piger er stuepiger p& kroen ( navne ukendte ). Manden med kosten
er staldkarl Peter Madsen, senere bosat i Freilev.
Ps skiltet st5r : To iernbanevogne opkobt af skifteretten i odense, Fabrikant

Henrichsens fallitbo, 5000 par sko fremhsres, 2000 par bornefodtoi selges tilsma priser fra p&ske 1905 til vinters udsalg pi klostertorv i Aalborg ( slagterbo-
derne ).

Bemark: Fabriltkerne i Danmark har forhojet priserne med l0%o - en fordel at
kobe for stigningen.

,
t
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Nsrholm pogeskole.

De sidste flr, Ferdinand Brgnnumvar i embedet som lererved Nsrholm skole,
fik han en wnld<else, som gjorde det nsdvendigt at finde en losning til aflastning
af hans arbefde.

Skolekommissionen besluttede derfor i et msde 14. augus t lBg2 at soge
oPrettet en pogeskole p5 privat basis. Man nedsarte .t ,rf,u*g best5ende af
girdeierne Peter Nielsen, ]ens Christensen slot og Anders Jens.i til at fremme
sagen' Udgiften tii skolen skulle.pf,Iignes pa grunatag af harrkornet. Forsoget
med oprettelsen af pogeskolen lykkedes, og pe .t *odJ25. september samme &r
blev udvalget, som da blev benevnt bestyrelse, suppleret med sogner5dsfor-
manden pastor Hiort- Det besluttedes, at pogeskoten skulle tegrnde l.
november i leiede lokaler for 40 kroner om flret, og lererindens lsn skulle vere
150 kroner om 5ret.
Ved eksamen i Nsrholm skoles yngste klasse 28. september IB90 ble' B elever
opryld<et i ddste klasse, mens 25 elever blev udskrevet men skulle sammen med
9 nyindmeldte undervises i vinterhalvlret i den private pogeskole. Desuden
skulle eldste klasses piger 2 eftermiddage om ugen modtage undervisning i
h$ndarbeide af pogeskolelarerinden.

Hvem"der forestod undervisningen i pogesho_
len de forste 5 flr, vides ikke, men i lBgT havde
skolekommisionen antaget frk. Marie jensen,
der var fsdt i Ifiellerup. Hun havde fget sin
uddannelse ved Askov udvidede hojskole og
kunne, udover undervisning i dansk, regning o[
skrivning, ogsi pltage sig at undervise i h&ndar_
bejde og sloid.
Da hun var ansat som privatlrererinde i poge,

sholen, fik hun intet ansattelsesbre', imidiertid
har det nok knebet med betalingen til pogesko-
lelarerinden p& grundlag af hartko.rr.i, for lB.
oktober lB9B ansogte frk. Marie Jensen om et
tilskud pt 125 kroner for &ret 1899, hvilket
blev bwilget. Sogneridet vedtog senere pi sit

fode 13. august 1Bg9 at gore pogeskole., til .r,
fast kommunal skole med en flrlig lon pS 200
kroner, l0 td. I(ul, fri bolig i lejede lokaler, alt"
i henhold til nyeste lonningslov. S&ledes var
pogeskolen ikke lrngere en privat ordning.
Ved indberetningen til skoledirektionen for

Hornum, Fleslcum herreders provsti 24. ianuar
l90l omtales pogeskolen s&ledes.

Pogeskolehrerinde Marie f ensen



20

" I Norholm findes en pogeskole, hvor born af begge ksn undervises samnen
i 738 timer (erligt) og desuden pigerne i hindarbe;Je + dage af 2 timer ugentlig
alts$ 328 timer (Srligt)"
Endvidere stir der.

" Det bemerkes, at bornene s6ger pogeskolen til en alder af ca. B irrog at
skolen for dem er fra kl. 9 til 12 ogfor h&ndgerningen msdes fra 2 ril 4 ...
Underskrstet24 ianuar 1901 af sognepresten G. Sodemann og sogner5dsfor-

manden I(risten l(ristensen Slot.
I 1909 var der l0 bsrn i pogeskolen og kun 13 i yngste klasse, hvorfor

skolelcommissionen ytrede onske om at r-t.dl*gg. pog.ikJ.n, da bsrnene let
ville kunnevEre i skolens yngste klasse. Sagen ry"t"r opl"gt, da man pi samme
tid havde f$et opsagt leiem&let for lokalerne ril 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 kendskab til det s\yldes min mor, Iftistinekristensen Degn,
som lerte at {/, d.v.s. tage m$l, lave mgnstre af papir, skere stoffet ud, prcn,Jtil
og ry sammen. Derfor si hun med hengivenhed og taknemmelighed pi frp.
Marie fensen" Denne overnattede ofte hos os i Aalborg, nir hun hivd" d.it"g.a
i et arrangement og 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 gennemfsre sit arbejde i pogeskolen.
Jeg har oplevet hende en molgen, da fegvar 4 &r. Hunvar ria.t op og stod i

stuen med udslaget her. Hun virkede nryndig og kolig. Miske brsd,n"" iig it t e
srrligt orn drenge. Min mor har fortalt, at frk. Jensen netop havde givet ,tdtrvk
for det ved at fortelle om en episode med drengene i pogeskolen.

Hun ville gerne vinde dem og havde derfor inviteret dem til aftensmad.
Drengene kom, de filc serveret frikadeller. Den fsrste dreng sagde : " A ka et li
frikadeller ". Alle de nrste som fik fadet, sagde det samme, indtil fadet niede
den sidste. Han sagde : " la mr sf;. rde hele skidtet ". Det er muligt, at ,eg
huslqer forkert. Det var mf,.ske ild<e frikadeller men pandekager.

| 1923 sogte frk. Marie |ensen sin afsked, og ministeriet snskede derfor
oplysning om omfanget af hendes arbejde for at kunne beregne hendes pension.
Man oplyste da, at hun havde undervist i:

Pogeskolens alm. skolefag.
Pogeskolens h$ndarbeide.

lB timer ugentlig.
4 ' (

Hindarbeide i skolens l. og 2. I(asse B " "
I alt 30 timer ugentlig.

Desuden at hun harde'rrrcret ansat siden IB97 . Ministeriet gnsked.e d.esuden at
vide, om hendes hofteskade, som havde gjort hende i nogen grad. vanfor, havd.e
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haft indfiydelse p&hendes arbejde. skolekommissionen mente ikke, at det havdebetydet noget for hendes arbejde, selvom hendes lidelse ikke var blevet bedre,b,rertimod.

Pogeskolelererinde Marie |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 frakuranstalten ved Hald.
Min ssster Stinne Nielsen, fsdt sloth, har besogt hende der ligesom flere andre
Nsrholm piger. Hun fortalte, at frk. ]ense., .rL en mvndig ?ame, der ikke isommerferiesituationer glemte, at hun var laererinde.
En gang, min ssster besogte hende i viborg,var der en film, der hed synnove

Solbakken, lavet ps grundlag af Bjornstjerne Bfornsons bondefortelling. Frh.
fensen lovede min soster en biograftur, rnen kun hvis min s*ster forst leste
historien. Ffuis hun ild<e var i stand til at fortelle indholdet,bl* l;;G;
biograftur. I)e kom i biografen.
Min soster fortdler, at nAr de sammen gik hen ad. gader-r i Viborg, vendte folli

sig om efter dem. Grunden hertil ,rrr, ,i frk. Jensen i lgzo.erne stadig havde
beholdt den gamle mode, somvar moderne i lBB0'erne. Detvar den sf,kaldte
tournure, der belo! i indbyggede pinde 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 ser billedei af damer fra lB90'erne, kan man.
danne sig et indtryk af moden.
Frk' fensen dsde i Viborg, men hvorn$r det skete vides ikke, ligesom det heller

ikke vides,hvornir hun blev fsdt. Men at det var en god ting, rian besluttede i
IB92 med oprettelsen af pogeskolen, og ansettelsen x r.r.. /Inr.n, er gi'et.

Chr. Sloth, Skovlunde.
Bearbeldet afA.F.
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St. Restrups |agtforenings 60 Ars |ubikum.
D.  14.  -  11.  -  L992.

F,rindringer fra 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 usadvanlige ved 5t. Restrups
iagtforening er, at der er 50 lodsejere, der ejer jorden. Det sammenhold g"1.,"*
hele 60 ir er ret enestf,.ende. Som en af de f5., d.er er tilstede her, der kan huske,
hvad der skete for fl 5r siden, er jeg blevet stillet det sporgsmsl, hvorfor der gik
2o hr, fra udsgrkningen i rg12 og til jagtforeningen blw oprettet i lg3z

Det er dog de samme jegere,der bosatt" rig her i igtz, som oprettede
iagtforeningen i 1932.

Jagtselskab ca. 1920.

Her bliver ieg nok nodt til at fortelle lidt om vor egns historie. Ffuordan s& her
ud i herreg&rdens tid, hvordan s6. Restrup ud 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 andre unge til dans pi Restrup kro. 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<e et tre og lkke en busk. Bjerglundvej,
Sonderbyvei og 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 14 vange p&
hver 62 td. land, iorden syd for Nibevej, var delt op i 3 vange p3 60 td. 

-land

hver, vangenes lengde var fra Ssnderholm skel og ned til Ien, d.et var nogle
ordentlige raldter, nnr der slqulle tyndes roer. En hostdag, far rykled* .r".d
gennem Restrup, stoppede han op og s5, at 3 sefubindere hsrte og hostede ved.
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siden af hinanden, det var et imponerende syn, det var jo en sialdenhed den-
gang.At han selv ffl 5.r senere kom til at hoste pi en lod af den samme jord, selv
onr detvar med hs-le, tankte han ildre pS.
Nu lcomnrer s5. svaret p5., hvorfor jagtforeningen ikl<e korn i gang far i 1g32. Fra
1912 trl 1920 havde vildtet ild<e en chance for at fn ro til at yngle, husk pi, der

bior gravet vandledninger ned, s5. hver eneste ejendom blev forsvnet rned vand.
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 ynglepladser for vildtet, og
bestanden ogedes frr for fl.r.
Ved forhandling mellern iegerne og de 50 lodsejere, om at f5 hele Restrup eiler
i alt 1000 td. land som iagtomride, enedes man om, at jegerne til gengeld
afholder en iagtfest hvert 8r rned frllesspisning og dans. Den forste lagtiest"nt*
afholdt p5 hofskolen i nov. L932, hvor der blev serveret haresteg, hrskesteg
rned rsdlt&l og som dessert eblelcage. Alt blev tilberedt af egne produkter o!
arbejdskraft. Derefter dans i g,,mnastiksalen, kl. 23 r,ar dei aftenkaffe meJ
hjemmebagt ltringle. En festlig aften med tale og sang. Disse jagtfester har altid
v8ret uhyre populrere. Jagtforeningen er den eneste forening i St. R*rtrup,d.er
lqan samle beboerne fuldtalligt, og der er grund til at sige tak for det'gode
samarbejde gennem de mange Sr og tak til de nve beboere, for ar I ikke brvder
traditionen.

Svend Stoffersen.

vi har mange billeder i arkivet uden navne" H|,!E,LPr HVEM ER DET ???
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Arne Hesselbierg Fristrup Lg24 - 1997.

Ved Arne Fristrups dod har Lokalhistorisk For-
ening mistet en sror og betydningsfuld drivkraft
indenfor alle omrider i arlcivet. Arne har veret i
bestyr'elsen lige fra oprettelsen af foreningen i
1977 og blev dengang valgt som redaktsr af
foreningens blad " Biergposten ", det redigerede
han med stor dygtighed. Medlemsbladet er en
medvirkend.e Arsag til, vi i dag har en stor med-
lemsskare.
Fra 1977 til 1983 stod foreningen uden lokaler,

det indlsrerede materiale blev opbevaret og fordelt
blandt bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen var
stadig pn jagt efter egnede lokaler.
I t9B3 lyld<edes det for foreningen at fe lokaler i

St. Restrup Friskole, befolkningen viste os en enesteende tillid og stor interesse
for vort arbeide, der jo gik ud p& at samle og bevare egnens historie.
I 1990 blet, Arne Fristrup valgt til foreningens formand. Her udfsrte han et

stort arbeide med at sortere og arkivere de indleverede ting, ogsi registrering af
arkivets store billedmateriale slyldes Arnes indsats.

I takt med de mange indleveringer, b$de fra private og foreninger, blev
pladsforholdene efterhinden for trange i Friskolen, og da der tillige btev begiet
indbrud, stod det klart, at andre lokaler mf;tte findes, et sted dervar mere under
opqyn.
Med Arnes ukuelige g&p5mod, sehom han msdte modstand, fik vi nu i 1995

overdraget en lererbolig ved Sonderholm skole med deilige Vse lokaler, hvor
arkivet blev placeret, endvidere blev der installeret tyverialarm.
Det l& Arne meget p& sinde at opbware de betroede arkivalier s& sikkert som

muligt, han havde tillige t$lmodighed og evne til at trrkke i de rigtige tr$de.
Ame var i besiddelse af en stor historislq interesse og viden ikke bare for vores
eget lokale omride, men langt ude over landet, han var ogsi drivkraften i
samarbejdet mellem de sm5 Lokalhistoriske Arkiver i Aalborg kommune.
Men Freflev - Nsrholm - SsnderholmArkiv,varArnes hfertesag.
Man siger, ingen er uundverlig, men vi vil komme til at savne Arne og den

viden og omsorg, han havde for arkivet.

-.€retvere dit minde, Arne.
P&vegne af bestyrelsen

Svend Stoffersen.
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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<en elleve og bisattelsen skulle begrnde, ieg lukker ojnene og ser. for

mig Sonderholm kirke fuld af tavse folk, *il ,u^g".i"r", forste salme, kender
i=8 Arne ret, og det gor 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 opgave inden 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 Bang Nielsen.
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EnArtikel, skrevet af Svend B.Olsen:
Aalborg blev min by.

Itamnerregnskaberne er en vigtig kilde til Aalborgs historie, de indeholder
mange interessante oplvsninger f. eks. da magistraten fordelte de fattiges penge
p& r5dstuen i 1585, blev der druldret 48 potter ol, og til jul ligesfi mange potter
v in .

i(rmnerregnskaberne kan ogsfl oplyse, at det kostede l0 rdl. at afhugge et
hoved med sverd, og med shse B rdl. det koster I0 rdl. at brende en helts og
hrnge en qru, dyrestvar stejling 14 rdl. for hvert kneb med gloende tanger 2
rdl.og for at opvarte ved et brvllup med 4 instmmenter 12 rdl. med 5 instrumen-
ter 16 rdl.
I 16A2 blev Aalborg hjemsogt af pest ( den hvide pest ) graverne fik eksrra

betaling for at fore ligene af de fattige og de, der dsde pS gaderne til kirkeg5.rden,
da de ildte lengere kunne overhomme arbejdet, sogte man hjdp hos bonderne
i Nsrholm, og de fjernede pt en dag l64lig. Pesten kom ogsi til Nsrholm, syd
for kirketflrnet ligger en forvitret ligsten, i i905 er den blevet opridset af en
kobenhavnerved navn Vilhehn Marstrand, han skriver at 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 16O2 og deres krre bsrr. I(irstine Nielsdatter, Anne Nielsdat-
ter, Nielsdatter, Mogens Nielsen, |orgen Nielsen, Nielsdatter, Gud gife
dem pi dontmens dag en gledelig opstandelse.
Det ser ud til at Niels l\togensens familie er blevet ofre for pesten, to piger, som

kun er benmrnt I'{ielsdatter, er sikkert dode sorn sprde. Niels Mogensens
dodsdag er ik-ke indridset, sS han har nok overlevet og selv bekostet stenen, som
viser, at han var en velhavende mand Blegraf mener Marstrand, er en gf,.rd i
|etsmark sogn.
Erhart Holger Buchholtz skriver om pesten: Langs det vestre lcirkeg$rdsdige var

der en lille forhsfning eller bank€, oB kom man til at kaste en grav for tet pn "
Pestgraven ", var der masser af ben sammenshrngsde i flere alens tyldrelse til
gronsveren.
Sagnet forteller : At s5. snart qygdommen merkedes, gik den syge selv til graven,

lagde sig p5 hanten, og ntr krampen indfandt sig, rullede han sig ned, der er
sikkert spor af graven endnu.
Helge V. Qvistorff skriver i Himmerland far og nu : Plager af den ene eller

anden art biev nu hverdag for himmerlands befolkning. Den hvide dsd, i rcA2
gik hirdt ud over landsdelen, og iser Aalborg var hirdt ramt, formodentlig er
hver tredie borger dod af denne pestepidemi.

Harald Bang Nielsen.
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Aret som gik.

Foreningens &rlige generalforsamling blev afholdt d.1l.feb. lgg7 i Sognesalen
ved Norholm Prestegnrd med et prnt fremmsde.

Pi grund af formanden, Arne Fristrups rygdom, blev forsamlingen budt
velkommen af nestformanden Svend Stoffersen. Harald Bang valgtes tit
ordstyrer' Efter beretning og kassererens gennemgang af regnskabeivar Jervalg
til bestyrelse. Da Egon Flensted Andersen ikke onskede genvalg, blev Hardi
Frandsen, Frejlev, nywalgt, resten var genvalg.
Herefter blev der forevist lysbilleder, specielt fra Nsrholm omr&det, sorn blev

k"ommenteret af Harald Bang"
Foreningen har i 5.rets lob deltaget i flere msder med Aalborg kommunes

kulturudvalg sammen med omrtdets o'rrrige lokalhistoriske foreninger. I)er har
bl.a. vrret introduktionsmsder om edb med henblih pfr fremtidig registrering af
vore arkivalier pS edb.
Vi har fiet demonstreret et program, der hedder 'ARICBAS", 

der er specielt
udvildet for lokalhistoriske arkiver, men da prislejet for program og div. edb-
udstyr ligger pS et leje, hvor vi har vurderet, at vi forelobig ikke kan r.ere med,
har vi valgt at se tiden an. Vi har dog besluttet at falge rrAoiklitrgen p& omr5det
ngie og deltage i de arrangementer, der fremovervil komme, *"d h"nblik pS en
senere or/ergang til edb-registrering. Som en begrndelse vil vi fremoyer registrere
vore arkivalier p5 en sidan m&de, at en endelig overgang kan blive s& Gt sorn
muligt. For at vere a'iowfart pe dette omr&de, har r.i s6gt optagelse i
SIA.(Sammenslutninger af Lolcalarkiver), men for at denne optagelse kan ske,
skal vore vedtegter endres, s& de fremover lsrer op til de kray, d.er stilles af StA.
I)erfor anmodes nnste generalforsamling om at behandle disse rndringer.
Foreningens sommeraftenstur gik i Sr til Egon Andersen i Molbierg, hvor vi s5

et meget stort udvalg af gamle arbejdsredskaber, b$de fra husholdning og de
rnere maskuline markredskaber fra bide ner og fiern. Der var rigtig god
tilslutning til denne aften.
I iuni m5nedvarvort arkiv reprasenteretved bornedyreskuet i Norholm.
Pastor SvendAage Reerslevs film, der jo er overfort pivideo, harveret forev,ist

2 gange i &rets Isb, sidste gang i Freilev lCrkecenter, hvor den bley komrnenteret
af Staun Bendtsen og KjeldAndersen, hervar der ca. 150 deltagere.
Vi har i S.rets lob med tak modtaget en del materiale, b5de fia foreninger og

private' Det skal i den forbindelse nevnes, at har man noget liggende, dei
fremover kan have interesse for belysning af lokalomrfl.det, behover det slet ikke
atvere gammelt, HUSIq det, der skete i gf,.r, er ogs8. fortid! Har man gamle eller
rye billeder, er det en st.or hjelp at notere sfl. mange oplysning", ,o* *uligt for
den rette arkivering.
Der harveret pent besog i arkivet pS de faste ibningstider orn aftenen. Der har
forsogwisvaret lbent en onsdag om mf;.neden i 4 mlneder kl 14.- l6.uden storre
succes, s5. fremorzer er arkivets Sbningstider l.og 3. onsdag hver m&ned undtagen
iuli. Derudover efter 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

vide, for som tidligere nm/nt, det behover ikkevare gamrnelt
r.rrdi.

Foreningens generalforsamling afholdes onsdag d. I l.
kl. 19.30 i Sonderholm Menighedshus..

kaffe / the l0 lqr.

egnen, s& lad os det
for at have historislr

H.F.
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i sommeraftenturen er onsdag d. I0. iuni l99B og g5r til om- I
ridet ved Frendrup lrJihoie, hvor Poul Christensen, Osrer
Hornum lokalhistoriske forening vil fortrlle om omrsdet, der-
efter beses en arkeologisk samling fra stedet, der er opbevaret
pl arkivet ved Oster Hornum skole.
Vi modes ved pladsen, hvor Brugsen l1 i

Ifuffe / the medbringes

HENTILKOMMODEN
DEN GEMMER TING AF
LOKALHISTORISK INTERESSE

DETK,NRE
GAMLE
RAGELSE
LAD OS BEVARE DET FOR DIG_ OG FOR EFTERTIDEN . . .

Lokaiarkivet er beliggende ved So,nderholm shole, Stadionve j 2, Sonderholm.
Postadressen : L.HA. Verdisvej 3. Frejler. 9200Aalborg SV. telf. 98343394

ISSI{ 0 107 o72x 
Trykt i offset hos Nibe Avis'

Sonderholm kl. 19.00.
til sommerudflugten.
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Redigeret af Hardy. Frar"rdsen.


