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r fsrstnevnte &r var det deq gode konge l{ans, der regerede
lancletr h.a:r var nro 2 i ilen Oldenborgske kongeraekke. ttan blev
fsdt  i  Aalborg 1l-455r og nerkel lg nok dsd.e han ogsa her i  l5 j .3.

Yl veneier os herefter nocl vor egen lokalitet, nenlig Hornun
Herredlr og ser p& noget af det, der skete her i fsrnevi.te tlds-
rulll.

Pa Restrup var Henrik Knudsen den 5. i rekken af Gyldenstjer-
ner, der var herre. Han havde neel sln hustru Karen Bil le Zz
bornl hvoraf dog mange, ilod.e som em&, men 4 af s@nnerne y&x tn€-
get dygtlge, nenlig Gabrielr Christopher, Mogens og Knud. En
svigersone lensmanden pA Ka.Iar Erik Sanner bor ogs6 navnes. Alle
bekledte de neget hojt betroede sti l1lnger lnden for lanclets
styrelse. i{enrik Knudsen var selv en meget aktlv nand, han ejede
foruden Restrup 5 andre herreg&rde, derlblandt Gl. Xst:rrp. End.*
videre ead han I rlgets r6,d og var lensmand p& Bygholn. 3a lan
har sikkert ikke haft megen tid tl l  selv at pasee Restrup gocls,
hvorfor her var ansat en foged ved navn Joeep Eriksen, som-for
ovrigt boecle pA Klltgaard.

GyldenstJerne p& Restrup havd.e fra gannel tid herllgbeclere*-
ten ti l  kirkerne i Frejlev og Sonderholmr og i presteg&rd.en sl6st-
nmvnte sted virkede p& denne tid. hr. Henrlch Skell, han var nr.
2 af d.e prester og provster, d"er kencles i embed.etr og d.et har vel
veret omkrlng denne tid, at t&rnene og v&benhusene er bygget til
de 2 klrker, forhen var d.e jo kullede og bestod kua af kor og
eklb.

lil at beetrlde det Jurldiske her i l{erredet var uilnevat en
herredsfoged.; son hed. Seren Nielsen og dertl l  8 $andemencl. De
sldste skulle for retsnand.llngen afglve d.eres Tov (udtalelee)r
der bl-ev lagt til grund for d.ommen. Enclvidere var der en tlele-
e1ler en procesfoged, han varetog kongens og statsmagtens inte-
resser pA Tinge og var enilvid.ere ti ldelt en vis polit irayndigheil.
Alle skulle vere arlige og uberygtede Dannemend og ud.nievnelserne,
der gjaldt for ltvstid var goclkend.t af kongen. Endelig var der
sA tingskriverenr der i tlngbogerne neclekrev a1le retshanillinger.

Men der fandte.s ggsa en lavere tetslnstans 1 Heme.elet, nen1lg
Birketinget i Norholm, og her var Niss Guclnund.ssn blrkefoged.
Ilvorfor Nsrholn sogn flk sin Sirkeret skylctes sikkert, at det
siden &y I2L6 har hsrt und.er biepestolen I Yiborg. f 144o stad-
fested.es nogle statutter, hvori der sigesr at Donkapltlet 1 yl-
borg skal have indtegterne afc

f-) En hoveilgA.rd i Nsrholn sogn (ffttgaara)
2) Udbyttet af &lefangsten ved Klitgaard.
f) Volstnrp, hvorti l  hsrer en sde nslle yder 2{ td. korn.

(b1ev senere genopbygget af Peder Ridenand)
4) Ssnclerne I Nsrholn yder 48 td. korn
5) Guclsgaves mslle i Yoxlev sogn ycler 1 laet mel
Man forstAr ud.maerket, &t Slspestolen har veret lntereseeret

I Nsrholn sogn, ikke alene var her den bed.ste Jord i l lerred.et,
men den lange kystllnle b&de mod vest og nord gav jo ogs& aclgang
tiI en af d.e bedste flskeplad.ser i hele land.et, hvad cler i dlsse
dage betsd uhyre meget.

f sarnrne brev af, 15. april I44o f&r Donkapltlet ret til at op-
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rette et Birketing i Nsrholnr oB sarnme A,r bliver Hasserls, som
1a l Sct. Peders sognr lagt ind under Nsrholm Birk. l lasseris hav-
ite fsr ovenneevnte Aretal l igget under Vitskjol Kloster, men d.er
sker et magesklfte, idet abbed Niels manclagen nest for Set. lau-
rentl l d.ag af blskop Torl-ov i Viborg fAr overdraget noget jor-
degoile 1 Yesthimrnerlandr nod. at blskoppen f6.r Sct. Ped.ers sogn
Lagt lnd und.er Blspestolen.

Hornu-n Herred"stlng har sanclsynligvis llgget ved flnghsjr €rl
stor bronzealderhsjr der l igger l ige op ad vejen mellem Hasum
og Sorup. Hvor Nsrholn Birketingsted har l igget vid.es lkke, ng-
ske pA kirkeg&rd.en, som mange and.re sted.er og rn&oke ved Galge-
hojen. Galgen var gerne anbragt p& et hojt punktr s& tie heniet-
tede kunne beskues p& e& stor afstand. som rouligt. Det var dog
kua lovbrydere af d.e laveste rangklasser, der blev aflivet p&
d.enne m&i[e. Tolk af rang blev derimod. halshugget, det var mere
fornentr oB herti l  var l l jultorvet i Yiborg raeget benyttet.

0mtrent s&led.ee n& et Tingsted efter beskrlvelserne have set
ud. P& de 4 etokke sad Sande- eller Stokkemmnd.ene 2 ag 2, l mlci-
!9" ri tyvstenenr hvorp& den anklagede stod og en hoj-f}id sten
blev brtrgt som ekrivepult for tlngskrlveren og herredsfogeden.

A1t dette foranskrevne er t.ll orienterlng om nogle af d.e per-
soner og d.eres problemer, der omtales i det efterfolgenele.

DANMAFKS SREVS r'RA MIDIEI4,'LDEREN

ItJuli 15, l49o r ssren NlelseT Foged pa Hornum Herred.s Ting,
Ilenrlch schiel sogneprast i synderhol-m, Mikel traurld.sen sstdi.
I las Mattlsen, Nlels lauriclsen I Hornum og Pa11l ..... i  Gravlev.

.Er 149e nanelag efter Sct. Knud og Kields cl.ag p& Hornun Hegeds
I l"s. f ik .hr ._Anders ?ersen Plast  Qg Pr ior  1 den Hel3- lgaande
Kl-oster i Aalborg et Tingsvld.ne af 8 Danr,rensnd r Nle l6urid.een,



lae Ssrensenr Christen trauricleen 1 Woletrup, Nls Nielsen, MlckeL
laursen, Per Anders€n' Christian Fleskr og las l{atlsen I Mol-
blergr hvilke vld.nedet at d.e saar og horte samme dag pA fornevn-
te Ting, at Sanclenend. af sailure Herred kundgjorde deres Tov (ud-
talelse), som de havd.e gJort om Topgaard.s Mark og lyngberg Mark,
at d.e syor fopgaarcls lt[ark tll fsrete del ti1 den Helligaand.s K]-o-
sterl andel del af Iryngberg ti l  den Hell lgaands Hus og den tredle
del t l l  Aagaards Byggested, son horer Set. Mortens Kirke I
Swenstru.p t13-. ftem (santidls) vid.necle forskrerre 8 Dann€msrrdr
at Toged og nenlge l{erred.snmnd. ti letodr oB vitterl lge €xr at
forskre'Ee d.en Helligaancls Hus har bnrgt i ro1lg h.aevd Topgaarils
Mark for sln fsrste del og anden del af lyngberg tlL den He111g--
aands Gaard I Swenstrupr son Jeppe Nielsen lboede, sid,en Per Jen-
sen gjorde sln lovhevd (Ejendomsret) pA [opgaard. og lSmgberg.

il3tJ"ffi"lTti3tro"o rrut' r,
J&, nange steclnavne forsvlnder i Lsbet af '5oo &r, Hell igaanels-

Klostretr - huset og - g&rd.enr begge g&rd.ene Topgaard og Aagaarcl
er. veek. lyngbjerggaard er neclbnrdt i Lebet af de sidste par 6.r,
men vl ved. dog, hvor den har l lgget, t l lbage er kun Sct. Mortene
klrke I Svenstrup.

Vi forlader nu l{ornum Herredstlng og ser p&r bvad. der skete
ved Birketlnget 1 Nsrhohar her begyndte en retssag, son ekuLle
vare t c&. 4o &r og gik fra Birketing til Herredgting, landstlng
og encLte ti1 slclst for l{erreretten.

frJuli 6, I492r Nis Guclnunclson Soged p& Norholm Birketlng, Mic-
hel faroesen, Nis lauren$enr Per Tha"mesent Nis Berti lsen og Tha-
mes I'Ilelsen. Freilag for Margrethe nag p& forskrevne Tiag flk be--
sked.en Mads traurensen I l{aestheris et Tingsvidne af 8 Dannernmndl
Jep Persen, Nls Berti lsenr Per lauren$enr Ha"ns Nielsen, ehreeten
Jensen, Togrrer Chreetensenr Markwardlr Jebsen og Per l{lelsen,
hvllke vldnecle, &t den vitterl ig err at d.ea Engr sos de har L
?orgvar tl l  Rmsstorpl soEI l lgger vester 1 Haestherls Kar, har
ligget fra Stranclen op ti l  Skelstenen, son stanaler me11em Hasste-
rls Kar og forskrevne Engr son de har ti1 Resstorp, sonden tl l
Skelsten har Keer og Xng ligget tiL Hassteris ukaret 1 8o aar og
nere, det dem mindesl son dsde €rr encl forskrevne Eag og Keer har
ligget 1 Haseterls, og er det den vitterl igr at forskrevne Eng
har l igget for en stud.eeng i d.eree Tid r og var der ald.rig g jort
Tratte pe&r fsrend nu Josep forer d.er trette paa.

Med vore fndsegl
Datum etc.n

Sommen kend.es ikke, raen. den n& jo tlave g&et Henrik Knud.sen
GyldenstJerne og fogden Josep Eriksen lnodl slden d.en blev ap-
peLleret t lI l lornum l{erredetingr hvllket skete.

ttseptenbet 24, I+92: Seuren Nielsen tr'oged til Hornum l{erreils-
tlng, Jes Juder Matls Greyersenr Per Rynmerr Jost Greyereen,
Eegy tr 'aarsenr Seuren Splger, Ta^nes Beehr Christern laurensen,
Jes Rlmner og ?er Jacobgen. Mandag efter Sct. Mathel Dag paa for-
skrevne Ting fik beskeclne Svend. Josep Eriessen ]oged paa Resstorp
et Tlngsvlclne af 8 Dannemenclr Tames Bechr Christern laurensen,
Pa11y ?alsenl Christern Fleskl Jes Seurensenr Jes Trolberghl Jes
Rynner og ?er Ascersenr hvil-ke vidnecler at cie saa og hsrter &t
Josep Erlcssen lovhorlng Per Rymmsr og Jost Greyersen paa for-
ekrevne Tiug kunelgJorder at d.e Tirsdag far Mathel Dag i Hatse-
ri ls Ker hsrte og saa, at Josep Ericsen gjorde lovhevd paa vel-
byrdige Mands vegne Hr. Henric Knutssone (Gyldenstierne) Ridder
paa Resetorp og inworde en Eng 1 i{atzerils Kerr som er 84 Favne
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bre$ sster og vester og paa lengd"en fra tr ' jorden indti l Aaen necl
Rishug og Tagskjar l ige bred ved Engen og Aaen ti l  Midtstrsnmen
for IIr. Henrlc Knutsssns rette Arv. Og vid.ned"e forskrevne 8 Ms;d,
at den fuldvitteTllg.er_, at clen Eng_har l igget t i l  Resstorp 

"k;-'ret 1 Garnle Hr. Henrle Knu.tsssns Tid og i f i i . Knuth Henrlcissns
Tld (altsaa I generatloner) og saa len[e som nogen kan mind.es
g+1gr sporge._0g,trar forskrevne lovhavd. t i lbuden i 3 Ting og
ti lfund.en af Fogden og Herredsmend.r og Josep paa^esked.e l;de; alLe
4 $tokker on nogen hgyde Freve ell-er Bevlsninger inodr og for-
skrevne lovhsring neld.te hans lovhevd ved fuld Magt ai Ulivel e&&
lenge h. . . .gas af  Biskop og Bygdemend..

Med. vore fndsegl
Datun ut Supra. rl

He1ler l lcce ved. I{erreclstlnget f lnder man nogen loening p& sa-
g€D. Men 1 sted.et ser vi. p& en tinglysnlng af et pantelr6v.

nAprll- 21r 1495 r . Jeg_ Hl+ric Skeel Sogneprmst ti1 Syn6erholne
Kirke veclerkendes nlg sky_ldig at vere Hinric skeIl Boiger i Aal-
!o lg-  26.Mark rede danske Penge, sgp i  Norrejy l rand god.d er,  for
hvilke jeg pantsetter ha^m mlt -porthus og d.e- 2 Boder-paa befige
Slder af Porthusetr uden Skaffueporten lmellem Grims6Ls Cadia og
Hane skeele Bod.er l iggender Sjenere + og_af at  set te skyld og
Rente op at b*I"' s&& lenge Porthuset neci de 2 Bod.er lsies, 6g
naar det skal les€sr skal Skylden folge Hoved.sunmen. Konmer .rEs-
pgr Robertsen. lgg+_t lnden Porthuset__og de 2 Boder igenloses, be-
pllgter jeg.nig_ ti l  straks at give Hinric Skee1 de 26 Uartc.'tr,tedb.
af gode arllge l{end Per Christlernsen, Niel-s Pereen Raadnend i
Aalborgl  og Yl latz laur i tsen Byskr lver lb ld.  (sammested.) .

Datum Aalborg Byret
fe r .  5  pasce .

rten hvl-s der bygges p& forskrevne Hus og Bod.err skar lgen-
gives med. Hoved.su.nnen. ft

Er. Eenrle SkeeL har, hvad. navnet tyder pa, nok veret af ade-
lig herksust og har vel ogsA varet ret velsttende, siiLen fran fir
baft ejend.om i Aalborg saurnen ned sin sleegt.

5 &r senere etr hr. Henrle involveret 1 end.nu en sag, clet varr
rt4de 0ktober 15oo3 Hr. Henrlc SkeeL sogneprrest t i l  Synderholns

{lrk!-r Joeep Erlehsen 1 Klltgaardr_ Michel laurensen 1 Synderholn,
Per skriver pt Reffstrup, Ta,nes Jebsen I Tostmp, Anderb langh--'
i Nyrup og Andere laurensenr

ssndag pon sct. tr 'ranseisci Dag paa faldt, paa synderholms Kir-
keglard ftk beskedne Svend. Crestern Creeternsen paa velbyrdige
Mand.s Mouritz $ielsens vegne et sogne vldne af 12 Dannenand.r-
lass Andersenr Crestern Skreder, Sovren Jebsen, Anders laurensen,
Yluats sweneen, lass Knudsen I synd.erholn, T.rass swcnsen, cle-
ment Ytsen og sovren .A.nclers.-en 1 Nyrup, Nls wlnther, Anders laneh
_o_g Jeg Brun sarnmested.. Hvllke vidnede at elen vitteiligt €rr at"
Mlchel laurensen ggv Anders Enersen 1ov1ig advarsel tit syiaer-
+g]t_K|!kg paa velb{Tdieg Mands Er. Henricb Krmdsens vegne Ridder
tl l Reffstnrpr og sld.en fordelte (anneldte) han ti l  l iornun Her-
reds Tins, I'landagen fst sct. Jobs Dag, nu var 1 aar sj-clen, for
tJ-enester ha1 h3vd9 gjort Hr. Henrlc Knud.sen og for penge, han
gpbar og romte bort mec[, og anmeld.te ham siden-for firfdlniat
(bode for lkke at noele t1l Tlnge) og ti l  ta^ndstlng baade for Ho-
vedgeld og tr 'arsnaalr og er det os vitterl igt, at der er bnrd.t
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tretrcle Kongero Breve over han tll Hornun Hemed.stlng for sanne
S&gr

S1g. nostra
Datun 4de Qktober 15oo.tt

}et fremger ikke af sagenr hvormed. Anilers Enersen har forbnrdt
slgr_nel det n&-Jo,nok Texe overfor kirke{r han har beg&et noget
ulovligt. I{vls dette var tilfaldet, forst&r man nok, at tran ei
roTn_etr_han vllIe sj-kkert v*re blevet d.snt efter Yaldenar SeJre
Jydeke Trov, som Jeg ikke kend.er, nen L Chrietiaa d. 5tee DaniUe
loyr som blev giygt ne,nge ar senere, encl d.enne s&gr og nAske l_idt
nlLdlerer her l  r redder dett

FS je te  3og 15 Capitel ?arag. 4
Hvo son L Ki.rke epbryeler 31ok, eller Klete, e1ler Skab, hvor

entea Fattlgesr eJ,ler Kirkens }enger e11er Klrkens Kar eller 0r-
namenter ere uellr og d.eraf noget ud.tagerl straffes lj.geeen StLe-
nancl ned SteJle og iIJu]. Encl, rsver han aoget af Klrken son eJ
er uneier laae og lukkelser sa&son Alterkled,er, lysestager, eller
Kronerr eller,deslJ.ger straffes necl Gal-gen. Er det ringerel BoBr
tryseamer.Stolelaaser Ileagslerr eller deslige, straffes necl Ka-
gen (pisk) og Arbejde 1 Jern s ln l ivst id.u

A1t inedens vl havde clisse sn&strid.ighed.er her 1 Herreclet skete
der ogsd store verd.ensbeglvenheder. 3en L2. oktober 1492 var
Christgfher KoLskbue g&et i T,a.nd i Anerika, og hermed lagt grun-
den til et samkvem son 4-5oo ar senere skull-e ft etor betydnlng
for Danmafk.

Men her I lanclet var der uro og utryghed., det var Jo 1 Sven-
skekrigens tidr og i den anlednlng var Hearlk Knudsen Gylden-
stJerne d.raget i leding. IIan deltog 1 krlgen moel Sverlge og var
15o5 ned tll clen store Kalnard.onr hvor &ange svenske aclelsnancl,
som havde sat sig op lnocl den d.anske konger blev fraclsnt cleres
d.anske goilser. For sin hjelp flk HenrLk Knud.sen soul beLonnlag af
Kong Hans tl lsksdet GI. Estrup, Trobergr Yemmetofter Bareebek i
Skaane (hvor nu atomkraftnerket ligger) enclvldere Eanmer IIovecL-
gaarcl.

Der st&rr at han blev ti lsksdet g6rclener dette foreglk i d.leee
tlder p& folgenele n&de. Den nye ejer red. samrnen mecl anclre betroe-
de nsBnd. runclt ned ejendonnens skelr s& dette kurne bJ.lve forevistl
derefter satte han sig p& den ind-reclne Jord.r og som syobolsk
tegn p&, at nu var g&rd.en hansl blev cler kastet jorcl i haae frak-
kesksilerl herfra stanmer clet ordr yl stacllg bmger nAt tllsksder
(gfter Jshan Hvidtfeldt).

Det har ogs& neret vecl denne tid, at altertavlen i Nsrhol& er
blevet frenstlllet af biskop Jens Anclersen Beld.enakr Boul er be-
ekrevet i forrlge ntuuaer af Bjergposten.

I I5o7 er Henrle Skeel afg&et som pr€st i Ssnderholm, FreJlev
og en ny er indsat 1 enbedet, nemllg hr. Jens Nieleen.

L5L7 d.or Kong Hansr oB hans ssn Chrlstian d. II konner pe tro-
nen, og ned ha"m mange ufonrd.sete begivenbecler, der kon tlI at
nerkes b6.de for land.et, nen ogsA for Hornum Hemed.

Henrl-k Knudsene der var en ivrig katolikr havd.e skenket meget
gods ti l  klrkerne for sjelemesser, for sig selv og sJ-eegten. Han
dsde i 15171 blev lkke begravet L Ssnderholm Xlrke, nen Llgesom
faderen begravet l Sct. Hans Klostret l Oclense. Hane hustru, Ka-
ren Biller rlrev clerefter Restrup Gocls vlclere tndtll 153o, cla hun
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skifteale neii sine bsrn og Gabriel GyldenstJerne overtog g&rden.

__ Den megen uro i landet skyldtes i lnaj gradr of christian d.
rr var bsndernes-og borgernes mand, det var niturrigvis en torn
i ojet p& s&vel elen d.anske som &en svenske ad.el, veisi aog d;;-
sid.stnevnte.

?& Kals var lensmanden Erik Eriksen Banner, d.er var gift med.
Margrethe Henriksd.atter Gyldenstjerne fra Rest&p, b1ev6t sat
til at vogte en fangen svensk adelemand. ved. navn Gustav Erik-
sen Vasa (blev^senere konge i  Sver ige).  fmidlert ld Lykkei tes det
ham 11519 at f lygte og koume hjen tir sverj-ge. Med ira,rn som fs-
rer re jqt"  svengkerne.sig t i_1 oplgl .  $ongen var desperat ,  hvi l -
ket nedferte r at han i november 152o Iod 82 nand af- d-en svenske 

'
hojadel halshugge i Stockholn, senere flere.

Herefter lssrev svenskerne_sig fra Danmark. Herhjernme ulme-
de og gargd-e det i flere 6.r, det blev sa vanskelig en tld for
kongen, at han i 1523 flygtede tll Hol]-and.

- M.l _ogge pA den mere fredelige front skulte der kornme nye ti.
d.er. r wittenberg var Martln truther bl-evet lyst i band af Laven
I Rom. Han kunne lkke lndord.ne slg under d.e katolske leresitnin,
SeIr elet var sarllgt detr at man kunne ksbe sig tl l  synclsforla-
i[e]-ee for penger d.er aaclrecle hans sJrur. I I52o Erendte-han band-
-bul]qn og unileagcle herneel pavestolen. Hans protestantiske 1ere
bred.te slg hurtlgt, serligt mod nord. og vest. Her til landet
kom clen med. Hans Tausen, der var prast veil Graabrsd.re Klrken L
Vlborgl herfra bekencl.te han sig i l-529 til den lutherske lere.

r ssnderhoLry gre.steg&rd var hr. Jens Nielsen borte og en ny
preest f lyttet lnd.r han blev kaldt hr. Hans, efternavnet-kendei
ikke. De katolske preqter nAtte jo lkke gifte slgr men 1 en ucl-
skrlft fra Ylborg Stifts Reformations Historie fie L5Z9 hedd.er
d.et c

rrllT. Hans i Ssnderholn XIJ I{RC, han er gift oc hauffirer Be-
sklermelsess Breff . r l

ttSsnderholn KJ.rkl,
vll Kirklvergen lntet

den h.ave jus patronatus t1l Restrtrpr oc
svare Siskopen.n

Hr. Hans har sikkert veret en af d.e farste praester her i
landetl so& sammen nedl Hans fausen er gAet over til den luther-
ske leere og herned har giftet sig allerede L Ljzg, 6-7 &r far
reforuationen rlgtlgt slog lgennem herhjemmeo

Men son for nmrrnt r fra Yiborg Stifts Refo:matlons HistorJ.e,
havd.e hr. Hanp, far slt giftemfl L L529, slkret slg kongens
beskernelses brev, hvllket vi1le siger et han var under-kon-
geng- beskyttelse. End.videre har han haft statte af ejeren af
Rgslrgp og Eirkerne, hvllket freng&r af, at kirkevergen, som
p& dette tidspunkt var frl Karen 3111e, enke efter hi. Henrlk
Knuclsen Gyldenstjerne, ikke svarede p& biskoppens brev.

r Vedsted, c&. 2o kn nordvest for Aal-borgr boede en bonde
ved. nava Clement. IIan tog sa^mnen med nogle samrnensvorne tll
KsbenhaYnr her kaprede cle 2 af landets bedste krigssklber og
pA_ rlgtlg asrsverna?.er fejdede de I Kattegat og s[agerrart o[
flk efterh&nden sanLet en fl&de pg 7-8 skibe. 

-

Men det var lkke alene pA soen, han optr&dte eon forer,
Han sti l lede sig ogea i spldsen for bond.eopraret, der begind-
te i venclsysselr nen snart bred.te slg sydp&, ti1 Hlnnerldi.d,
-og manget g+ herremand. n&tte se sin gtrd bllve pLyndret og ir-
brmndt. Dette resultered.e Ir at en ailelsher under- anfsrsel af
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Johan Raatzau blev eencit nod Nord.jylland.r og s& skete vel nok
elen stsrste og alvorllgste beglvenhed i Hornun l{erred.s histo-
r le .

Den 15. oktober 1534 kon det t i l  et  stort  s lag 1lge sst  for
leere mellem bsailer og borgere lmod ad.elsharen, de sidlste led
nederlag og n&tte trakke slg tllbage nod syd[. Deree heete icun-
ne mecl cle tungt udrustede ryttere ikke klare d.en sunped.e moee-
bund, cle glk t bLeder og aerneil blev rytterne et let bytte for
bond.erne, medl deres plejle, hotyve og leer sat pA en lang sta-
gcr s& de kunne bruges som lanser. Der foreligger lntet on,
hvor mange der onkom i slaget.

\
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Xfter B.Jacobsens udkast t i l  t reskarerarbejde

Men 2 m&neiler senere, clen 18.r'hecember, vendte acte]-eharen
tiLbager og l Aalborgl son p6 clenrie tid benevnes som en fest-
ning; havde Skipper Clement forskaneet slg roed elne folk. Det
blev et frygtellgt myrd.eri, cler sigesr &t nell-en looo og 2ooo
mennesker blev drmbt og byen afbr:andt. Skipper Clement flygte*
de, men blev senere fanget og fort t i l  Yiborg. Her blev han
clsmt tll fsrst at blj.ve railbrakketr derefter halshuggetr hane
afsjelecte legeme blev derefter parteret og sat pe 4 stejler.
Oabrlel GyldenstJerne og Pecler Bbbesen Galt fra 31rke1se sad. 1
den konmlselonl cler efter fejden afhsrte og d.onte cle bonclert
iler havde deltagetr og nange nistecle hervecl cleres gArde og fas*
te og blev veL sa. hovboncler.

I slaget faldt blandt and.et Holger Rosenkrantz tlI Boller
ved Horssnslo BolLer 1e I Bygho}m trenr og ele 2 goclser var nabo-
err P& eid.stnmvnte var Gabrlel Gyldenstjerne fra Restrup lens-
mand. Da Ho1ger Rosenkrantz var faldet og hans hustnrr Kirsten
Tri lsd.at ter  (hvie far ,  Jep Tr l ls ;  e jede Sebber Kloeter og Grin-
clerslev Kl-oster) r var blevet alener glftede hus sig necL Gabriel
Gyldenstjerne eg blev herueal fnre p& RestrtrP. Man n& vel ogsA
slger et de har naret hinanden jevnbyrdlge. De skenkeale clen
smlkke pred.lkeotol ti1 Ssnderholn klrker o8 den og deree bron-
aeindra,nmede Llgsten er nok et klrkebesog vardr de blev begge
begravet under altergulrret.
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Efter dlsse uhyggelige begivenlrecler falder der l igesom l-ldt
ro over landet. I Hornum Herred havd.e nan fAet en ny hemeilsfo-
gedr han hed Ped.er ssrensenr og af rang var han ridenand eI1er
vabnerr clet vi1 sige, f]an harte til lavade]en. Han h,avde veret
foged p& KJ-avsholn for rlgshofnester Mogens Goje, d.erfonrd.en
havde han et par g&rde pA Rand.ers kanten, men boede nu p6' Mo1-
gaard I Yolstrup sogn. G&rd.en menes at have ligget vest-for
d.et nqvprend.e Godthaab og med Guldbekken som sstskel-. T11 hvil-
ket pilrt i han herte und.ei fejd.en vLd.es ikke, det er blevet mie
fortaltr at han efter ad.elens nederlag gemte en herremand i sin
bagerovnr hvorved vedkomnende reddede llvet, men on i let €r &rr-
det end et sagn vldes lkke.

Yed Guld.bakken 1& der en sd.emslle, den genopbyggede ?eder
Ridenanel, nen kon hervecl i strld med Kronen, d.er pAstod, at
d.en var opfort p& d.ennes jord. Udfald"et af retssagen kendes
lkke, men msLlen fik I hvert fald hans nawl.

Iv{en hvord.an kan s& Kronen ysTe kornmet 1 beslddelse af oven-
neevnte sdenolle? Det kan jo veere sket, efter at Chr. d. III
pq Flg'sqagen I J-536 afskaffede den katolske kirke og inddrog
al- kloster- og kirkegods und.er Kronen. Son omtalt i fsrnrevnte
retssag fra 15. ju11 149o ejede Sct.  Mortens Kirke i  Svenstrup
en gArdr^d?r blev ber:errnt rfAagaards Byggested.rt. Navnet siger
j@, at gArden har l igget i nerheden af en &. M&ske kan ilei ha-
ve varet en forblndelse mel-lem rtAagaards ByggestedfrI son sik-
kert efter reformationen er kommet uniler Kronen, og den ade-
molle; son Ped.er Ridenand 1od genopbygger og hvor han netop
kommer i strid seci Kronen.

Rigshofmeeter Mogens Gatre t1I Klavsholm var en af rigets
store, han eJede neget god.s nrndt onkring i landet, men han
eJede ogsA 2 huser boi ler  og s i ld.eg&rde ved Nibe. Disse skulLe
?eder Ridefoged forvalte. I l-537 kommer en sag for Herreret-
ten, hvor rigshofnesteren gor herredsfogd.en ansvarlig for
husene. Peder Rldenand hevderr at d.e er blevet ned.bnrdt under
Sejdenr nen 12 mend. fra Nibe vidnerr &t Peder Rldenan6 havd.e
nedbrudt husenel borttaget stolper, bjelker og sper og solgt
det til nogle rnend og qvinder for 51 nark. Xndviilere havd.e-han
lkke gJort regnskab for nogle sild, han havde solgt for Mo-
gens  Go je .

under sarnme qag kon det endvid.ere frem, at herredsfogiien
havde f&et betaling for at mildne dommen for 3 g&rdnendl aer
havde veret med. 1 fejden pa skipper clements side. Jens Axel-
sen L Yoxlsff havde betalt 7 mark, seuren Mattzen 1 clestrup
2 nark og Esgil Sadhersen 3 narkr

Herred.agen blev betJent af folgende dornmerer Hr. Ove, Mo-
gens Munk, Erlk Banner, Knud. Gyldenstjerne, Per nbsen, Xrik
Knrnmed.iger Johan Rantzan og hr. Magnus. Hvad Peder Rid.emancL
nAtte bede, ses ikke.

xfter farnevnte nederlag for bsnd.erne har aclelen nok fslt
slg berettiget t i l  at underkue dem endnu mere. Ior Gabrlel
Qyldenst jerne pA Restru.p.rgsul tered.e det i ,  at  han lgen tog
den ganle sag fra 6. juli 1492 mod Hasseris bsnclerne-op tiI
revlslon. Med 2 andre herremend. her fra Hornum Herred r-Mal-ti
r,aurid.sen fra. Rebstrrrp. gg Jon Matzen fra llhorstedlund , begynd-
te cle vecl Hestvad og ricler ud. ail 6en tl l  strand.en for-at i iae
skellet af. Dette mente Hasseri.snmndene var gjort lnod 1ov og
ganl-e_ trlovhevd.e Brevett og and.re bevlsnj-ng€rr eon de derp& hai-
de. Nogle vlclner havd.e hert og spurgt, at Haeseris Eng srulLe
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have llgget tll_Restrup- l_fordune d.age, og at sanme mend finge
det af Restrup for at skulle have rydd.et sa&me €ngr eon ilen 

-

tlel var et stort rlskjeere dette vid.ne var ogs& afgivet seke &r
siclen forleden. Herefter fremlagde Knud Peelersen Gyld.enstjer-
ne fra Tlngasrd (en slgrgtning af Gabriel, so& ejedb Jord i Has-
seris) pe sin og Hasserls lodeejeres vegne et gammeLt lovhavd.s-
brevp der var et halvt hunclrede_&r, der nevnte a]-le skJel og
sten, hver veel. sit narrnr clog und.tagen en stu6e€trBr son 11ar ind-
stenet for forne Reffstnrpgaardr €t andet gammelt brev, 57 eT
ga.nrnelt, lydendisr &t slotsfogden p& Aalborghus ned. nogle an-
d.re gode mand og selvejerbander havde f&et befaling af ga,nale
Chrlstlern I, salig med Gud, udgivet 1 Rostoek, at de sku1le
rebe og udnAle (reb = 1 stagel son nornalt var 9 alen lang,
ilen blev brugt af rebningsneend tll opmAllng af arealer) alie
marker og enge t1l Hasserisr et alle mAtte vederfares retfer-
dlghe-d, b&de Kron_eqs tjenere, alle anclre lodsejere og He11lg-
gelsthuset ud1 Aalborg.

End.nu et brev, 53 &t gamrnsllr lydenclesr at clen engbund 1
Hasseris havd.e nogle pantsat tll HeLligaandshuset udl Aalborg
for nogle penninge og gode varer.

Et Stokkenevn p6,24 mand vld.ned.e, &t ile med lensmand, Rld.-
dersmmnd og alle Selvejerbond.er havde klaget og keret, at de-
Tes gamle Skjelsten, som de selv havd.e eat, nys var opbruilt,
opkastet og bortfort, og i sand.hed forfaret, ned forae 24 Mmnd
oc mange flere Dannemmndr og det nye Skjelr EoxE Gabrlel havete
ladet glore oa ville have, bar i-ngen nagtr at have oe yere dsdt
og nagteslss.

Efter at begge parter har frenfort deres beviser har kongen
i Rigsr&clets nmrnarelse selv redet skelLet af, hvorved eageo-
gerne i- Hasseris tlldsntes d.eres enge undtagea ell eng, der fra
Arilde tid havde hsrt uniier Restmp.

Ia Gabriel ikke flk sin vilje medl henspr til engarealet i
I lasseris KJar, n&tte der jo gores noget and.et for at holde de
genstrldige bonder ned.er og hertil havd.e han en planr sou ku.n-
ne besk@ftlge d.e arme mennesker 1 mange Ar.

Yed det fsrnevnte Hestvad n& d.er all-erede fgr Grevefejden
have ligget en vanclmsJ.le, antagelig en af de sAkaldte skvat-
msllerr hvilket vil siger of vanclet d.rev en loclret akseI, hvor-
pd b&de skovlhjul og den everste nsLLesten var uonteret. Jeg
stotter mln teori p&, at vi har fund.et et stenleje ti l  en 1od-
ret  aksel  p& sted.et .

Antage1J.g har den lille msl1e lkke varet stor nok for Ga-
briel. Et engareal pE 65 tdr. land blev ud.set til ns11ed.an. I
sstsiclen blev der bygget en ny og stsrre danning, lidt set for
den gamle, necl ny Tol-J-e med overfa]clshjul og en ]o11g for usl*
leren i sydenden af bygningen. Tomten blev for ca. zj &r slden
udgravet af "A,alborg Hlstoriske Museum, ctet .b.avde veret et bin-
d.ingsverkshus mecl munkesten og tegltag. End.vid.ere kunne tyd.e-
Ilgt sesr at d.er havde veeret bryggers med bagerovn, &bent-i1d-
sted og-indfyring t1l blleggerovlr, d.er havile st&et op ad vog-
gens modsatte slde, inil mocl stuen.

Endvidere bl-ev der planlagt en stor denning mod nord. og en
mlnd.re mod vest. Den sa^mlede leengde af damningerne, som ses
endrnr,  er  meJ- l -en F-_og 69o n,  c&: 4 m b.aj  S ved foden ca. 25 mt
det har varet et kolossalt arbejd.e at lave et sAdant anleg for ite
arme hovbonder, og det u6. have taget flere Ar, at f& det opbyg-
get .
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Efter datidens forhol-d ma det have veret en ret betydelig
nol ler_idet den var sat  t i l  en_&r11g nol leskyld pa 5o tdr.  ie1,
men al lerede i  1685 omtal-es msl len som sde.

undertegnede har herved gennem et t idsrum af c4. 5o ar, fra
149o ti l  _154or-provet at sarnmenknytte nogle af begLvenfiederne
i }lornum Herred og santldig sat disse i relation tl l  vores Dan-
narkshlstor ie.

Sernhard. Jaeobsen

St.  Restrup Skov

Kilderne er frar

Breve fra Danmarks Middel-ald er
Vlborg Stifts Reformations Historle
Haandbog for danske loka1 Historikere
St.  Nordiske Konversat lons leksikon
Historisk Samfund f . Hirnnerland og Kjer Herred.
Restrups Hlstor ie
Nsrholm Bogen
Tran Danmark

Bj -d rag  t i 1  S t .  Res t rup  K ro ' s  h i s to r i e .

K roens  h i s to r j -e  g&r  he l t  t i l bage  t i t  begynde lsen  a f  1700- ta I Ie t ,  i 4e t
s tedet  i  L723 benevnes som Restrup Brohus.

I  s lugten,  der  g&r  gennem Restrup skov,  hvor  Nibevej  er  hevet  3-4 me-
ter ,  g ik  der  dengang et  ansel ig t  vandL4b,  der  gav vand t i l  en vand-
m@11e,  som v i  endnu kan se vo ldene af  i  B@rge Hang&rds rnark.

Faestere af  Brohuset  c ler  h@rte under  s t .  Restrup gods skul le  op-
krave bompenge af  de re jsende,  der  passerede broen.  I  nogle af  de gam-
1e  sk r i f t e r  f i nde r  v i  f / l gende :

Andreas_Jp rgensen  F r i i s ,  de r  s tammer  f ra  Lo l1and ,  kom t i l  Res t rup  i
i r e t  1800 ,  hvo r  han  a f  gehe j rnekon fe ren ts r i d  Raben  Leve tzsau  fo r  l i vs -
t id  f ik  overdraget  forpagtn ingen af  Restrup vandmdl le .

T i I  beboe lse  f i r  han  de t  hus ,  som ga r tne r  F i sche r  t i d l i ge re  boede  i ;
og  F r i i s ^ fo rp l i g te r  s ig  i  kon t rak ten  t i I  a t  ove r tage  F i i che rs  a rbe j -
de ogsi  som gar tner  -  mod at  b l ive f r i  for  a t  =r r i re  afg i f t  a f  m@l-
l en ,  30  Rbd l .  8 r1 i g t .

Fr i is  underskr iver  kontrakten sarnmen med godsejeren og besegler  den
med s i t  s ignet  -  e t  monogrram.

Andreas Frj- is havde i sit  f@rste egteskab f@lgende br/rn: Birthe An-
dreasdat ter  Fr j - is ,  f@dt  den 2L.  ja iuar  1789,  

-og 
ane l , targrethe Andre-

asda t te r  F r i i s ,  f edE  5 .  ma j  J -79J - .

- r  andet  egteskab var  der  en s@n, Jprgen Andreasen Fr i is  ,  fo6t  2L.  fe-b rua r  L796 .  A l Ie  fedL  i  Ke rs t rup  p i  i o l l and .
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?"1 18. apr l l  1811 anmeldtes hustruen, susanna l . Iargrete
d@dsfald for  ski- f teret ten.  Enkemanden, grartner og m,2l ter
Fr i - is ,  f remlagde i  ski f teret ten testamente,  der gav ham
overtage boet uden ski f te.

Andreas Fr i is  overrevede sin 3.  hustru i  2 &r,  idet  han
le r  p i  Res t rup  den 9 .  augus t  1813,  5g  i r  gammel .

Jacob is ,
Andreas

re t  t i l  a t

d@de som mOI-

Ski f teret ten i  hans d@dsbo fandt  s ted den 11.  august  I8 l3  i  Restrup
Vand.m@1lehus.

A rv inge rne :  B i r t he ,  24  i r ,  Marg re the ,  22  i r ,  og  s@nnen  J@rgen  F r i i s ,
18  i r .  og  l i ge ledes  t i l  s tede  ved  fo r re tn ingen-va r  hans  ku ia tq r ,
ga r tne r  M@rck  f ra  Aa lbo rg .  Boe t  v j - s te  e t  ove rskud  a f  3807  Rbd f . ;  e t
e f te r  da t i dens  fo rho ld  r i g t  bo .

Dg .  29  -  j u l i  1813  v iedes  i  Res t rup  kape l  j omf ru  B i r t he  F r i i s ,  da t te r
a f  Andreas  F r i i s ,  Res t rup ,  t i l  k romand  a f -Res t rup  B rohus ,  ungka r l
Mads  Hansen ,  30  3 r  gammel .  B i r t he  F r i i s  d@de den  21 .  augus t  7aza .

r  det te  egteskab var  der  f@lgende b@rn:  Susanne Margrethe Madsdat ter ,
f6dt  den 11.  november 1813,  Johanne l ladsdat ter ,  som er  d6bt  den 25.
feb rua r  1816  r  og  Me t te  K res t i ne  l {adsda t te r ,  f@dt  den  30 .  j un i  1g20 ,
d@d den  24 .  j u l i  1832 .

fads Hansen g i f tede s ig  anden gang den 2a.  maj  Lg26 med s in  afd@de
hus t rus  sos te r ,  j omf ru  Ane  Marg re the  F r i i s ,  32  i r .  Hun  d@de den  12 .
sep tember  1839  uden  a t  e f te r l ade  s ig  b@rn .

Mads Hansen var  s@n af  enke Johanne l {adsdat ter ,  Restrup Brohus,  i
hendes egteskab med Hans Nico la j  Larsen,  fedt  i  Kpbenhlvn 1752.  . fo-
hanne Madsdat ter ,  der  er  f@dt  i  Err idsh@j L74g,  var  for j_nden enke
ef  ter  Peder  Ni -e lsen Docter  a f  Hasser j -s ,  med hvem hun var  b levet  g i f t .
den  7 .  ap r i l  1774 .  Han  d@de den  7 .  ap r i l  l - 777  som fes te r  a f  Res t i up
Brohus .

Enken g i f tede s ig  igen a l lerede den 2L.  november sanrme Ar  med f6r
nevnte Hans Nico la j  Hansen,  der  for inden havde over taget  festet  a f
B rohuse t .

Ef ter  hans d0a L L791 besad enken festet ,  indt i l  hun i  lg0g overdrog
de t  t i 1  s@nnen  Mads  Hansen .  Mads  Hansen  d@de den  22 .  augus t  1837  ,  57
5r .  Ved sk i f te t  e f ter  ham var  t i t  s tede enken Ane Margrethe,  fedt
Fr i is ,  og lavvargen,  gar tner  J@rgen f r i is  a f  Aalborg.  Arv ingerne,  to
ugi f te  d@tre af  foregS.ende egteskab,  Susanne Margrethe og Johanne.

Da gar tner  J@rgen Fr i is  var  broder  t i l  enken,  besk ikkedes arv ingernes
sdskendebarn,  se j lmager  Nie ls  Orsnes af  Aalborg,  t i l  v ierge.

Af  l , lads Hansens born b lev Susanne l r {argrethe Madsdat ter  g i f  t  den 20.
august  1839 med m@llebygger  Rasmus S@rensen,  der  var  27t  6r .  For lo-
vere:  Forpagter  Met te lmand og Hans Nie lsen (Kusk)  i  Restrup Brohus.

Sds te ren ,  Johanne  Madsda t te r ,  b lev  den  18 .  ok tobe r  1839  v ie t  i  Re -
s_ t rup  kape l  t i 1  ungka r l  Hans  N ie l sen  (Kusk ) .  Hans  N ie l sen  Kusk  e r
f@dt  den  11 .  f eb rua r  1807  i  A l l e rup ,  Sneum sogn ,  som s@n a f  gArd -
e je r  N ie l s  Hansen  Kusk  og  hus t ru  Ane  Jensda t te r ,  A l l e rup .

Hans Nj -e lsen Kusk har  s l ie t  s ig  p i  handelen r  og som knip l ingskrammer
er han kommet t i l  Restrup, hvor han vandt datteren Johai-tn" i t  ne-
st rup Br6hus som s in hust ru.
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I  deres agteskab f@dtes f / lgende b6rnz

Mads  Hansen ,  f pd t  den  19 .  ma r t s  I g40
Anne  Marg re the  Hansen ,  f@dt  den  29 .  ma j  IB42
N ie l s  Hansen ,  f@d t  den  30 .  ok tobe r  I g43
And reas  Hansen ,  f@d t  den  3 .  ma j  1846
Ber th ine  Hansen ,  f@dt  den  28 .  mar t s  1848

Hans  N ie l sen  Kusk  dOde  som k romand  i  Res t rup  k ro  a l l e rede  den  11 .
ma j  1849 ,  kun  43  i r ,  men  fo r i nden  havde  han  op re t te t  e t  t es tamen te
a f  f p lgende  o rd l yd :

"Testamente

Da en temmel ig  s terk  Sygdom har  angrebet  mig i  den grad,  a t  det  er
us i kke r t r  o IT l  j eg  kan  l eve ,  s i  ha r  j eg  med  ve lbe rdd  Hu  og  f r i  V i l l i e
beslut te t ,  a t  det  v i l  vare fordelagt ig t  for  s ive l  min Kone som vore
umyndige og uopdragne B@rn,  dt  hun,  hv is  Gud ved D6den skul1e bor t -
ka lde  m i9 ,  b l i ve r  hens iddende  med  vo r t  f as te  Bo  usk i f t e t ,  09  t i l l ag -
ger  jeg hende ved naerverende testamentar iske Disposi t ion i  Henhold
t . i l  Bes temme lse rne  i  Fo ro rdn ingen  a f  z r .  Ma i  1g49 ,  pg r .  1g ,  Re t  t i l
a t  beholde det  he l -e Bo udel t ,  s i  laenge hun ikke ind lader  s ig  i  nyt
Ags tekab .

Under  mi t  Navn i  V idners Narvare lse

Res t rup  B rohus ,  d .  10 .  Ma i  1849

H a n s  l l i e l s e n

T. i l  V i t ter l ighed som oververende ved narverend.e Disposi t ions Under-
Sk r i f t  a f  Hans  N ie Isen ,  de r  ved  Undersk r i f t en  vedk jLnd te  s ig  sammes
Indhold og var  s in  Fornuf t  fu ldkommen magt ig .

N ie l s  Sd rensen

N ie1s  Pedersen

Forev is t  ved Anmeldelsen for  Restrupgodsets Ski f teret ,  a f  Kroholde-
ren_ i  Res t rup  B rohus  fes te r  Hans  N ie l sens  D@ds fa ld  d .  l - 2 .  Ma i  1g4g ,
og d l  Enken p i  Grund af  narvarende Disposi t ion forb l iver  hensiddende
i  usk i f t e t  Bo ,  e r l egges :

t i l  Sk i f t e re t ten 6  R d I .

L /g  de l  t i l  s k i f t  2  "

1  "  57  3 /4  sk .

i  a l t  9  Rd1 .57  3 /q  sk .

Hvi lke n ie Rigsbankdaler  syv og halv t reds instyve t re f jerdedel  Sk i t -
l ing ere beta. l te ,  hvor for  herved g ives Kvi t te i ing.

Res t rup ,  d .  1 -4 .  Ma i  1840

Hvi lsum

Commit teret  Sk i f  te  f  orva l ter"
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Audi t@r Rasmus Rou1und,  der  p i  det te  t idspunkt  e jede St .  Restrup,
har  udferd iget  f@Igende kondi t ioner  for  fastere af  Brohuset :

"Kondi t ioner

Hvorp i  Restrup Brohus med t i l l iggende Jorder ,  d f  Har tkorn I  Sk.  I
Fk. ,  forhen immatr icu leret  Jord,  som Mads Hansens Enke besidder  i
feste,  samt det  Stykke af  Restrup Horrmarks jord,  som hun har  i  for -
pag tn ing  e f te r  Kon t rak t  a f  10 .  Ma i  1831  og  fo r l i g  a f  28 .  ok tobe r
1837 ,  t i l acco rde res  Hans  N j -e l sen ,  san tmes teds ,  i  f es te  p i  hans  og
Konens Sted,  saa lenge hun ef ter  ham s idder  Enke.

1 .

Det bl iver Hans Nielsens egen Sag at komme overens med Ivladame Hansen
om Ejendommens Afstaaelse t i l  s ig ,  i  hv i lken Henseende det  bestemmes,
at  hun inden 6 Uger  paa lov l ig  Maade f ras iger  s ig  s in  Fasteret ,  op-
hever  Forpagtn ingscontrakten og af l -everer  den t i l  Krohold paa Feste-
stedet  h@rende kongel ige Bevi l l ing,  som ej  langere gaeldende for  hen-
de,  samt Ejendommene inc lus ive Stuehuset  med den f l r  St / r re lse det
har  modtaget ,  uden Veder lag af  mig som Ejer '  samt ber ig t iger  den Af-
g i f t ,  hun  e r  sky ld ig .

2 .

De Ejendommen og de dermed f@lgende Rett igheder, som bemeldte H.
N ie l sen  ove rd rages  i  Fes te ,  e re

a)  Brohuset  e11er  dets  Stuehusbygning,  de pvr ige Bygninger  t i lh@rer
l ' ladam Hansen og bl iver Festet uvedkonunende.

b)  De Brohuset  t i l lagde Jorder ,  som s idste Fester  har ,  samt hv i lke
fdrhen have veret umatrj-culerede, men senere som meldt ere ansat-
te  t i l  1  Skp .  l -  Fk .  Har t ko rn .

c)  Ret t ighederne t i l  a t  oppebare de lovt i l ladte Bropenge af  Rejsende
for Passagen over de 2 paa Landevejen her mod Gaarden verende Bro-
et  t  imod paa den anden Side t , i1  a l le  T ider  forsvar l ig  og uden paa-
anke at  vedl igeholde d isse Broer  r  og skal  Faesteren s taa t i l  Ansvar
for  a l  Tab og Skade,  som mat te ind l@be formedels t  hans Fors/mmelse
med Vedl igeholdelse,  l igesom han ogsaa skal  b@de,  saafremt han ik-
ke s t raks afh je lper  enhver  I ' Iangel ,  som af  E jeren e l ler  andre ved-
kommehde t i lk jendegives ham, 3t  E jeren bes@rger  Is tandsaet te lsen
paa hans Bekostn ing,  og er  han i  saa Fald uberet t iget  t i l  a t  gpre
Indsigelse j -mod de anvendte Bekostn inger .  For  Bropenges Er leggelse
skal  Fr i tagelse bestandig f inde Sted for  mig e l ler  e f terkommende
Ejere og Bet jente,  Forpagtere paa Hovedgaarden og Godsets B@nder,
naar  d isse kommer t i l  Hove samt de Rejsende'  som LfQIge Anordnin-
gen  faa r  f r i  Fa r t .

d)  Ret t ighed t i l  Krohold paa Faestestedet '  saa lenge Festet  er  ga lden-
de,  fornyes af ,  a t  den havende Bevi l l ing der t i l  ikke skulde nagtes
fornyet  paa hans Navn r  og skal  saadan Fornyelse af  Kroholdspr iv i -
leg iet  a f  mig b l ive ans@gt,  men Bekostn ingen samt Bevi l l ingens
Ind l@sn ing  be ta les  a f  Fes te ren .  Med  Hensyn  t i 1 ,  d t  de r  e f te r  Be -
v i l l i ng , .d t  saadan  Bemarkn ing  fo r  i kke  a t  b l i ve  ham t i l  Skade ,
naar  den nuverende Forpagtn ing oph/rer ,  ikke skal  b l ive t i l ladt
uden i 6 Maaneder om Sommeren.
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e)  Det  ommeldte Stykke Horrmarks jordr  sof i r  er  be l iggende norden for
Landevejen og t i lgrenser  Brohusets Have r  og hv is  Grenseskje l
b l iver  u forandret  de santme som forhen.  hv i lken Jord Forpagteren
maa bruge t i I  Graesning og Saed ef ter  hensigtsmessig Omgang,  men
han maa ikke paa nogen Ivlaade forringe samme, enten ved Mangel
a f  t i l s t rakke l i g  G@dn ing ,  ved  u fo rsva r l i g  D r i f t smaade  e l1e r  ved
at  J-ndtage Engbunden t i l  Agermark.  De varende Vandaf ledningsgr@f-
te r  maa  Fes te ren  opsk ja re ,  naa r  han  f i nde r  de t  n@dvend ig .

3 .

Fasteren er lagger  i  re t te  T id og uden Restance her  paa Gaarden a l le
af  Brohuset  og dets  t i l l iggende Jord samt Kroholdspr iv i leg iet  paa-
budne e l ler  heref ter  paabydende kongel ige Skat ter  og of fent l ige Af-
g i f ter ,  herunder  indbefat te t  Brandkont igentet  a f  Bygningens Brand-
fo rs i k r i ngssum regne t  f ra  t i l s tundende  Ju I i  Kva r ta l s  Begynde lse ,
indt i l  hv i lken T id Madame Hansen maa afholde samme, saa paahvi ler
det  ham og a l le  ham paal ignede Afg i f ter  og Arbejder  t i l  Kommunen
og  de t  o f fen t l i ge ,  de r imod  ska l  han  a lde les  ve re  be f r i e t  f o r  Udre -
de l se  a f  nogensomhe ls t  Ska t  e l l e r  A fg i f t  a f  Ho r rmarks jo rden .

4 .

I  aar l ig 'Afg i f t  a f  samt l ige Ejendomme er laegger  Festeren der foruden
t i l  m ig  e11er  e f te rkommende  E je re  9  Rd l . ,  sk r i ve r  n ie  R igsda le r  s@Iv .
og  56  Rbd . ,  sk r i ve r  sex  og  ha l v t res inds tyve  R igsbankda le r  sed le r ,
t i l  hve r  Mor tensdag  og  e r l agges  f / r s te  gang  fo r  e t  he l t  aa r  t i l  Mor -
tensdAg  deL te  aa r .

f , .

Det indr@mmes Fasteren med et  Aars Varsel  a t  f ras ige s ig  Hovmarks-
jo rden  t i l  A f l eve r ing  d .  I .  November  1849  mod  a t  be ta le  de  i nd t i l
Mor tensdag  d .aa .  f o r fa ldne  A fg i f t e r  og  bo r t f a lde r  i  saa  T i l f e lde
de 56 Rbd.  Sedler  a f  Afg i f ten for  Fremt iden,  men t i l  i -ngen anden
T id  kan  han  f ras ige  s ig  denne  Jo rd  se rsk i l t .  De rsom de t te  T i l f a lde
indt ref fer ,  da maa Ejeren ingen Hindr i -ng lagge j -  Vejen,  om han f in-
der  for  godt  i  det  nevnte Aar  e l ler  f ra  Opsigelsen at  behandle noget
a f  den  t i l  G res  ud lag te  Jo rd  t i 1  Sad  i  E f te raa re t  1849 .

6 .

Bygningen over leveres Fasteren med Synr  pda hans egen Bekostn ing,
saa snar t  han har  is tandsat  den,  saaledes at  den er  uden lv langler ,
og Madame Hansen har  af leveret  den t i I  ham.

7 .

Bekostn ingen paa Fastebrevet  udreder  Festeren i l igemaade og skal
b l ive ham meddel t  i  L ighed med Kondi t ioner  og med det  a ldre Feste-
brev,  saa snar t  fndfestn ingssununen er  er lagt .
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8 .

I  Indfastn ing beta ler  Festeren 800 Rbd. ,  skr iver  o t te  Hundrede Rigs-
bankda le r  Sed le r ,  de ra f  e r  de  200  Rbd . ,  sk r i ve r  t o  Hundrede  R igs -
bankdaler ,  i  dag er lagt .  Resten er lagges med 400 Rbd.  t i l  11.  Decem-
ber ,de t te  Aa rog  med  200  Rbd .  t i l  den  11 .  Jun i  1840 .  Sku lde  A fbe ta l i n -
gen af  den t i lbagestaaende Indfeestn ing ikke prompte b l ive er lagt  t i l
For fa ldst iderne,  enten 11.  December e l ler  11.  Juni  fdrs tkommende,  da
skal denne Festekontrakt i  aIIe Dele vare ophevet og Fasteren vare
pl ig t ig  s t raks at  f ra f ly t te  Ejendommen uden at  nyde nogen Ti lbage-
beta l ing af ,  hvad han a l lerede i  fndfestn ing maat te have beta l t ,  da
saf i rme h jemfalder  mig t i l  Erstatn ing for  Kontraktens Mis l igholdelse,
og er  han som en Selv f@Ige desuden p l ig t ig  t i l  s t raks at  er legge,
hvad han maat te b l ive sky ld ig  saa ve1 af  den aar l ige Afg i f t  som i
Skat  a f  E jendommen indt i l  Frat redelsen.

Res t rup ,  den  23 .  Jun i  1839

R. Roulund

Den t i l  denne Termin p l ig t ige Andel  a f  Indfastn ingen er  mig i  Dag
be ta l t  med  400  Rbd . ,  sk r i ve r  f i r e  Hundrede  R igsbankda le r  Sed le r ,
hvor for  kv i t teres.

Restrup,  den L6.  December 1839

R. Rou1und"

Hans Nie lsens enke drev kroen en del  i r ,  indt i l  en daLter  og sv iger-
s6n over tog faestet .  Johanne Nie lsen d@de den 26.  oktober  1881 pd Re-
st rup kro,  65 3r  gammel .  Deres gravsten s t i r  endnu p i  S@nderholm k i r -
kegSrd .

Anne Iv largreLhe Hansen,  der  er  dat ter  a f  ovennavnte Hans Nie1sen,
f4d t  i  Res t rup  k ro  den  29 .  ma j  1842 ,  b lev  g i f t  med  Johan  N@hr ,  fQd t
den 20.  september L842 i  Barmer r  sdn af  S@ren S@rensen N@hr,  fQdE
1807  og  dod  1898 ,  hans  hus t ru  Ka ren  Jakobsda t te r  e r  f@at  i  Va l s ted
1820  og  d@de i  Ba rmer  1907 .

Johan NOhr over tog hust ruens h jem, Restrup kro,  som han forpagtede
af  kammerherre Stemann.  Her  t i lbragte han s ine manddomsir  som land-
mand og kromand.  Det  f@rste in teresserede ham mest '  b landt  andet  var
hans kobesetn ing en sevard ighed pA egnen.  Han var  anset  a f  s ine
standsfeel ler ,  idet  han b lev va lgt  t i l  medlem af  Aalborg Amts Land-
forenings representantskab og b lev senere dets  formand.

Som kromand var  Ndhr  ikke hel t  a lmindel ig .  Hans krostue var  ikke no-
gen sv j -nest i ,  og det  in teresserede ham ikke at  f i  gesterne t i l  a t
dr ikke mere,  end de kunne tAle.  Kar lene pS.  g i rden har  mange gange
mit te t  g& deres ve j  uden at  fa  sp i r i tus,  se lv  om de lagde pengene
n i  bo rde t .
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Ndhr var  i  s in  t id  s taerkt  po l i t isk  in teresseret  t  og i  prov isor ie i re-
ne b lev der  dr@ftet  meget  po l i t ik  i  Restrup kro.  Ndhr  var  venstre-
mand og f ik  s ig  ogs i  p i  den konto af  og t i l  en d iskuss ion med den
gamle kammerherre,  der  var  iv r ig  h@jremand.

Kammerherren var  ikke nogfen ven af  mange og lange ta ler ,  b landt  an-
det  ford j -  han ikke h@rte s i  godt .  Det  var  ham, der  Sbnede s j -ne g i l -
der  med f@lgende ta le :  "Jeg skal  t i l lade mig at  byde jer  ve lkommen
og udbr i -nge var tens sk i l .  Og s i  for  festen @nsker  jeg ikke mere s lud-
de r  denne  gang .  Va rsgod  og  sp i s l "

Da Johan N@hr holdt  op som kromand i  Restrup,  f ly t tede han t i l  Aal -
borg,  hvor  han boede en del  3r ,  hvoref ter  han f ly t tede ned t i l  s in
da t te r  p i  g5 rden  Sk ro ld ,  hvo r  han  d@de 1909 ,  63  5 r  gammel .  Han  b lev
begravet  p i  r re j lev k i rkeg6rd,  hvor  pastor  Baj  for ret tede jordpika-
s te l sen .

Johan N@hrs af l@ser som kromand b lev S@ren Nie lsen og hans kone,  Ka-
ren Mar ie ,  der  forpagtede kroen i  1902 af  kammerherre Stemann.

Sdren Nie lsen var  den s idste kromand i  Restrup,  hans kone,  Karen l r {a-
r i e ,  s tod  fo r  a rbe jde t  i  k@kkene t rsammen med  to  t j enes tep ige r  l avede
hun mad t i l  k roens gaester ,  dog stod kromanden som regel  se lv  for  ud-
skankning af  QI  og brendevin.

T i1 kroen var  der  en gestesta ld,  hvor  re jsende gaster  kunne f i  heste-
ne  p i  s ta ld  na t ten  ove r .

Desuden var  der  to  gestevere lser  med to s tore dobbel tsenge,  hvor  g ip-
s terRe kunne overnat te .

I  udhuset  var  der  et  s ika ldt  b issekammer,  hvor  landevejens farende
svende kunne overnat te ,  idet  kromanden havde p l ig t  t i l  a t  yde dem
hus ly  fo r  na t ten .

En s i  s ja lden or ig ina l  som Tordenkalven har  of te  overnat te t  p i  Re-
st rup kro.  Tordenkalven var  kendt  over  he le Himmer land,  idet  han van-
drede f ra  landsby t i1  landsby og overnat tede p i  gdrdene.  Johs.  V.  Jen,
sen har  gennem s in ufor l ignel ige h i t rner landshis tor ie  "Tordenkalven"
g jor t  ham kendt  over  det  ganske land.

Desuden er  der  b levet  for taLt  mig,
g l re  rent  i  b issekammeret ,  n i r  der
en  fo rk  t i l  a t  ba re  senge t@je t  t i l
ve re  f y ld t  med  u t@j .

a t  s tuep igen  pa  k roen ,  de r  sku l te
havde varet  overnatn inger ,  brugte
udluf tn ing,  idet  det  o f te  kunne

I  k rosa len  b lev  de r  ho ld t  f o rske l l i ge  ak t i v i t e te r ,  b land t  ande t  po -
l i t iske mpder  -  og der  var  dens for  omegnens unqe 4 gange hver  v in-
ter .  Desuden var  der  sommerfest  i  k rohaven.  Krohaven var  der ,  hvor
skovejer  Jacobsen nu saelger  ju le t raeer .

I  krohaven var  der  en del  lys thuse r  og der  var  of te  mange gester  og
som f@Ige  de ra f  s to r  se rve r ing  a f  s i  ve l  d l  som ka f fe .

I  krohaven var  der  om sommeren opst i l le t  en danseestrade,  og der
b lev afholdt  f lere sommerfester ,  hvor  dansen g ik  lys t ig t .  Musikken
blev leveret  a f  gArdejer  Chr .  Nie lsen,  Nyrup mark,  samt en-  murer  f ra
N ibe  -  han  b les te  p i  ho rn .  D isse  sp i l l emand  sp i l l ede  ogs5 ,  n i r  de r
va r  dans  i  k rosa len .
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RestruP Kro c&.
datxe endvidere

1888. Anne
to plger og

Margrete og Johan Nanr, d.eres to
to  kar le .

St.  Restrup Kro c&. 1905.

De to personer slddende ved bordet er kromand" Ssren Nielsen
og hans hustru Karen Marie' de to piger er stueplger p6,
kioen (navn ukendt), manilen ned kosten er staldkarl ?eter
Madsen son senere boede i Srejlev.
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Videre kan navnes,  a t  mange aalbogensere tog p i  s@ndagsudf tugt  t i l
Rest rup kro.

Som de t  f remg i r  a f  a r t i k l ens  b i l l ede ,  va r  de r  en  pos tkasse  pa  vag -
gen ved indgangsd@ren t i l  k roen.  Kroen var  neml ig  brevsaml ingssted
fo r  egnen .  Og  pos tvognen ,  de r  dag l i g  k@r te  me l l em Aa lbo rg  og  N ibe ,
modtog og af leverede sA vel  post  som re jsende p i  Restrup kro.

Ind t i l  1850  e jede  he r reg i rden  S t .  Res t rup  he le  engs t rekn ingen  ud  t i l
L im f jo rden ,  og  N@rho lmsve j  va r  p i  de t te  t i dspunk t  i kke  an lag t ,  de r -
for  mi t te  n@rholmerne k | re om ad Restrup;  de g jorde a l t id  ho ldt
ved  k roen ,  sa t te  hes tene  p i  s ta ld  og  a f l agde  bes@g i  k ros tuen .

De t  f remg i r  a f  de  gamle  sk r i f t e r ,  d t  de r  ha r  ud fo lde t  s ig  e t  r i g t
f o l ke l i v  p i  Res t rup  k ro .

I  1808 b lev en nordmand ved navn Laur ids Ot tesen ka ldet  som prest  i
Ndrholm.  Han var  en serpraget  og markant  personl ighed,  s t r@ede om
s ig  med  v l t t i gheder  og  se re  i nd fa ld .  En  dag  va r  pas to r  O t tesen  en
tur  i  Aalborg,  og pa h jemvejen bedede han som andre n@rholmere p i
Res t rup  k ro .  Han  kunne  s t i kke  adsk i l l i ge  d ramme under  ves ten ,  s i
de t  va r  god t ,  han  havde  en  s i kke r  kusk  i  Jespe r  S t i gsen .  Her  kom
presten t i l  a t  d iskutere med en s@mandr or l l  det  var  le t tere at  s ty-
re  en  skude  p i  s@en end  e t  f o rspand  pA  land jo rden .  Hve r  ho ld t  pA
s i t .  Ende l i g  b lev  p raes ten  t ra t  a f  s@manden  og  g i k  ud  t i l  s i n  vogn .
Sdmanden fu lg te ham hen t i1  vognen.  Her  af leverede Ot tesen f / lgende
a fskedssa lu t :  " Jeg  s t y re r  m in  skude  som den  beds te  l ods .  -  Fa rve l .
Lek  du  m in  mAs !  KQr  t i l  Jespe r " .

Da  he r reg i rden  S t .  Res t rup  i  1913  b lev  uds tykke t ,  k@bte  S@ren  N ie I -
sen  k roen ,  hvo r t i l  de r  som t i d l i ge re  nevn t  ogs i  h@r te  l andbrug ,  09
han drev den indt i l  I92 l - .

K roen  b lev  ned lag t  i  1917  t  og  de t  e r  re t  ne r l i ggende  a t  s t i l l e
sp@rgsm51et  hvor for? Og der  kan nevnes adsk i l l ige Srsager :

1 .  Uds tykn ings fo ren ingen  s t i l l ede  som be t i nge lse  ved  sa lg  a f  k roen ,
at  udskenkning af  s terke dr ikke ikke mAtte f inde sted.

2 .  N ibebanen  b lev  op re t te t  i  1899 ,  hvo rved  sA  ve l  pos t  som re j sende
gik  uden om Restrup.

3 .  Fo rsaml ingshuse  b lev  bygge t  i  S@nderho lm,  N@rho lm og  F re j l ev ,  og
i  hovedbygn ingen  p i  S t .  Res t rup  b lev  de r  op re t te t  en  h@jsko le ,  og
med den dygt ige h@jskolemand Kresten Bal Ie  som forstander  b lev
h@jsko len  sna r t  e t  sae rde les  va rd i f u ld t  saml ingss ted  fo r  egnens  be -
boe re .

Jeg t ror ,  d t  b landt  andet  d isse t re  ovennavnte t ing har  veret  sarde-
les  vasen t l i ge  i r sage r .

Med  tak  fo r  sagkynd ig  b i s tand  t i l :
L isbeth HOeg,  N@rresundby
N ie l s  N ie l sen ,  God th ib
Bh .  Jacobsen ,  S t .  Res t rup  skov

Svend  S to f fe rsen
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Det var en strA.lend.e sommermorgen. G::asset var dugvadt, tusin-
de lerker hang cli-rrendle i luften og holdt sangkonkurrenee, og fra
skoretene i. landsbyen steg d.en hvide tarrerag Lodret op 1 luften
- &aD. bryggede nok morgenkaffe.

Jeg var blevet send"t ud for at f inde et kobbel f&r, so& aften-
en for havd.e set slt snlt t i l  at rive tojrepalen op og tage flug-
ten. Fra tidligere erfarlnger vldste jegr at det var en svar opga-
ve at f inde d.em - og at fange dem. Det er utroLlgtr sA hurtigt et
par f&r kan lebe, det var en sport at f& den til at lsbe pA hver
sin sicle af en telefonpelr s& ale stanclsede s& brat, at de slog
pandebraskene sa^Emen med et brag - det var en herlig lyd!

Jeg havd.e veret nelt ude p& Nyrup mark og var p& vej tilbage
ad land.evejenr hvor jeg gik i rabatten, for det var lkke rart at
ge i ststhoser pg den stenede vejr hvor d.er var godt med skarpe
sten og ska:srer.

Jeg eatte- rni.g forpustet pA det hojeste punkt p& Viehaje og s&
ned mod den 1iL1e lanclsby Fsnderholn. Nord for byen 1& engene,
hvor hundreder af ungkreb.t@ffi'g ed sig fede 1 det sartile
gres, mod syd 1& hed.enr der fortoned.e si-g nod horisonten og 1
baggrund.en ttTroldkirkenn med slne imponerende ka"mpesten, og hvor
bakkerne helt lukkede for uds;rnet mod sst. Byen ned. eine c&. l-8
gArd.e, 6 husmandssteder og 7 huse 1A langstrakt fra syd til- nord,
og op over den raged,e kirketArnet, der egentllg lkke syntes s6
hoj herfra, sel-v om clen faktisk l lgger pA. en 1tlLe forhsJnlng.

Uclen vist helt at registrere detr var der noget i nlg d.er oag-
de,e at dette var mln by, jar ganske sinpelt verdens mldtpunkt
tthvorfra min verden-gArtt r oB selv om der var krlg I verden, og vi
havde soldater ind.kvartereder rati-onering og knaphed p& mange va.-
r€T1 s& var det alligevel som om at clenne 1111e lukkede verden
nar der intet ondt der kund,e ramme. YL s& nok de voksnes bekynre-
de miner over verdensgltuationenr vi hsrte i len berette sm a1le dle
radsler, krigen fsrte med sigr men for os Yar det festl-igt ued.
alle de soldater, der skabte 1iv i byen. Yi havde en soldat lnd-
kvarteret, eom kunde spil1e p6, trompetl and,re havcle har:monlkaer
og trommerr de modte op hos os og sanmen mecl farr det spilJ-ed.e
lidt viol-lnr i lanned.e d.e et orkesterr der trak hele byens ungdom
til, og ofte gik dansen lystigt p6, toften inclt i l  trYorn sold.at, 48,
skrlde blese retraiten.

lail os g& en tur gennern byen og ser hvord-an clen sA ucl den gang
og hilse p& nogle af d"emr cler boecle og levede b.er.

Yi starter her fra ViehoJe, og unlddelbart t i l  venstre l igger
en ejendom, der tl lhsrte PETER SIM0NSEN. Det m& have veret et bA-
de fl i tt igt og sparsonmeligt agteparr forrrden flere born havde d.e
t hv:ert fald en bed.stemor boeniier oB det var en b&de nager og
sandet jord, idet man d.engang encl.nu ikke havd.e fAet plantet la-
hegn for den bidende vestenvind.r der bragte en masse sand med sig.

3ra Jorilmodervejen og helt ned ti l- byen 15 der kun en ejendom.
Det var en helt ny g&rd, d.er tllharte MAGNUS og MARTINE KNUISXN.
Der var noget rnillterlsk over Magnusr som vist havde veret clragon,
og llartlne yar den eneste kvinder der turd.e stA op og hol-d.e en
tale ved fanl l lefester -  og gjorde det godt.

P6. venstre hAnd fra JorcLmoclerrrejen var nln fars jordr og her
var overhovedet lkke bebygget fer vi n&ecle ned t11 PETER IARSENS
eJenclom. SonrcLen at passe slt husmandsstedr,hvls jord 1A. helt oppe
ved Vletra|e, var han post og blev selvfolgellg kal-dt Postpeter.
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Ha4 var 6l hyggelig raancll der hver dag kom ned. avlsen og somme-
tlder et brev. Han satte sig et ojebllk og stoppecle sln-lange pl-
ber ind.en han lge+ besteg si!--cykelr 99 det foreglk pd. i ien 6aa-e,
at han satte venstre fod p&.oflyvgpj.ndenrrr Brr forlenget bolt p&'
baghJulet, hvorefter han 1et_ og elegant qyan6 hoJre bea op og-li-
gesgm gLed ind p& eed.et. En kunst, jeg ofte forgeves prov6de"at
efterl-igne. Hans konel Stiner var , jgg eerdeles gode venner med,
og for at passe And.reas engang inellem fik jeg som gave nH jemmettt,
nAr hun havde lest det. Det var spendeld.e at Lase on Knold-og Tot'
og var det lkke onkel Jas og mester GrA?

Syens forste g&rd p& hoJre n&nd tilhsrte "A"NE og KRESTEN JXI{SXN.
Han var en 1un ma^nilr oB Anes gavnildhed var fuldetendig proportio-
nal med hendes onfang. Adsklllige er de sukkermellernrnadderr hun
har gladet nig med.

Efter at have passeret Stationsvejen, der ogsd fsrte ud t1l_ ud-
flyttergd.rd.enel der ejedes af JENS THOMSEN, ?ETER STOSFBRSEN,
JUST (YVST) CHRISTENSEN og JINS THORSXN, kommer vl tll- Srugsen.
Jeg husker den gamle bnrgst d-er var lnilrettet 1en gannel ejend.ou
og hvor ANDRIAS S0RINSXN var udd.eler ti1 1912, hvorefter CHR.MARK
blev udd,eler. Den nye brugs blev pAbegyndt 1911 og J-ndviecles 1914
og kostede den velclige su.u af 6.200.oo krenert Bag bngeen 1&
sprsjtehusetr d.er nrnmecle byens brand.ucistyrr En mandetrrrkket h&nd-
sprojte, som een gang om &ret blev afprovet ved Aen-dannen (Anae*
darnmen)r rn€rl derom senere.

I'ra bnrggen fsrte en skrAvej op til- presteg&rd.en, men forj-nden
passerede man pd. venstre h6,nd. JENS MATHISINS ejendom, der 1& ud
t11 landevejen, som clengang var meget snal og snoede sig eon et
stort S gennem byen. Ejendomnen bl-ev senere ned.lagtr og iler kon
en cykelsmed., cler ogs& havde en meget beskeilen sllkfometnlng, s6'
nu var d.er sand.elig to forretninger i byen!

Vi gAr op mod. preestegArd.en. Her l& forpagterboligen ti1 haJre,
d.et var et gamnelt bindingsverkshus, og her boede PBTER P.A,IIESEN
og senere hans svigerson CHR. RINISfGT der var forpagtere. T11
venstre d.e to udbygningerr stald og lader neclens preesteboligen 1&
som nu og i-kke har und.erg&et store foranelrlng€xr

Prasten var pastor BAY. Han var en sardeles afholdt og respek-
teret mand. og var - som praster clengang for det meste yar - ar-
bragt p& ea pied.estal. Han var ingen d.ommeclagspreclikat, men bad
sine sogneborn elske hveranelre og prsve at efterleve cte tl bud.,
sA kunde det aldrlg g& rent ga1t. Han var et meget pligtopfylden-
de og neilfslende nennosker cler elskecle a! g& og rocle 1 sln have,
der var monsterverd.igr han var fingersnildr og jeg husker hane
stolthedr da jeg overnered.er &t han hengte et trerellef op over
dsren tlI dagligstuen. Han havd.e selv uclsk&ret d.et, og d^er stod:
rrUader dlne vln[ers ekyggeE. Iovrlgt er jeg b&de ha.n og fnr 3ay
personligt megen tak skylcli-g. Hun var en etllfartllg og 1nte111-
gent kvlnde, der var byens eneste fm.er bortset fra et par mad.am-
mer var resten alLeea,nne4 koner. f presteg6rd.en var d.er tre bernr
Agnete, Rlgmor og Svend. Ag", cler vai nln ven og fostbroiler, medt
hvem jeg havde blanclet blofl efter alle kunstens regler. Hr. og
frr. Bay laeste ned os to drenge et 6,r, s& vl kunde g& l-ige ind 1
2. nelien p& Atnorg katedralskole og s&1edes spare-at relse ned
toget t i1 A1borg 1 et helt A.r. Desvaerre sklltes vore veje, idet
jeg stoppecle ved realeksa^menr med.ens han fortsatte I gymnaslet og
blev eand..teol. og slden har vl kun set hlnand.en en enkelt gang.
trtlin geLd tl1 fa,mtlien er gtor.

Skrdvejen fortsatte op t1l skolenr som kun bestod af een byg-
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ning samt et udhusl der senere blev lndrettet t i l  Lererj-ndebo-
1ig efter at en flsJ var blevet bygget t11. Da d.er kun var eet
k3-asseverelse, men to klasserr n&tte rrstuerklassen gA I skol-e
flre gange om vinteren og rrbetteklassqrr to gange ugentllgr og s&
var d.et onvendt on sommereR. Det var serdeles praktisk, for on
sommeren var der brtrg for d"e stsrre barn derhjenme i bedriften.

Iereren hed Bnrunr oB on ham vil jeg kun siger &t han, fonrilen
at have and.re uheld.ige egenskaberr var en h&rd lerer, der b&de
havde spanskror og tamp - og ogs& bmgte dem. Und.ervisningen be-
stocl mest af regnlngr lesningr skrlrrning og en masse rellgion,
hvor vl f lk b6de salmevers og skrlftsted.er fore som skulcle l lres
af , helst i et hesblesende tenpo. Se flk v1 larer Bak, og necl han
kon cler en helt and.en dnd og tone 1 skolen. Jeg kan lkke mlncl.es,
at han nogensincle har brugt korporlig afstraffelse, han behsvede
kun at se p& os med sine tl l  t j-der hvasse oJne for at skaffe ro
og respekt. MeeLens Lerer Bnruns kone var madam, blev lerer Saks
kone frue; hun tog sig nnod.erLigt af de barn, der havd.e nogle pro-
bLemerr l lgeson hun ssrged.e fgr, at d.e born, som kom gAend.e (aer
var ingen skelebueser dengang) helt fra Restrup enge og ude fra
heelen og so]nmetlder var drlvv&cler fik terret d.eres toJ og har
sikkert pd den nAde hlndret mangen en forkslelse. 0gs& hr. og fru
3ak er jeg personl-Lg stor tak skyJ-dig.

Jeg niadesI at n&r Lereren havd.e fsdselsdag blev hele skolen
lndbudt tl1 fest 1 klassenr hvor CIIR. NIEISEN fra Nyrup mark
splllecle op ti3" dansr oB i aftenens 1sb blev vi t hold budt tlI
ehokoladebord I rrprivatenn. Lerer Bnrun bsai os d.a velkomrnen med
ordeaeresu skaL l varsgo spise og drikire altr hvaci I kan, cler er
een kep ehokolade @g een femsres kage tl l  hver. 0g det var d.er.
Tnr Saks fad.e deri-nocl bugned!.er men L betragtnlag afr at Sruuns
hayde omlcrlng et dusir! bornr og lerer Baks kun eet, var d.et nok
ikke s& neget d.en goete v11Je som evrlenr d.er skorted.e pA hos lee-
trer Bruuns. fovrigt oplevede Jeg da at gA i skole ti1 den fsrste
larerlnde, hun hed Jenny Plougriann og var ikke stsrre end tobak
for en skllltngr men hun var b&de dygtig og sod.r oB selv d.e stsr-
ste d.renge nanneel.e ikke at drille hend.e r for letedet for at bLive
vrecl, kund.e hun foelde en llLLe t&rer oB det kunde seLv d.e meet
forhercledle i-kke t&le at se.

3ra skolestuenr hvor vl sad ved lange pulte, hvor der var plad.s
t iL S * 6 stykker og hvor det at  s idde I teYesttr(overst)r  var et
privi}egiun, son sj-kkert ofte har gjort d.en etalckels l-arer meget
populer eller elet stlk noclsatter vaT der_ud.sigt t i l  vor dejl ige
eancte klrke, d.er lkke har sklftet ud.seencle I dgn tld r Jeg kan hus-
[", s& at se d.en er son at hilse pA en Barrrmel Yen. Der var som
regel pant besog i kirken om sond.agenr hvor pastor 3ay predlkecle,
lerer Andersen fra Tostrup yar kirkesanger gennem nesten en &€rr-
neskealdler, og l"orer 3ak betjente orgletr der dengang var anbragt
p6' ptller og s&lecies havet over a1 folket, graveren tr&d.te belgen,
og der var ogs& sf,, megen pladsr at et skolekor kuncle meclvlrke
ved gudstJenesten" Jor Inan var fl inke ti l  at ge l kirke, mand og
kone fuJ.gtes aclr men I klrken satte cle slg t hver sln slcle af
sklbet, kvlnderne tl l  venstre og mendene tl l  hojre" Det vakte fak-
tlek en d.eI forargelse, hvis udefra kommend.e gester af uvidenhed
brsel denne regeL. Gnrnclen ti l  det pene besog n6, dels soges 1, at
nan yar glad for pastor Bays praclikenr ilels Ir at det var en af-
bryclelse 1 bverclagens ensformighedr oB hvor skulde man ellers
96' hen for at fremvlse sin nyerhvervelse af en snuk frakke el1er
en ny elegant hat - for man trak altid I sit poneste tsJr n&r
nan glk l Guds hus. Desuden spurgte nan nyt, nAr nan flamledes
uclenfor klrken for at hi]-se p& prestenr og mange fn3-gtes hjen
til en kop kaffe og en lllle gnak.
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. Ifed.erst ̂ p& ekorens ]egeprad,s 16 jorilnod.erhueet. Med,ens en
Jordmoder fsv i tiden blev kaldt mad.am, blev vor jord.nnod.er
kaldt fr"u JENSTN, hun var en dygtig og_ neget bestint d.a^rae, nenvar tlLlige_ThyTe ventlg og }jalpeomr-bu1-!"s_mod alle ae'u""r,
der blev fsdt p& egnen, ng*-to$ ikke p& fode[llnlkken aengingl'
og. lna.Jensen var nesten bade_1ege og sygepleJerske for sl-ne
patienter. Heneles nand. var-ualer, . og-han-lafede !1.a. vor nye
Junber cle vl engang flk r&d tt1 at anskaffe en s&d.an.

- sidst I byen ad^ALborglgld_evgjen 1& s& forse.mlingshuset, og
derefter var der Hfrlt landtf .helt__op til wend!1ang.-r,a="a*irn[s-
ln"Sgl var_ jg pvens eanlingssted. Her blev spillet-dilettant, Xi-
hordt naskebal,  ̂ hostfes_t, danseskole, foreningsbsller, rereirag
og som to-ppen p& kransekagenr Juletresfeet. Sa1en, der-necl sln "
store kakkelornr og to store petroleumshmngelampei, lkke rrar no-
ggt sarllgt.snukt syn, var d.en aften forvandtet ttt et eveatyr-
{}gg ned.clet store tre, eler n&ed.e helt op til Loftet og var b&
_ffgt p;rntet necl levende^lyg og trfugle- p& kvlsterr. Men dk, herLlg-
heclen vared.e s& Eortl nar lysene var brpnd.t neel., blev tniet 

-e

plynd,ret og derefter u.nder heJe hyl slebt ud.enf6r, forctl cler
skulde vere plads tll dansen. MusLkken blev eos aitic!. Leveret af
cHR. NrElsrN, der eled drabeligt med. sin violin, og n&r ballet 

-

var forbi, var helt gr& af sv_ecl -og stov. Jeg gGdede nig uslge-
f-igt. tl} d.er:ne aftenr . og Jeg_husker_, . at et Ar-havcle spenatng6n
varet s& storr a! da_lTqet blev sl-abt ud., kande Jeg i.rtke meie,
og blev-bragt ind I EISE 9g JENS POUISENS eoveveielse, dle var'rtbe-
p!ry_erg| af.husetr oB i Elses store og tykke dyner raiat ieg sje- "
blikkel-1gt i sova.

Vi g&r rul tilbage acl landlevejen og konmer tll YIIIISLU og ITIARIS
SIXISENS ejendonr hvor byens centraL havd.e til huse. Den blev for
det neste passet af bedstemoeleren SRftrmr og det var vlet ikke no-
get earllgt gvmrt Job, ide! der kun var ganske f& abonnenter, og
dlet her ned 3 nln. var vist lkke sL&et rlgtlgt lgennen I Ssnd.er-
hoLn, i. hvert fald kan Jeg huske, at far fi.avae tlnel-ange eantaler
6n aftenen ned. trars lareen og laur. Fristrup fra St. Restrtrp, de
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drsftede mest polltikr selv om de som god.e rad.jkalere var B&r-
deles enige, clenne enlghed slap dog senere opr da man skulde
bygge mejer i ,  men det er en hel t  anden histor le.

Vl kommer nu tl1 byens smeclle. SmecLen hed ANDERS PEDERSEN, en
stout mancl mecl stort gices og et nuntert elncl, han kuncle b&de syn-
ge og fortalle en l istorle, Jeg har siddet utall ige gange pA,
loftstrappen I smedjen og varet helt facineret af at se ham be-
arbejde det gloende jern og lovede mig selv at smecl, det vi11e
Jeg vmre.

Vj. d.rejer nu ti1 hojre ad Tylervej og har p6 venstre hAnd en
g&rd, hvor nu Texaco lj-gger. Jeg mener bestemt at kunne huske,
at gArden brendte, jeg var meget l i l le, noen vil gerne korrige-
res,  hvie jeg tager fe j1.  G6rdens ejer hed SIOTH, i len blev se-
nere overtaget af ucldel-er Chr. Mark og 1 l-92O af PETREA og
NIEIS ANDREASEN. Neste g5rd pA venstre hAnd. tilhsrte IAURITS
KJ#Rr oB p& hoJre h&nd Tylerg6rden, tilhorend"e ANDRXAS SORINSEN.
G&rden brendte 19L2, det var mtt andet nsde meil trDen rode hanelt.
Neste g&rd var FMNKIIN PETERSEN BACHS r og p& nod.satte siale af
veJen 1A et husl hvor fhv. eognefoged NfXtrS ANDRXASEN noil sit
otlum. f det neste l iIIe hus med stokroser og lystige farver bo-
ede STfNE DAIII. I lun drog b1.&. ud p& gArd.ene og vaskede for folk.
HJenne hos os varecle trstorvaskenrr det meste af to dager og Stine
tog sin store tern ved vaske.brettet. Stlne var en del buttet og
havile et str&lende hunsr og tenperarnent. En karlr vi havde, kom
fcr skade at sige rrTarvaskn ti l- Stine. Det skulde han ikke have
gjort, for hun forfulgte ham n&deslsst over g&rdenl gennem stal-
den og helt ud 1 laden, hvor han blev fanget og af Stlnes v&de
lagen blev ttsl&enderr overbevist om, at helt t,ar vay hend.es vask
ikke. f neste hus boed.e CHRISTIAN PETERSEN (Gendarm-Christian),
der virkellg havd.e veret gendarm. SA. fulgte en g&rd tllhsrenile
MARTfNE og CHRISTIAN THOMSIN. Han var en af min fars allerbedste
venner. Da han d.sde i en ret ung alder, tog d.et s& h&rdt p€, min
far, der god.t kund.e nsette en truraf pArt at vi fra clen dag-al-
drlg hsrte ham band.e. Til sidet kon I{ARINUS THORSTEDs gArd, hans
ssn Krestenl var nin gode ven, som var en sardeles lntell igent
og dygtig clreng, der nok ekul-de vere holdt tll bogen, men d,en-
garrg skulde et landsbybarn vare meget heldlg for at f6, en aka-
denisk uddannelse.

Hvor Tylenrej og T jelevej rnoiites 1& fattigg6.rd.en, der dog
blev nedrevet rnens Jeg var barnr og konmunen ksbte s& det fsrste
hus, cler var byggqt nederst pA, vor mark. Der havd.e CHRfSTIAN
THOMSEN (Murerj-es) forsogt slg som cykelsmecl, nen m6,tte vist gi-
ve oF. Det var altsA den fsrste udstykning fra nin fodeg&rd, der
1 dag er helt udbygget.

I det yderote hus uil mod engene boecie JUIITTE og NIEIS STANS
1 et ga"melt strA.teekt hus I der var naesten falcleferdigt, men vel-
holdt. Den li l l-e p1-et jord, der hsrte ti l  huset var en blomst-
rend.e kokkenhave, hvor hver plet jord var ud.nyttetr og ile havd.e
masser af hsns. De havde en ret stor bsrneflok og borneborn
sa&t en gaumel kone boend.e. Da hun dsile, blev vl barn trnrnget
t11 at g& hen for at se hende l kisten, foravrigt en sklkl $on
ikke har helt ualmlndelig 1 byen, &en som jeg nindes med. gru.
Mea v1 skulde nok leere at vere fortrolige ned d.oden.

Yi 96'r t l lbage ad Tjelevej og passerer Krlstine og Alfred
STOTI'ERSENs g&rd' bag hvllken ANE og KRESTEN [gYfSEN havde en
li l- l-e eJend.om. De var et un&deligt f l i tt igt og najsont agtepar.
Han var ringer og graver og desuclen havenancl hoe presten, medens
Ane var kogekone ved gilder og begravelser. Tilbage ad Tjelevej.
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TiI venstre boede PEIER I'.dRK og i den neste g&rd AIIDRXAS NgR-
GAARI. Til hsjre nurer og landnand JENS NIELSIN og hans kone MA*
RIE. Han havd.e jord helt oppe ved Yiehaiet og n&r han, d.er fyld-
te godt 1 sin l i l le vogn med- en l i l le bitte hest forr skulde i
marken, ksrte han mj-dt p6. vejen ladende hAnt om d.en ovrige tra-
f1k, der pent nAtte ksre uilenomr hvis der el-lers Yar plads, -
e1ler bare vente. Jeg kunde godt l ide Jens og Marie og gik ind
og ud af hueet, som vi gjorde s& nange sted.er. Jens var l idt for
glad for f laskene og hver lordag spadsered.e han ti1 Nibe med
FMunkentr under armenr og n&r han kom hjen sidst p6. d.agenr var
b&de den og Jens fyldt godt op. S& var Jens i det gavnilcle hjorne,
og mange er de feu eller t lsrerr ieg fik foreretr men da han en
dag, under den stl lferdlge Marl-es protestr g?Y nig en hel kronet
glk jeg hjem og fortalte det t i l  mor. Hun tog straks en krone af
slne tregpengefl, som hun gik ned og gaY Maridr for en krone kuncle
man dengang ksbe mad t1l f lere dage. l ldt langere hen ad vejen
1& sognefoged N. Andreasens g&rd, der var blevet overtaget af
sonnen Ingvardl sort blev gift med. louise.

I det neste hus p& ho jre h6nd boede SMfIrfE og KRISTEN TIIOMSEN
(Murerkresten). De var mine gode veruterr som Jeg forst kikkede
ind ti l , n6.r jeg kon hjern pA ferie efter at vare komrnet ud i ver-
clen. Iser nmille husker jeg for hendes gode og fronme Ymsen.
ttHennen(herren) er god, I lennen er n&dlgrt, var full ies valgsprogt
selv om hun sA sandelig havde slt at treekkes med. Hun bl-ev n eE-
ten 100 &r.

S& kon MARIE og ANDERS RYTTERe g6,rd. De var et usmdvanltgt
fl l tt igt egtepar, for hvem arbejde og pligt kon i fsrste rekke.
Desvaerre dsde And.ers under rflen spanske sygelrr der kreveile flere
ofre blandt egnens yngre og tilsynel-adend.e starke uend. ltdt t11-
bagetmkket lA JENS KJ,SRS g&rdr iler havde have helt op tiJ- ]-and.e-
vejenl og i hjornet af d.enne lrave byggede ssnnen Ejvind senere en
ksbnandsforretningr der stadig l igger d,er.

Via landevejen svinger vl ned acl Vesterrejr oB den fsrste gArd,
vi kommer tl l  er nl-t hJemr d.er nu hedcler tfStaunsg5r-rdrr. Det var
en garunel g6rd ned bindlngsverk i stuehuset og str6tag pA aJ-J.e
flre bygninger. Der var meget lavt t1l loftet 1 d.e snt staer,
hvor der i lobet af fem &r ankom fem ret sg. levend.e unger. f en-
ddn af stuehuset var der en tilbygnlngr h.vor aftagtsnaaden, en
af gArdens tldligere eJere boede med sin fa.milie og slmlde som
aftegt have forskell lge naturalier og vel ogsA penge - a1t efter
skodets pAlydende sA lange han leved.e.

MelLem vor ]-aile og ANNE MARfE (AnmariJc) oS LARS MUNKg lade var
d.er kun nogle fA meter, e6. man I ige kuncle ksre cler meil et les
korn. Det er klartr at med et s6' nert naboskab var d.et nodvend.igt,
at der var et godt forhold familierne imellemr og det var iler her.
Medens far var af et l idt i l tert for iklce at sige htdslgt tem-
pera,nent, iier flere gange bragte ham i vanskellgheder, var lars
Munk en rolig og besindig nandl so& far bAde agtecle og respektere-
d.e.

Unlddelbart efter denne g&rd 1& der to huse. I i iet fsrste, der
var et langt etr&takt hus boecte JENS KR0GHT d.er var forhenyeren-
de l-andnand. og vist 1 sanme hus JOHANIIES" Hvem Johannes egentllg
var, er der vj-st 1ngen, eler rigtigt ved, &en en sksnne dag nec[-
satte han sig som skomager i Ssnclerhol&. Han var ret ung, havde
et treben og var en lystlg fyr, der var neget velbegavet og hur-
tigt blev noeget afhold.t i det meste af byen, Han var nok d.en e-
neste sonderholmerr der ret ofte tog ti1 Alborg for at gg 1 Yari-
teen p& tr'rederikstor:v, her ksbte han postkort ned sangtekster
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I nldten huset hvor Jotrannes boede. T.h. lars Munks g&rd..

Andreas Backs g&rd. Rytteren er Iaur.Chrletensen.

Andere Pedersens g&rd.
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De, og da -ban nar meget musikaLsk kunile han huske nelodj-erne t-soir 
natr e& spillede p6, sin harnonika og sang til for os. Men en

skorrne dag var Johannee vak, ingen kencler vlet hans senere skab-
rr, der vdr forskell lge rygterr men skulde n_ogen ?f nine leesere
viie noget om Johannes, vil- j9g neget gelne hsre derom. I det
and.et his boede en famille BADE' som Yist var t i l f lytterer oB
neelen for deres hus 1& s& And.edanmen (Aendannen) r byens gadekert
noo" byens h&ndspra|te blev afprovet. en galg_9n^&ret.vist. }et
var neimest en festdag. Syens karle kom i fuld fart trekkend-e
med '\rognen, og sA glk ftbrand.nendenerr i aktion. Men akr Jeg kan
ikke mfnaeil, den nogensincle var lntaktr tretoniien var giste-n og

"f*og"* 
utel - det eneste morsomme Yarr ntr en rrbrand-mandtf kom

tif dt onersprsjte a1le os ivrlge tl lskuere.

Tet veiL anclecla,rnmen 1A et hus, h'vor BIIUS NIEISEN boede. Ha]rr
tyggeae onkring J;91.2 et 4us oppe vecl Yester'\re^i- af tsmmeret fra
dbf,"nedrevne fittigtrus. Son s& mange anclre af byens egtepar hav-
ae ae ogs& en flok-born, og d? 9! .f d.emr- And.reas, vel-onkrlng

a-5 ar !& optordring af sin stolte mor cleklamerede - eller ret-
tere - affi iede a1le Yersene af digtet om Ssren Kannet var ieg
helt lmPoneret.

Lidt lensere hen ad. Yestervej konmer vi st, tj-1 MARIE og JENS
ABIITDGARD. 5e hsrte ti1 nogen af husete beclste Y€oltef, '  og ieq
kan enilnu se for mlg, hvordan Jens med lang^plbe og {arie ned
st"itteto jet i hendeine kund.e kornne lnd 1.6er$e1^en d'ell ie so$-
meraften ior at f& en l-ille snak - og en t&r kaffe. Det var
noget af c[e.n slags, cler var landsbyhygge - da Sond'erholn var
lanclsby.

Hist ,  hvor vejen s1&r en bygtr  l&.der et-hust sem'-v lst  ikke
Xund.e tcitaes smukt, ganmel og forsomtr som det v&T. Her boed.e to
*uget ganle seskend.er frvis efternarrn itg I19t 3ldri-g-har hortl
**t a"-Ulev kaldt SK0RS.ftKMEI og SKOR3trIAUST. Mon lkke de tt]evs-

ae- pa konmu.nenrf , og det Yar lwppe llggqn onskestii"li.ngr . s& de var

"naiefie 
fatt1g6, ten Mett havd.e altld en kandisknald. t i1 ost-

nar vf 6esogte-d.6n..I{un brakkede et sty-kke af en kLunpt der.16
o"""pa f"f.tEfov"en- (og som snagte .d.erefter) r . nen. s&dan et. stykke
kunde vare neget 1erig61 n&r vl-nojedes med. at sntte pt d.et.

Ved lergraven boede MfCHAEI-og D0RTHEA HANSEN. Han var hand.ele-
urand og sldgter, der ksrte rund.t mecl sit 1il le hestekeretai 99
faldbsd sine lekrel friske yarer. P& modsatte sicle af vejen 1&
en pen, ret ny, g&rd der_ti lhorte ANDREAS_1494r__oe_!ls_den e!

"ienaori. 
d"er i i ffrsrte PHIIIPINS og NIEIS I'EYISEN. Til den anden

"iae 
1a-BETTEMAMENs hus. Jeg husker lkke hans fornavn, -nen ef-

ternavnet var S0RXNSEN. Han fi.avcle engang 'reret rogter p6. St.
nest"trp, yar gift og fik en ret stor f lok bsrn. S& nlsted.e han
sin koir6 r oB flere af bsrnene blev spreclt for alle vlnde. Jeg
kan huske, far var han behjelpelig med at f inde disse bornr . og
en sksn-ne clag kon iLe hjem tll ham. De var nu voksne og_kend"te
hverken htnanden ell-er deres far. Jeg mlnd'es en nat ned' et fryg-
tel igt  tordenvejr ,  hvor hele^l t lu! !*d.en hjenng_hoP os_'-  ned,und-
tageise af i ie mindste, v?r_pekhd! og pgrat t i l  at_rykke uil '  hvis
de{ veerste skulde ske, at lynet slog ned. Det gJorde det i Bette-
mandens hus, ingen kon noget ti lr men han flk et nyt hus.

3en slclste gArd nod vest tllhsrte STINE og ANDXRS PXIERSEN
(pfnsnn).  De var et  serdeles beskedne og f l i t t ige,par merineskert
dg navni ig St inel  der_y_aT_en af  n i4e_go+e. venner.(nan vi l  be-
rn5rke, &t jeg havde ad.sklLlige venlnder) husker ieg so& en S1?dt
venli!, gestfrl og gavnild kvlnde. Hun forarede 419_ gngang t11.
dn f}&seledag et-1ysb113-edapparat, og selr' on effekten var ret
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s6. diskutabel, i i let, lyskllden var et stearinlys, var jeg lykke-
lig for gal9n, for der nar sikkert ikke and.re i byen, der 6jede
et s&dant k lenodie.

Her endte sA byen, og vejen forte videre ud. forbi vrrr,ADs
CHRISTENSEN (V,Ef,f,fSnS) gArd, d.er nu er jevnet med. jord"en, til
Rlnmen. Men fsrst v1l vl tage et smut ud til IARS ORB,{K, for
han var en mancir der lkke var til at komme udenom. Han var en
fl ltt lg gest 1 vort hjen og bragte sull- og solskln ned sigr men
ogs& uhygge. tr'or lngen kunile fortell-e sA nange historler om sps-
gelse_r, genferci og varsler som f.rars Arbe.k, hArene rejste sig pA
vore  hoveder r  v i  t roede Jo-pA hver t -o rd  -  og  jeg  er  l ige  vea a t
t ro l  at  dgt  g jorde i lan ogs& se1v. Pa Rinmen mlndes jeg- iser olr-
m qe ANTON fAnSnn (Slagteranton), der foruden at vir6 sfagter-
9gs& yaT +?Pdelsnand.r -deT gt p?r gange om ugen tog ud p& kveg-
torvet i Alborgr og_ s& natte Qling tagg_ si.g af bedrlften og deres
syw fltnke og rare born. Endellg 1A ns11en her, der alt la vir-
kede faclnerend.e p& nlg, n&r jeg fik 1ov at kare ned far ttt i l
nellerr. De fire store usLleving€f,r der usta^ndsellgt d.rejecle
knlrkende og knagende rund-t og molleren, der hvid af nelstsv kom
ud med en sek.gel l{ natctenr- havd.e noget eventyragtigt over sig
og \re.r l ige ti l  at digte en hlstorie o&.

Man har ofte spurgt mlg, hvad. man dog fik tlden ti1 at gt' med.r
var der ikke trlst i en s&dan li1le land.sby?

0g jeg vl1 srarel }et tenkte vi vist aldrig oyer. Selv om vi
hverken havde fjernsynr radior discotek eller bibliotek sarrnede
vi det iklce, for man savner Jo lkke noget, man ikke kender. le-
getal  var ikke nogetr  y i  kendte meget t i1.  At  f& enrrNoahs Arktr
med nogLe f& tredyr ir var lenge et kart legetoj, men ellers var
vor opfi. ldsonhed storr, '  4r det gjald.t gratis hJennelavet lege-
tsJ. Hyldetresgrene afsk&ret 1 passencle stsrrelse og afbarket f
forskell lge nonstre var velegned.e som husd.yr, og husene og stal-
dene bl-ev rrbyggeclerr af smukke og sjeeldne sten, son vl fandt p&
narken._O8 giv en dreng nogle bred.derr 1id.t som og hammer og sav,
det er langt bedre end alverdens dyreste legetoj.

Vj. havde vort dagllge 1iv ford.elt nellem pligter og leg, og
der var naagg mennesker i byen. P& hver-gdrd var der karle og
pj-gerl sornrneti-der flerer og d.er var ogs& mange flere bsrn den
-Bangr end. nu. Sonneraftener sa^urleiles ungdomrnen ud.e 1 ilet fri,
lvor nan,spil lede fodbsld og kegler - og tog 11vtag. on vinteren
lsb vi-p6 ekoJter og kFlked.er og^det var alt i-d sjovt at gA p&
besog I karlekamrene, hyor der s& sandelig !kke. var megen nygge,
men hvor der blev for ta l t  h lstor ler  og spi l let  kort .

Men 1 tfKulturhusettt; forsamlingshuset skete der d.a ogs$ af oe
t i l  en del .  Jeg husker b1.&.r  at  en nkongelJ-gt t  skuespi l ler  beer l
ede_byen ngd _91 besog for at berige os med. at recitere wJeppe
pa SJergetfr. Yi drenge havd.e plaeeret os pA cLen allerfsrst6-rak-
ke for lkke at g& g1lp af et eneste ord., og cla vl mente, at vtr
var kommet for at mo_re os! grlnte vi hsjlydt bade i. tide og u-
tlde. Det blev den tfkongll igeft for megetr og nidt 1 en repuk
r&bte han rasendeg nlat-for-Fanden rreit ied-at grine dernbder,.

" $o-anclen Sang bekendtgjorde_nogle plakater, der var sat op
pd telefonpele' &t sensationelle levend.e bll leder vllde b11v6
frenvist 1 forsa^nllngshuset. Vl nad.te forventningsfuld.e opr men
da der jo ikke var elektrleitet 1 byen, naatte i ldlrektsrei.it
fsrgt fabrikere gas t11, belysnlng. Det foregik vecl hjalp af en
prlmue bl.a. og gassen blev overfsrt t i l  en-slags balloi. Det
tog en masse tid r og uroen bred.te slg i forsaml_ingen. Endelie
var proeessen forblr og direktsren begynd.te at dreje p& hAna]
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taget. Der kon virkellg ogs& nogle bll leder frem, der bevagede
slg, men d.a der var gAet ru6ske et kvarters tld slap gassen op,
og clirektsren sagde tak for 1 aften. Nu gjorde det ikke sagen
beclre, &t f l lnen sluttede just som nogle ret s& takkeligt p&-
kledte bacienymfer skulde springe i vandetr i hvert fald blev
en flok karle s& raseniler at rrdi-rektorenrt og hans nedhjelper
under bA.de stodr knubs og saftlge skeldsord blev jaget ud. af
byen - og aldrig vlste slg sj-d.en.

Dilettantkoned,ierne bl-ev alt id lmecleset med store forvcnt-
ninger, det var jo byens borgere, der tttog papneser p6.rt og ud-
leverede sig ti l  b&de beund.ring og krit ik. Det var mest sm&
vaudevi l ler ,  der blev opfort ,  sAsom rrDen tred jerr ,  r fSoldater-
loJerfr, ItValbygAsentf ogtBtudeprangerentt og vl lerte alle sange-
ne udenad og pravede selv at lave komedle hjenne i- fars lad.e.

Ogs& maskeballerne var et stort t i l lobsstykke. Der var pree-
nler t l1 den mest komiske herre og den smukkeste da,ne. 0g jeg
skal l ige love for, at fantasien var sat i svi-ng. Jeg husker en,
der var kledt ud l sA det s& ud som on han recl p& nakken af sin
bedstemor, en havde en grls i snort der var frygtlnd.gydende in-
dianerer der svang cleres tomahawker under vilde hylr og der var
klorrne og bajadser.

Da"nerne var ikledt de fineste dragter syede af tarlatan og
tyl, det n& have veret svart at vere dommerksmlter der var sa$-
mensat af byens kendteste borgere.

Ringrid.ningen var ogs& en af de store oplevelserr selv om clen
ofte foregik I en slem kul-de, idet den altid bl,ev afhol-dt faste-
lavnsmaniLag. Byens piger havde hiulpet karl-ene meil at sy d.e
fLotteste ryt temnlformerr iLer bestod af  en hvid skjorter der
rrar pJmtet med. guldbAndr rosetter og epauletter sant sherf orn
livet- og shulder. N6,r rrKongen var k6retr recl. han med. hele fal-
get runilt i byen til alle g&rdener hvgr man trakterede meil en
eenstand eller to, sA det blev efterhAnden en lystig flok sYen-
de, der afsluttede dagen med bal i forsamlingshusetr og neste
dags samtaler drejede sig omr hvem der bl-ev dronning.

Ja, det var lidt om nj-nder op Ssnderholn og om mln barnd.oms-
tid. Der kunile naturl-igvis fortelles meget merer for mlnderne
bliver sA levende, jo eldre man bliver. M6ske helt ubevidst gAr
ens tanker ti lbage ti l  barndom og ungd.omsti-clr og det skyldes
nok, at vort sind var s& nod.tageligt for ind.tryk dengang. Ind-
tryk, der har veret gemtr men ikke glemtr oB semrnetider skal
der kun en enkel 1il le oplevelse tl1 for at kalde det fremr der
har l igget dybt gemt i ens underbevidsthed.

let ganle ordr Hvad man i barndom nennerr maa sent i ald.er-
dom glennmer, bliver faktisk mere sandtl soltr t id.en gArr og selv
om vi som born og unge selvfolgelig havde vore problemer og m@r-
ke stunder, er detl soln om de er blevet afklareder og kun - el-
ler mest - de glade minder, der treder frem. Som mange har prs-
vet at p&vise, vi-l jeg gerne tro, at et menneskes hele udvlkling
L }raj grad hviler p& den grund, der blev lagt i ens barndom.
Selv om mange vil mene, at det var en l idt prinit iv t i lverelse
t en s&d.an lndelukket landsbyl s& mener jeg, at vl I virkelig-
heden var preyll igerede, idet vi blev opd-raget t i l  at leve I
fellesskabets dnd og uden klasseskel at leve i ford.ragelighed.ens
&nd' ud.en at d.et gik ud over hver enkel-ts lnrsonlighed.

Vi leerte at leve L najsomhed og beskedenhed uden at stl11e
store krav tl1 ti lvarel-sen el]er samfund.et. Men hvad Sjorde det?
Yl var jo al.le i samme bad., og man savner, som sagt ikke clet,
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man ikke kender noggt t-rl. 0g der var meget, vi dengang j.kke
kendte  t i I .  Meget ,  der  har  g jo r t  l i ve t  le t te re  og  bena[e1 igere ,
ting, som vi end ikke dromte om kund.e realiseres, men h.vis no-
gen havd.e Eunnet for te l le osr at_aI le-disse goder v i lde koro: le,
jar  sa matte al le mennesker da bl ive lykkel i fe og hele t i lva- '
re lsen et  h immerJ-ge.

Hos de menneskerr  jeg husker f ra nnin barndomst ld,  var der
ikke noget,  der hed stress el ler  d&r1ige nerver.  Man lsb lkke
!i1 lp-g" hveranden dagr- vor huslege var doktor lvloller fra Nibe,
der ikke var nogen mj.rakeldoktor,  for  at  s ige det mi l_dt ,  i
hvert  fa ld er det ikke hans skyldt  et  jeg i  dag kan sidde her
og skrive nogle af mlne erindring€rr NAr en syg havde mAttet re-
kvirere teg?; v&r vi klar overr et t i l feldet var meget alvorligt,
og kon en pa sygehuset, havde man nermest taget afsked. ned" vedl
kommende.

Der var l lgeson mere harmonl I l j-vsfsrelsen dengang. Vj- kommer
lkke uden om det fors l idte ordr Komme hinanden ved. Det var ikke
noget-man tal te orr  4g!-var noget^man Siorde uden at  ref lektere
over d.etr vi var en l i l le verden for sig, son kun gennem avisen
bl-ev underret tet  onlr  hvad der skete i  den store verden. Hver-
dagen var l ivet  -  med arbejde, of te hArdt arbejde -  f r i t idr  s&m-
menkomster i  ro og mag, ogs& store gi lder.  Men da ogsA, med sker-
mydsler,  ufred og uvenskab -  som lndenfor en fami l ie.

Jeg tror, den barndom vi havde for ca,. 70 Ar sid"en, har veret
med t i l  at  prage mi-n generat ion,  b l - .3.  pA den nAde, dt  v i  har
veret mlndre fordringsful-de, at vi stad.ig har bevaret den nAde-
gave at kunne forund"re slg, for d.et har vi jo gjort sA mange,
mange gange over alt det fantastiske, der skete og som nesten
overgik Jules Vernes fantasi.

?.s.
Kere lmsere.

Det har varet en stor glede at sid.de og genopleve min barndom
i Ssnaierholm. Alle de gamle, jeg har ontalt, har jeg kunnet se
lyslevend.e for mig, mens jeg skrev, men der er vist kun een af
den tl lbag€r id.et jeg har hsrt, ot KRISTINE STOI'SERSEN STAIIG l3-
YER. Hun n& da vist vare over 100 Ar!

P .S .

Jeg fangede f6,renel De var heldigvls dumrne nok tl l  at lsbe
pA hver s in s ide af  en te lefonpel !

PouL Staun

tr'orenlngens ledelsec

H.Bang Nielsen, Norholm, 9240 Nibe.
Sv .Sto f f  e rsen,  S t .Res t rup ,  "  I '

N .Osterg&rd ,  V ls t i ve  j  t ,  r t  n

tlf .08 .341228. tr'ormand
08.54L4O4.  Kasserer
08.34L969. Arklvar



Aret som gik.

Sidste seson begyndte med at Harald Bang Nj-elsen efter general-
forsaml ingen fortal te nlsst  og fastr t  f ra s ine histor iske notater,
og man bes& lokaler i  t r ' re j lev skoler som mul igvis kan st i l les t i l
foreningens r&dighed ef ter  udvidelsen af  skolen.

St.Restrup fr iskole t ro ldt  msde hvort i l  lokalhistor isk forenl-ngs
medlernmer var indbudt. Taleren var etnologen Bjarne Kildeg&rd" med.
rrDrsmmen om et andet lanmark - .Husmandssamfundetrr. Han uddybede
emnet mesterligt ud fra sine studier onkrlng ud.stykningen og kolo-
niseringen af herreg&rden St.Restrup ved samtaler med folk som hu-
skede ti lbage ti l  den tld. Hvad. d"er undrede hamrvar at han kun hsr-
te om de husmand.sfamilier det gik for, selv on det var under trange
k&r, men han lnarte ikke om dem som det ikke. gik for.

Knud Dittmer underholdt med emnet rfStemmearklvrr. Han havde pt. b&nd
optaget samtaler med aldre folk fra egnen. Sarlig lykke gjorde nu
afd.ode rutebilejer Valdemar Petersen Nibe, som fortalte om dengang
han begyndte at kore rutebil over Norllolm, vognen var lkke sA stor,
den blev brugt t i l  b&de fragt og personbefordrltg, og han m6.tte,
bland.e snr&grise, personer og kabmandsvarer salntnen.

f marts havde vi fremvisning af foreningens arklval-ier. De materi-
aler vi lndti l da havde f&et saml-et befand.t sig ved de forskell ige
bestyrelsesnedlemmer, men nu fik vl d.em samlet. Svend. $tofferseg
nar sti l let et verelse tj. l  rAdigrred r s&led-es at vi nu kan overskue
nvad v1 -har. lolcalet nar vi kun mj-dl-ertldrgt, og vi h&ber, at vj-
ind.enfor en overskuellg tid f&r et passende lokale. Indti l da er
arkivallerne i god behold hos Svend Stof'fersen.

I et forskningsprojekt ttMsl-ler i Hot'nun herredr har Nlels gster-
g&rd, Bernfiard Jacobsgn og Svend Stoffersen fra vor sid"e deltaget,
og resultatet med serlig vegt pA vind og vandmoller ind.enfor vort
omr&de kunne beses ved en velbesogt udsti l l lng arrangeret i d.en
t id l igere Bmgsen 1 Tostrup i  d,agene 7 -  ) ,4 Juni .  f  forbindelse
hermed afholdtes udf lugt  t i1 de ner l iggende oldt ldshoje og RAhoj.

f lak t i l  de t re for  en stor j -ndsats.  Tak t i l  foredragsholdere og
t i l  a lLe dem som hjalp med i ldsanl ingrrefer-ater,  kopier ing og neget
andetr  oB t i l  den som har bidraget med art ik ler  t i l -  medlerosblade{.

V i  g leeder  os  t i l  fo r tsa t  godt  samarbe jde .  
I { .B .N.

Meder 1 den kommende sasonl

Torsdag d .24  Sept .  k l  20 ,  S t .Res t rup  f r i sko le  ho lder  msd.e .  lok -
alhlstor ie i  b i l leder ved Arne Fr istrup. lokalhistor isk foren.
medlemmer er indbudt.  Kaffe- a.  1o kr .

Tirsdag-d.5 Okt.  k l  19tTo i  Norholm sko1e. General forsa.ml lng og
f i lmr rrKongen bsd'r  ved Elsebeth Stof fersen

Torsdag d .18  Febr .  k - !  2o ,  S t .Res t rup  f r i sko le  ho lder  msde.  loka l -
histor le i  b11leder ( for tset te lse) ved Arne tr ' r is t rup. r rok.  foren.
med. l .  er  lndbudt.  Kaffe a 1o kn.

T i rsdag d .9  Mar ts  k l -  19r3o  i  Sonderho lm sko le .
carl- J. Qviet: Ejend.ornsfornold i Hornum herred 1 eeldre tid.

Teatera f ten .  l s rd .  24  Okt .  k1  19roo.  Jomfru  Ane Teatere t
opforer renassanced.ramaet rtKarrig Nldlngrt i Knud Dittmers
icenesat te lse .  T i fme lde lse  senes t  5  Okt .  t i l  t1 f  .  \4LZZB.

Red.lgeret af Arne Fristrup. Trykt 1 offset hos Nibe, Avis.
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