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Foreningens ordinrere irlige general-
forsamling var i &r henlagt til Nsrholm,
hvor menighedshuset beredvilligt var
stillet til ridighed.

Der var god tilslutring til generalfor-
sarnlingen, hvilket vi i bestyrelsen tager
som et udnyk for interesse for og op-
bakning af det arbejde, der gores i
foreningen. Der var fra bestyrelsens side
stillet forslag om en redrrktion af antallet
af bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7.
Dette blev begrundet med Brnsket om
fremover at inddrage de to suppleanter i
arbejdet pi arkivet, hvorved den "faste
stab" skor:nedes for uoverskuelig. Der
henvistes i den forbindelse til mulighe-
den for at nedsette og opheve udvalg
efter behov udenfor bestwelsen til

specielle opgaver. Forslaget blev ved-
taget. Der var endvidere et forslag om
en beskeden justering af kontingente!
som &emover fastsattes til 65,00 kr
edigr.

P& valg til bestyrelsen var Lis Jensen,
Karsten Mortensen, Peter O. Jacobsen,
Arne Thomsen og Aksel Johansen. Da
de to sidstnavnte ilfte snskede at fort-
sette i bestyrelsen, kunne de ovrige
genvelges og dermed op$lde den
nyligt vedtagne reduktion af
bestyrelsesmedlemmerne og samtidig
leve op til foreningens vedtregter, der
fordrer en geografisk spredt reprasenta-
tion af bestyrelsens medlemmer. Der
rettedes en tak til de afgiede besty-
relsesmedlemmer Aksel Johansen og
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EN FLYTTEDRENG I T'TYRUP
(fortalt af Vilhelm Ulstrup til sin kone, Line Marie}

ry'

qrye'

Vilhelm blev fsdt i Nibe den 31. maj
19L7. De var seks born derhjemme, te
drenge og tre piger. Hans far var smed
pi BeslagfabrikJcen i Nibe; der var kun
arbejde til den halve tid, og de fik 17l<t.
om ugen uden supplerende understst-
telse, si der var ikke nunge penge at
forsorge en familie med. Derfor kom
drengene ud at tjene pi landet i ni- ti-flrs
alderen.

Vilhelms tur var s&
kommet den 1. april,
som han ffldte ti ir den
3 1. maj 1927 . Det blev
hos Lars Peter Larsen i
Nyrup, at han skulle
tjene. Lars Peter kom til
Nibe og si pi ham. Han
syntes at Vilhelm var
meget lille, menhvis han
kunne komme i store
klasse, kunne det nok
gi; si skulle han kun gi
i skole to korte dage om
ugen i stedet for fire
lange dage. Det blev
bestemt, at Lars Peter
skulle snakke med lerer
Pallesen om det. Det
viste sig ikke at vare
nogetproblem. Hans l6n
skulle v€re 40 kr. og et
par tresko for som-

Vilhelm Ulstrup som konfirmand

skulle blive hos Kaer# ry Ew.@
hele iret, og han bier' *s i fufu ,,,,i,:,,,

Vilhelm drog si Cs*d #&-Wffi
under arrnen. Byltec kddw@*
et par korte bukser og se @,ffi
skolebrug var der lidt ry@ww
par korte snsrestsvier, fu ew. W,
store, at han kuane haq€ ffi .
blev konfirmeret.

De.t r.*r ffi. ,S,
nemtfor\T@fu"w
meget Lj$e" s ,s&,'6
skolen cv*s fu..&w-
sterke Kry
sf; saafuIr& b .fu"
hvad der 5k** xw&fu*
deligp*cBmaw"tu,6
fortalt as *e,c=
voksede sg w; k-
tenktmegs$.M
detvar ssg"*fu,ffifu"

Vilhek ry w
mor*qengs w wei
karlene. 5e ffi fu
flynes ke.Fx=e, W &- -ry
ksemes }ry.e fuE*e
fejes n:*d k# dm
gammq{ *k.krSmsv,w'
Vilhelre@efu.eSs
bide i*aee ry @ne€
stodks€r#@Fkrl
og sa Eark$e #- & g{sge,

hvor l**x e *:sl3te i
meren. Vilhelm gledede sig til at
komme pi landet. Han syntes, at det var
sprndende og sejt. Det var meningen,
at han skulle hjem til Nibe og gA i skole
om vinteren, men der blev han sat i den
sailure klasse, som han var giet ud af
om forire! og det var han ked af og flov
over. Derfor blev det bestemt" at han

skole, skerlle kseme k* ww,cg*€s og
tral<kes langt ud i :.;esg*r@ kvsr Vil-
helm si skulle luge g@sq fuellem
han flyttede kser. Sm t.wsms gard H
nabo til marken, og ffie k*n Marie
sommetider ud tii h**'g? wd esl suk&er-
mad; det var jo tiS*S @.}Ag for en lille
sulten dreng. Ner se rol&legstoget kom,



skulle kgerne kobles saurmen og
ffekkes hjem til malkning, hvorefter de
om eftermiddagen blev fukftet i keret,
som l& modsat marken.

Hans frihed var hver anden sondag
og si grundlovsdag om eftermiddagen;
om formiddagen skulle der vaskes far.
Om ssndagen var Vilhelm sommetider
s& heldig at komme op og kore med
Marie og Jens Munk, nir de kerrte til
kirke i Nibe.

Da Vilhelm blev festet havde hans
far sagt, at det eneste han ikJce kunne
lide var gronk&I, sA nfrr de fik det, fik
han noget andet. Hans soveplads var i
sengen hos anden karlen. Et par gange
traf det sig, at der li en pige pi hans
plads. S& miue Vilhelm klemme sig
ned, si godt han kunne. P& girden
havde de en lille hund, som han var glad
for, og n6r han var alene hjemme, tog
han den med sig i seng. En gang var den
hoppet ud af sengen og havde tisset pi
gulvet. Da karlene kom trjem, hev de
Vilhelm op pe gulvet og slebte ham et
par gange frem og tilbage i tisset, si var
det torret op.

Hvis karlene blev
lekJcersultne, sendte
de et par flyttedrenge
til Ssnderholm efter
brsd. Det kunne flyt-
tedrengene tjene et
stykC<e kage ved.

Engang havde en
af karlene sl8et Vil-
helm. Se tog hans
mor hat og finkke p6,
tog med rutebilen ud
til g6rden og sagde til

Vilhehns mor syede gammelt tsj om
til ham. Engang gik der pi en skoleud-
flugt hul pA en tynd bulsebag. Si m&tte
han satte sig, hvor han lnrnne, da kam-
meraterne ville trpl<ke hans s\iorte ud
af hullet. Nogle af Srets hojdepunJcter
var juletrr i Skolen og i Nibe. NEr han
skulle i byen, blev han kaldt ind til
Kakine og fik srer og hals efterset. Da
Vilhelm blev konfirmeret mitte han
ryge. Si ksbte hans far en pose tobak,
som skulle forsli i en m6ned. Det blev
skrevet pi en liste, som li derhjemme,
sammen med andre ting som han fik,
f, eks. en sodavand som han havde fiet
til juletra. Til november blev der ksbt
arbejdstoj, og hvad toj han havde brug
for. Det blev si skrevet p6listen, og det
hele blev giort op til november, og
resten afpengene kom i sparekassen.

For Vilhelm kom ud at tjene, var han
bydreng hos en garbrer i Nibe. Det fik
han kun ffi srer for, men si fik han
drilJcepenge, nf,r han lab p& sygehuset
eller til fine damer med blomster.

Vilhelm har fortalto at han var s6
bange for, at hans mor skulle do, for
hvem skulle si vaske hans toj og stoppe
hans stromper. Han kr.urne selvfulgelig
ilfte gennemskue, at han ville blive
voksen og kunne klare sig selv.

Yilhelm som voksen

Nu har jeg fortal! hvad Vilhelm har
fortatt mig om sin barndom. Si vil jeg
geme fortalle, hvordan det gik ham
som voksen.

Vilhelm blev ved med at arbejde med
landbrug. I april 1938 blev han indkaldt
til militertjeneste ved ingeniortrop-
perne i Ksbenhavrl, og han kom hjem i
november sailrnne er. Pe det tidspunkt
var jeg kokkepige p& Jernbanehotellet i
Nibe. Vi msdtes i juni 1939, og der gik

L

Vilhelm ogLineMaie
Nibe" 1939

Lars Peter, at hvis han syntes Vilhehn
trengte til det, m&tte han nok give ham
en lussing, men hun ville virkelig i*Jce
have, at karlene gik og slog pi ham.
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fem, ir inden vi giftede os.
Vilhelm ville gerne have sit eget

landbrug, men tiderne var meget usikre
pi grund af krigen. Han giorde det til en
tradition, at halvdelen af hans lsn skulle
i sparekassen. Han havde lyst og evne
til at handle med dyr. Tit ksbte han om
for€ret unge kvier, fol og fir, lejede
grasning til dem om sofilmeren, og
solgte det til det dobbelte om efteriret.
Kort tid efter vi var blevet gift, kom
sogner8dsformand Kresten Kristensen,
Vokslev, og tilbod os pladsen som
bestyrerpar pa vandrerhjemmet Store-
dalsmsllen i Binde-
rup. Det tilbud tog vi
imod og var der i fire
6r. Dengang var det
kun tilladt for g6ende
eller cyklende at bo
pi vandrerhjem, men
det bsd jo ogs& sig
selv, da ingen havde
bil p& det tidspukt.
Der kom enkelte &a
udlandet, men mest
unge fra Aalborg,
som kom lsrdasaften
og rejste tilbage med
toget senrdag aften. Vi
msdte mange flinke
unge mennesker. Da
vi havde varet der i
fire ir, blev vandrer-
hjemmet solgt til
spejderbevrgelsea.

Pe det tidspunl*
blev en gfrrd i Aster
Falde udstykket i 1949. Gflrden H
imellem Farss og Logstarr. Her sogte
Vilhelm og fik 2A fir.land. For at have
et sted at bo, rejste Vilhelm til Aalborg
og kobte en flygtningebarak som vi
kunne bo i, mens vi byggede, men sam-

tidig fik vi tilbudt to karlekamre pi
g&rden, som blev udsryk&et. I stedet
blev barakken fyldt med lqyllinger. Da
de blev til hsns, blev de vores furste
gode indt€gt. Vi fik 37.000 i byggelin,
men det ville koste 39.000 at bygge, si
for at tjene de sidste 2000 fik Vilheln
arbejde fra april til november hos mure-
ren, som byggede ejendommen.

Det kom til at gn rigtrg godt. Da vi
havde boet der i fem ir, havde vi penge
til at ksbe en bil, og det forandrede
vores liv fuldstandigt; nu kunne vi
besoge vores familie i Vokslev ogNibe,

og nir vi fik benzin
for 10 kr., kunne vi
kote langt.

Da der s& igen var
giet nogle ex, ville
Vilhelm geme ksbe
en taktor. Den turde
han ikke linepenge til
uden en ekstra ind-
tag" s& derfor fik han
en melketur og 16nte
20.000 kr., somkunne
betale for traktor,
vogn og markred-
skaber. Det Yar alt
sailtmen betalt p& to
ir, men Vilhelm ville
godt fortsette en tid
endnu. Efter nogle ir
fik mejeriet tankvog-
ne, som han s& ksfte i
tretten frr. Si havde
han keirt melk i ialt
nitten eL Samtidig

serverede jeg pi Vilsted Aalro i tolv 6r.
Da vores bsrn kom hjemmefrq var jeg
aldrig trjemme leirdag og sondag, og
derfor fik jeg arbejde som hjemme-
$rlpea hvad jeg var i sytten ar. I 1986
solgte vi ejendorn?i?€tl for 850.000 l<r.

Vilheln i dag



plus dyr og melkekvote, s& der var sket
forandring i de 38 i,r vi havde veret der.

Vi fik te bsrn. Soren, den eldste,
blev uddannet til blikkenslager; han
blev syg og dode som 50 irig. Margith,
vores pige, er sproglarer i Viborg, og
Preben, den yngste, er pr&st og har
embede i Mariendalskirken pi Fre-
derilsberg.

Da vi solgte ejendommen, ksbte vi et
dejligt hus i Trend, som l5 ved 6', skov

Johan Skjoldborg er mere end nogen
anden blevet kaldt husmendenes digter,
idet han omkring irhundredskiftet be-
gyndte at skrive omjavne folk. Med sin
andelige og sociale livsholdning satte
han gennem sin digtning husmandene i
bevegelse, efter at de faktisk havde
veret glemt i omtrent 100 er. For hus-
manden kom ikke med, da bonde-
standen fik sin frihed ved stavnsbf,ndets
losning i 1788. Han var festehusmand
til 1850, da busmandshoveriet endelig
blev afskaffet.

I 1896 blev den fsrste husmands-
forening stiftet i Klim, og i 1899 kom
loven om oprettelse af husmandsb*g,
og hvorfor?

I min fars tid - han er fsdt i 1883 i
Ssnderhohn - var det ganske almin-
deligt, at der blev fudt 10-12 born p8
hver gird og det er klart, at der ilJce
kunne blive en gird til hver af dem. Der
var sldan set tale om overbefolkning.

Det er velkendg at der i disse 6r skete
en kolossal udvandring, isar til
Amerika hvor lsfter lokkede med billig
jord og guld og gtsrTne skove.

De, der iklre havde mod og mands-
hjerte til disse eventyr, sogte da at er-
hverve sig et husmandssted, si de

og fiord. Der boede vi i ti 6r og fejrede
vores guldbryllup i 1994. Nu er vi flyt-
tet nermere til byen og bor i dag i
Ranum.

Vilhelm har varet en god og om-
sorgsfuld mand og fax. Vi synes, vi har
haft et godt liv med en dejlig familie og
gode venner. Vilhelm er i dag 83 6r og
har det stadig godt.

Line Marie Lllstrup, fodt Fristrup.

kunne blive selvstendige og selvhjulp-
ne bsnder.

For at ffi oprettet flest mulige hus-
mandshjem aflroldt Aalborg Amts Hus-
mandsforening i fellesskab en general-
forsamling den 27. marts 1909 pi
I{ojskole\iemmet i Aalborg, med det
formil at opreffe en Udstykningsfore-
ning.

Der blev tegnet 2500 medlemmer.
Lovene vedtoges vasentligst i overens-
stemmelse med det forslag, et udvaig
havde udarbejdet. Udsrykningsforenin-
gen var dermed en realitet. Foreningens
navn blev: Husmendenes Udstyknings-
forening i Aalborg Amt.

Til bestyrelse valgtes folgende 7
medlemmer:

Carl Seirensen, V&rst, fonnand
Larer C. Visse, Frejlev, sekretrer
A. Dalum, Mejlby, kasserer

endvidere var i besfyrelsen:

Marinus Langeland,
Hans P. Ssreasen
Ole P. Nielsen
Jens Jensen, Als Brohuse

Til forretningsudvalg valgtes for-
mandeno kassereren og sekreteren. Det
overdroges til forrebringsudvalget at

ERINDRINGER FRA UDSTYKNINGEN AF ST. RESTRUP

Y i



forhgre om optagelse af
1&n. Dette skabte ingen
problemer, idet hvert med-
lem skulle garantere for et
belsb pakr. 35.-, og garan-
tien skulle vare solidarisk
indenfor hvert sogns hus-
mandsforening.

Fra den 17. august 1909
til den 26. september l9LZ
havde udstykningsforenin-
gen kobt i alt 6 g6rde til
udstykning.

Men udsrykningen af St.
L,erer C. Visse

nok kunne lade noget stA.
Da var det, Jens Jensen gav
det bekendte svar:

"Bevares, Godsejeren
m& ikfte tro, vi handler med
trapenge. Nir handelen er
sluttet, er pengene pi bor-
det."

Nfrr han kunne svare s8
overlegent, skyldtes de! at
man havde aftale i si
henseende med Aalbore
Discontobank.

Udvalget besi fsrst

ett

Restrup var - og er - den storste og
samtidig den mest berortte, der er fore-
taget af den art her i landet, og den
vakte derfor ogsi stor opsigt.

Jeg skal i det folgende skildre, hvor-
dan husmandene ksbte Herregdrden,
der gennem generationer havde veret
beboet af betydelige adelsslegler.

En dag i sommeren l9l2 holdt der en
ponyvogn med et islanderforspand i
girden, I vognen sad de 3 mend, hus-
mand Jens Jensen, Als Brohuse, gdr.
Mads Madsen, Malle Hedegird og
larer Visse, Frejlev. De var reprrsen-
tanter for Aalborg Amts Udstyknings-
forening og enskede at ksbe gfirden ti1
udstykning.

De havde hntt, at Veidemannn der
ejede herregirden, agtede at selge, og
msdte st som ksbere. Veidemann gik
ud til mendene og spurgte, hvad de
ville, og fik svaret at de havde twrt, at
St. Restrup var til salg.

At han ikke ansi mend med et sidant
forspand for de rette ksbere er let at
forst6, og han svarede derfor benag-
tende. SA havde ejendomsmegleren lo-
jet for dem, erklrrede Jens Jensen. - NEr
j4 men her skulle en stsrre udbetaling
til, mente Veidemann, selv om han vel

besruringen, drak derefter kaffe med
Veidemann, og denne ksrte s8 ud over
ejendommen med dem.

Han forlangte kr. 400.000,- for det
hele med undtagelse af moblerne i Rid-
dersalen. Udvalget var enig om, at det
var billigt, men de var ikke jyder for
intet. Msblerne skulle medfolge. Derp&

-F' l:3":

Sr'-$.:;"

Marinus Langeland



Forstander Kresten Balle og hustru" Kristine

strandede handlen i fsrste omgang.
Nu sad de 3 mand i Frejlev Ostre

skole og ergrede sig over, at de ikke
havde ksbt. Da ringede Godsejeren til
dem, at de kunne miske endda komme
overens, om de ville komme derop igen.
Men nu var de ovenp&: Ville Godse-
jeren dem noge! kunne han kornme til
dem.

Og i Frejlev Qstre skole blev sluts-
edlen nu underskrevet:

I(sbesummen blev l,r. 400.000,-; alt
medfulgte med undtagelse af 3 h,sre-
hesteo 1 plag, 1 fedesvin, 50 tdr. hawe
og herskabsvognene. KoKcenhaven var
udlejet til kr. 500,- og kroen til k. 996,-
6rlig, men begge kunne opsiges med ll2
6rs varsel.

Man aflyste jagten og ophevede
kroens spiritusbevilling, men samtidig
blev lejen sat ned til lff. 500,-. Senere
ksbte kroforpagteren kroen med
tilhsrende landbrug for Ln. 15.000,-, og
i I9t7 afskaffedes bevertningen.

Der var en del forslag &emme om,
hvad hovedbygningerne p& St. Restrup
skulle anvendes til. Men den 18. august
l9L4 vedtoges at billige salget af St.
Restrup Hovedbygning, med park,
have, staldbygninger, forvalterbolig og
smedie samt ca.33 tdr. land mark og 2
tdr. land dameng og 8 tdr. land gl. mose
samt ca. 225 tdr.land skov for i alt kr.
124.400,-. Kontrakten om ksb afslut-
tedes med A/S "De nordydske Hus-
mends Folkehojskole pA St. Restrup".

Skoven blev senere solgt fra til kon-
sul Justesen, Aalborg, for kr. 48.000,-.
Senere ksbte skovejer B. Jacobsen den
afJustesens dsdsbo.

Da det nu var vedtageg at der skulle
oprettes en Folkehojskole, gjaldt det om
af skaffe midler, og dem ssgte man at
skaffe ved en aktietegning.

Aklierne skulle vaere rentefri og pA
kr. 10 , -, sA enhver kunne vasre med.

Ad denne vej skaffede man kr.
30.000,-, men det belgb fandt man for
lille at begynde med. Si skgd udsryk-
ningsforeningen kr. 10.000,- dl, og ny-
byggerne pA St. Restrup gik alle ind pL
at der af overskuddet ved udstykningen
m8tte tages andre kr. 10.000,- til
Ifujskolen. Og med disse kr. 50.000,-
vovede man at begynde.

Til forstander fikman den daverende
forstander for Bramminge Efterskole,
Jens Nielsen Brande.

Skolen fik navnet "De nordyske hus-
mends folkehojskole pi St. Restrup.

Til fast medhjalper fik Brande
hojskolelerer K. Ravnholt. Men Brande
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dsde pludselig omkring julen 1917.
Som ny forstander ansattes larerpar-

ret Kristine og K. Balle, der var lrerere
pi Kerhave Husmandsskole. Med stor
dygtighed ledede forstander Kresten
Balle St. Restnrp Husmandsskole i 30
ir, som ny forstander herefter valgtes
Svend Haugird, der ogs& med stor
dygtighed ledede skolen i en 6rrekke.

Ved ksbet havde St. Restrup et
tilliggende af ca. L.525 tdr. land, og
efter oprettelsen af hojskolen med de
foromtalte jorder var der ca. 1.300 tdr.
land tilbage.

De ca. 1.300 tdr. land blev da ud-
slykket i 50 parceller af forskellig stor-
relse, men mange af dem er pi t2 tdr.
land mark, 3 tdr. land eng og 1 td. land
tgtrremose.

Udstykningsforeningen lagde budget
og vedto5, et prisen skutrle vare kr.
400,- pr. td. land for jord, og prisen pA
bygninger var ca. kr. 6.000,-, eventuelle

ksbere kunne derfor ksbe en Restrry
ejendom for ca. kr. 12-13.000,- uden
besebring. Og hvis de havde kr. 1.5**.-
til udbetaling, blev de godkendt som
ksbere.

Der var 270 ansogere, s6 parce!3.*.:te
var lette at afsette; endvidere fik de
fleste af parcellisterne lcredirfcra*
ningslin - der er ingen, der har statsi***
men da udstykningen gav overska.sd_
tilbagebetaltes senere 32 l/Z% af ksk-
summen i bonus.

Det var en broget flok, der begindc*
pi de 62 tdr. land store herregirds-
marker, der nu var opdelt i parcelim"
Vores nermeste nabo havde vsr*fr
msller i Nsrrholm, og blev aldrig keE&
andet end Mgller Laurits, ea altdm
nabo var uddannet snedker, eB \iffi
mnrer, 2 havde veret en tur i Sta!e*e_
men havde opgivet og var ven& hj**
igen, men hovedparten var dog xddsep
net ved landbruget.

Peter Langelands husnandsbrug Nibevej 450, ca. 19lS -20.



Og hvordan begyndte de s&? - Ja, de
begyndte firktisk i bedste nybyggerstil.
Begyndte med atbygge ethonsehus, her
lavede de ma{ boede og sov i samme
rum. Petroleum var deres eneste energi-
kilde, primus brugtes til madlavning, en
kokkenlampe var deres eneste belys-
ning.De, der fsrst blev ferdige med at
bygge, overlod gestfrit en stue, de an-
dre kunne bo i, til deres ejendom var
ferdig.

Restrup Kro var fuldt belagt, bide
med spisende og
logerende nybyggere.
De to nybyggere
Marie og Peter Lan-
geland var midler-
tidigt flyttet ind i
Skovfogedboligen,
de havde adskillige
folk i kost. For at ft
melk til madlavning
havde Peter Lange-
land ksbt 4 koer, de
stod i tojr rundt
omkring, hvor dervar
lidt gres, men indtil
han fik sin kostald
bygget fardig, blev
kserne - for at vare i
husly om natten
lukketind i stenkisten
r:nder landevejen, der
gir gerurem Restup
Skov.

Peter Langelands
gode ven, Anders
Christensen (de hav-
de tjent sammen hos
Johan S$oldborg pi
Dynas) var fast pen-
sioner hos Lange-
land. For kost og logi
sliulle han malke Pe-

ter Langelands lser 3 gange daglig.
En stor fordel for nybyggeme var, at

udstykningsforeningen havde lavet s6:
fint et budget, at der var penge tilovers
til et vandverk, der daekkede hele om-
ridet. I stedet for 50 boringer og en
pumpe til hver ejendom, fik alle indlagl
vand med vandhane i s&vel stald som
stuehus. Vandverket med pumpe,
rorledninger og vandbeholder, der fun-
gerer den dag i dag, blev overdraget J.
Chr. Thesftip, Bjerringbro til et belsb

En Pioner-familie i St. Reshup
Peter.Langeland med Dagsrar, hustuen Marie og banrepigen Marie.

t
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af kr. 12.200,- kontant.
Nybyggerne hjalp til med at bYgge

deres ejendom, de havde ofte varet p&
markarbejde et stykke tid om morgenen,
inden hindverkerne kom, da skulle de
v&re ktar til at blande msrtei. Blsde-
maskine fandtes ikfte dengang. Oe a::e-
nen tog de en tsm i markei: igcn" Da
bygningerne var fardige, ku::se de helt
koncentrere sig om ma$sbejdet-
hvilket ogsf;, var tiltreng .tr*rie. var
forsomt, udpint og fuld af sene*=:.r:.

Jeg kan huske, min fel L=**o-+d.e.
harvede og harvede i een ue:c.*19=*

rider var initiativtager og foregangs-
mand, indsi snart, at lrplanbring var
losningen. Han satte sig i forbindelse
med gdr. Anton S€rensen, Haubro, der
var en foregangsmand pi laplantnin-
gens omr&de, og ved hans \ielp, idet
han skaffede dem planter, blev alle par-
cellerne hurtigt omkranset af hbelter,
der bevirkede, at sandflugten hemme-
des. Jorden blev ikke si udtsrret.

Det efterhinden stigende antal kser
og svin og dermed mere naturgodning
samt kemstgodning bevirkede, at afgra-
derne kom til at sti i en frodighed som

ingen havde forestillet
,r,:,-... ,,:_,";,,,'' sig p& de gamle her-

-::',;, '.1,,,,' 
, regArdsmarker.

Der herskede
blandt nybyggerne en
sjalden trjelpsornhed
og samhorighed, alt
kunne de 16ne af
hverandre, lige fra sir-
maskine, en kop suk-
ker, til en frisk skri.
Hvis en nabo skulle til
familiefest og ikke
*unne n& hfem til af-
ten, var det en selv-

malke

falge, at hans n&rme-
ste nabo kom for at

og fodre hans dyr. Mange af
omegnens folk var forargede over, at
man s&dan splitede den gamle g6rd ad,
og mange var ogsi tilbojelige til at se
ned p& disse nybyggere.

'N6, du er vel en af de nye godsejere
&a St. Restrup?" spurgte en af egnens
girdmend hanligS, da han traf en af dem
- og fik omgiende svaret:

"J4 og du er vel ssn af en af mine
forhenvrrende hovbgnder. "

Men egnens folk firygtede iser for at
fi et helt sleng af forarmede familier pi

' 1 i

Oskar Visses G.s*--ffiii- ;r- i 920

for at fB senegrasset op. Der*t*r =';
han det silnmen med en hessei:;e- :*r''
den blev omhyggelig rystet &a *g s€::€-
gresset kort \iem til kreaturlb.cr:. k:e:
mitte g& til spilde. Det var ikke =crr
afgroder, der avledes de furste *:.

En stadig trussel havde c3-b3'gg*:ne
de fsrste 6lr, og det var sandfiug:*=. E:
vestenstorm kunne pe en dag i*.*-
standig odelagge en roemark eXj=
kommark, s& der mirtte en oms*sirg ::.."
Derved forringedes udbyttet L,eqde:ag

Peter Langeland der pA raas=:e *n-
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Sonderbyvej 24, ca. 791 5

fattiggirden. Hvordan skulle nybyg-
gerne vel klare sig ved disse smi og
forholdsvis dyre ejendomme, nir gods-
ejeren havde vanskeligt ved at klare sig
pi den jor{ der nu skulle ernere 50
familier. Man sp&ede sig alt ondt i
fremtiden for sognet.

Ogs6 lengere ud drsftedes ud-
stykningen. Der gik fantastiske pisagn
om ksbet af godset sivel som folgeme
deraf, Mens nogle skildrede det hele i
str&lende farver, skrev andre - f. eks.
forpagter Lawaetz, Kalundborg Lade-
gard - advarende imod en udstykning;
der ville kun folge ulykker deraf og
mest for de husmand, som fik ejen-
domme ad den vej.

Peter Langeland svarede ham, og han
blev samtidig indbudt til at besoge St.
Restrupo for ved selvsyn at erfare
virkningen af udstykningen.

Lawaetz tog mod indbydelsen. Jeg
kan stadig huske, da Peter Langeland og
Lawaetz kom ksrende i hestevogn,

drejede ind pi vores girdsplads og talte
lidt med min far.

Lawaetz mitte indromme overfor Pe-
ter Langeland, at han havde taget fejl.
Men det skyldtes, mente han, at det
btde var elitebrug, der var opretteto og
elitehusmend som havde fret dem.

Hvad nu den fsrste pistand angik,
kunne det kun gelde stsrrelsen, for jor-
den var ikke mere end af middelgod
beskaffenhed. Derimod kunne det
miske nok siges, at der var forholdsvis
mange dygtrge landmend mellem ny-
byggerne.

Og den store opmrrksornhed som
udstykningen.vakte, og som bl.a. gav
sig udslag i en mangde besog fra andre
egle af landet - ogsi fra udlandet - har
vel nok egget nybyggerne til at vise,
hvad de duede til.

Kommunens beboere fik i alt fald
ingen grund til at klage. Heller ilke
samfundet som helhed led tab ved ud-
stykningen - tvartimod.

t2



ird

end de fsrstes.
Herremanden opgav 1909

til kommunen en skat-
teindtagt pe kr. 3.300,- forhs-
jet af skatte,myndighederne til
kr. 5.000,-. 1918 opgav de 50
husmand tilsammen kr.
87.000,-. Det var ganske vist i
en anden tid, men en sammen-
ligning med andre herre-
mnnds indtregtsstigrung giver
grund til at antage, at herre-
manden hojst havde angivet
omkring kr. 10.000.00-
15.000.00.

Diget omkring St. Restrup

I 1770-80 lod Grev Iver
Rosenkrantz Lewetzau opfore
et dige, der omkransede al
herregirdensjord.

Diget var 4 l/2 mil langt,
mirlene var 3 a7- hsjt, 5 al.
bredt fornede& 3 al. foroven,
med en gr;sftpi hver side. Det
har varet et kempearbejde for
vore forfedre at opfore og
vedligeholde diget.

Nir det skal nevnes her, er
det fordi, det var vi bsrns

!:j:i:!r..r '"' ,'r'1;;1;:;1p +!:r. 
. kefgstg legepladS, SilVel Vin_

Johanne og Peter Stoffersen med sonneme Svend og Ejnar, ter som soiltmer. Da far havde
ca. 1920 kobt parcel tr. l, der var be-

liggende i det vestlige hjorne
I Peter Langelands fsromtalte svar til

forpagter Lawaetz oplystes, at pi gir-
den holdtes der fsr ksbet 19t2: 30
heste, 310 stk. hornkvag, 100 svin, 50
hons og40 far. Efterudstykningen: 125
heste, 488 stk. hornkvag, 428 svin,
2.000 hsns og 48 far.

For udstykningen levede der godt 50
mennesker p& girden, efter den ca. 300,
hvis kir gennemglende var langt bedre

af herreg&rdsmarken, havde vi dige
bide langs sydsiden og vestsiden af
vores mark.

Om vinteren, nir sneffgningen havde
fyldt sneen helt op til digets overflade,
havde vi den herligste kelkebane, fra
digets top og ind over marken. Om som-
meren var diget simpelthen et eventyr af
alle mulige selvgroede planter - bl.a
klokkeblomster, mrlkebatter, iyng *g

i :



bl[bar.
Ikke at forglemme syreblade - en

lavstammet ukrudtsplante, bladene var
ca. 3 cm i omlceds. Det var en af de
tidligste planter om foriret. Af far fik vi
bsrn besked om at spise syreblade hver
dag i de ca. 3 uger, de var skore og
saftige, og de smagte absolut ilCce godt.
Vi spurgte far, hvorfor vi slallle spise
dem, og fik kun det svar, at det var godt
for helbredet.

Mange 6r senere, davi fstrste gang fik
en askorbinsyretablet p& tungen, var vi
med et ryk tilbage i bamdourmens april,
syrebladets ildsure smag sad etset i
erindringen, ingen fej ltagelse var mulig.
Gang pi gang m& vi falde i forundring

over bondeslagtens viden og erfaring.

Svend Stoffersen

Kilder:
Forhandlingsprotokol for Husmen-

denes Udstykningsforening for Aalborg
Amt.

Lars Frederiksen: Nsrholm Sogns
Historie.

Kresten Kolding: St. Restups Histo-
rie.

Ellen Langeland Knudsen" Nibe.
(Disse erindringer har tidligere varet

offenfliggiort i "Barn af l{immerland",
tr.3, 1983)

KRISTINE MELGAARD PEDERSENS ERINDRINGER

Nf,r jeg nu prover at skrive lidt, vil
jeg gerne fortelle om livet pi en bon-
degird i min barndom og tidlige ung-
dom. Men fsrst noget om mit hjem.

Jeg er fudt den 16.2.1898 i Norholm
sogn, "Nsrholm Vestergird", som lig-
g",r zlcn vest for Neirholm by. Min far
var Ssren Thomsen Nielsen, f. i Stor-
vorde den 26.12.1864, dsd den 1.6.
1940. Efter at have varet soldat ved
Den kgl Livgarde ksbte han i 1888 en
glrd i Nsrholm. Han blev da gift med
Kristine Melgaard, der ogsi var fra
Storvorde. Kristine Melgaard dsde i
1894. De havde 2 smi piger, som jo
senere blev mine ssstre. Min far solgte
nu girden i Nsrholm og ksbte
"Nerrholm Vesterg&rd'. I 1896 blev han
gift med Kirsten Pedersen, f, den
20-3.187L, dsd den 1.6.1959. Hun var
datter af Maren og Knud Pedersen,
Norhokn. Min bedstemor, Maren, vff
af den vistnok velkendte Bscher-
Frederiksen slegl.

Jeg har Zbrodre,2 o96 6r yngre end

jeg. Min aldste bror, I(nud, overtog
vort hjem i 1932, og min bror Kristian,
g$rden ulundsten" ved Nsrrretanders.
De blev begge gift.

Jeg havde en god og tyg barndom.
Da jeg blev gammel noh mitre jeg
hjalpe lidt til og fik da nogle pligter,
men iklce mere end at der ogsi var tid til
leg og andre ting. Sommerferie havde
jeg hvert ir hos familie ner og fiern.
Jeg havde ikke rigtig nogle legekam-
merater til daglig, men der kom ofte
familie pi besog, selv om man mifte
kore langt med hestekoretoj, om vin-
teren pi slade. Forst dajeg kom i skole,
fikjeg veninder.

Jeg husker ikke at min far har revset
mig serligt, men havde jeg gjort noget
forkert, hvad der naturligvis skete, si
mindes jeg min fars stille og rolige
stemme, der spurgte om, hvordan jeg
dog var kornmet af sted med de! eller
lign., og det var en lettelse for sjelen.
Men sidan var min far, stille og rolig,
han sagde ikke meget, men der var en
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indre fortrolighed mellem os.
Min mor var vel nok lidt mere rask i

det men hun var omsorgsfuld for os, og
vi havde det godt sammen derhjemme.
Jeg havde et godt forhold til mine
soste, men allerede mens jeg var barn,
blev de begge gift med landmand, den
aldste ssster ind i familien Munk der pi
egnen. Vi gik i Klitgerd skole, ca. 2 km.
vest for Narrholm. Der var ogsi skole i
Nsrholm, afstanden var den samme,
men det var en mere ode strakning
dertil. Min mor havde g&et i skole der,
hos lrerer Brsndum.

Vort lererpar i Klitgerd Petrine og
Hans Chr. Ssrensen" virkede der i over

30 ex og satte deres preg p6
egnen. De kom meget i mit
hjem, og fru Sorensen besogte
vist alle bSde i glede og sorg,
men alle var ogsi velkommen
hos dem.

Engang druknede der en
fisker i Klitg6rd fra kone og en
stor bomeflok, Der var vel ilfte
andet til dem end fauigbjelp.
Fru Ssrensen gik da rundt til
alle hjem pi egnen og sarnlede
ind til dem, og alle kunne jo
nok rmdvere lidt si der kunne
blive mad og tsj trl bgrnene.
Jeg husker, at hun kom og
spurgte min mor, om hun ville
folge med til Nsrholm by, hvad
hun da ogsi giorde.

Vi havde i mit hjem 2 karle,
og om soltmeren en hyrde-
dreng. Kseme blev jo koblet
s€mlmen og trukket ud og ind z
gange daglig og skulle ogsi
flyttes etpar gmge, i hvert fald
si lange vi ogsi malkede om
middagen, men det holdt man
omsider op med, og nojedes s&
med malkning morgen og a-f-

ten. Vi havde en pige, sommetider Z, da
de jo hjalp med markarbejde og malk-
drg, med roer, hs og hssl nogle steder
hjalp de endog med spredning af gcd-
ning.

Arbejdsdagen var dengang langere
end nutildags, ofte m&tte man op a{
malke kl. 5, n8r malken skulle tidligj ef
sted til mejeriet. Pigerne rensede sFasd€
efter malkning. Karlene havde fodret *g
renset. Forkarlen striglede hestece i
stalden. Derefter var der morger:a:d*
Engang bestod den af kogt melk md
brsdterninger, derefter sigtebrcd €
kaffe. Senere gik man over til ses{€*
brsd, kogt malk og kaffe. De ds ska:$$e

ll:

Kristine Melgaard Pedersens bedsteforaldre, Maren Kirstine
og lfuud Pedersen, Narholm, 2l-5.7892.



i marken, fft madpa}lke og sl med til
forrriddagen.

Middagsmaden spistes prccis kl. 12,
da var alle samlet om det lange bord
med fast benk langs veggen- Far sad
ved bordenden, karlene Pi den faste
brnk, efter rang; undertiden var der

ogsi en daglejer. Pl benken ved den

anden side af bordet sad mor, piger og
bffin. Far bad bordbsn. Vi fik 2 teltet
mad, farx gad, vdling, sadsuppe eller
lign., derefter kartofler med stegt flesk,
frikadeller eller anden slags ksd. Fisk
fik vi vel een gang om ugen- Af og til
fik vi suppe med boller, gronk&lssuppe,
gule arter eller lign., si var der gerne
tilberedt si ureget, at man kunne f[
opvarmet dagen efter, men si fik man
pandekager eller lign. bagefter. Om
sendagen fik vi ofte steg, eller ogsi

{erkra,, tillavet pi forskellig m6de, det
havde vi jo ogsi selv.

Til aften blev der smurt mad, men der
var ogsi kartofler, stuvede eller tillavet
p& anden m&de, samt kogt malk.

Jeg mindes, da vi alle spiste af store
fade; men dajeg var ca.6-7 f;r, skulle vi
have bygget en ny lade og have hend-
verkerne i kost, da ville min mor, at vi
skulle spise af tallerkener, og det blev
vi sE ved med efter den tid. Man holdt
middag til kl. 2, og kaffen blev si
serveret lidt f€tr.

Om sondagen blev der kun lavet det
nsdvendige arbejde. D5nene skulle jo
passes, der skulle malkes, s& folkene
havde fri p6 skift.

Min far gik meget i kirke; hvis min
mor var med, blev der som regel spendt
for jumbe eller ponyvogn. Der var ofte
flere fra hjernrnet med i kirke, det var en
naturlig og selvfolgelig ting.

Om aftenen var alle samlet i den store
opholdsstue, der var ikke opvannet an-
dre steder. Pigerne sad med deres hend-
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arbejde, andre med spil, skak eller lign.
Far leste sommetider hsjt, for-

tellinger eller anden litteratur. Ind imel-
lem sang vi, men det blev nu mere
senere, da mine foraldre ksbte et orgel,
og jeg larte at spille. De sang begge
godt og gerne; jeg mindes deres ynd-
lingssange. Markeligt at vi bsrn ildrc
arvede nogen sangstemrne. Pigeme
skulle ud at malke H. 8, og forkarlen
fodrede heste flere gange i lsbet af afte-
nen; ca. kl. 9 fik vi kaffe eller andet om
sornmeren af og til frugtgrod.

Rengoringen var besverlig dengang
med de hvidskurede ting, borde m.m..
Dertil blev der brugt en hahnvisk snoet
fast sammen, samt sand og sebe der var
rent sammen.

Det fine hvide sand biev hentet ved
fiorden, og det brugle man ogs& til at
strs i staldene med. Vi havde stengulv i
ksld(en og bryggers, og der var komfur
og gruekedel. Der var ogsi et 1i11e, men
pcnere kokften, det blev ii<&e st meget
b*gt, men der og a1le {vt1ge steder
havde vi breddegulv, som blev skuret
og ferniseret.

Den minedlige vask var en streng
dag. Efter iblodsebring blev tojet kogt,
derefter vasket p6 vaskebrrt og kogt
igen. Vi fik da omsider lavet en vaske-
maskine, hvor man stod og vuggede
frem og tilbage.

Pi loftet havde vi en stor rulle med
kampesten i, den var der 2 om at bruge,
den aflsste manglebrrfret, som jeg
husker at min mor eller pigerne stod og
rullede med. Til sfiygning havde vi en
stor jempande pi komfuret, hvor tre
jern blev opvannet og skiftet ud efter-
handen.

En gang om mineden (ca.) blev der
bagt i stor ovn. I enden afudhuset var
der en stor sfue, bageshre. Der var en
lille forgang dertil, og efter stuen var



der et rum med ovnen, hvor der ogs& var
plads til noget at fine med. I den ene
side af stueR var der et stort dejtrug til
rugbrodsdej, som blev lagt aftenen far;
der blev eltet en surdej i, som var taget
fra ved forrige bagning. Om morgenen
blev dejen si eltet op igen, og senere
fonnet til vistnok 10-12 store brsd.

Der var ogsi et firkantet tnrg med
skr& sider, det kaldtes en flat og var til
sigtebrodsdej, som blev lagt om morge-
nen. Der var et l*gt, hvidskuret bord,
og ind til den side hvor ovnen var,
fandtes en bileggerovn, det er en
kakkelovn med lange ben og et rum,
hvor man kunne sette en vandkedel ind.
Man frede fra den anden side muren,
det var rummet med ormen. Ovenover
kakkelovnen var der sat nogle tremmer
op, der kunne man satte brsd ind til
havning.

Aftenen fsr der skulle bages, blev der
sat en terrveskrue med lyng ind i ormen.
Lyngen hentede man p8 heden om
efteriret. N6r teirveskruen var tendt og
brendt ud om morgenen, skulle den
varmes fardig og kores rundt i med en
dertil bestemt indrearing { ildrager ), det
var mest min far der passede dette. Nir
ovnen var vaxm blev asken fejet ud, og
si satte man fsrst rugbrodet ind,
dernest sigtebrod, og derefter var ov-
nen varm nok til kaffekage eller lign.

Rugmel og sigtemel var egen avl og
havde veret hos mslleren for at blive
malet. Vi fik ogsi lavet byggryn, alt hos
mslleren i Nsrholm, senere avlede vi
hvede og fik si ogsi lavet flormel.

Ca. en gang hver mined blev der
brygget sl. Man satte et kar med en tap
i bunden ind i bryggerset, lagde hahn i
bunden af karret, derpi malt, som ogsA
blev lavet hos molleren, af egen byg, sl
kom der humle pi og kogende vand.
Det stod til ncste dag og blev sE tappet

pA anker og kom i kelderen. Til jul blev
der lavet en sarlig fin, mork ol, senere
kom der si vand pi igen til en tyndere
sI.

Jeg kan ikke huske, at min mor
spandt, selv om vi havde en rok
stiende. Ulden blev sendt hen for at
blive spundet, og det hvide garn blev
brugt til uldtrsjer, men det der skulle
strilCces stromper af blev farvet. Flrene
blev vasket og klippet forir og efter6r.

Om efteriret blev der slagtet f* og
lam. En del deraf blev saltet, bl.a.
lfrrene, som derefter blev roget og an-
vendt som pileg om vinteren. Men steg
og frikasse blev der da ogsi. Finker
lavede man af hjerte, lunger, nyrer, no-
get lever og lidt smiben. Det hele blev
kogt, derefter ha*&et i smi stykker pi
hakkebret, tilsat salt, peber, log og ed-
dike og jarmet lidt. Talgen blev brugt
til lys.

Aftenen fsr der skulle stobes, blev
der tvundet vager af bomuldsgarn, og
disse blev sat pi nogle pinde. Om mor-
genen blev der kogt vand, og talgen
blev smeltet og heldt i. Lysene blev
dyppet og hengt mellem frinene p& en
stige, som var anbragt dertil. Efterhan-
den som de stivnede, blev de dyppet
igen, til de havde en passende tykftelse.

Et dagligt arbejde var renholdelse af
lamper og lygter. De skulle renses, vse-
gen klippes, glassene pudses, og de:
skulle Sldes petroleum pt.

Af juleforberedelser husker jeg, as
pebernodderne blev bagt tidligt i dac
store ovn. Naboerne lante plader hos
hinanden, si de kunne fylde ovlrec sF_
si man mitte tale sammen om, h'r..erolu
man ville bage. N6r pebernodder€ :sr
bagt, kom de i en mejerispand og hier-
gemt til jul; der skulle jo ogsi vss'e ffi&
til nytfrrsaften, rir bsrnene var l*de
rasle.



Nir der skulle slagtes gris, mitte en
af kvinderne ud at rcte i blodet til det
var afkslet. Derpi skulle tarmene
renses, de store til blodpolser, de smalle
til medister. Partering og det svrrge
begyndte man pa neeste morgen. Pas-
ning af fert<ra var ogsi krdndernes ar-
bejde.

Min mor havde altid mange
str<rukhsns. De rugede bide kyllinger,
ellinger og kalkunkYllinger ud.

Min mand har i sine erindringer
skrevet om, hvordan de som bsm m&tte
ud at trekke hallcelsemaskinen om afte-
nen. Det var jo fur de fik nogen
trekkraft ind. Jeg kan huske der blev
brugt en hestegang til treklrraft' En hest
blev spendt for en stang, der s& ks*e
rundt som en kamrsel. Der blev sk6ret
hal<kelse, kort vand op i en beholder,
der var en dyb brsnd i g&rden hvor
vandet s& blev pumpet oP, og vi havde
vandhaner b&de inde og i staldene.
Strarlle der terskes var der vist en hest
mere for.

Mens man brugle st&tag pi husene,
blev rugen tersket med plejl, det blev
det hele jo forhen og det blev man da
ogs& ved med flere steder. Vi fik
derefter en vindmotor. Den var god,
undtagen hvis der var stille vejr flere
dage i trak. Hvis ikke beholderen da
var Sldt op, miffe man hejse vandet op
med spande fra den dybe brond, og kene
til msllen for at fi korn malet til
grisene. Vindmslen blev aflsst af en
petroleumsmotor, som vi brugte indtil
elektriciteten kom, hvilket forst skete p&
min trjemegn i 1936.

Om forfrret gravede man tsrv i nogle
dage.3 mand ksrte til Restrup og havde
mad med til hele dagen. Den ene skar
tsrvene ud, en anden trillede dem hen,
hvor de slarlle lmgges i rakl<er, som
senere skulle vendes igen. Efter endnu

en tid blev de sat i skruer eller stalke,
og nfrr de vartsrre, blev de ks,rt hjem og
stablet i tsrvehuset. Altid var der nok at
bestille; haven skulle jo ogsi passes.
Frugt og bar skulle plukkes og tillaves,
der skulle jo laves saft og syltetoj nok
til hele 6ret. Vi havde altid mange
gester i mit hjem om sornmeren, fami-
liebesog. Min mors familie kom ofte,
som yngre betragtede de det ssm deres
andet hjern, idet min mors forreldre
dsde fra 10 born, hvoraf den yngste var
5 ar, si min mor blev der da, til hun blev
sift.

Jeg blev konfirmeret 1912 og hjalp
derefter til derhjemme de forste 6r. I
1915 kom jeg p& Strvring hojskole, det
var forresten det sidste ir min mors
morbror, Sgren Frederiksen, var for-
stander pi skolen. Derefter var jeg en
tid i Aalborg, da de derhjemme havde 2
piger.

Krigen var jo brudt ud i 1914, 0g i
1915 var der indlcvarteriag i mit hjem,
hvor der skulle laves mad til soidater og
en officer, heldigvis danske ( og ikke
som i L940, hvor vi mitte lukke vore
$em op for tyske soidater; det vax
svart). Krigen gik sin geg, med mange
lidelser, men Danmark blev forskinet
og merkede ikke meget og fik endog
Sonderjylland tilbage. Der havde mange
mittet lide under krigen, og de unge
blev sendttil fronten, til kamp for det de
nsdig ville.

Jeg var en tid pi et hotel i Aalborg,
det daverende aflroldshotel i Prinsens-
gade; ellers blev jeg nu derhjemme.

I 1919 blev jeg forlovet med vor
nabo, Niels Pedersen, "Vilsagergfod",
og den 29.9.1920 blev vi viet i NsrhoLI
kirke af daverende sognepr€st Ssren
Nielsen. Slegt og venner var samlet i
mit !iem.

Min mand havde nogle ir tidligere

%
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overtaget sit t$em og havde haft hus-
besfyrerinder. Mine svigerforeldre
havde bygget hus i ncrheden afg6rden.

Da min bror senere overtog mit barn-
doms$em, byggede mine foreldre hus
derved.

Min mand har jo skrevet erindringer
(se efterfolgende artilcel (red.)), og de er
mest fra vort falles hjem, hvor vi sam-
men havde siL mange gode ir, som jeg
mindes med taknemmelighed.

I L954 overtog vores son hjemmet.
Vores datter var da gift og boede i
Vadum.

Vi ksbte et hus i Hasseris, hvor vi
ogsi fik en god tid sammen. Born og
bsrnebsmbesogte os ofte, og vi fslte os
ogs& velkommen hos dem.

Den i1. dec. 1968 dsde min mand.
Han havde haft flere svare sygdomstil-
falde, som han bar med tilmodighed.
Jeg mindes, da han blev mere svagelig,
at han, efter at vare g6et til ro, kunne
istemme denne lille aftensang: Nu
folder jeg hand og tanke til rak for den
svundne dag .... eller: Jeg er tret og gir
til ro ....

Jeg sarmede min mand. Jeg tror, at
savnet er lige si stort for eldre, der
bliver alene, som for ynge. Kun ved
man jo som eldre, at man ikke har et
lu:lgt liv foran sig, men mi med tak,
ogsfr: for mange gode minder, se frem til
tiden herefter.

Jeg har da haft den glede, at alle
mine kere stadig er kommet til mig, og
jeg hos dem, og vi har kunnet glede os
safilmen pi forskellig vis, ligesom de
ogsi er mig til hjalp med mange ting.
Tak derfor! Min {vrrge familie og ven-
ner har jeg da ogs6 stadig forbindelse
med, men der er nu giet si lang tid, og
flere er g6,et bort, nu sidst min kere bror
Knud.

Jeg ml bede om tilgivelse bide hos

Gud og mennesker for, hvad jeg har
fejlet og forsemt i de mange 6r.

Af minder fra min barndomstid stir
hssten for mig som noget spandende.
Engang blev bide korn og hs jo mejet
med le, og det blev man ved med i nogle
6r. Vistnok fsrst i 6rene efter fuhun-
dredskiftet fik min far en slimaskine,
og s& en hesterive, der jo blev tnrl,rket
med en hest, og hset blev si revet szlm-
men i stenge, som derefter blev samlet
i stakke. Der blev en del arbejde med
h6ndrive ( en stor fiarive med vistrok
10-15 tender); det var pigernes arbejde,
ligesom at ffelpe med at kore hset ind
nir det var vejret. Det var dejligt som
barn at kcrre med fra engen i sidan et
las og bare ligge og kigge op i luften.

Nlr kornet var modent, og der var
hostvejr, mitte slimaskinen i gang igen.
Der ksrtes rundt om stykke! og der
skulle 3 mand til at binde (sommetider
4, hvis kornet var kraftigt ) for at ft det
bundet i neg, mens maskinen ksrte en
omgang.

Sommetider var der een, der rev det
sammen i neg med en krat (lille rive) for
opbinderen. Der skulle jo ogs6 laves et
bend af halmen til at binde neg med det
mAtte der svelse til, det skulle 96 hur-
trgt, og det var nok dejligt, om man
kunne n&atrefie ryggen og tarre sveden
af, inden maskinen n&ede rundt.

Pigeme var opbindere, og jeg mindes
den pane pakledning de havde til dette
arbejde: ret lange hvide kjoler eller
kitler med lange &rmer og en hvid lryse
stivet med virer. Den gik ud for ansiglet
og var bundet under hagen; der var en
flese ud om kanten og om halsen. Jeg
har ikke haft en sidan, men jeg kan
huske, at mine ssstre havde.

Kornet blev sat i uaver, 6-8-10 stk. i
hver, og stod s6 indtil det var tjenligt til
at blive kent hjem, si laden kunne blive

Vr"'

r9



fyldt op.
Nir s6 det sidste les var ksrt ind,

havde mor samme aften fesuniltid til
alle, som havde hjulpet til, og det var
vort hostgilde, hvor man si hyggede sig
sfiIrmen.

N5, udvikling var der da, om end den
gik langsomt. Far fik da sat pi slima-
skinen, hvad de kaldte et mejevark,
negene var ferdige til at binde, nir de
kom fra maskinen.

Senere kom arbejdet med kartof-
feloptagning ikke just festli€r at ligge
der og kravle og skrabe kartofler op. En
mand var foran til at losne dem lidt. Ner
vi var nogle styklrer i rcftlken, kunne der
da ogsi v&re lidt fellesskab med snak
og gemytlighed, og man si hen til, n&r
mor kom med en kurv med kaffe og
tilbehcn.

Si skulle roerne tages op og derefter
nedkules til vinterbrug. De havde jo
ogs6 givet et stort arbejde om som-
meren med lugning og udtynding.

Den 1. november syntes jeg var sidan
en underlig dag. Det var almindeligt
dengang, at folkene blev festet for et flr,
og som regel &a 1. nov. Der kunne da
v@re undtagelser. Det hendte da ogsi,
at nogle blev 2 eller 3 6r sanme sted,
men der var nu en rejsen den dag,

S& nermer sig julen. Jeg har tidligere
fortalt lidt om juleforberedelserne i
huset, men ude var der da ogsi noge!
man skulle vere ferdig med. Mellem
jul og nytir havde karlene fri om efter-
middagen, jeg tror naesten indtil hel-
ligtrekongers dag.

Juleaften fikvi risengrod og steg. Nf,r
vi havde spist, fik bsrn og karle hver en
kop pebernodder, som de kunne more
sig med, mens kvinderne fik ryddet og
vasket op. Mor og fax gik ind i den
anden stue og tandte juletree! og vi
kom alle og slog treds om treet og sang

julesalmeme, som man vel gw de fleste
steder, endnu dq og alle fik da en lille
julegave. Pi teet hang der poser med
godter, som vi hver fik en af,

Far leste juleevangeliet og senere qn
fortelling af en julebog. Mine foreldre
ksbte altid .JULESTJERNEN", og den
kan fis endnu. Aftenen sluttede med
katre.

Juledag om aftenen, "STAFENS-
AVTEN', var det skik at store born og
unge gik rundt og provede at lave for-
skellige lajer, gemte kaffekander, msg-
bsrer og andet; si mitte man ud at lede,
da det var ting, der ikke godt kunne
undveres.

Nytirsaften var bsmene ude at rasle,
nogle ogs& om eftermiddagen. De smed
"Potter p& dar", nogle potteskir og lign.

NSr vi slagtede til jul, tog vor slagter,
Per Tybo, svinebleren og bleste den
op, bandt en snor om, og nytirsaften fik
et af berrnene den, og lavede si en slags
musik dermed. Si kom der bssser med
knaldhetter, som kunne give et lille
skud. Mine brsdre fik sidar:ne.

Nir bsrnene havde lannet nolg blev
de budt ind hvert sted og fik pebernod-
der i en stofrose, som deres mor havde
syet, og den blev vel fyld! til de skulle
hje* til aftensmaden og fejre nytirs-
aften.

Der er nu giet s5 mange ir siden d4
og alt er meget forandref og jeg kan
doje med at folge med nu i alt, hvad der
sker, men mi sige Gud tak for den tid
jeg harhaft og bede om hans hjelp ogsi
til det sidste stykke vej her.

Ja fuene de rulle og skiftes om pfr
jor4 og vore navne glemmes som sne,
der faldt i {or.

Men vor Herre i det hoje, han lever!

Kristine Melgird Pedersen f. Nielsen
(1e86).
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ERINDRINGER . AF NIELS PEDERSEN, GARDEJER PA VILSAGERGAARD MELLEM
NORHOLM OG KLITGARD, FglDT I {883 OG DgD I {968.

Indsamlet og forkortet af Knud Dittmer, NErholm.

'&.,,

Barndommen

Selv om vi tidligt mitte $elpe i mark
og ved kreaturernes pasning, havde vi
dog ogs6 tiere nogle opmuntringer,
"store oplevelser", som f. eks. at far
engang ved nytirstid kom hjem med to
knaldbssser til os, der vistnok havde
kostet 25 sre stk.; da var der vel nok
hsjtid for vi drenge. De fleste gange
ellers, n6r min far var i Aalborg, stod
det pi et kremmerhus bolcher, der visl-
nok dengang kunne ksbes for 2 sre. Vor
sommerudflugt var gerne "Store-Nibe-
Marked", og til vor ridighed fik vi
geme hver den anselige sum af 25 sre
udleveret, og kunne more os si meget,
syntes vi, for denne kapital, og jeg tror,
vi var lige s& glade og tilfredse som nu,
med de mange penge p& lommen, som
born og unge nu om dage har.

Min skolegang begyndte da jeg var

6Yz e\ si vidt jeg husker. Det var i
Klitgird Skole (der nu er nedlagt), og vi
fft ogs& dengang en god undervisning,
som jeg synes godt kan sti mil med den
undervisning der nu om dage gives i
landsbyskolen. Dette skyldes natur-
ligvis, at vi var si heldige at have
lerere, der ansvarsbevidste og fuldt gik
op i deres gerning, oghvemb&de bsrne-
nes timelige og andelige vel Iipi sinde.
Det fsrste par ar, jeg gik i skole, havde
vi en lerer, Pedersen Bach. Efter denne
kom en lerer, der hed Bjornbag og de
sidste par 6r, jeg gik i skole, havde vi en
larer, der hed H. C. Ssrensen. Han blev
der i ca. 30 er, fil han tog sin afsked, og
har efter aLt x dsmme haft stor betyd-
ning for egnen, bAde med hensyn til at
give bornene gode kundskaber, og ogs6
for hele befolkningen som helhed, idet
han sogte at samle bide unge og aeldre
til moder, hvor han javnt og inderligt

v.

Niels Pedersen, vilsagergaard med hustru Kristine Melgaard pedersen, 1945.
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Petine ogHans Chr. Senensen
Lererpar i Klitgdrd Skole til ca- 1925

forkyndte Guds ord til frelse for dem,
der ville hene, og hvor hans hustnr med
sin klare og gode sangstemme, pi bed-
ste mide hialp til at give disse msder
indhol4 der betsd meget, og jeg tror,
lerer Sarensen og frues liv og virke
lenge vil leve herp& egnen.

Min konfirmationsforberedelse fore-
gik i Nsrholm Prestegird. Stedets
prest var dengang en pastor Kirkegird;
jeg husker egentlig ikke si meget om,
hvad der blev os fortalt, eller hvad vi
skulle lere udover, at vi slqulle lare
nogle salmer udenad. Det, som sttr mig
i mest frisk minde, er at tage huen or-
dentlig af, n8r jeg undertiden modte og
hilste pE presten ude i girden. Jeg mi
vel en dag ik*e have €et den rigtigt
loftet, forjeg fik i hele klassens p6hor at
vide sidan noget som, det var ikfte at
hilse bare at give den et stsd. Jeg blev
gruelig flov og glemte aldrig siden,

mens jeg giktil prest, at f6kasket-
ten lsftet ordentlig af.

De unge ir

Jeg husker da ogsi, at min
broder og jeg, straks efter at vi
begge var konfinnerede, terskede
det meste af avlen, som da foregik
med plejl. Det var et drajt og en-
somt arbejde for sidan to knegte,
at st& indelukket der den halve
vinter. Dette fik da ogsi ende, da
min broder herefter fik lyst til bo-
gen og laste til lrrereksamen,
m&ske noget af den grund, at han
ved et uheld havde p&draget sig en
lfrrbensskade.

Jeg fik ogsi fri en vinter for
dette arbejde, og forresten ogsi alt
andet, idet jeg 17 er gammel ved

juletid fik en sterk betendelse i det ene
ben, om det var efter et slag husker jeg
iklceo men det flsd st€rl<t fra et &bent
sfrr, og jeg mitte holde sengen til hen ad
foriret.

Mine fsrrste r:ngdoms8r formede sig
ellers som for de fleste andre unge.

Pi Eojskote

Men udlangslen efter at se og lere
noget var efterh&nden blevet strrh s&
jeg besluttede at tage pi hojskole. Jeg
var dengang 25 Ar og havde ikke fsr
veret \iernmefra. Jeg var da den p&fol-
gende vinter pi Beirkop llojskole, hvor
dengang den vistnok semderjysk fsdte
forstander Fr. Thomsen ledede skolen,
og hvor var han en pregtig mand som
jeg endnu mindes med tak. Han kunne
v&re gemytlig, og han kunne tage
alvoren &em, og med milde og varme
blikke sli det fast, som han fortalte os i
timeme. Nir hans: "Jeg kan forsike jer,

fk/
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mine Elrge vennet'', lsd til os fra taler-
stolen, blev der lyttet, og mange er de
sikkerq der fra ham fik noget, der har
haft irrl-dning for dem for hele 1ivet. Vi
merkede ogsi hans karlighed tii Ssn-
derjl'liand, der dengang helt op ril
Koneeien hsrta til Tyskland, og det var
has. sa vidt vi kunne skonne, en stor
sorg, og hans hib var da ogs6, at denne
vor la::dsdel igen skulle blive forenet
med moderlandet. Dette hans syn pi
vort fraskilte land har haft stor betyd-
ning fbr mig, si jeg altid siden har
elsket, og geme vil vare med til at
ststte slesvigerne i deres kamp for at
bevare modersmilet og engang n& hjem
igen.

Til "udlandetto

Jeg besluttede da ogsi fra hojskolen
at tage plads i Semderjylland der som
nevnt pi den tid hme r.rnder det tyske

rige (fra 1864). Det var i 1909 jeg rejste
derned og hvor giorde det mig ondt, at
se de tyske uniformer si snart vi var
n&et over grensen. Den smule bagage,
en solle, fattig hojskoleelev havde, blev
gennemrodet, og toget ks*e videre. Jeg
ksrte sl biiligt jeg kunne, hvilket vil
slge 4. klasse, og behageligheden d6r
bestod i, at man kunne sti og holde sig
ved en sfump tov, der var fastgiort ved
loftet, for at maa ikke skulle valte
omkuld. Det var den eneste luksus, der
ho*e til 4. klasse (stiplads). Snarr si
man da ogsi kun tyske flag og vort
smuklke gamle Dannebrog mStte ligge
gemt og t&lmodigt vente pi andre tider.
Ligeledes s& vi jo ogs& nu lann tyske
navne ved stationer og i byer, og tyske
- for mig uforsr{elige - kommandoord,
hvorefter passagererne skulle rette sig.
Jeg skulle ikke lengere end til Haders-
lev (Hadersleben) og derfra med en
smalsporet bane (Kleinbahn) til mit

u

Vilsagergird midt meliem Nerholm og Klitgard, er 2000.



bestemmelsessted, Stenderup pr. Osby.
Et lilleput lokomotiv trak her toget, og
dets flojten minder mig i tanken om en
drengs piften i en selvlavet hyldeflojte.

Jeg havde plads p6 en g6rd,
(Hojbogerd) pi ca. 150 tdr. land, som
forkarl - avlskad brugtes mest der.
Ejeren hed Hans C. Hansen. Jeg fik at
vide, at han faldt i furste verdenskrig,
hvor han giorde tjeneste som tysk
borger; et herdt job at miste livet,
tilligemed ca. 6000 andre danske
slesvigere for en sag, der ilfte var deres.

Pi landbrugsskole

Jeg opholdt mig der fra april til
november og rejste til Haslev Land-
bntgsskole 1910-11, hvor jeg opholdt
mig den fulgende vinter for at dygtrg-
geire mig til min fremtidige landmands-
gerning.

Det var en god og udbytterig vinter,
hvor vi ogs& var ude at bese forskellige
virksomheder, bl. a. det store mejeri
'Trifoleum", der vist var landets storste,
i hvert fald dengang. Vi var ogsi ude p&
flere store girde og se deres store
besetninger m.m. P& landbugsskolen
kom forstanderen fra Seminariet ogs5
og holdt foredrag for os elever om
forskellige ertner.

En tur havde vi ogsi til Ksbenhavn
og bes& forskellige museer og steirre
virksomheder og bl. a. Gl)ap-
toteket.

Ladefoged pi Lolland

Fra landbrugsskolen fik jeg plads p&
en store gerd pi Lollan4 Kirstinefeldt,

som med\ielper eller ladefoged, som
det hed i annoncen, jeg sogte pladsen
efter. Den var ph225 tdr. land, ene stiv
lerjord som "Sydhavssernes" jord mest
bestir a{ helt fonkellig *a den, jeg var
vant til at arbejde med derhjemme. En
helt anden behandling, og pe det refie
tidspunkt, krevede denne jord for at
blive bekvem ved sitid, men jord, der
kan give et stort foldudbytte i sammen-
ligning med Nord- og Vestjyllands
tildels lette marker.

Vi havde pi girden en hel del po-
laldcer, 8 piger, der mest arbejdede i
sukkerroerne (vi havde 50 tdr. land med
fabriksroer), og nogle karle, der hjalp
med alt arbejde tilligemed nogle dagle-
jere. Polakpigerne boede samrnen i 6t
hus et sty*ke fra girden, og en gang om
ugen eller si, blev der kort nogle sekJce
kartofler hen pi "kasernen", som den
kaldtes, og det udgiorde, si vidt jeg ved,
hovedsagelig deres behov tii livets
ophold.

'tF-:,

Niels Pedersen

PS:
Efter et par er - bl. a. som forvalter

pi en proprietergird ved Vejle, vendte *b*
Niels Pedersen definitiw tilbage til
fodegirden, Vilsagergfrrd, som en sar-
deles velskolet mand. Han var da 30 er
og klar til at overtage g6rden. Hvad der
ventede forude - rgteskab, bsrn og z
verdenskrige - kan der fortalles om i et
senere numrner af dette blad.

Knud Ditnner
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EN SKOLE I S€'NDERHOLM

'K,

Saasom Hans Excellence IIr. Gehej-
meraad og kongelig Majestats Ridder,
hojadle og velbaarne Herre Fh. Gene-
ralmajor Levetzau af ser Fromhed og
gudelig Ir..er for at befordre Guds salig-
goreade Kundskab og hellige Vaxt i
Herren hos sine Tjeneres opvoxende
Ungdon har overladt Kirkeladen som
det beh'emmeste Sted i Byen eller ved
Kirken di et Skolehus og allerede giort
stor Omkostning paa dets fornsdne
Reparation, men og til at lonne og un-
derholde en Skolemester, som Vinter og
gsmrner forsvarlig skal undervise Ung-
dommen i Guds Kundskab, kristelige
Seder. at iese iBager, at skrive, regne
etc.- har dertil kontribueret Renten af
200 R.dlr.'s Kapital, saa er det vor Pligt
og S${dighed, at vi, opmuntrede ved
den gode Herres saa bersmmelige og
lon erdige Eksempel, men farst og
sidsr iii Taknemmelighed imod vor
Gud, af hvem vi have alle Ting, il{<e
alene indvie og opofre Herren vore
Bom, nea og en del af Guds forlenede
Velsigneise til deres ,rEre og Lere og
efter hojeste Samvittighed drage Om-
sore for, at den, som herefter skal have
og undervise vore Bom, saa tilborlig
bliver underholdt af os, eftersom en
Arbejder er sin Mad og Lsn vcrd efter
Kristi Ord, at han uden hjerteaedende
Sorg med Lyst og Troskab maa fyldest-
gsre saillme sit Kald, at de Born, som
betros harn under Hrenderne, markelig
og kendelig forfremmes og tiltage i,Er-
barhed, kristelige Seder og al god Un-
dervisning. Thi haver vi efterskrevne
Mend, nemlig (Navnene paa 48 Mend
og 5 Kvinder), alle boende i S6nder-
holms By, med en god og kerlig Villie
saaledes med hinanden vedtaget, nem-

lig at af hver Gaards Mand, enten han
har Bsrn eller ej, skal gives aarlig til
Skolemesteren en Sknppe Rug og af
enhver Halvgaardsmand, enten han har
Bsm eller iLrfte, en Skeppe Byg, men af
Gadehusmendene skal gives af hvert
Ildsted, enten de have Bsrn eller ikke,
fra 8 Sk. til 1 Mk., dog er det at ag[e, at
Prasten aarlig med tvende af sine Med-
hjelpere samt 2 andre samvittige Mend
her af Byen skal efter hojeste Samvit-
tighed moderere og legge det efter en-
hvers Lejlighed og Vilkaar; men skulde
nogen af Gadehusmandene vere saa
uformuende, at han ik*e formaaede at
give 8 Sk., da erbsd Presten sig at
betale Skolemesteren for hver ufor-
muende I Sk. Herhos love vi for dette
Aar, afhverhel og halv Gaard skal ydes
et godt og ydefert Les lldebrand, men i
efterfolgende Aaringer at grave og fore
ham hjem hvert Aar af Gaardmendene
ZLaq afHalvgaardmendene I Les, og
af Husmendene derimod skal gives et
Boring Kaal. At alt def som er indfurt,
af os og vore Efterkommere ubrodelig
skal holdes, have vi deue med vore
sedvanlige Bomerker og Hander
bekreftet og i dybeste Ydmyghed
ombedet hojbemeldte vor hojgunstige
Husbonde med os til Viterlighed og
Stadfestelse at underskrive.

Actum Ssnderholm den Z5de Okto-
ber 1690.

(Fra Aalborg Tingbog)

a-
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RETTELSER TIL BJERGPOSTEN NR. 23, 1999.

Side 18:

Billedteksten skal vere:

Amtsskolekonsulent J. M. Lauritsen

Side 20:

Drengen i bageste rekke nr. 7 er

Villads Henriksen.

Hvem er denne mand ?

' . 4 ' : '  
:

Billedet af denne nydelige mand, der er Uterret fotogruf"; fro, i*guf.r, Lehm
Ssrrensen i Dronninglund i 1931 er fundet i fattighuset i Nstrhohn.

Er der nogen der kan bidrage med oplysninger omo hvem manden pi fotografiet er
og m&ske noget om, hvilken tilknyndng han har haft til Nsrholm??

e
ret;

Eb;.
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Arne Thomsen for den indsats, de har
ydet i bestyrelsen, og de har begge grvet
udfiryk for, at de ogsi fremover vil rogte
foreningens interesser som kontakfper-
soner til henholdsvis eldrecenteret i
Frejlev og pressen.

Vort foreningsblad'Biergposten" er
blevet godt modtaget af medlemmerne,
og vi vi1 ogsi fremover bestrabe os pi,
at de beretringer, der kommer deri, er
s& korrek:te som muligt, Dette er af
stsrste betydning, da det jo betragtes
som et historisk dokument om fortiden
og nutiden for fremtiden. I den for-
bindelse er det besluttet fremover at
lave en lille rubrik med evt. rettelser til
det sidste nr., men det skal vere
vesentlige rettelser, der f.eks. kan vere
af ukorrekte nayne, tider og steder
o.s.v.

Efter generalforsamlingen fortalte
formanden for "Nsrholm Borgerfore-
ring", Bent }laybye om planeme ved-
rerrende landsbyfornyelse og bevaring
af landsbyens milj6, som aftrenger af
lokale samlingssteder, indksbsmu-
ligheder og ikke mindst skoleforhold.

P6 det efterfolgende konstituerende
bestyrelsesmgde fik Karsten Mortensen
posten som n&stformand, de owige
poster og udvalg forblev uandrede.

Foreningen var igen i 6r representeret
ved byfesten i Ssnderholm, hvor vi
ogs$ denne gang havde ffiet en mand-
skabsvogn stillet til ddighed af tsm-
rerfirmaet oKvist og Kristensenrr. Der
var som sadvanlig stor interesse for
vore arkivalier, specielt vort billedma-
teriale og owige lokale historiske dolnr-
mentationer. Der var begge dage godt
besog og det resulterede i bide nye
kontakter og nye medlemmer.

Den irlige aftenudflugt var henlagt til
"Boldrup Museum" ved Neirager. Der

var samlet ca. 60 af vore medlemner,
der fik en meget interessant aften ud af
det, ikfte mindst tal1<et v€re museets
leder Hans F. Jenseno der er en under-
holdende forteller.

Der er i indeverende 6r indksbt edb-
udstyr, og softwareprogrammet o'Arki-

bas" er efter et fordelagtigt tilbud ind-
kobt og installeret. Det er efter en indar-
bejdsperiode vort onske, at alle arkiv-
medarbejdere vil blive fortrolige med
udstyret, som rurnmer rigtig mange
fordele. I starten er det overladt en per-
son, Mogens Ejersbo, at vare ansvarlig
for edb-driften.

Pi grund af for lidt plads i arkivet, har
der veret anvendt plads i Frejlev skoles
arkiv. Materialet her er gennemgiet og
ajowfort. Da menighedsridet i Sonder-
holm i en periode under ombygning af
menighedshuset var i bekneb for msde-
lokale, blev arkivet stillet til r&dighed.
Vi har senere til brug pi arkivet fra
menighedsr8det modtaget en kaffe-
maskine.

Efter flere 6rs debat. om indtaling af
tekst til vor lokale fitm, optaget af pas-
tor Sv. Aa. Reerslev i 6rene 1962 -
1964, er dette nu en realitet. Indtalingen
er foregiet pi egnens dialekt af A.
Staun Bendtsen, Ssnderholm. Det
fardige resultat foreligger dog endnu
ikke pi nuverende tidspunlct.

Der er foret4get revision og nyoptyk
af vor oplysningsfolder. Denne kan af
interesserede rekvireres hos bestyrel,
sens medlemmer og i arkivet.

I 6rets lob har der veret nonnalt
besog pi arkivet i ibningstiden. Vi er
meget glade for de gester, der kommero
men vi vil meget gerne se flere og gerne
nye. Der kommer nasten altid en del
nye oplysninger eller korrektioner un-
der et besog pi arkivet. Vi er altid

ry



meget interesserede i oplysninger om den ene eller anden mide har ydet en
vor egn og dens befolkning gennem indsats eller bidraget med materiale til
tiderne. Specielt undergir det ostlige arkivet eller "Bjergposten"-
omride store forandringer i disse 6r, s8' Det er til opmuntring for os alle, n&r
derfor forsoger vi at samle si mange der vises interesse og forst&else for vort
oplysninger som muligt fra nutiden til arbejde.
gavn for fremtiden.

Der skal rettes en tak til alle, der p& Hardy Frandsen.

GENERALFORSAMLING

Foreningens ordinere generalforsamling afholdes
Torsdag den 8. Februar 2001 kI. 19;0

I

Ssnderholm Sognegird.

Dagsorden ifolge geldende vedtregter.
Kaffe/The 10,00 kr.

*'

Besfvrelsen

AFTENUDFLUGT, ONSDAG DEN 13. JUNI 2001.

Aftenudflugten gfu i 2001 til Vildmosemuseet, Paukcrvej 15, Brrnderslev.

Der bliver afgang fra Senderholm Kirkeplads kl. 19,30. Der skal betales k. 25 per
person i entr6. Katre medbringes.

Besryrelsen **

ARKIVETS ABNINGSTIDER

Arkivet er beliggende ved Ssnderholm Skole og er ibent fra kl. 19,00 - 21,00 den
fsrste og tredie onsdag i hver mined med undtagelse afjuli mined. Arkivet kan, om
ngdvendigt, besoges udenfor de ordinere &bningstider efter forudgiende aftale med
et bestyrelsesmedlem.

Arkivets postadresse er: L.H.A., Verdisvej 3, Frejlev,9200 Aalborg SV.
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