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Claus Johannsen
På Gunderup kirkegård står denne bemærkelsesværdige gravsten. 
For ca. 125 år siden blev Danmarks Afholdsforening stiftet, hvor 
Claus Johannsen var den første landsformand. 

Artiklen fra Aalborg Amtstidende om Claus Johannsens 85 års 
fødselsdag har vort medlem Gudrun Jensen, Klarup fundet på 
biblioteket og har desuden renskrevet det. Dette burde have 
været bragt her i bladet i 2005, da det var 125-året for 
stiftelsen af De Danske Afholdsforeninger, men det nåede vi ikke 
at få med dengang, så derfor: bedre sent end aldrig…..

I anledning af hans 85 års fødselsdag i 1926, skrev Aalborg 
Amtstidende følgende interview:

85 Aar

Torsdag den 26. August (1926 red.) fylder Cl. Johannsen, Vaarst, 
85 Aar.
Saa store, runde Tal er der sjælden Lejlighed til at notere i 
Fødselsdagskalenderen, og naar det saa tillige gælder en saa 
landskendt Mand som Afholdsfolkenes anerkendte Høvding, saa er 
det rimeligt, at der skænkes Fødselsdagsbarnet særlig 
Opmærksomhed.
- Ret og rank og morgenfrisk staar Cl. Johannsen paa Stationen i 
Vaarst, da 9-Toget Nord glider ind.

Morgenfrisk er egentlig ikke det rette Udtryk, Kl. 9 er for en 
Mand med Cl. Johannsens Daginddeling ingenlunde Morgen, men 
derimod langt hen paa Formiddagen. Det har alle Dage været hans 
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Skik at staa op Kl. 5. Saa gaar han over i Gaarden, som nu er 
Sønnens, en Tur gennem Haven og Staldene derfra ud i Marken.

Det er gammel Vane fra min Ungdom, siger Cl. Johannsen, da blev 
vi purrede op, og da var Arbejdsdagen baade haard og lang.

Naa, føjer han til, Nutidens Landboungdom og Landbostand i det 
hele taget udretter ogsaa noget. Derom vidner den mægtige 
Afgrøde, som dette Aar bringer, der er lagt kræfter i for at 
forberede en saadan Høst, og der lægges Kræfter i for at bjerge 
den.

Men en forbavsende Forskel er der mellem før og nu paa næsten 
alle Omraader. Maskiner og Befordringsmidler har vendt op og ned 
paa alle mulige Forhold. Nu bringes baade Brød og Øl og meget 
andet i al almindelighed ind i Huset ogsaa til Landbohjemmene. 
Der knytter sig ikke mere den dybe Følelse til Brødet som 
Hjemmets dyrebareste Frembringelse. Det er ikke nu som den Gang 
fremgaaet af et stort og omhyggeligt personligt Arbejde indenfor 
Gaardens og Husets rammer. I min Ungdom og langt senere op i 
Tiden fik Brødkornet den bedste Plads i Marken, nemlig Brakken, 
det blev saaet med den kyndigste Sædemands Haand, høstet med Le 
og sammenbundet med varsom Kvindehaand. Det blev stubbet og 
plejet paa Marken og hjemkørt efter de bedste Regler, det fik 
den sikreste Plads i Laden, blev tærsket med Plejl, kastet med 
Skovl, renset med Sold og baaret paa Loftet til forsat 
omsorgsfuld Behandling. Sæk efter Sæk af den dejlig Rug blev saa 
Aaret rundt kørt til Mølle, og Husets Kvinder lagde Dej om 
Aftenen, slog den op om Morgenen, ildede Ovnen, fejede den og 
skød den lange Skodde Brød ind til bagning. Naar saa de mange 
vellykkede, nybagte, dampende Brød sendte deres herlige 
kildrende Duft gennem Stuerne, saa følte alle, baade unge og 
gamle, at Hjemmet var velsignet med en af Jordens allerrigeste 
Gaver, og at saadant Brød var mere end Løn for alt det Arbejde, 
der var udført. Der stod Respekt om det daglige Brød.
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Det var noget af en Begivenhed at køre til Mølle i de Tider, 
særlig spændende var Turen med Julekornet, hvoraf saa meget 
skulde pilles og sigtes. Der var kun ganske faa Møller. 
Hovedmøllen for Størstedelen af Fleskum Herred var Gudumlund 
Vandmølle, foruden den var der kun Tiendegaardens Vindmølle og 
den lille vandmølle i Flamsted. Egnens mange Vindmøller er 
bygget senere. Gudumlund Vandmølle, som af Hensyn til 
Vandstanden i de store Engstrækninger for store Løsepenge blev 
nedlagt for 60 – 70 Aar siden, hørte under Lindenborg, men 
dreves  i en lang Aarrække af Møller Jørgensen, der var en meget 
anset Mand. Der findes ikke Spor af den Mølle mere, derimod blev 
der opført Vandmølle i Gudumholm.

Der var altid stor Søgning til Vandmøllen i Gudumlund men de 
sidste 5 – 6 Uger før Jul var der ligefrem Trængsel. Møllen gik 
baade Nætter og Dage, og den dygtige Møllersvend, Peder Vammen, 
havde al sin Snildhed nødig for at klare sig over for de mange 
Kunder, der hver især søgte at komme i første Række for at sikre 
sig Malingen til Julebagningen. Det ville være en Skam og en 
Ulykke ikke at have den ting i orden. Møllegæster langvejs fra 
ventede ofte Natten over for om muligt at spare en senere Rejse 
paa de daarlige Veje. Gudumlunds Kro laa ikke langt fra Møllen, 
og der blev undertiden kørt rask hjem, naar Julekornet laa malet 
bag i Vognen.

- - Store Fremskridt er der gjort gennem de mange Aar, jeg 
husker, fortsætter Cl. Johannsen, og nu er de mange med i 
Fremskridtet.
Saaledes var det ikke før. Det var vel hen sidst i Tredserne, 
tror jeg at Godsejer Westenholtz, Refsnæs, som Medlem af 
Direktionen for Aalborg Amts Landboforening indbød til 
Foredragsmøde i Lindenborg Kro – der mødte kun ganske faa, 
deriblandt Mads Sørensen og jeg.
Men der var hist og her i Landsbyerne enkelte fremragende 
Bøndermænd, som trods Datidens mangelfulde Redskaber og faa 
landbrugsmæssige Hjælpemidler drev beundringsværdige Landbrug.
Her i Vaarst havde vi i Fyrrene og Halvtredserne en sjælden 
dygtig Foregangsmand i den store, kraftige Bonde Søren Svendsen. 
Han brakkede, drænede, merglede, kørte Dynd fra Kæret til 
Sandjorden og Sand fra Marken til Mosen. Der stod store, rene 
Afgrøder paa hans Jord, i flere Aar dyrkede han Masser af 
Hvidkaal. En værdifuld Hestebesætning, deriblandt som Regel et 
par gode Hingste, havde han, en Snes fine, røde Malkekøer, 30 
spanske Faar. Mælken blev behandlet paa det bedste i Hjemmet. 
Side om Side med Gaarden Drift drev han en ret alsidig 
Handlevirksomhed, han havde saaledes stor Vognfabrikation. En 
meget stor Omsætning havde han med Mjød, Honning og Voks. Naar 
Tiden var inde til det, indsamlede han fra vide Kredse Bimassen, 
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som saa blev bearbejdet under ret store Forhold paa hans Gaard 
og lagret i Oksehoveder, Tønder og Ankere til senere Salg.
Denne i mange Henseender betydelige Mand, staar den Dag i Dag 
saa levende for mig. Sammen med ham, der var i Mandomsaarene, 
red jeg som Dreng i 12 – 14 Aar hvert Aar i nogen Tid fra By til 
By for at opkræve tiende. Min Fader havde forpagtet 
Præstetienden, og Søren Svendsen havde Konge og Kirketienden af 
Føl, Kalve, Lam og Bistader. Mange ejendommelige og Interessante 
Oplevelser var der paa disse Ture. Han var en glimrende Rytter, 
med Dygtighed havde han deltaget i store Væddeløb i Randers, og 
han havde altid en fortræffenlig Ridehest. Som voksen fik jeg en 
udmærket Knabstrupper, men naar det en gang imellem ganske 
uventet faldt Søren Svendsen ind rigtig at spore Hesten, var det 
mig ikke muligt at følge ham, saa længe det stod paa.
- Henne i Byen Oppelstrup var der nogle dygtige Gaardmænd, som 
med megen Energi drev stor Kartoffelavl med Kreaturfedning for 
Øje, Hvert Efteraar købte de nede i Vendsyssel saa mange ældre 
Køer, som de kunde huse, og fedede dem med Kartofler, Kløverhø 
og lidt Rivelse. Efter Jul kom der Randersslagtere og købte 
Fedekøerne til Priser, som gav Landmændene udmærket Fortjeneste.

--- Saaledes fortæller Cl. Johannsen med beundringsværdig 
Hukommelse Træk efter Træk fra gamle Dage, og hvad mere er, hans 
Hukommelse er lige saa sikker, naar det gælder Nutiden.
Besøget bliver længere end beregnet, der er ikke tale om at 
komme med første Tog. Nu dækker den flinke Sønnedatter, som 
styrer Huset for Bedstefaderen. Middagsbordet, hendes Forældre 
kommer over og deltager i Middagen. Cl. Johannsen er 
tilsyneladende uden Spor af Træthed, med i Samtalen ved Bordet 
og erklærer paa det bestemteste, at han absolut ikke trænger til 
Middagshvile.

- Inde i en af stuerne hænger der tre store Billeder, som Cl. 
Johannsen blev skænket i 1904 i Anledning af Afholdssagens 25 
aars Jubilæum. Grundtegningen i alle tre Billeder er som et 
Danmarkskort. Paa det ene er der, spredt ud over Landets Egne, 
Fotografier af kendte Afholdstalere, placeret efter Hjemsted, 
paa det andet er paa samme Maade samtlige Kredsformænd og paa 
det tredje Afholdsværter.

Uden Briller og paa Afstand ser den gamle Kæmpe med synlig Glæde 
paa den Skare af Mænd og Kvinder, som gennem de mange Kampens 
Aar stod ved hans Side i Arbejdet for den Sag, der i saa rigt 
Maal blev hans Livssag. Med sikker Haand peger han snart paa den 
og snart paa den og drager Erindringer frem fra Samarbejdet med 
dem.

- Saa er der et stort Billede af samtlige Landstingets Medlemmer 
i 1878. De er nu alle døde paa én Mand nær: Claus Johannsen. Der 
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var Liebe, Estrup, Nellemann, Ploug, Skeel og mange flere af de 
gamle, kendte politiske Navne.

C. Johannsen var Landstingsmand fra 1874 – 1882.

- Jeg var Sogneraadsformand – fortæller Johannsen nu – og det 
var mine Kolleger i Sogneraadet, der fandt paa, at jeg skulle 
være Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Aalborgkredsen 
1872. Det gik forholdsvis godt, jeg fik 596 Stemmer mod 
Justitsminister Kleins 748, og ved Valget 1873 naaede jeg ham 
paa 9 Stemmer nær. Der blev Omvalg, ved dette strammede Højre 
sig vældig op, og jeg blev ikke Folketingsmand. Blandt mange 
interessante Erindringer fra de Dage husker jeg i Øjeblikket 
følgende:
Forud for Valget den 14. November 1873 gik der haard Valgkamp. 
Jeg havde begyndt mine Møder i Aalborgkredsen og blev den Dag, 
da jeg skulde have Møde i selve Aalborg, meget overrasket ved at 
træffe J. A. Hansen og C. Berg. De kom med tidligere 
Folketingsmand, Pastor Berthelsen, Bjerregrav, og ønskede ham 
opstillet i Stedet for mig. Jeg var mere end glad for at blive 
fri, og vi gik til Møde med det Forsæt, at Berthelsen skulde 
være Venstres Kandidat.

Han blev det imidlertid ikke. Det er vel bekendt, at dette Møde 
var et af de største og mest urolige, Aalborgkredsen har
oplevet. Byens Højre vilde ikke høre Venstres Føerere. Der kom 
ikke noget ud af det hele. Berthelsen kom slet ikke frem paa 
Mødet, og han erklærede, da vi efter dette atter var sammen, at 
en Kreds med saadanne Vælgere vilde han ikke repræsentere. Saa 
maatte jeg, hvor nødig jeg end vilde tage fat igen.
- Da der i 1882 skulde være Landstingsvalg, kom jeg personligt 
til at staa overfor Valget mellem Politik og Afholdssag. Jeg 
valgte Afholdssagen og har aldrig fortrudt.

- Nu er det mit Haab, slutter Cl. Johannsen, at det af C. C. 
Heilesen udarbejdede Forslag under den sagen. Viser der sig saa 
ved den et Flertal for forbud, er Tiden inde ene eller anden 
Form maa føre til en første Afstemning i Forbuds til Lov om 
Reglerne for den endelige Afstemning. 
A.C.

Aalborg Amtstidende aug. 1926

Vi har også benyttet Internettet, hvor man kan finde meget og på 
følgende link http://runeberg.org/dbl/8/0509.html ligger det 
Dansk Biografisk lexikon har om Claus Johannsen:
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Johannsen, Claus, f. 1841, Afholdsmand.

Han stammer fra en sønderjysk, til Lindenborg Gods
ved Aalborg i Slutningen af det 18. Aarhundrede
indkaldt Skolelærerslægt og fødtes 26. Aug. 1841
i Vaarst. Forældrene vare Frantz J. og Else
f. Pedersen. Sin Barneundervisning fik han i Byens
Almueskole; men senere har han ved Selvstudium
erhvervet sig solide Kundskaber paa forskjellige
Omraader. Skjønt han i sin Ungdom maatte udføre
strængt legemligt Arbejde, fik han dog tidlig
Lejlighed til at deltage i Oplysningsarbejdet
i Egnen paa forskjellig Vis. Det var særlig
den bevægede Valghandling i Bælum 1866 -- altsaa
midt under den daværende Forfatningskamp --, der
kaldte ham frem. Efterhaanden blev han Medlem af
Sogneraad og Amtsraad, fik oprettet en Sparekasse
og en Sygekasse i sit Fødesogn, blev Medlem af
Bestyrelsen for Husmandskreditforeningen, Dommer
ved Dyrskuer, Medlem af Repræsentantskabet for
Hagelforsikringsforeningen og af Repræsentantskabet
for Aalborg Amts Svineslagteri osv. Fra 1874-82
havde han Sæde i Landstinget som 2. Landstingsmand
for 7. Kreds. Han tog jævnlig Ordet i Sager af
filanthropisk og socialøkonomisk Natur, i det
han ogsaa her særlig talte for Afholdssagen. Sin
Virksomhed for denne begyndte han allerede 1880,
og siden 1881 har han været Formand for Danmarks
Afholdsforening, der væsentlig ved hans Virken har
faaet stor Tilslutning i Aalborgegnen. Hele den
nu saa omfattende Afholdsorganisation omkring
i Landet er til Dels voxet frem under hans
Ledelse; i 12 Aar har han været Aarsmødernes
Ordstyrer. Ogsaa for Fredssagen har han udfoldet en
betydelig Virksomhed. Han ægtede i 1870 en Datter
af Højskoleforstander Th. Bjørnbak i Fjellerad.

C. Christensen.
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SIDEN SIDST
På tur til Blokhuset i Rebild

Den ….. juni holdt vi aftenudflugt for foreningens medlemmer til 
Blokhusmuseet i Rebild, 

Det oprindelige Blokhus, brændte for nogle år siden rub og stub, 
så derfor er samlingen af effekter fra de europæiske udvandreres 
tid ikke særlig stor, da det har været svært at skaffe 
erstatnigsting. Det gav os da lidt indblik i den besværlige rejse 
og den første tid i ”Guds eget land”. Desværre virkede deres dvd-
afspiller ikke den dag, så vi fik ikke set deres billedsamling. 

Men vi havde bestilt kaffe og nybagt kringle i Top-Karens hus og 
det skuffede ikke, hverken stedet eller forplejningen. Der deltog 
ca. 30 - vejret var dejligt og udsigten over bakkerne pragtfuld.  

Slaget ved Lundby

På årsdagen for slaget ved Lundby i 1864 den 3. juli, blev der 
inviteret 2 repræsentanter fra foreningen til deltagelse i den 
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årlig mindehøjtidelighed. Niels Aage og undertegnede deltog og det 
var da også ganske spændende at være med til det hele inclusiv 
frokosten i teltet på slagmarken. Der lægges et stort arbejde i 
dette arrangement, både fra Lundbyfonden og alle de borgere i 
Lundby som hjælper til med at få det hele afviklet. Museet i 
smedjen, som har åbent i Lundbydagene er også et besøg værd. 

Arkivets dag

Da vi ikke deltog i ”Arkivets dag” i nov. 2004 ville vi prøve i 
2005. Vi meddelte til SLA at vi ville holde åbent hus med emnet 
”inspiration til at begynde på slægtsforskning”. Vi troede i vores 
naivitet, at det ville komme videre til aviserne, men godmorgen…., 
Som følge heraf kom der kun 2 gæster, et ægtepar og de kom ikke 
engang samtidig, og det var bestemt ikke fordi de havde læst om 
det på internettet, men de var meget velkomne alligevel. Men på 
baggrund at besøgstallet og den dårlige infomation om arkivets dag 
vil vi overveje om vi skal fortsætte med at holde åben denne dag. 

Pierre Stubler 

Den 11.11. kl. 11 blev der som de andre år lagt blomster på Pierre 
Stublers grav på Gunderup kirkegård. Vi overtog hvervet da provst 
Juul stoppede og vi er en afdeling af ”Le Souvenir Francais” 
(komiteen for franske krigsmindemærker) under protektion af hans 
højhed Prinsgemalen, som han vistnok skal kaldes nu..

Generalforsamling

Årets generalforsamling i marts 2006 blev afviklet som den plejer, 
uden de store sværdslag og med genvalg over hele linien. Bagefter 
så vi Hans Flous dejlige film fra Lille Vildmose med Mikkel Ræv 
som guide. Ikke nok med at filmen var dejlig, men musikken var 
yderst velvalgt, det var meget flot.

Arkivhenvendelser på opslag
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Vi får ikke længere så mange henvendelser om opslag i 
kirkebøgerne, da man nu kan finde dem fra hele Fleskum herrred på 
internettet på http://www.arkivalieronline.dk. fra starten og frem 
til 1891. Dog må vi sommetider hjælpe med tydning af den gotiske 
skrift.  

Trap Danmark

På arkivet har vi i fotokopier siderne om Gunderup sogn fra 
bogværkerne Trap. Danmark 1-5 udgave. Ved at kigge disse igennem, 
kan man finde forskellige forandringer, som er sket i landsbyerne 
gennem tiden, som dækker perioden 1859 – 1961. 

Den førsteudgave fra 1859 er trykt med ”krøllede” bogstaver og 
fortæller, at ”Gunderup sogn er omgivet af annekset Nøvling, 
Romdrup, Lillevorde, Gudum Ferslev og Volsted sogne amt Hellum 
herred ved Lindenborg-aa. Kirken midt i sognet 2. m. SØ. for 
Aalborg. Arealet , 9435 tdr. land, er jævnt, med undtagelse af de 
såkaldte Lundby Bakker. Sognets sydlige del med byerne Fjeldrad og 
Vaarst stærkt leret, i den østre del af sognet med Skovstrup og 
Torderup kalblandet leret ig i øvrigt af muldsandet og muldleret 
beskaffenhed. Ved Lundby Bakker ligger en lille Skov eller krat.
I sognet: Byerne Gunderup med kirke, præstegård og Skole, Fjeldrad
eller Fjellerad med tingsted for grevskabet Lindenborg Birks 
Jurisdiction, skole. Oppelstrup, Lundby med Teglværk. Skovstrup 
med skole, 2 kalkbrænderier og teglværk. Torderup, Vaarst med 
skole, Haals med skole, Krat Huse (2 huse) Gaardene 
Fjelleradgaard, Flamstedgaard (2gårde) med vand- og vindmølle, 
Lundbygaard, 11 tdr. hartkorn, Ruderkonge. I alt i sognet 89 
gaarde og 91 huse, hvoraf 28 gaarde og 33 huse uden for  byerne.
Indvaanere: 1298, hvoraf 70 baptister, der holde ret hyppige 
forsamlinger og have deres eget skolevæsen. Jordbrug er 
hovederhvervet; en ikke ubetydelig deel huusmænd ernære sig ved 
tørveskæring, især i Lundby tørvemose, ligesom også en deel ernære 
sig ved tørvekørsel til Aalborg. Ved Lundby bakker afholdes årlig 
et foraars- og efteraarsmarked.
Sognet hører under grevskabet Lindenborg Birks Jurisdiction 
(Fjelrad) Aalborg Amtsstuedistrikt og Aalborg Amts søndenfjordske 
Landlægedistrikt (Gudumlund). 3. bglds, amtets 37te lægd. Sognet 
danner med annekset Nøvling én Commune. Kirken tilhører Grevskabet 
Lindenborg. Præstekaldets reguleringssum er 1706 RD. 
Præstegaardens areal er c. 80 tdr, land ager , c. 80 tdr. land 
hede og 10 htf.???

Næste udgave nr. 2 fra 1875 fortæller at Fjellerad nu har 
folkehøjskole, kjøbmandshandel med bageri, vejrmølle.  Oppelstrup 
har fået baptistkirke med dertil hørende Capel og en vejrmølle. 
Torderup har fået en vejrmølle og der er åbenbart kun vandmølle i 
Flamted.

http://www.arkivalieronline.dk
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Inbyggertallet er steget til 1525 og ´Sognet har skiftet til 
Fleskum herrreds jurisdiction (Aalborg) og landlægedistriktet 
hører nu under Terndrup og nu hedder det 5. udskrivningskreds  
431te læg. Pastoratet har Jens Lunds legat 150 Rd. til Gunderup 
sogns fattige, Villumsens, 120 Rd. til Nøvling sogns skoleholder 
og Frants Johannsens legat, 125 RD til pastoratets huusarme.
Det var egentlig meningen, kun at gå igennem udgaverne og nævne 
forandringerne i forhold til den foregående, men da tredje udgave 
fra 1901 er skrevet anderledes end de to første udgaver og derfor 
er det svært kun at opremse forskellene fra sidste udgave. Denne 
udgave er også mere udførlig og jeg prøver at gengive den uden for 
mange detaljer. . 
Grænserne til andre sogne er selvfølgelig de samme, men kirken er 
åbenbart kommet tættere på Aalborg, idet afstanden kun er 1 ¾ mil. 
Befolkningen var pr. 1.2.1890 på 1574 personer. 
Byerne:  Gunderup har nu også landevej og vandværk og der er i 
1865 rejst et 10 fod højt sandstensmonument over 12 soldater, som 
faldt i træfningen ved Lundby den 3.7.1864.. Fjellerad også 
landvej, Folkehøjskole oprettet i 1866 med landbrugsundervisning, 
Forsamlingshus (opført 1900) Andelsmejeriet Damgaard, 
købmandsforretning, teglværk vandværk mølle og bageri. Oppelstrup 
har fået fattiggaard for Gunderup-Nøvling kommune, opført i 1874 
med plads til 42 lemmer) Skovstrup har fået Sparekassen for 
Gunderup-Nøvling; oprettet 1.10.1869 og et andelsmejeri. Flamsted 
har igen fået en vejrmølle. 
Gunderup-Nøvling er delt i 2 sognefogeddistrikter og  at sognet nu 
hører til 7. landstings og amtets 3. folketingskreds.
I Vaarst nævnes en hovedgaard som i perioden 1462-1588 ejedes af 
slægten Roed. Den er vistnok blevet delt op i 4 gårde hen ad vejen 
og en af disse gårde skulle være den, hvor afholdsformanden havde 
sin gård. Derom kan  kan man læse i foreningens blad for 2003, 
hvor Claus Johannsen netop har skrevet om Vaarst by.
Anne Høgsdatter i Flamstedgaard nævnes 1589. En gaard Feriodde i 
Gunderup sogn blev 1443 solgt til biskop Torlaf i Viborg. 
Lundbygaard blev 1779 solgt fra hovedgaarden Gudumlund til Jens 
Schmith, død 1800. Den ejes i dag (1901) af C. Schmiths enke. Ved 
Lundby Krat rejstes in 1888 en mindesten (en tidligere overligger 
fra en forstyrret jættestue på Vaarst mark) for stavnsbåndets 
opløsning. På stenen står kronprins Frederiks (Fr VI) 
portrætmedaljon og navnene Reventlow, Colbjørnsen og Bernstorff.
I Tordrup har der stået en kirke, der nævnes 1450, 1500 og 1525 og 
af hvilken der på Danske Atlases tid (1769) sås spor. Ved senere 
gravninger er der fundet ruiner af den, ligesom et hus i nærheden 
er opført af munkesten fra den. Iflg. Et brev af 1491 solgte 
væbner Palle Kirt 2 gårde i Skovstrup og Tordrup sogn til Viborg 
Bispestol. Endnu i 1547 kaldtes præsten for ”sognepræst til 
Gunderup og Tordrup sogn.
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Kilde til ovenstående er naturligvis Trap: Danmark 1859, 1875 og 
1901 Aalborg amt-Gunderup sogn. Der er senere udgaver af Trap.

På Lundbygaard besøg

Norma har over en længere periode e-mail-korresponderet med Claus 
Schmidt, som er efterkommer i de Schmidter som i næsten 200 år var 
ejere af Lundbygaard. Denne forbindelse kom i stand ved at Claus 
henvendte sig til graveren ved Gunderup kirke, som henviste til 
Norma i hendes egenskab af Leder af vores lille lokalarkiv. Claus 
var i anledning af et familietræf, ved at samle materiale om bl.a. 
Lundbygaard. Norma viste sig at have forbavsende megen viden om 
Lundbygaard, hvorfor Claus spurgte hende ”hvor i familien hører du 
til” Dette kunne Norma dog afkræfte, da vi ikke har fælles aner 
med familien Schmidt. Men krøllen på historien er at Normas 
forældre begge har tjent på Lundbygaard - og dermed kan vi sige at 
havde det ikke været for Lundbygaard, var det ikke sikkert Norma 
var til i dag….

En dag modtog Norma en e-mail fra Claus om at Familien Schmidt, 
ville komme til Lundby Krat og derfor gerne ville se Norma og 
hendes mand og samtidig byde på en bid brød. Det ville Norma meget 
gerne, men hun valgte altså at udskifte Svend med mig, for jeg var 
nok mere bevendt og interesseret i at træffe familien Schmidt. 

Vi blev inviteret op i det der nu er Aalborg Kommunes naturskole 
og her blev vi mødt velkommen af hele familien, og de var vel en 
20-30 stykker vi fik en god snak omkring Lundbygaard og tilstede 
var også de nuværende Ejere Hanne og Jørgen Maarup, som inviterede 
os alle hen for at se Lundbygaard. Hanne og Jørgen Maarup har ejet 
Ludbygaard siden 1985, og har drevet den sammen med Louisendal i 
20 år. Først sidste år i forbindelse med generationsskifte på 
Louisendal, flyttede de over på Lundbygaard.

Her blev vi vist rundt først i Stuehuset, som fremstår 
gennemrenoveret. Vi blev budt på Øl, vin og vand og derefter blev 
vi vist rundt udenfor. Her er udbygningerne lejet ud i 
erhvervsøjemed. Mange tak til Hanne og Jørgen Maarup for at åbne 
jeres hjem for os.

Skrevet af Lone



15

Kig ind
På Foreningen og arkivets hjemmeside: 

www.gunderupsogn.dk
Her ses tidligere artikler, adresser og links til andre sider med 
indhold fra Gunderup sogn. Med tiden vil der komme billeder på 
siden, idet arkivet er blevet bevilliget et digitalt kamera.

Siden opdateres, når der er nyheder.

Hjælp os
Vi savner – mangler hårdt et eller flere mennesker med pc-
erfaring, som kunne afse tid til at hjælpe mig. Der må være nogen, 
som har god tid og som kunne tænke sig bruge sine færdigheder til 
at give en hånd med registreringen. Hvis der en eller flere der 
har lyst, så vil jeg blive glad, meget endda.

Husk, inden man kasserer noget skriftligt eller billeder, lige at 
give os et praj. Selvom man måske ikke selv synes det er noget 
værd, kunne det jo være det for eftertiden. Hvor mange af vore 
børnebørn aner noget om f. eks. Rationeringsmærker.

http://www.gunderupsogn.dk
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Gunderup Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Arkivet har til huse på følgende adresse:

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Gunderup Præstegård

Gunderupvej 1, Gunderup
9260 Gistrup

Arkivets leder:
Norma Nielsen

Vaarstvej 329, Fjellerad
9260 Gistrup
℡ 98 33 33 89

e-mailadresse: norma@nielsen.tdcadsl.dk

Lokalhistorisk forening:
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren:

Niels Aage Rasmussen 
Polshøjvej 56, 

Fjellerad
9260 Gistrup
℡ 98 33 30 56

Hvis man har ønske om at besøge, eller på anden måde vil 
kontakte arkivet udenfor åbningstid, er man velkommen til at 

rette henvendelse til formanden eller en af foreningens 
bestyrelsesmedlemmer, se side 3.  

mailto:norma@nielsen.tdcadsl.dk

	Lokalhist-blad 2006.doc

