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Redaktion: Bladet “Erindringer fra fortiden” udgives af Gunderup
Sogns Lokalhistorisk Arkiv og Forening Bladet er udarbejdet af
Elsebeth Rasmussen, Norma Nielsen og Lone Hansen.
Bladet udkommer en gang om året
Vi modtager gerne historier og erindringer fra vores sogn, Både
til bladet og til arkivet. Vi vil gerne være behjælpelige med at
få det skrevet ned.
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Bestyrelsen for Gunderup Sogns Lokalhistoriske forening:
Formand:
Elsebeth Rasmussen
Polshøjsvej 15, Fjellerad
9260 Gistrup
98 33 33 92
e-mail:
Vestervang@rasmussen.mail.dk

Kasserer:

Webmaster:
Lone Højfeldt Hansen
Sdr. Tranders Vej 178 g
9260 Gistrup
98 32 36 54
e-mail: lonehh@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Marie Holt
Torderupvej 58, Gunderup
9260 Gistrup
98 33 31 87

Niels Aage Rasmussen
Gunderupvej 77
9260 Gistrup
51 74 11 17

Norma Nielsen
Marie Curies allé 193
9220 Aalborg Øst
98 33 33 89
e-mail: normanielsen1@gmail.com
Suppleant:
Søren Haals
Oppestrupvej 115
9260 Gistrup
98 33 32 96

Revisor:
Per Eriksen
Vaarstvej 20, Skovstrup
9260 Gistrup
98 31 46 66

Suppleant:
Knud Møller Jensen
Kvisten 14
9260 Gistrup
96 39 90 02

Revisor:
Frederik Adamsen
Vaarstvej 106,
Torderup 9260 Gistrup
98 31 45 11
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Brandemarksgaard:
Den gård, som ligger på Fjellerad Bygade 25, hedder
”Brandemarksgaard”. Navnet antyder jo at det kan være noget med
ildebrand og det er ganske rigtig tilfældet.

Oprindelig lå gården, der har matrikel nr. 7, Fjellerad, Gunderup
sogn, inde midt i Fjellerad by. Som det kan ses i avisartiklen
brændte gården den 5. juli 1902. Daværende ejer var Johannes
Larsens enke, som hun blev betegnet og underskrev sig som. At hun
hed Maren Margrethe f. Rasmussen var der ingen der interesserede
sig for. (det gik ikke i vore dage.). Af gamle matrikelkort og
randtaksationsprotokoller kan ses, at allerede på det tidspunkt
havde gården været i samme families eje i flere generationer. Det
kan spores helt tilbage til folketællingen for 1787 og via
Johannes Larsens enke og frem til i dag hvor gården ejer, er
Peter Skytte Larsen.
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Den nye gård, ca. 1904-5
Dagen efter branden kunne man læse følgende i dagens avis, her
fra Aalborg Stiftstidende, men beretningen i Aalborg Amtstidende
er nogenlunde den samme. Artiklen er skrevet med ”krøllede”
bogstaver og er derfor ”oversat”
Stor Brand i Fjellerad
En gård og 3 huse brændt
Mange dyr indebrændte
Byen i største fare
En udsendt medarbejder telefonerer i eftermiddag fra Fjellerad: I
formiddags kl. 11.25 opdagede et ungt menneske, B. Larsen, de
røde luer slikke op af tagrygningen på højskoleforstander Hansens
privatbolig. Han alarmerede straks højskolens beboere og hr.
Hansen ilede skyndsomt op på loftet. Her stod taget i den østre
ende allerede i flammer. Slukning var umulig. Der var ikke andet
at gøre end at redde så meget som muligt af husets indbo. Kun
lidet fik man ud, før taget skred.
Nogle få minutter efter ilden var opdaget i Hansens hus, havde
den forrygende storm forplantet ilden over til Johannes Larsens
enkes store gård Der i samme nu var omdannet til et flammehav.
Hele besætningen var i stalden og pigerne skulle netop til at
malke, da ilden brød løs. Alle bestræbelser ik naturligvis
øjeblikkeligt ud på at redde kreaturerne, men ildens styrke var
for voldsom. Da man havde fået 8 køer ud, måtte man opgive ævret
og lade: 8 køer, 1 tyr, 9 kalve og 40 svin blive et bytte for
luerne. En del svin blev reddede og løber omkring med store
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brandsår i siderne. En barmhjertig mand går i dette øjeblik
omkring og skyder dem ned. Så godt som intet indbo reddedes.
Videre sprang de grådige luer fra gården og over til et hus, der
tilhørte smed Anders Thomsen og beboedes af arbejdsmand Chr.
Jacobsen og maskinstrikkerske Stine Mortensen, og derfra igen til
et ubeboet hus, der ejedes af skomager L. Dam. Både Chr. Jacobsen
og Stine Mortensen fik reddet det meste af deres indbo.
Kampen om dyrlægeboligen og brugsforeningen:
Der udfoldede sig en rasende og spændende kamp mellem
brandfolkene og luerne om dyrlæge Jensens ejendom og om
brugsforeningen. Kunne de reddes, ville ilden være standset;
reddedes de ikke ville ilden gå sin sejersgang henover sognefoged
Gerhardt Sørensens gård og videre herfra. Det meste af Fjellerad
ville brænde. 3 gange var der ild i brugsforeningen. Hver gang
slukkedes den og til sidst var det flinke mandskab herre på
balen. (Sådan står der!!). Faren var afvendt. Det, der var
antændt, brændte ned til grunden i en fart, næppe 3 kvarter stod
det hele på.

Alle de brændte bygninger er så vidt vides forsikrede i
Landbygningernes Almindelig Brandforsikring og løsøret i Wistofts
Brandkasse. For hvor meget er det ikke muligt af få oplyst, for
alle policer er brændte og ingen ved i øjeblikket besked.
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Ca. 1910
Værst stillet er højskoleforstander Hansen, der ikke havde
assureret. Han er nylig flyttet hertil fra Vejle. Ved bortrejsen
sagde han sin forsikring op og har glemt at få forsikret igen.
Han og hans familie vil foreløbig komme til at bo i
forsamlingsbygningen. Der vil ikke blive nogen standsning i
højskolens virksomhed, thi skolen, der lå overfor beboelseshuset,
er ikke brændt. Ilden er utvivlsomt opstået fra skorstenen. Der
har rimeligvis været en revne i denne, hvorfra ildgnister fra
fyret i komfuret er kommen i forbindelse med taget.
I eftermiddag er politibetjent Grave fra Fleskum herred kommen
hertil for at holde brandforhør.
Artiklen er lavet af Elsebeth og Norma.
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Spar Nord Forden

Har tildelt os 4.000,-, som vi har brugt til renovering af
arkivet.
Vi takker mange gange.

Amerikansk besøg
Vi har haft amerikaner besøg. En amerikansk dame med Gunderup og
Oppelstrup rødder og hendes mand, havde meldt sin ankomst og
Norma og Elsebeth påtog sig opgaven med at vise den fædrene gård
frem.
Hun havde kontaktet os via e-mail, og hendes e-mail var havnet i
spam-mappen og der havde den ophold i ca. ti dage, inden jeg fik
den fisket op. Hurtig fik jeg skrevet til damen, at jeg havde set
mailen og ville vende tilbage snarest. For hun skrev at hun og
manden ville komme til Aalborg-området i midten af september og
så var det jo med at få skrevet inden de forlod USA.
Norma gik i krig med at kigge på den mødrene side og det viste
sig at hun stammede fra "den i Gunderup kendte Johannsen slægt"
og der er en del matrialen om denne slægt på arkivet. Jeg påtog
mig den fædrene gren - dels for at fordele jobbet og dels på en,
viste det sig, begrundet mistanke og at jeg havde fælles aner med
denne amerikaner. Ganske rigtig, helt tilbage i slutningen 1700
tallet, hvor vi begge nedstammer fra Laurids Christensen fra
Oppelstrup.
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Ved hjælp af historiske matrikel kort, som er tilgængelig på
nettet lykkedes det os ligeledes at finde den nøjagtige placering
af den fædrene gård. Gården er i dag nedrevet, jorden blev i
slutningen af 1800 tallet delt mellem 2 andre Oppelstrup-gård.
Lars Jørgensen, var barnebarn af ovennævnte Laurids Christensen
og tip-oldefar til Carol (vores amerikanske gæst) og han har haft
en fremtrædelse rolle i Baptisternes historie i Gunderup sogn.
Hans gravsten kan stadig ses på kirkegården i Gunderup. Han
ønskede ikke at købe gården af herremanden på Buderupholm og
herremanden ønskede ikke at sælge til sønnen, derfor blev gården
solgt til to andre gårdmænd i Oppelstrup.

Carols oldefar forlod Gunderup sogn og flyttede til Nørre
Tranders sogn, sønnen Christen blev født der og i 1905 forlod de
Danmark og satte ombord på Oscar II kursen mod Iowa.
I tirsdag kl 11:00 havde Norma, Elsebeth og Carol og hendes mand
aftalt at mødes ved Gunderup kirke. Her fra gik turen til
Oppelstrup, for at se hvor gården lå. Derefter var de på arkivet,
hvor de fik snakket en masse på engelsk. Der blev hentet sandwich
på tanken og der blev hygget. De havde alle 4 en rigtig god dag,
så det var et par trætte damer (Norma og Elsebeth) jeg snakkede
med om aftenen. Carol havde fået et rigtigt godt indblik i
historien om Oppelstrup og omegn og Carol var efter sigende
imponeret over alt det vi kunne fortælle.
Nu kan hun føre slægten tilbage til 1500 tallet og har fået en
ganske god fornemmelse af hvad Danmark er for en størrelse og hun
synes det er en yndigt land vi bor i.
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Siden sidst....


Hjemmesiden er gået lidt i stå, vi overvejer i øjeblikket at
lave siden om og flytte den over på et gratis websted, med
et nemmere layout. Det vil blandt andet betyde at vi er
flere kom kan opdatere på siden.



Byvandringen i 2010 var lavet om til en kirkevandring,
Provst Juul var i sit es og gav os en ganske god tur rundt i
kirken og på kirkegården. Kirkevandring var godt besøg,
omkring 30 personer var til stede. Deriblandt en amerikaner,
som var dukket op på hans sidste dag i Danmark. Han var på
udflugt for at besøge de sogn hans fædrene aner kom fra. Vi
var vist med til at give ham en godt billede af Gunderup og
omegn.



Lone og Elsebeth har været på kursus i Arkibas, og vi er
godt i gang med at taste ind på computeren. Skulle der være
nogen der kunne tænke sig at hjælpe, vil vi tage imod med
kyshånd. Der er ingen krav til uddannelse eller erfaring, vi
skal nok oplære jer. Det er ikke noget i behøver at tage
stilling til i aften, men henvend jer endelig til en af os.



Norma og Lone var på personlig byvandring, sammen med
Frederik Adamsen i Torderup. Derudover var der også en dame
fra Århus, som har Torderupske aner. Vi havde en hyggelig
dag og fik en masse historier om Torderup. Det var
indsamling af matrialer til et af de kommende blade.
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Renovering
Vi har været igang med en større istandsættelse af arkivet. Der
blevet isoleret, tapetseret, malet, flyttet rundt, gjort hyggelig
og gjort rent og en masse andet.

Arkivet fremstår brugervenligt og lunere end før, så nu kan
vinteren bare komme an.
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Gunderup Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Arkiver har hjemme på adressen:
Gunderup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Gunderup Præstegård
Gunderupvej 1, Gunderup
9260 Gistrup

Arkivets leder:
Elsebeth Rasmussen
Polshøjsvej 15, Fjellerad
9260 Gistrup 98 33 33 92
e-mail: Vestervang@rasmussen.mail.dk
Åbningstiderne:
Den 1. onsdag i måneden,
dog ikke i skolernes sommerferie.
Fra kl. 14.00 - 17.00

Lokalhistorisk forening:
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren:
Niels Aage Rasmussen
Gunderupvej 77 9260 Gistrup
Tlf: 51 74 11 17
Hvis man har ønske om at besøge, eller på anden måde vil
kontakte arkivet udenfor åbningstid, er man velkommen til at
rette henvendelse til en af foreningens bestyrelsesmedlemmer,
se adresselisten side 3.

Foreningen hjemmeside:
www.gunderupsogn.dk

Foreningens nyhedsblog:
gunderupsogn.blogspot.com
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