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Vi indsamler, registrerer, bevarer og formidler den lokale historie 
Medlem af SLA – Sammenslutningen af lokalarkiver i DK 

Din garanti for at det indsamlede materiale forbliver offentligt tilgængeligt 
Følg os på @havkystfolk, arkiv.dk og havkystfolk.dk 

 

Støt vort arbejde med dit medlemskab min. Kr. 75/årligt. 
 
Vore ”følgere” på Facebook stiger og stiger, men for at drive et lokalhistorisk arkiv skal vi 
også have rigtige medlemmer, der betaler kontingent til foreningen. 
Hos os og tilsvarende foreninger, oplever vi at mange bruger FB til at få billeder og histo-
riske oplysninger, og det er fint – men hos Facebook er der ingen, der sidder og registre-
rer, gemmer for eftertiden og formidler, hvilket er arkivernes fornemste opgave  
 
Nu har vi gjort det nemt som aldrig før - bliv medlem eller hvis du allerede er medlem så 
betal kontingent på en af følgende måder: 

1. Via MobilePay Scan QR koden eller tast nummeret. Skriv kontingent, din adresse 
og mail i beskedfeltet - eller entre afhængig af det, som du vil betale.  

2. Kan også indbetales til vores konto i Sparekassen Vendsyssel 9070 1505800350 
3.   Betal til bestyrelsens medlemmer  

     4.   Eller ved besøg i arkivet, Lønstrup gamle Skole, Bugten 4, Lønstrup, 9800 Hjørring   
           Tlf. +4 5 21 71 92 20/Arkiv og projektleder Tove Marquardsen 
 

Foreningen er repræsenteret i Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup (via dette i projekt ”Nydalen”), 
Fonden til Vennebjerg Mølles Bevarelse, Vennebjerg Mølles Venner,  

Lokalhistorisk Samråd Hjørring Kommune (via dette i bestyrelsen for Vendsyssel Historiske Museum) 
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Nyhedsbrev december 2017 
 
Kære venner, nuværende, måske kommende medlemmer 
og andre med interesse i lokalhistorien 
 
Med dette nyhedsbrev vil vi fortælle, hvad der er sket siden 
sidste nyhedsbrev oktober 2016, og hvilke planer vi har for 
de kommende tid.  
Sidste år husstandsomdelte vi nyhedsbrevet, for at spare 
porto til medlemmer. Af det har vi lært, at medlemsbreve 
skal sendes/afleveres direkte til medlemmerne. Mange 
ventede på et girokort  
Porto er blevet en stor post, derfor vil vi opfordre jer til at 
sende mailadresser, så vi kan sende information om aktuel-
le tiltag/arrangementer.  
 

Lokalhistorisk Samråd Hjørring 
De 18 foreningsdrevne arkiver i kommunen. Arbejdet koor-
dineres af et samrådsudvalg på 8 prs. TM er formand for 
udvalget 
I samrådet har vi også i år søgt og fået kursuspenge hjem, 
så vi kunne holde kurser her i området med de samme 
instruktører, som SLA bruger til deres kurser i Vejle. Flere 
Arkibas kurser og et FB kursus er afholdt 
Dialekt foredrag og sang den 24. januar med Ole Nørgaard 
fra Vendsysselgildet afholdt i Rådhussalen Hirtshals blev en 
stor succes med 50 deltagere. 
Årsmødet blev en anderledes oplevelse. I stedet for at hyre 
en foredragsholder valgte vi i år at opfordre de fremmødte 
arkivmedlemmer til at komme med fortællinger fra deres 
indsamlingsområder. En succes, som må gentages. 
Stednavne foredrag og ekskursion. I september med  sted-
navneforsker Peder Gammeltoft Hansen (København Uni-
versitet). Det en dag med god debat mellem de 32 deltage-
re. Turen gik over Klosterskoven, Kringelbornvej, Linderum, 
Sindal, Slotved, Baggesvogn, Odden m.fl. Læs mere på 
stednavne.dk 
Giv det videre 2017. Som oplæg til det landsdækkende 
indsamlingsprojektet arrangerede vi i maj et offentligt fore-
drag på Vendsyssel Teater, hvor forfatter Lotte Printz gav 
eksempler og inspiration til at komme i gang. På Arkivernes 
Dag, den 11. november startedes den sidste temakampag-
ne – Før og nu. Her opfordres arkiverne til at indsamle erin-
dringer og opfordre folk til selv at skrive erindring, som 
fortæller om, hv Før og nu”. 
Læs mere her: https://www.givdetvidere2017.dk 
Her kan du finde skabeloner, som kan bruges til at komme i 
gang med at skrive. Der lægges desuden op til interviews og 
samtaler mellem generationerne. 
 

Arkiv.dk 
SLA har netop modtaget en ny donation på 2,5 mill. fra 
Mærsk Mc-Kinney Møller,s Fond til udvikling af ARKIBAS og 
arkiv.dk, hvilket vil give arkiverne endnu bedre muligheder 
for registrering/formidling.  

Vores indtastning i arkiv.dk, går meget langsomt, idet vi kun 
har en enkelt indtaster. Hvert arkivalie skal tastes i flere 
opslag, inden det ligger ude på nettet. 
 

VELUX Fonden 
Har her i 2017 afsat penge til støtte for aktive ældres frivil-
lige arbejde i arkiverne. Vi søgte i juni kr. 50.000 til mikro-
fon, infoskærm, optimering af hjemmeside, ny bærbar mv. 
Vi fik kr. 18.800 – mikrofonen, bærbar og storskærm er 
købt, hvordan resten skal anvendes er ikke besluttet endnu.   
  

Fotoeventyr: Billedfortælling 

 
Mårup 2013/Henning Kristensen 

Henning Kristensen (Foto-Henning) fortalte og viste 
billeder fra mange opgaver og oplevelser på Grønland 
og i forbindelse med hans funktion som fotograf i 
Forsvaret.  
 
Henning fortalte også lidt om det at være udsendt 
soldat og om de bogprojekter for Forsvaret han arbej-
der på nu efter at være blevet pensioneret. 
Og endelig om billeder fra Maarup og Rubjerg Knude 
Fyr, som er Hennings foretrukne fotomotiver når han 
er civil. 
En spændende aften med fuld hus. 
Honoraret gik efter hans ønske til ”Soldaterhjælp” 
 

De drog mod øst – i april  
Foredraget tog udgangspunkt i Ole Sohns fotodokumentari-
ske bog – om danskerne, der udvandrede til Rusland i køl-
vandet på prinsesse Dagmars ægteskab med den russiske 
storfyrsttronfølger Aleksander III i 1866.  
Alt tegnede lyst og lykkeligt for de danskere, der udvandre-
de til Rusland for at søge lykken i det store rige. Men revo-
lutionen og senere Stalins rædselsregime satte en stopper 
for drømmen. En af dem var gartner Peter Nielsen, som 
sammen med sin russiske kone og deres datter Nina måtte 
flygte til Lønstrup, hvor broderen Andreas Nielsen havde en 
tømmerhandel – Kystvejen 1.  
En meget spændende aften, der gav os, der har kendt Nina 
et indblik i en livshistorie, som vi ikke kendte. 
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Naturkatastrofedagen 11. august 1877 
140 års dagen markerede vi med åbent hus i redningsstati-
onen, spillemandsmusik og folkedans ved Kompasrosen.  

Vi havde bestilt Aksel Jonasen fra Åbybro til at køre pendul-
kørsel med sin flotte hestevogn frem og tilbage til Venne-
bjerg Mølle, som åbnede i dagens anledning 
Dagen afsluttedes med fortælling om Naturkatastrofen 

nede i Bækslugten. 
 

Nørlev Sø 
Lokalhistorisk forenings bidrag til egnens Havtornefestival´ i 
august var et stort udendørsarrangement ved Nørlev sø 
med lokalhistorikeren, Bjarne Simonsen.  
Han fortalte de 112 fremmødte, der trodsede regnen, 
anekdoter om indlandsklitterne, Nørlev sø og strandingerne 
ved Nørlev strand.  
Nørlev sø  7 tdl. stor er en af de største søer i Vendsyssel .  

Endnu et arrangement 
der viser, den store 
Interesse for den lokale 
Natur- og kulturhistorie 
Det vil vi følge op på i  
planlægning af kommen- 
de arrangementer. 
 
Tak til ejerne af Nørlev Søgård, Erna og Frode Olesen, fordi 
de lod os få adgang til området. 

Overklit  
I oktober havde vi inviteret Ulla Færch til at fortælle om 
Hovedgården Overklit, som hun og Ole ejer. 
Det blev en spændende aften med fortællinger om gården 
og dens ejere gennem tiden.  

Ole, Ulla og vores formand Thorkild Falck får en snak i pau-
sen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nogle af deltagerne supplerede med oplevelser fra gården.  

Ulla medbragte mange gamle dokumenter og fotos, som 
deltagerne fik lov læse i/se på.  
 
 
 
Overklit Mølle 
brændte i år? 
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Byen, der ikke ville dø – 21. oktober 

Sammen med Foreningen NORDEN havde vi inviteret til 
kaffemik og foredrag om ”Quliisat. Byen, der ikke ville dø”  
Det blev en rigtig god lørdag. Cafe-Bio fyldt med meget 
interesserede deltagere, der hørte Søren P. Sørensen, jour-
nalist og forfatter fortælle om sine oplevelser gennem 
mange rejser til bygden. 
Der kom nogle, som havde boet i byen og oplevet tvangs-
flytningen. Bl.a. en kvinde, som opdagede sig selv på et 
klassefoto, taget lige inden de skulle på efterskole i DK. 
Andre med slægts- og arbejdsmæssige relationer.  
3 skønne herboende grønlændere Ulrikke Toftelund, Mari-
ane Andersen og Juanna Pedersen havde bagt grønlandske 
brød og Palaannguit. I pausen præsenterede de os for nogle 
helt specielle sange fra området, Vaigat, amerikansk swing 
og countrymusik i grønlandsk udformning.  
 

Nordisk Arkivdag 2017 11. november  

Ca. 30 interesserede borgere tog turen forbi arkivet i Løn-
strup gl. Skole kl. 11-14 for at høre nærmere om egnens 
historie og få svar på mange interessante spørgsmål om 
gamle slægter og de mange gårdnavne på egnen. I løbet af 
dagen viste vi gamle smalfilm og filmen "Menuet fra Maa-
rup", der blev optaget midt i 1986. Mange lokale var stati-
ster.  
Arkivdagen fortsatte kl. 15 i Lønstrup gamle Biograf, hvor vi 
i samarbejde med Foreningen NORDEN viste den gamle 
spillefilm "Vesterhavsdrenge" fra 1950, der er optaget i 
områderne ved Lønstrup og Løkken mv. 
Mange af de 70 fremmødte havde aner, som havde med-
virket som statister i filmen. For dem var det en ekstra stor 

oplevelse. 

I pausen blev der serveret kaffe og rugbrød med stegte sild.  
Et traktement, der blev modtaget med stor tilfredshed, selv 
om det var lige før det blev ”slæbesild” på grund af det 
overraskende store deltagerantal. 
En god dag, der gav mange nye kontakter. 

 
Kunstmaler og fisker Niels Jensen og båden LN 26 "Skage-
rak" Nr. Lyngby var med i filmen.  
 

Forespørgsler 
Efter arkiv.dk er gået i luften er forespørgsler til arkivet 
stærkt stigende. Næsten dagligt kommer der spørgsmål pr. 
mail eller telefon. Det tager tid, men er også et spændende 
element i arkivarbejdet, som ofte giver en sidegevinst i 
form af nye oplysninger om egnens historie eller spænden-
de afleveringer til samlingen. 
Her kan nævnes, at vi bl.a. har hjulpet forfatteren Chris 
Kraft Christensen med mange oplysninger til hjemmeside 
om malere og forfattere i Løkken, endnu en gang fotos til 
DRs serie om badehoteller og Rubjerg Knude Fyr, oplysnin-
ger om skudehandelens skibe til Risør Kystkulturcenter, 
fotos til artikel om kystfiskeri i Nu og Da, til Vorupør Havbå-
de fotos og oplysninger om redningsbåd MB18, tidligere 
Lønstrup, som de har købt efter den i mange år har været 
på en legeplads i Christiania. Dette er kun få eksempler 
 

Vi har for nylig haft besøg af Ingrid Marie fra 
Canada/Mexico  
Hun søgte oplysninger om familie og steder, hvor hendes 
familie havde boet. Det løste op for en dramatisk historie.  
Bedstefaren styrmand Charles Klitbo, født i Løkken, for-
svandt på sejlads fra Kragerø i Norge til Skotland.  
Nogle måneder efter fandt man vragrester ud for Bulbjerg, 
og han blev erklæret død. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Familien havde bl.a. boet på Rubjerg Knude Fyr. Hvor olde-
faren var fyrmester, og i Klitgården, som ligger Rubjergvej 
290, lige syd for Rubjerg Plantage.  
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Bedstemoren Maren Marie, født Mikkelsen, giftede sig 
senere med snedker Søren Pedersen, som indrettede værk-
sted i huset på Rubjergvej 9 (i dag Galleri Kim Larsen), hvor 
Marie Klitbo havde brødudsalg. 

 
Søren og Maren Marie Pedersen ved sølvbrylluppet 1941 

I forlængelse af Ingrid Marie besøg har vi også fået kontakt 
med søsteren Linda i Canada, som har sendt os flere spæn-
dende fotos, som vi prøver at finde oplysninger til. 
Vi har interviewet folk, som kendte Maren Marie, og glæder 
os til at sende oplysningerne til familien.. 

 
Hollandgaard 

I researchen fandt vi bl.a. ud af, at de var af samme slægt 
som ”Hedetrolden”. Læs om ham i Severin Sortfeldt,s bog: 
”Rubjerg Sogns historie”. 
 

Også fra Norge har vi haft besøg  
En familie som havde købt vores bog ”Skudehandleren og 
spøgelsespræsten” – om skudehandler Anders Christensen 
Sand og den kontroversielle præst Poul Friis.  
Det viste sig, at de var en gren af Anders Sands slægt, så vi 
tog en rundvisning til stederne, som havde relation til slæg-
tens historie Rubjerg, Kirkedal, Størup, Knolde, Hunderup, 
osv. 
Samtalerne gav også en sidegevinst i det vi fik knyttet Sands 
historie til Kirsten Mortensdatter Lønstrup, som sidst i 
1700-tallet tog til Norge, hvor hun oprettede en væveskole. 
Vi har i arkivet flere af hendes og familiens håndskrevne 
breve fra 1802-4. En spændende fortælling, som vi arbejder 
videre på.  

”Europæisk år for Kulturarv” 2018 
EU-parlamentet og EUs kulturministre har udnævnt 2018 til 
”Europæisk År for Kulturarv”. Målet er at sætte fokus på 
både den nationale kulturarvs værdi og betydning og på 
den fælles og uadskillelige kulturarv, vi deler på tværs af 
Europas landegrænserChefkonsulent og national koordina-
tor Bolette Lehn Petersen siger bl.a.:  
Vi håber, at der er mange kulturinstitutioner, som har lyst til 
at være en del af Europæisk År for Kultur. Det kan være for 
eksempel museer, bygninger, arkiver, biblioteker, musik, 
film eller landskaber, som bliver en del af en kulturarvsar-
rangement, for definitionen af kulturarv omfatter mange 
områder.” 
Med udgangspunkt i opfordringen har vi lavet en liste med 
forslag til og søgt penge til arrangementer, der sætter fokus 
på vores lokale kulturarv og tilknytningen til bl.a. Norge.  
Vort håb, er at vi kan samle gode kræfter fra handel, kirke, 
skole og foreningsliv og ligesom i 2006, hvor Hjørring var 
Kulturarvskommune sætte gang i mange aktiviteter til glæ-
de ikke kun for os, men også for de der besøger vores egn, 
og måske trække nye beboere til. 
I skrivende stund har vi modtaget kr. 10.000 fra Hjørring 
Kommunes Frie Kulturstøttemidler.  
 

Mårup kirke 
er væk nu, kun kirkegården og gravstenene vidner om den 
kulturarv, vi har mistet. Det meste af Inventaret er endt på 
Nationalmuseet og noget på Vendsyssel Historiske Muse-
um.  
Lidt har vi dog beholdt i sognet. Lønstrup kirke har fået 
nogle bænke, som er placeret i tårnet, der ved særlige lej-
ligheder bruges som fortællested.  
En enkelt bænk er efter vort ønske endt i redningsstatio-
nen, hvor vi vil opbygge en lille udstilling om kirkens histo-
rie. 
Vi var med i en lille gruppe, som arbejdede på forslag til en 
plancheudstilling/formidling af kirken på Mårupgårds jord. 
Vi vidste, at det ikke var en let sag med alle de fredningsbe-
stemmelser, der er for området. Alle ansøgninger fik som 
ventet negativt svar. 
 

Slægtsforskning 
Flere har udtrykt ønske om introduktion til slægts- og lokal-
historie. Det vil vi meget gerne tilbyde. Skriv til havkyst-
folk@mail.dk eller ring 21719220 med forslag til tider, der 
ville passe dig/jer. 
 

Hjælp i arkivet 
Forespørgsler til arkivet tager næsten hele vores tid, derfor 
går det meget langsomt med at lægge vores arkivalier ud på 
arkiv.dk – et fantastisk projekt - selv om der giver dobbelt 
arbejde et stykke tid. Håber der er nogle, der har lyst til at 
give en hjælpende hånd. Man behøver ingen forkundskaber 
kun kendskab til tastning på PC eller har lyst til at være for 
at finde de gode historier, sortere arkivalier m.v. 
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Bog om Vennebjerg Mølle 
Bente Andersen, bestyrelsesmedlem i Vennebjerg Mølles 
Venner og barn af den sidste rigtige møller i Vennebjerg, 
døde i august efter længere tids sygdom. Hendes ønske var 
at man i stedet for at købe blomster donerede pengene til 
Fonden til Vennebjerg Mølles Bevarelse. Bestyrelsen har 
efterfølgende besluttet at bruge pengene til en ny bog om 
Vennebjerg Mølle, suppleret med info om andre møller og 
møllerslægter i området. Vi efterlyser derfor fortællinger, 
fotos mv.  
 

Geocaching I Havtornens Rige  
Et projekt, der går ud på at formidle natur- og 

kulturhistorien i Skallerup, Vennebjerg, Lønstrup og Rubjerg 

på en anderledes måde. Geocachere fra hele verden har i 

løbet af de sidste 5 år logget: 

Faresignalstationen 1277 gange 

Vennebjerg Mølle 895 gange 

Naturkatastrofen ved Bækslugten og Skaktavl ved 

Skallerup kirke forsvinder desværre gang på gang!!! 

Lønstrup Biografteater1918-2018 

 
Fylder 15. juli 2018 100 år. Den historie vil vi formidle sam-
men med, hvad der ellers skete på egnen i det år. Et spæn-
dende projekt, som vi har arbejdet på gennem lang tid med 
udgangspunkt i den historie vi lavede i forbindelse med 
Cafe-Bio blev solgt på anparter i 1992. Derfor efterlyser vi 
historier/erindringer af enhver slags, det kunne være her 
man fik sit første kys på bagerste række, holdt sig gode 
venner med billetdamen, holdt i hånd, sneg sig ind, eller 
man var der den dag, en folkevogn prøvede at komme i BIO 
uden billet. 
Den første film hed ”Danserindens hævn” 
Vi har protokollen med byggeregnskab mv. fra 1918.  
Her kan vi læse, at Oskar fik 10 kr. for at male, Ella fik 10 kr. 
for at sælge billetter, leje af film kr. 38,70 en spand kostede 
65 øre og en mand ved navn Jens fik to kr. for at høvle 
brædder.  Jan Rasmussen tidligere næstformand i vores 
forening er gået i gang med samme projekt. For god ordens 
skyld vil vi gøre opmærksom på, at vi intet samarbejde har 
med Jan, som måtte forlade vores forening, da han ikke 
overholdt, de regler, der er for er godkendt arkiv. 

 

Fakta om Lønstrup gl. Redningsstationen 
I 1997 overdrog Finansministeriet huset til Lønstrup Fiskeri-
forening og Lokalhistorisk Forening i lige sameje. Ikke den 
nemmeste kombination, hvilket fremgår af tidligere ny-
hedsbreve. 
Husets overordnede myndighed er repræsentantskabet, 
hvis medlemmer er bestyrelserne i de to foreninger. For-
mandsposten går på skift mellem foreningerne hvert år. 
Formålet er beskrevet i overdragelseserklæringen fra Fi-
nansministeriet: 
 at sætte bygningen i stand og vedligeholde den 

 at bevare stationens oprindelige udseende, 

 at fortælle Lønstrups historie: om fiskeriet, redningsvæ-

senet, skudehandelen, naturkatastrofen, turismen og by-

en i dag. 

 at informere om og henvise til historiske steder i Løn-

strup og Omegn. 

Forretningsudvalget – 3 fra hver bestyrelse mødes efter 
behov. Repræsentantskabsmøderne skal afholdes hvert år i 
hhv. marts og oktober. På mødet i marts præsenteres med-
lemmerne og formandsposten skifter. Til dette møde kan 
indsendes forslag til afstemning. 
Vi har det – måske for andre uforståelige problem – at 
fiskeriforeningen ikke indkalder, møder kun med en enkelt 
person eller møder slet ikke. 
Det er en håbløs situation, som vi har vendt med kommu-
naldirektør og advokat. 
Vi opgav for flere år siden vores informative udstilling, da vi 
ikke kunne lægge navn til det, der skete i huset. 
Det vil fylde for meget at beskrive det i detaljer. 
Sidste år bad vi Bevaringscenter Nordjylland gennemgå hus 
og genstande. 
Konservatoren udtrykte sin misbilligelse med ”husets” til-
stand. Pinligt, at et hus af det format, så ud som det gjorde 
”møgbeskidt”, originalbilleder, malerier mv. ødelagt af fugt, 
mus, der havde været på spil, genstande, der var rustet 
sammen osv. Skabe fyldt med muselort, papirer, der var 
bidt i stykker, gamle klude, dåser med gammel maling, 
ølflasker osv. 
Det blev til en 3 siders rapport, hvor der var angivet, hvad vi 
skulle gøre for at sikre den mest optimale bevaring af gen-
stande, træ og murværk.  
Et stort arbejde lå foran os. Loftet skulle tømmes, rummet 
og genstande rengøres, hvorefter der skulle sprøjtes for 
borebiller, og nogle genstande skulle til frysning/og eller 
varmebehandling. Når alt var gennemset, renoveret, foto-
graferet og registreret i arkiv.dk, kunne vi færdiggøre pla-
nerne for en ny udstilling.  
Sådan kom det ikke til at gå!  
Fiskeriforeningen mødte aldrig op – sendte i stedet Allan 
Normann Sørensen og Jan Rasmussen, som ikke er med i de 
respektive bestyrelser!!! 
Vi måtte bede dem gå, da det var vigtigt, at det var de to 
bestyrelser, der aftalte slagets gang for at undgå misforstå-
elser. 
Vi spørger derfor hinanden: Hvilken interesse har fiskerifor-
eningen i grunden i Lønstrup gamle Redningsstation? 
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Vi fortsatte med oprydning – en stige placeret på båden, en 
talje og et par fiskekasser blev til et fint hejseværk, og vi fik 
loftet tømt. Tørret af på hylder, tømt skab og placeret, hvad 
der skulle videre til Vendsyssel historiske Museum. Hvor 
det blev varmebehandlet. 
Et professionelt firma sprøjtede for borebiller på loftet – 
pris kr. 15.000, som vi søgte og fik fra Hjørring Kommune 
Vedligeholdelsespulje.  
Loftet er ok nu, men selve bådrummet står for tur til en 
ordentlig oprydning og rengøring. 
Alt skal mærkes og beskrives inden fotodokumentation og 
indtastning i registreringsprogrammet ARKIBAS, der er 
grundlaget for arkiv.dk. 
Ansøgning om tilskud til udstillingslys kr. 31.000 blev i okto-
ber sendt puljen Grøn Ordning (vindmøllepenge) 
Kriteriet for tildeling blev imidlertid vendt midt i vadeste-
det, så vi må gå andre veje. Søger derfor ENV Fonden 1. 
januar 2018.                                                                                      
                                
 
Et af vore ønsker kunne være at få flyttet den sydlige be-
tonmur, så der bliver mere plads foran indgangen til bæn-
ke, plancheudstilling og måske en flagstang som vist på 
fotoet fra indvielsen i 20. juni 1936.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Opsynsmand Christophersen fik udleveret nøglerne til 
huset, og mandskabet sejlede båden fra Harrerenden – 
undervejs var der øvelse med raketapparat. Det gamle 
redningshus i Harrerenden blev solgt til murermester Em-
manuelsen, som efter forlydende solgte det til en mand i 
Nibe - der ønskede at indrette det til sommerbolig”.  

 

 
"Glimt fra Skallerup og 
Vennebjerg sogne i 1800-
tallet" 
Lang tids søgen efter trykpla-
derne har båret frugt.  
På arkivdagen modtog vi dem 
i arkivet. 
De var fjernet fra Skallerup 
Skole og havnet i et privat 
hjem. 
 
Vi påtænker genoptryk af 
bogen, som i sin tid blev ren-
skrevet af lærer Hans Jensen, 

Skallerup Skole. 
 

Niels Iversen (1920-1988)  
Erindringer fra Vennebjerg Skole 
I 1927 begyndte jeg min skolegang i Vennebjerg Skole, den 

skole min mor også havde gået i 7 år til   førstelærer Skov-

sen. Ham fik jeg også som lærer de 7 år jeg gik i skole. 

Og så alle dem jeg gik i skole med, der vesterfra som man 

sagde. Der var skrædderens Margrethe, Peter og Jacob.  

Postens Karen Johanne 

Jeg tror det. Ja nogle blev drillet, som i dag hedder noget 

helt andet, jeg husker at en af dem vi fulgtes med ofte blev 

drillet, det var nu ikke så godt synes jeg.  

Årets store begivenhed var ”juletræsfesten”. Skolestuen blev 

ryddet og juletræet ”helt til loftet” fik sin plads, og så van-

drede vi alle rundt om træet, skulle først vælge sin gave det 

jeg husker bedst, var den måde vi fik gaven på. Hver elev 

skulle tage et nummer af en pose, den der fik nr. 1 skulle 

først vælge sin gave. Jeg var engang så heldig at få nr. 1, 

jeg valgte et par skøjter. Næste år fik jeg nummer sidst, så 

der var ikke noget særligt til mig. 

Det var nu en dum måde synes jeg, kunne der ikke have 

fundet en anden måde at fordele gaverne på. Og så blev der 

danset, da juletræer var båret ud. 

 
Uddrag af Henrik Christian Peter Hougaards erindringer 
fra Lønstrup 1867-77 
"På et så træfattigt sted som Lønstrup kunne det være ret 
vanskeligt at få et juletræ, også kun så lille et, som vi brug-
te, der var ingen steder, man kunne købe et, men alligevel 
fik vi juletræ hvert år, hvor de så fik det fra. Men et år var et 
umuligt at få et juletræ nogetsteds; men så lavede far selv 
et. Han skaffede sig en passende stump knastfrit fyrre-
brædt, det flækkede han ud, et stykke snittede han til, så 
det kunne være stammen. I siderne på det borede han hul-
ler, og i dem gjorde han mindre pinde fast. Fod kom der 
også under, så det kunne stå. Derefter tog mor fat. Hun 
omviklede hele stammen og grene med trimler af silkepapir, 
ganske vist lyserødt, hun havde ikke andet; men da træet 
stod færdigt, pyntet med flag og andet juletræspynt, syntes 
vi alle, det var det dejligste juletræ. Jeg kan se det endnu" 
 

 
Med ønsket om glædelig og fredelig jul 
til vore medlemmer, til de mange der har doneret til arkivet 
til de mange vi har haft kontakt med i forbindelse med un-
dersøgelser mv. 
Tak for godt samarbejde i året der gik til Folkeuniversitetet, 
Foreningen NORDEN, Landsbyrådet, og til Borgerforeningen 
og Sparekassen for støtte til hestevognskørsel og annoncer 
mv. 
 
Thorkild Falck Sørensen, formand 
Aase Sørensen, næstformand 
Kirsten Claire Svendsen, sekretær 
Sven Jensen 
Gregers Hjermitslev 
Birgitte Jensen 
Tove Marquardsen, arkivleder/kasserer/projektleder 
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Sømærket på Rubjerg Knude 1899 

Demonstration mod lukning af Skallerup Skole 2010 

Nørlev 1930 
 
Efterlysninger: 
Hvem kender gården Dahl, som brændte i 1800 tallet? 
Den lå tæt Vennebjerg Mølle og de nuværende Dahl 
gårde. 
Hvem kender mere til historien om Kirsten Mortens-
datter og hendes væveskoler i Norge/Arendal? 
 

 
Sønderlev 1963 

Russisk fregat strandet ved Nørlev 1990 

Mehls Fiskehandel 
1969 
 
Arkivnisserne  
ønsker også 
 
Glædelig Jul 
            og Godt nytår          
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