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Året der gik
Den 35. årgang af
"Bjergposten" er nu udkommet, og vi har i den
anledning valgt at tilføje
medlemsbladet et nyt
udseende.
Året, der ses tilbage på,
forløb således:
Historikeren Jan
Nygaard Mikkelsen fra
Sønderholm viste sit
enorme kendskab til Vikingetiden. Foran næsten 60
fremmødte medlemmer i
Frejlev Kirkecenter fortalte han lystigt om, hvordan danskerne var som
erobrende vikinger i bl. a.
England, og om hvordan
de senere blev kristne.
Forinden var der blevet
afholdt generalforsamling.
Beretningen og regnskabet
var blevet god-kendt, og
der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen:
Ewald Kristensen fra
Sønderholm blev afløst af
Henning Klitgård fra
Drastrup, og da Mogens
Ejersbo fra St. Restrup ikke
ønskede genvalg, blev
Aase Quist Christensen fra
Frejlev valgt.
Selvom Mogens Ejersbo
stoppede i bestyrelsen,
lovede han imidlertid at
fortsætte med en del af
det praktiske arbejde. Det
er både i forbindelse med
registrering af arkivalier og
med redigering af "Bjerg-

posten". Hans store arbejde er blevet værdsat
gennem mange år, og det
bliver det fortsat.
Vesthimmerlands Museum i Års åbnede i april
måned dørene for et
spændende og indholdsrigt foredrag. Museumsleder Broder Berg guidede
os behændigt gennem
landsdelens historie, og
han bidrog til at se historie
og kultur fra nye vinkler.
Mange medlemmer havde
taget turen til Års, og det
blev - trods lidt rod med
kaffen - en god aften.
Således inspireret, indbød det gode vejr til endnu
et museumsbesøg. Denne
gang i Aalborg by.
Helligåndsklostrets historie og virkelighed blev
levendegjort af Hanne
Ejersbo. Hun havde til
lejligheden også sørget for,
at den nyrestaurerede
klosterkirke var åben og
vejen ned til Duus´ Vinkælder ligeså. Her sluttede
aftenen med fællessang og
hyggeligt samvær.
Sidste år opstod idéen
om at samle alle de virksomheder og forretninger,
der har været i sognene de sidste 100 år. Dette
arbejde fortsætter, og i det
kommende år vil man
kunne opleve udstillingen
igen.
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I år har den bl.a. været
opstillet ved Nørholm
Børnedyrskue, til
foredragseftermiddage i
Pensionistforeningerne i
både Frejlev og Nørholm,
samt ved Sønderholm
Byfest. Til alle arrangementerne har der været
mange besøgende, og der
er kommet nye og interessante oplysninger om
virksomhederne, men
også om de huse i byerne,
der allerede er blevet
fotograferet og registreret.
I årets løb har der været
udgravet "Mellemholmjord" på Lindholm Høje,
blevet udnævnt en "Årets
-landsby" i Aalborg kommune (St. Restrup) og der
har været fornemt besøg
af Danmarks Radio i forbindelse med udsendelsen
- " Danske Slotte." Alt
dette er med til at sætte
vores hjørne af Danmark
på landkortet, men når så
Hjallerup får æren af at
vinde i konkurrencen "Vores kunst", ja så må vi se,
hvad vi så har af kunst i
"Vore byer og på vores
land!"
Der findes nemlig
mange kunst - og mindesmærker, som vi håber at få
hjælp til at få lokaliseret.
De skal fotograferes, og
der skal skrives en lille

historie om dem. Af eksempler kan nævnes: Genforeningsstenen i Tostrup,
Drastrup Skovs sten, stenkunsten ved Aktivitetscentret i Frejlev o.s.v.
"Bjergposten" vil så
fremover vise nogle af
resultaterne.
Det lokalhistoriske arkiv,
hvor John Ejdrup nu er
arkivleder, modtager næsten ugentligt materiale,
som skal registreres i det
landsdækkende program,
Arkibas.
Det er f. eks. store
kasser med negativer fra
en lokal fotograf i Porsheden, Frejlev Brugsforenings loftskammer,
unikke luftfotografier fra
Rimmen, en kasse med en
opdagelsesrejsendes historier, billeder og avisud-

klip, scrapbøger og erindringer og meget mere.
Mange tak for det.
Generalforsamlingen
2012 afholdes på St. Restrup Friskole. Dette skyldes, at det er 100 år siden
at Restrup Herregård blev
udstykket til de mange
selvstændige landbrug i
Restrup. Jubilæet vil også
blive markeret med et lille
jubilæumsskrift, som den
lokalhistoriske forening og
landsbyforeningen i Restrup vil samarbejde om.
Men mere om dette senere.
Gert Thomsen, der er
født, opvokset og stadig
bor i St. Restrup, vil denne
aften fortælle om, hvordan Friskolen opstod og
om de oplevelser, der er
knyttet til stedet.

Næste forår er der
planlagt et besøg på det 10
års jubilerende Forsvarsog Garnisons museum i
Aalborg - og her vil der
være en guidet rundvisning med efterfølgende
kaffe. Til sommerens udflugt vil den lokalt fødte
Johannes Stoffersen arrangere en aften i Solbjerg
kirke i Østhimmer-land,
hvor også Bælum besøges.
Tak til de, der har bidraget med emner og artikler
til dette års "Bjergposten",
og tak for nyttigt og godt
samarbejde omkring den
lokalhistoriske interesse,
som der altid er i Frejlev,
Nørholm og Sønderholm
sogne.
På bestyrelsens vegne
Karen Hansen

Bernhard Lassen
- en landmand med sans for andet end landbrug

Af Elmar Lassen
Redigeret af Henny Janum

Jeg vil her fortælle lidt
fra min barndom i den
skønne og smukke by
Tostrup, der ligger imellem
bakker og dale. En å snor
sig gennem engene i byen.
Åen har fast bund, så børn
og voksne kunne trygt
færdes i den og køre over
den med redskaber, hestespand, traktor og bil, for

de få, der havde sådan én,
da jeg var barn. Min fortælling vil dreje sig meget
om min far, Bernhard Lassen, der var en lidt speciel
landmand. Han gik op i
meget andet end landbruget og fik den ene gode idé
efter den anden, der lokkede ham væk fra sit landbrug og sin familie. Derfor
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handler fortællingen også
om min mor, mine fire søskende og mig selv.
Et hjem i Tostrup
Mine forældre blev gift
midt om vinteren i 1934.
Far var da 26 år, og min
mor Thora var 24 år. De
købte samme år den ejen-

Gården i Tostrup omkring 1934
dom i Tostrup, der skulle
blive deres families hjem i
rigtig mange år. De købte
ejendommen, der var på
20 tdr. land, på tvangsauktion. Den lå på en bakke
nærmest midt i byen. Vejen til ejendommen gik ned
ad bakke, over åen og op
ad bakke igen. En smal
træbro gjorde det muligt
at gå og cykle over åen,
men alle større køretøjer
måtte gennem åen. Der
var dog også en anden vej
til ejendommen, men den
gik uden om byen, så i det
daglige blev å-vejen brugt.
I dag hedder adressen
Tostrupvej 175.
Ejendommens bygninger var i en ringe forfatning, da det unge par flyttede ind, og marken var
misligeholdt. En dag stegte
min mor flæsk til middagsmaden, da det begyndte at
dryppe fra loftet og ned i

stegepanden. Det var katten, der tissede oppe på
loftet, der var utæt overalt. De første år blev negene bundet med tidsler.
Dem var der lige så mange
af som kornaks.
Som årene gik, blev husene nødtørftigt istandsat,
og markernes afgrøder fik
færre og færre tidsler at
kæmpe med om pladsen.
Vejen over åen
Gangbroen over åen var
ofte i meget dårlig stand.
Den forsvandt tit, når der
var højvande. Der var ikke
penge til at forny den, for
der var kun tre ejendomme på den anden side af
åen. For os, der boede i de
tre huse, var det et stort
problem, når vi skulle i
skole eller i Brugsen. Vi
måtte gå en stor omvej,
når broen stod under
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vand.
Når fremmede kom
kørende til vadestedet ved
siden af gangbroen, fik de
af og til problemer. Når de
så, at de skulle køre over
åen for at komme videre,
stoppede de og bakkede.
Så kørte de med fuld fart
over åen med det resultat,
at de fik motorstop. Så
stimlede byens folk sammen for at se, hvordan
den fremmede fik bilen i
gang igen. Der blev givet
mange gode råd fra de
lokale, der ikke selv havde
bil, men som havde set et
sådant motorstop i åen
mange gange før.
Familien, arbejdet og fars
projekter
Mine forældre fik fem
børn: Nina 1935, Elmar
1940, tvillingerne Edith og
Egon 1944 og Peder 1951.
Vi børn lærte fra barnsben at hjælpe til med det
daglige arbejde. Ofte var
det mor, vi hjalp, fordi far
var hjemmefra for at arbejde med ét af sine mange projekter.
Når vi ikke arbejdede,
legede vi i åen, der var
meget ren. Vi fiskede med
de bare hænder under
brinken, og vi fangede
mange fisk, der var et godt
tilskud til middagsmaden.
Det hændte også, at vi fik
fat i en vandrotte.
I Tostrup var der flest

spændt bag
på cyklen.
Han leverede vaskemaskinen
om morgenen og
hentede
den igen om
aftenen
efter aftale
Bernhard på mælkevognen
med kunderne. Han
husmandsbrug. Jeg hugav sig god tid til at
sker, at vi ikke havde eleksnakke, så vaskemaskinetrisk lys, da jeg var lille.
transporten kunne tage
Når vi skulle i stalden,
sin tid både morgen og
havde vi en petroleumsaften.
lygte med. Vores toilet var
Om efteråret kørte han
bag køerne, og toiletpapikartofler op med roulet.
ret var aviser.
Den type kartoffeloptager
Der var skole i Tostrup.
var der ikke mange, der
Den havde kun to klasser:
havde. I høsten kørte han
Lille klasse og Store klasse,
ud og høstede for folk
så vi var kun få timer i skomed selvbinder. Det var en
le om dagen. Vi skulle
af de første på gummihjul,
komme lige hjem fra skole,
så den kunne let trækkes
for vi skulle hjælpe med
af to norske heste, hvor de
arbejdet i stalden og i marken, for far havde meget
at gøre ved siden af landbruget - bl.a. en mælketur
til St. Restrup Mejeri alle
ugens dage. Den var en
god hjælp økonomisk, og
så kunne vi jo bruge mælkevognen i høsten. Det var
en gummivogn, der var
noget bedre end kassevognen, der havde faste
hjul.
Desuden lejede far en
elektrisk vaskemaskine ud.
Dyrskue i Restrup 1949
Den havde han på en toBernhard med Edith og
hjulet vogn, der var
Egon
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gamle på jernhjul skulle
have tre heste spændt for,
og det skulle helst være
store heste.
Mens min far arbejdede
hos andre med et af sine
projekter, passede min
mor vores eget landbrug
sammen med os børn. Vi
arbejdede alle for føden.
Efter konfirmationen
kom vi ud at tjene, som
børn på landet gjorde den
gang. Vi har klaret os godt
i livet, fordi vi havde lært
at arbejde og være ansvarlige for det, vi mødte og
havde med at gøre.
Min far var en munter
og snakkesalig mand,
hvilket kan ses af nedenstående episode:
Dialog med en journalist
fra Aalborg Amtstidende
1959.
I Frejlev møder min far
en journalist.
J. "Goddag, De kan vel
ikke sige mig, hvor Tostrup
ligger?"
B. "Jo, det kan jeg. Den
by ligger 5-6 km i sydvest.
Herfra, når De forsætter
ad vejen vestpå, kommer
De til en vejviser, der står
Tostrup på. Så skal De
svinge til venstre. Nu er
der 3 km til Tostrup. Jeg er
selv fra Tostrup."
J. "Nå er De selv fra
Tostrup. Kender De så ikke
en mand, der hedder
Bernhard Lassen ?"

B. "Jo. Det er mig."
J. "Jeg er journalist ved
Aalborg Amtstidende og
ser i vort blad, at De og
deres kone inviterer til
sølvbryllup den 11.februar. Må jeg bede om en
samtale med Dem, da jeg
gerne vil skrive et stykke i
vort blad om de svundne
25 år? Jeg ser, De er i arbejdstøjet Lassen. Arbejder De her i Frejlev?"
B. "Nej, det gør jeg ikke.
Jeg har været henne med
en vaskemaskine og en
centerfuge, som jeg lejer
ud."
J. "Kører De da helt til
Frejlev med en vaskemaskine bagefter en cykel?"
B. "Ja, jeg kører også til
Sønderholm, og så har jeg
jo Tostrup by og opland.
Jeg leverer og henter maskinen, hvor folk vil have
den. Det er somme tider
en lang tur. Her til Frejlev
to gange giver 24 km."
J. "Så har De vel hele

Deres tid optaget med at
køre med vaskemaskiner?"
B. "Nej nej - jeg har
også landbrug på ca. 20
tdr. land - og jeg kører ud
og høster for folk om
sommeren. Om efteråret
kører jeg kartofler op med
roulet."
J. "Hvordan får De dog
marken passet, når De har
så meget ved siden af?"
B. "Jeg har jo børnene
og så min kone. De passer
besætningen og arbejder
også i marken, for jeg skal
jo køre med hestene. Der
skal både harves og pløjes,
og når roerne bliver store,
skal jeg også rense dem.
Det må jeg mange gange
gøre om aftenen. Når
dagene bliver kortere hen
på efteråret, og det bliver
måneskin, så pløjer jeg
ude i Volstrup om natten.
Vi har jo haft så travlt de
sidste 3 år, da har vi bygget nyt stuehus."

Bernhard og Peder på traktoren
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J. "De sagde tre år, Lassen. Har De haft 3 år til at
bygge stuehus?"
B. "Ja, for 3 år siden
byggede vi ny skorsten, og
året efter fik vi nyt tømmer og tag på det gamle
stuehus. Sidste sommer
fik vi nye mure, vinduer og
døre - og alt indvendigt
blev fornyet. Vi fik også
centralvarme, men det var
så meget sulens, for i sommer under arbejdet opdagede jeg, at skorstenen
slet ikke stod, hvor den
skulle. Så måtte vi bygge
en ny skorsten igen."
J. "Sig mig engang, Lassen. Plejer man ikke at
begynde fra neden af?"
B. "Jo, det er jo ret almindeligt, når man bygger,
at man begynder fra neden af, men jeg synes, at
når vi fik nyt tag først, så
kunne vi altid gå tørt. Hvis
der skulle blive regnvejr,
når man har håndværkere,
skal man jo lægge arbejdet
til rette, så der kan arbejdes hele tiden."
J. "Har De ellers haft
nogle tillidshverv Lassen?"
B. "Jeg har været i bestyrelsen for Brugsforeningen og Husmandsforeningen, og for tiden er
jeg i bestyrelsen for Sygekassen."
J. "Hvad foregår der i
sådanne bestyrelser? Er
der meget at bestille?"
B. "Ja, der er jo bestyrelsesmøde og generalfor-

Forrest: Thora, Peder og Bernhard. Bagest: Elmer,
Nina, Edith og Egon
samling og juletræ, og så
I sine unge dage var han
er der også udflugt."
"dørmand", som det hedJ. "Har De været med på
der i dag, når der var bal i
sådanne udflugter?"
Tostrup Forsamlingshus.
B. "Ja, det har jeg været
Til disse baller kom der
mange gange og mange
unge mennesker langvejs
forskellige steder."
fra, og det var naturligvis
vigtigt, at nogen tog sig af
Initiativrig, udadvendt og
at opretholde ro og orden,
optimistisk
når der rigtig var gang i
den i Tostrup lørdag aften.
Min far var meget udadDa hestene blev udskifvendt, og han har taget
tet med en traktor, elskede
initiativ til mange ting.
han at køre på den, og han
Han var fx idémand til
kom nu langt omkring.
en storslået fastelavnsfest
Han har sikkert på sine
i forsamlingshuset. Pentraktorture tænkt tilbage
gene til at holde aftenpå den periode i ungdomfesten med tøndeslagning
men, da han kørte lillebil.
for blev indsamlet om
Hverdagen indfandt sig
dagen ved, at en flot pynigen, når han på hjemvetet båd med levende musik
jen skulle gennem åen, og
blev kørt rundt i byen. Min
ikke altid kom over på den
far var i klovnekostume og
anden side i første forsøg.
rendte rundt og raslede
Han kendte mange
med indsamlingsbøssen.
mennesker og inviterede
Dette initiativ tog han som
ofte folk hjem til en bid
medlem af husmandsbrød - uden at tænke over,
foreningen.
at der måske ikke var mad
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at byde fremmede på i
hjemmet, hvor der i perioder var lidt af alt. Han
tænkte ikke på hverdagen
derhjemme, når han var
ude. Min mor var ansvarlig
for børn, hus, dyr og meget mere. Hun skrev også
sygesedler til folk, der
skulle til lægen (en konsultation hos lægen kostede
50 øre, og besøg af lægen i
hjemmet kostede 1
krone), for far var i bestyrelsen for sygekassen,
men han var jo ofte væk
hjemmefra. Min far tog
livet let.
Et langt liv i Tostrup
Mine forældre havde
sølvbryllup i 1959. De
boede på bakken i Tostrup
det meste af deres liv. De
fejrede guldbryllup i 1984
og diamantbryllup i 1994.
Min mor døde i 1997,
og min far døde i 2002. De
blev begge meget gamle.
De havde levet et slidsomt og fattigt liv i mange
år, før de fik styr på ejendommen i Tostrup og alle
min fars projekter.
Mit barndomshjem er i
dag renoveret meget flot.
Det ligger på bakken og
ligner et rigmandshus.
Alligevel må man stadig gå
over gangbroen eller køre
over åen i vadestedet for
at komme op til det fine
hus, der nu ligger der, hvor
mit barndomshjem lå.

KOMMIS I NØRHOLM BRUGSFORENING
august 1959 - juli 1961
"Brugsen" var engang i både Porsheden, Tostrup, Sønderholm, Frejlev og Nørholm. Nu hvor den sidste
Brugs er lukket, prøver vi i Bjergposten at skrue tiden lidt tilbage og bringe nogle af de erindringer, der er
skrevet om emnet.
Ejvind Pedersen skriver:

Da tiden nærmede sig,
hvor jeg skulle hjemsendes fra militæret, skulle
jeg selvfølgelig finde en
stilling et sted. Uddeler
Ejvind Larsen fra Brugsen i
Nøvling, byen hvor jeg
kommer fra, sagde til mig,
at han gerne ville hjælpe
mig med at søge en stilling.
Der kom så en annonce i
"Uddeler Bladet", hvor
eventuelle Brugser, som
søgte en mand, kunne
henvende sig til uddeleren
i Nøvling: Der var en ledig
stilling i Nørholm, og uddeleren Harry Knudsen kontaktede så uddeleren i
Nøvling. Næste gang jeg
var hjemme på orlov,
kontaktede jeg Harry
Knudsen i Nørholm.
På dette tidspunkt i mit
liv vidste jeg ikke, hvor
Nørholm lå på landkortet,
men det gjorde min far.
Han havde en motorcykel,
og han kørte mig så til
Nørholm for at tale med
Knudsen. Vi blev ret hurtige enige om, at jeg skulle
starte den 1. august. Det
passede mig glimrende,
fordi jeg havde lovet uddeleren i Nøvling, at jeg ville

Nørholm Brugs set fra kirkelågen. De to personer er
Knud Dittmer og Henning Algren Sørensen.
være ferieafløser hos ham
i 14 dage, og så kunne jeg
holde 14 dages ferie inden
jeg skulle til Nørholm. Men
det gik helt anderledes.
Uddeler Nielsen i Sønderholm var kommet på
kant med sin førstemand,
så denne flyttede omgående. Derfor manglede
uddeleren en mand akut,
og han vidste, at Nørholm
Brugs skulle have en ny
mand til august, og at jeg
var kommet hjem fra militærtjeneste. Så det endte
med kontakt til Nøvling,
hvor jeg var. Jeg kom nu til
Sønderholm som vikar.
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Sønderholm Brugs
Sønderholm Brugs var
lidt af en oplevelse. For det
første var det lidt af en
rodebutik, intet lå efter
noget system. Et eksempel
- En kunde skulle have
ståluld. Jeg ledte på de
naturlige steder, men
ingen ståluld, jeg spurgte
nu Holger. Holger var en
lidt ældre herre og broder
til uddeleren, han smilte et
huldsaligt smil og sagde:
"Kom". Vi gik nu helt ud på
vores grovvarelager, hvor
foderstoffer og brændsel
hørte til, og der oven på en

bjælke - lå stålulden. Noget andet sjovt oplevede
jeg i Sønderholm brugs:
Sønderholm havde et
mejeri, og når folk skulle
købe mælk der henne,
kom de ind i brugsen og
købte "mælkemærker".
Man købte til hele og halve
liter af diverse mælk og
kvarte og halve liter piskefløde og fik mærker til
smør o.s.v.
Der skal tilføjes, at familien Nielsen var meget
behagelige mennesker at
være ved (jeg boede i
Brugsen).
Det hele endte med, at
jeg ikke fik mere end tre
dages ferie, inden jeg
startede i Nørholm.
Brugsen i Nørholm
Den 1. august var en
lørdag, og jeg startede på
cyklen hjemme i Nøvling,
ret tidligt om morgenen,
for at cykle til Nørholm (21
kilometer). Det var en
dejlig august morgen, og
det var kun anden gang
jeg nærmede mig Nørholm. Første gang jeg var
der, vidste jeg jo ikke engang hvor i verden Nørholm lå.
På Baunshøj mødte jeg
en mand, der kom drivende med en flok brogede køer, og vi hilste
pænt på hinanden, da jeg
cyklede forbi. Klokken ca.
07.30 ankom jeg til Brugsen. Uddeler Knudsen

kiggede forbavset på mig
og sagde. "Jeg havde ikke
ventet at se dig før mandag".
Men nu var jeg kommet,
og jeg gik i gang med at
ekspedere kunderne i
butikken. Det var ikke det
store problem, for i Nørholm Brugs var der orden,
så per refleks vidste man
bare, hvor varerne var. For
alle dagligvarebutikker var
stort set opbygget efter
samme mønster.
Butikkens indretning
Nørholm Brugsforening
var en brugs, der delvis
handlede med grovvarer:
Det vil sige lidt brædder og
søm, brændsel, benzin,
blå benzin, tjære i en
tønde, cement, men ingen
foderstoffer - ud over
hønsefoder og levertran til
grise.
Butikken var indrettet
på den måde, at når man
kom ind af døren, som var
mellem to store udstillingsvinduer, var der en
glasdisk til venstre, og lige
frem var der så hoveddisken, som vi ekspederede ved. Den fyldte næsten hele bagvæggens
længde.
Bag ved glasdisken var
indgangen til kontoret og
på samme væg, helt op i
hjørnet bag disken, var
døren ind til privaten. Bag
hoveddisken var der en
skydedør ind til bagbutik9

ken, og der fra var der en
dør op til lageret og ned i
kælderen. I væggen op til
lageret var der også en
lem, som blev brugt da
man havde løsvægt af mel
og sukker, så man kunne
få blandt andet 100 kg.
sukkersække ned i bagbutikken. Lemmen blev ikke
brugt mere, fordi der stort
set ikke var løsvægtvarer
længere.
Til højre for indgangsdøren var der også en
glasdisk. Ellers var der
hylder næsten hele vejen
rundt på væggene, kun
ganske lidt skuffer et par
steder.
På hoveddisken stod
osteskabet, som var af
glas, og her stod også
vægten. Op af bagvæggen
stod kasseapparatet på en
reol og i hjørnet til højre
bag disken, stod kaffemøllen. Kaffemøllen var af
den type, hvor man fik
kaffebønnerne hjem i 250
grams poser, og når så en
kunde skulle have kaffe,
hældte vi bønnerne i en
tragt oven på møllen, og
satte posen i klemme ved
kaffemøllens munding.
Det virkede på den måde,
at når man klemte posen
fast i holderen, gik maskinen i gang. At ekspedere
kaffe på den måde, var
nærmest en nyhed på det
tidspunkt, for de gamle
kaffemøller var normalt
med et par store behol-

dere til kaffebønnerne og
så to skuffer til kaffen at
falde ned i, når den blev
malet. Og så havde vi en
lille vægt med lodder, og
det mest normale var, at
folk kom og købte 1/8 kg.
(125 gr.) eller ¼ kg. (250
gr.) .
Bagbutikken
På gulvet i butikken var
der vinylfliser. Bagbutikken, hvor der var trægulv,
var indrettet på den måde,
at til venstre side var der
en disk i hele rummets
længde, og under den var
der nogle store træskuffer
på hjul, hvor man førhen
fyldte afvejningsvarer i og
tog det der fra, når der
skulle laves afvejning om
mandagen, men da der
næsten ingen afvejningsvarer var mere, blev de
brugt til alt muligt andet.
Den første del af disken,
var lidt lavere, så vi på den
måde havde et lille skrivebord, og så havde vi en
trebenet træ-taburet til at
sidde på. På skrivebordet
stod telefonen. På den
anden væg op mod lageret
(hvor der altså var en lem)
og imod endevæggen var
der hylder. De var for det
meste var fyldt op med
malebøtter.
Det store kælderrum
Når vi gik ud af døren til
lageret, var kældertrappen
umiddelbart til venstre,

hvor der var fem-seks trin
ned, og der var et stort
kælderrum. Henne bag i
rummet var der en dør ind
til et mindre rum, hvor der
blandt andet var ost. Der
var også en luge fra kælderen ud til friarealet - bag
butikken, hvor vi blandt
andet fik øl og vand ned
igennem, når ølbilen kom.
I de år var øl- og sodavandskasserne af træ og
indeholdt 50 styk flasker
hver. Ølkasserne var pakket på den måde, at der lå
6 flasker i bunden, dernæst 5 flasker modsat og
så 6 flasker, 5 flasker osv.
(5x6 og 4x5) ind til man
kom til 50. Sidste lag var 6
flasker, og der var lagt et
meget kraftig stykke papir
over, og det var fastgjort
ved at den yderste flaske
var rullet ind i papiret.
Sodavandsflasker med
patentprop var stadigvæk
i handlen, men var ved at
blive erstattet med kapsler, som vi kender det nu.
Det var især de små bryggerier, som stadig havde
patentpropper på deres
flasker.
Arbejdet ude på lageret
Fra bagbutiksdøren var
der tre trin op til lageret.
Umiddelbart oven for de
tre trin var petroleumspumpen og tønderne med
spegesild og brun sæbe.
De stod side om side.
Spegesildene tog vi op af
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tønden med en stegegaffel
i overstørrelse og op på et
stykke pergamentpapir.
Silden blev så pakket ind,
og derefter blev den pakket ind i avispapir.
Brun sæbe tog vi op
med en lille spade, med et
ca. 40 cm. langt skaft. Og
skulle vi tage ét pund (½
kg.) sæbe op i pergamentpapiret, var det sjovt, som
det lå i hånden. Det var
ganske lidt, der skulle
reguleres, når vi lagde det
på vægten.
Lageret bestod af et
større rum, hvor diverse
sække med bl.a. andet
hønsefoder stod. Der var
også en rampe, hvor vognmanden holdt hen til, når
han kom med varer. Når
vognmanden var der,
skulle jeg altid op og
hjælpe med at læsse af.
Selv om de var to mand,
var ingen af dem særligt
stærke og derfor ville de
nødigt bære 50 kg. hønsefoder. Ej heller når de kom
med cement, som også var
i 50 kg. sække dengang for ikke at tale om brændsel, kul, koks og briketter!
Dengang var den normale uniform i butikken
hvid kittel og blyant bag
øret. Blyanten bag øret var
så naturlig en del, at man
kunne arbejde både inde
og ude uden blyanten faldt
fra øret. Når så vognmanden kom, havde jeg et
forklæde til at beskytte

kitlen med.
Levertran på lageret!
På lageret var der en
trappe op til loftet, hvor vi
blandt andet havde brædder og lægter. Trappen op
til loftet var ret bred, men
uden gelænder, hvilket
ikke var gået i dag. Efter
det første lagerrum gik
man ud på "yderlageret",
hvor der var brændsel,
cement m.m.. Blandt andet var der en tønde med
tjære og en tønde med
levertran - 200 liter i hver.
Det kom der et par episoder ud af:
Om vinteren, når der
var meget koldt, blev både
tjære og levertran stift og
det døjede med at løbe ud
af tønden. Så vi havde altid
nogle 5 liters oliedunke,
som vi satte under hanen.
Så kunne det stå og
dryppe, vi holdt så øje
med det, og satte en ny
dunk under når, der var
fyldt op.
En lørdag havde jeg sat
en dunk under levertranhanen og lykkelig glemt
det igen. I weekenden var
der blevet tøvejr, og da jeg
så kom op på lageret mandag morgen, flød der levertran ud over det hele.
Uddeleren brummede
noget over de 200 liter
tran, som var gået til
spilde. Men ak, ak. På et
senere tidspunkt glemte
uddeleren tjæretønden, -

Nørholms første bil tilhørte Buus Madsen. Her ved siden
af Nørholm Brugsforening i 1925
så var vi kvit.
Benzinstanderne
Oppe bag lageret var
der en benzinstander med
blå-benzin. Benzinen var
farvet, fordi den var uden
afgift til brug i landbruget,
så hvis man hældte den
benzin på sin bil, blev man
afsløret af farven. Den
normale benzinstander
stod ude ved vejen på
hjørnet af butikken. De to
benzinstandere betjente
uddeleren og jeg altid selv.
Ved den normale stander, som var med elektricitet, var strømmen slået fra
inde i butikken. Vi tændte
så, når der skulle betjenes
en kunde. Den anden
stander, som var blå-benzin, var med håndkraft og
vi havde så et specielt
håndtag. Dette håndtag
gemte vi i en skuffe og
satte i, når vi skulle pumpe
benzin. Håndtaget blev sat
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i, og vi pumpede 5 liter
benzin op, drejede håndtaget nedad og skubbede
til en tæller. Så kunne
håndtaget skubbes helt
over og benzinen kunne
løbe ud, og samtidig kunne
vi pumpe de næste 5 liter
op. Vi kunne hele tiden se
benzinen i et par glasrør.
Landmændene kom med
en rekvisition fra Toldvæsnet og kunne få 32 liter
benzin på deres traktor. I
pløjesæsonen kunne det
godt være et problem, for
når klokken var lige efter
kl. 13 holdt traktorerne i
kø oppe ved tanken, og
uddeleren sov til middag,
så måtte butikskunderne
vente, og det var ikke altid
smart. Flere af kunderne
reagerede dog på den
måde at de sagde - "Det
kunne jeg sige mig selv, de
skal jo i marken nu " Mange af traktorerne
kunne heller ikke altid

rumme de antal liter, som
rekvisitionen bad om og så
løb benzinen ned over den
varme motor, mærkelig
nok skete der aldrig noget.
Når vi så kom tilbage til
butikken noterede vi den
enkelte landmands køb af
blå benzin i hans sorte
driftsbog.
Torskegilde
Uddeler Harry Knudsen
havde af brugsens bestyrelse, fået besked på, at
han skulle sørge for at
antage en udlært kommis.
Dette var fordi uddeleren,
ved siden af sit virke som
uddeler, havde en lille
minkfarm, og så skulle det
være sådan, at når han ind
imellem var væk, skulle
der være en "voksen"
mand i butikken. Derfor
blev jeg ansat med det,
der hed førstemands løn,
på trods af der både var
det, der hed anden- og
tredjemands løn. Men jeg
skulle være ene-kommis,
så derfor syntes de, at jeg
skulle honoreres derefter.
Lønnen pr. måned var
650,00 kr. + kost og logi.
Aflønningen gav anledning
til, at jeg blev indkaldt til
"Torskegilde" hos kommunen.
Jeg var rystet, dels var
jeg ikke mere end 22 år, og
dels havde jeg altid hørt
om det forfærdelige, når
folk blev indkaldt til torskegilde. Så en bestemt

dag sad sognerådet sammen med en "ekspert" ude
fra, oppe i skolen, og så
kom folk, på tur, ind til
samtale.
De sad så der, i deres
pæne jakkesæt, i en bue,
og foran var en stol til den
indkaldte. De bød på cigar,
og så ville de have at vide,
om jeg blev aflønnet med
kost og logi, og det gjorde
jeg jo, og så sagde "eksperten", at jeg skulle sige
til uddeleren, at han skulle
skrive rigtigt på
oplysningsseddelen - det
var det.
Uddelerfamilien Knudsen
i Nørholm
Jeg boede på et værelse
oppe på loftet, på samme
gang, hvor også familien
havde deres soveværelser.
Familien bestod af Rigmor og Harry Knudsen
plus datteren Korna (1214 år). Uddeler Knudsen
havde som sagt mink, og
var derfor oppe hos dem
et par gange om dagen, og
så gik han på jagt.
Nørholm Brugs var med
en god orden i det hele, og
jeg fik meget frie hænder
til at opbygge indretning
med vareopstilling og så
videre, samt arbejdsrutinerne. Ud over de
travlhedsperioder, der
altid opstår i en butik, var
arbejdet meget overkommeligt, og det blev på alle
måder to gode år i Nør12

holm Brugsforening.
Tiden som kommis
Hver dag åbnede vi
butikken lidt før klokken
syv og startede med at
sætte "smørkassen" på
trappen til mælkekusken.
(Kassen var fra den tid, da
man fik margarine hjem i
trækasser) Vi fik leveret
smør fra Mellemholm
Mejeri. Så gik vi ind og fik
morgenmad i køkkenet.
Derefter gik jeg ned i kælderen og vendte ost. Vi fik
altid ost hjem i hele oste,
så de skulle vendes hver
dag for at holde facon. Der
var ikke noget med middagspause, så når man var
inde og spise og der kom
en kunde i butikken, ja, så
rejste jeg mig fra middagsbordet og gik ind og ekspederede, så ind imellem
blev middagsmaden kold.
Vi spiste altid varm mad til
middag - altså varm, hvis
ikke der kom kunder.
Mandag var, som alle
andre steder, afvejningsdag, men nu kom både
sukker og mel hjem i afvejede poser, så det var begrænset, hvad der skulle
afvejes. Vi købte dog engang imellem sæbespåner
hjem i sække, og når jeg så
skulle veje sådan en sækfuld op i ½ kg. poser var
der dømt store "nysedag."
Tirsdag var den dag, jeg
gennemgik kopisiderne fra
kontrabøgerne. Kontra-

bogen var den bog hvert
medlem havde med navn
og nummer. Der var så en
side plus en kopiside, og
når en side var skrevet
fuld, talte vi siden sammen
og rykkede kopisiden ud.
Det var så dem, jeg reviderede om tirsdagen. Der var
to kolonner i bogen, fordi
der var varer, som man
ikke fik dividende af (f.eks.
tobak). De varer, der så
skulle beregnes dividende
af, skulle stå i første kolonne, og dem man ikke fik
dividende af, blev ført ud i
den anden kolonne. Bogen
havde kunden med hjem,
selv om en side kun var
skrevet halvt ned. De
kunder, som havde selvstændige virksomheder,
havde også en såkaldt
driftsbog, også kaldet den
sorte bog. Den var der ikke
kopisider i, og den lå i
brugsen hele tiden. Kun
når bogen var betalt op,
og kunden skulle bruge
den til sin revisor, lånte
han den med hjem.
To gange om ugen kom
vognmanden med varer
fra FDB, den ene var det,
vi kaldte hovedordre og
den anden biordre. Ja, så
skulle varerne mærkes
med priser og sættes på
plads. Der kom også varer
på anden måde:
Et par gange om ugen
kom der en mand fra rugbrøds-fabrikken RUTANA i
Aalborg. Her fik vi rugbrød

og franskbrød fra, og hvis
han ikke kom alt for sent
på eftermiddagen, købte vi
også lidt Wienerbrød.
Rugbrød og franskbrød
blev opbevaret på en
hylde i bagbutikken, så det
kunne godt ske, at rugbrødet blev tørt eller der kom
mug på kanterne. Når en
kunde kom retur med et
rugbrød, der var muggent
i kanten - og vi så ikke
havde et at bytte med, tog
vi en stiv børste ude i
bagbutikken og børstede
lidt, og så fik kunden det
med igen og var tilfreds.
Der kom også en ostehandler engang imellem.
Hos ham købte vi hele
oste. Disse oste opbevarede vi, som sagt, nede i
kælderen og vendte dem
hver dag. Så skar vi osten
op i halve eller kvarte, og
de blev så lagt i osteskabet
på disken. Når så kunderne skulle have ost, skar
vi et passende stykke ud
og vejede det på vægten,
som var indrettet med en
skala, så vi kunne aflæse
prisen. Ostestykkerne blev
også set efter om morgenen, og eventuel mug blev
fjernet.
Her skal lige nævnes, at
gær også på det tidspunkt
blev skåret ud. - Kunden
bad om for f.eks. 10 øre
gær, eller når de skulle
have rigtig meget, for 25
ører!
Øl og vand fik vi leveret
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fra et depot i Nibe. Vi
købte 10-20 kasser øl af
gangen og af sodavand
nogenlunde det samme.
På det tidspunkt var det
ikke almindeligt at drikke
vin til fester. Det var øl og
sodavand, så derfor kunne
vi indkøbe så store mængder af gangen.
Der kom også rejsende
fra andre forskellige firmaer, blandt andet tobaksfirmaerne Færch, Obel og
Augustinus. Der kom også
en rejsende fra „Jydenbarberblade“ - tænk, han
havde ikke andet med end
barberblade!
Der kom også en rejsende fra firmaet Axel
Espersen. Det var en ældre mand, som var meget
gangbesværet og derfor
skulle sidde ned så snart
han kom ind i butikken
(han fyldte også en del)
Hos ham blev der altid
købt en lille smule varer.
Det var også varer, som vi
kunne købe på vores
ugentlige ordre hos FDB,
men uddeleren havde så
ondt af ham, så derfor
skulle der altid en ordre
med ham hjem.
Brugsen havde også lidt
fælles indkøb med
brugserne i Frejlev, Tostrup, Sønderholm og Porsheden. Det var f.eks. mel,
gryn, sukker, og til jul
bestilte vi appelsiner, figner og dadler. Alt sammen
for at opnå kvantums-

rabatter.
Rutebil nr. 28
Mellem Aalborg og Nibe
var der en rutebilforbindelse, rute 28. Rutebilen
stoppede som regel der,
hvor der var passagerer,
som skulle på eller af, men
rutebilen holdt altid ved
Brugsen. Der kom pakker,
for eksempel de tobaksvarer, vi havde købt, og når
byens befolkning havde
købt ting i Aalborg eller
Nibe. Det kunne være
apotekervarer eller andre
ting. Hvis det var fra apoteket og pakken kom på
efterkrav, så tog vi penge i
kassen og lagde ud for
kunden. Selv om rutebilen
ikke havde pakker med,
kom chaufføren altid ind
for at høre, om der var
noget, han skulle have
med.
Postbudet bringer smil og
meget andet
Posten blev leveret af et
frisk postbud fra Sønderholm. Han kom på cykel og
var der midt formiddag.
Altid med godt humør og
et smil på læben. Han var
også en lun fætter. En af
byens indbyggere var død
og var blevet kremeret, og
nu kom urnen per post til
kirken. Posten smilede og
sagde " Det er første gang
jeg har cyklet med
Gidselbech på bagagebæreren!"

Indsamlingscentral
Indsamling til diverse
ting foregik også i Brugsen. Fødselsdage, sølvbryllup, begravelser o.s.v..
Det var en naturlig ting at
starte en indsamlingsliste,
og så kunne man altid
finde ud af hvem, der
skulle stå for indkøb af
gaven senere. Hvis det var
en begravelse, var det tit
os fra Brugsen, der bare
sendte pengene ned til en
blomsterhandler i Nibe,
som så lavede en krans
med bånd, hvor der stod:
" Fra naboer og venner i
Nørholm."
Højtiderne
Som sagt, så var arbejdet i Brugsen meget overkommeligt. Lørdag formiddag var naturligvis travl,
medens fredag aften mest
var en hyggestund. Fordi
så kom mændene i butikken for at snakke. Fredag
aften var også den aften,
landmændene kom for at
gøre bogen op, og så vankede der gerne en cigar og
en pose bolcher med
hjem. Ak ja, heller ikke i
denne butik, blev de, som
betalte kontant, belønnet.
Op til jul, påske og pinse
var der naturligvis også
travlt. Den sidste uge
inden jul havde vi åben til
klokken 20 hver dag. Men
det var nu ikke handel, der
var mest af om aftenen,
men derimod mændenes
14

hyggesnak.
Juleaftensdag, hvor vi
havde åbent til klokken 14,
var der derimod travlt, og
det var irriterende, for nu
havde man i de små hjem
været rundt i gemmerne
og fundet alle de tomme
flasker, de havde fået
samlet sammen i det sidste årstid, og nu skulle de
have øl og sodavand til jul,
og så kom de med alle
disse møgbeskidte flasker!
Når man skulle sortere
flasker og derefter skulle
ekspedere, var der et
værre rend ind i badeværelset for at vaske hænder.
Kunne de kære mænd dog
ikke, i løbet af ugen, hvor
de alligevel skulle op og
snakke, have taget flasker
med og fået indkøbt det øl
og vand, man skulle
bruge?
Et par af de ting vi skulle
sørge for at have hjemme
op til jul, var klipfisk. Det
var en fast tradition på
mange af gårdene, at man
fik klipfisk 1. juledag, og
nogle steder fik man også
kogt hvidtøl. I de år var
skikken med grønlangkål
ikke udbredt, de fleste fik
stuvede hvidkål til julefrokosten med kold kogt
flæsk og medisterpølse. Af
spegesild, fik vi en ekstra
tønde, op til jul, fordi
mange husmødre selv
lavede marinerede sild og
kryddersild til jul.

Man kan vel sit isenkram
Princippet med at holde
orden - i stedet for at
rydde op - holdt jeg i
hævd, og derfor var der
også tid til, ind i mellem, at
rengøre hylder og støve de
varer af, som ikke
omsattes så hurtigt - for
eksempel isenkram. En
gang fandt jeg i en skuffe
et par seler til mandebukser, selerne var med
udskiftelige stropper, og af
disse stropper lå der en
hel dynge. Jeg tog selerne
og stropperne, og bandt
dem op på en søjle i butikken, og i løbet af nogle få
dage var alle stropperne
solgt. Flere af husmødrene
blev meget forbavsede
over, at man kunne købe
reservedele til mandens
seler!
En gårdmandshistorie.
Der var en gårdmand,
som kom næsten hver dag
ved 13 tiden - lige efter
han havde sovet til middag. Så skulle han have ti
TRIBUTO-cerutter, og så
kunne han godt stå en hel
time og kritisere arbejdsmændene, som "- ville
have en høj løn, men ikke
ville bestille noget, " og
han stillede også spørgsmålstegn ved, om det nu
også kunne betale sig for
mig at flytte om på varerne og tørre støv af.
En dag, gårdmanden
stod der, kom der en mand

ind i butikken, og manden
spurgte ham om, hvorfor
han ikke var ude at hakke
roer. "Det kan et betålsæ",
sagde han, "for om en
time ska´ a´ hjem og røjt".
Så sagde manden: " Jeg så
dig i formiddags stå og tale
med naboen i en time, og
nu har du stået her i lang
tid. Der kunne nok findes
et par timer til at hakke
roer".
Kontrabogens besværligheder
Man skulle naturligvis
lære folk at kende. Det tog
lidt tid, for tit og ofte stod
der et helt andet navn på
kontrabogen, end hvad
folk blev kaldt!
For eksempel - På den
gamle sognefoged`s
kontrabog stod der "Chresten A. Christensen", men
det var Chresten, Johannes, Christine og Agnes
bog! Hvem kunne vide, at
det var fire søskende, der
boede sammen på en
gård, og at deres far havde
været sognefoged?
På Karl Villadsens bog
der stod "Karl Christensen" på bogen. Manden
hed Karl Christensen, men
havde det kaldenavn efter
sin far, der havde ejet
gården. På Anders Jensens
bog stod "A.J. Andersen".
Ja, sådan kunne jeg blive
ved. Sagen var den, at
mange i Nørholm og omegn var i familie med hin15

anden, og forældrenes
navne smittede af, men ikke
i Brugs-bøgerne.
Problemet blev nu aldrig
så stort, for ret hurtigt blev
jeg en del af byens ungdom. Så på den måde fik
jeg hurtigt overblikket ved
at kende de unge fra de
forskellige hjem.
Nørholm og omegn
Nørholm var en selvstændig kommune, med
godt 500 indbyggere. Nørholm by, Porsheden, Klitgaard, Mellemholm og en
del af Nørholm Enge.
Nørholm var en meget
typisk landsby med landbrug i forskellig størrelse.
Der var ud over Brugsen en
lille butik, vel nærmest det
man kalder en kiosk, her
samledes de unge om aftenen og købte is og sodavand (sjovt nok ikke øl). Der
var også en ishytte vest i
byen. Så var der en bager,
slagter, radioforhandler og
en smed. Byen havde også
sin egen telefoncentral, og
oppe på bakken vest for
byen lå skolen, som var
anbragt lidt uden for byen,
fordi den også skulle være
skole for Porsheden og Klitgaard.
Øst i byen var en fodboldbane med et lille klubhus, og lige ved siden af
Brugsen lå byens forsamlingshus. Midt i det hele lå
kirken.
Altså var Nørholm et

kernesamfund, hvor flertallet arbejdede hjemme i
byen. Kun ganske få rejste
af sted om morgenen for
at arbejde ude og så
komme hjem til aften.
Fritiden i Nørholm
Det sociale netværk i
byen var meget stærkt.
Eksempelvis var både
unge og ældre med, når
der var høstfest, aktivfest
og dilettant i forsamlingshuset. Om julen var der
juletræ i skolen for børn,
og her var både forældre
og bedsteforældre med.
Ind i mellem var der
danseundervisning i forsamlingshuset, og
husflidsforeningen samledes i skolen. Idrætsforeningen stod også stærkt
med håndbold og fodbold
og ind imellem med gymnastik om vinteren.
Foreningslivet var meget
varieret med idrætsforening, borgerforening,
husflidsforening, husmoderforening og forsamlingshuset - ikke at forglemme. Herudover var
der sogneråd, sygekasse,
skolekommission og menighedsråd m.m.
"Vare-tur"
Nørholm brugs havde
ikke vare-tur til sine kunder, og bragte ikke varer
ud. Det fik uddeleren og
mig lidt på kant en dag: En
ældre dame, som boede

nede i det, vi kaldte "gåden", købte en sæk koks,
og jeg sagde til hende:
"Når vi har lukket, kommer
jeg ned med koksen". Det
passede ikke uddeleren,
for hvis jeg gjorde det,
ville hun bare have leveret
hver gang, og andre ville
så også have leveret varer.
Det var så det. Men når
der blev ringet nede fra
sommerlejrene i Nørholm
skov, stod uddeleren klar
med sin private bil og
kørte varer derned.
Kredit
Da jeg startede i Brugsen, var der ikke renter på
forfalden gæld. Det var
der mange landmænd,
som benyttede sig af. De
brugte simpelthen kreditten på bogen, som kassekredit, og det var mange
tusinde kroner, det drejede sig om.
En gang ved status, kom
det til diskussion, fordi en
af de gårdmænd, som var
med i bestyrelsen, var
forarget over, at en arbejdsmand skyldte 500
kroner. Uddeleren sagde,
at han stod inde for manden og samtidig gjorde
han opmærksom på, at
mange af gårdmændene
skyldte mange tusinde
kroner. Men det bed ikke
på den pågældende gårdmand, for som han sagde,
" Det er jo bare, at man
sælger en ko, så er den
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regning betalt ".
Jeg ved ikke om ovennævnte holdning var med
til at gøre noget, men der
blev indført rentebetaling i
Brugsen, og så blev det
også anderledes med de
udestående fordringer.
Det var de samme mennesker, der ved optælling
kunne stå og undre sig
over, at det og det var på
lager, men som i dagligdagen også var dem, som
kunne være irriteret og
undre sig, når der var
noget af det de skulle
have, der først skulle skaffes hjem, fordi vi ikke
havde det på lager. Som
eksempel kan nævnes, at
vi havde tøjrepæle, lampeglas til olielamper, nipler
og rensenåle til primus.
Det kunne også forekomme, at de fik øje på
noget, de kunne bruge,
men som de ikke troede de
kunne købe i Brugsen.
Optællingen skete en gang
om året, og når alt var
gjort op og regnskabet var
lavet inde hos FDB, blev
der indkaldt til den årlige
generalforsamling, som
foregik i forsamlingshuset.
Det folk gik mest op i, på
sådan en generalforsamling, var: "Hvor meget får
vi i dividende og hvem
kommer i bestyrelsen?"
Efter generalforsamlingen,
som var med kaffebord,
var der dans.

Brugsens 50 års jubilæum 1966. Fra venstre ses: Frands Ejdrup, Chresten Knudsen,
uddeler Leo Pedersen, Anders Jensen, Jens Andersen og to repræsentanter fra FDB
Kundernes vaner
Der var naturligvis et
fast kundeklientel i Nørholm Brugsforening, idet
kunderne var medlemmer
i Brugsforeningen. Så man
lærte hurtigt lidt om
kundernes vaner. Det var
mest den kvindelige del,
som handlede dagligvarerne og så mændene,
som kom efter ting til
bedriften, og måske også
for at få sig en lille sludder.
Da mange var gårdmænd
og havde folk til at lave
tingene i marken, så havde
de gerne et par timer om
formiddagen - efter at
morgenarbejdet var færdigt, og til de skulle ind og
spise til middag. Ja, så kom

de ind i Brugsen og skulle
måske købe lidt tobak, for
så at stå og sludre lidt, indtil der var andre, som
dukkede op, og så købte
de et par øller og satte sig
ud i en bil. Eller var det om
sommeren, så sad de på
græsskråningen, og så
blev verdenssituationen
belyst, set fra gårdmændenes udkigspost i Nørholm. Da de fleste var
Venstrefolk, (per tradition)
så var det næsten altid
socialdemokratiet og arbejdsmændene, som stod
for skud. Især de kommunale vejmænd fik skudt i
skoene, at de var dovne.
Men de kommunale arbejdsmænd kunne godt
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bruges, når man ville have
lavet lidt "fusk".
En dag de var ude og
lappe veje, bad uddeleren
dem om at lægge asfalt ind
omkring benzinstanderen.
Det skulle de så have en øl
for. Efter at arbejdet var
fuldført, gik de så ind på
vores lager for at få øllen.
Men tak skal du ha´. Midt i
det hele kom Toldvæsnet
på besøg, for at kontrollere blå-benzin. De
spurgte, om vi havde
smugkro. De godtog dog
uddelerens forklaring, om
en vennetjeneste.
Husmødrene og deres
mænd
Husmødrene sendte

også deres mandfolk i
Brugsen med en kort besked. For eksempel kommer der en mand og smider Brugsbogen på disken
og siger " A´ ska´ ha´ te´ en
kikskage". Jamen, så vidste vi, at der skulle palmin,
kakao og firkantede kiks
med hjem.
Suppe i pulver var en
nyhed fra BLÅ BÅND - man
kunne få hønsekødsuppe
og oksekødsuppe m. m. Et
brev suppe fyldte ikke ret
meget, men når det blev
tyndet op med vand kunne
der blive 4 portioner
suppe af det. En gårdmand, en af de ældre med
blød hat, vest og det vi
kaldte "molbo-træsko",
han havde også et overskæg, meget fyldigt og
snoet. Manden kiggede
lidt på suppebrevene og
spurgte, hvad det var og
jeg forklarede ham, hvad
det var, og hvordan det
fungerede. Så jeg sagde:
"Nu kan vi godt undvære
pigerne - " Nå der er val en
bette ting de ká bruges til
eno!", sagde manden.
På et tidspunkt begyndte man også at producere toiletpapir i crepepapir. Det var jo meget
blødere end det gamle 00papir, og man lavede det i
forskellige pastelfarver.
Det fik vi så også en oplevelse ud af: En kunde
ringede og bestilte varer,
som skulle med mælke-

bilen næste dag. Hun
skulle blandt andet have
nogle ruller toiletpapir. Tak skal du have: Hun
ringede dagen efter og
fortalte på en meget bestemt måde, at det var helt
forkerte farver, som slet
ikke passede til hendes
badeværelse, så hun ville
have dem byttet, og vi
havde så for eftertiden at
huske det.
Rutebilvognmand
I landmændenes
formiddagsselskab var der
en pensioneret rutebilvognmand. Han snakkede
meget og pralede ikke så
lidt, og ville gerne snakke
om andet end det, gårdmændene havde på tapetet. De gjorde alt for at
undgå ham, men da han
som oftest havde sin bil
med i Brugsen, var det jo
et godt læskur, så han
slap, ind i mellem, med i
selskabet.
Den pågældende pensionist var engang ved at
fortælle mig om, da han
var vognmand og kørte
med sneplov. Da havde
han kørt gennem en snedrive med ploven, så da
han kom ud på den anden
side, var der simpelthen
en tunnel, hvor han havde
kørt!
Hjemmegående husmødre
De fleste borgere i byen
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var som sagt "hjemmearbejdende", medens nogle
få arbejdede uden for
byen. Mange husmødre på
gårdene havde måske
hushjælp og brugte gerne
deres eftermiddage på at
side hjemme i stuen og
strikke og stoppe strømper.
De husmødre, som
skulle på arbejde ude, kom
næsten alle før de tog på
arbejde eller lige når de
om eftermiddagen kom
hjem fra arbejde. Især en
dame havde det med at
komme fem minutter i
lukketid, og så have god
tid til sin handel, hvilket
var meget irriterende for
os, som gerne ville have
lukket og blive færdig. Så
en lørdag havde den pågældende dame "forvildet" sig ind i Brugsen før
middag (vi lukkede klokken
14). Uddeleren og jeg stod
henne ved disken og talte
hver sin bog sammen. Da
damen kom ind af døren
kiggede vi op og sagde
pænt goddag. Så lagde
uddeleren sin blyant og gik
hen og låste butiksdøren
og gik så tilbage til sin bog.
Damen kiggede forbavset
på uddeleren og sagde
"Hvorfor lukker du? "-" Nu
er du kommet, så er der
normalt lukketid" sagde
uddeleren. Damen blev lidt
mopset, men for eftertiden kom hun altid i god
tid, inden vi skulle lukke.

De stjæler FDB!
En lørdag formiddag,
posten havde lige været
med post og dagens avis Aalborg Amtstidende -. Jeg
gik oppe på lageret og
pludselig kaldte Knudsen
på mig og sagde: "Nu skal
du se, de stjæler FDB!".
Der stod at læse i avisen,
at der var nogen af de
ansatte på FDB, som
havde stjålet blandt andet
rejer på lageret. Vi læste
stykket. - Jeg sagde til
Knudsen: "Når de nu skal
af med nogen af personalet, så kan jeg måske få en
plads på FDB?" - jeg havde
været ved at overveje at
komme videre nu efter to
år i Nørholm.
Knudsen spurgte, om
jeg godt kunne tænke mig
at komme på FDB, hvilket
jeg bekræftede.
Jyllandsgade i Aalborg
kalder
Om mandagen kom
Knudsen og sagde, "Jeg
har talt med driftsleder
Johansen på FDB, og han
vil gerne se dig til en samtale i morgen". Så om
tirsdagen var jeg til samtale og blev ansat som
ekspedient i FDBpersonalebrugs i Jyllandsgade og skulle begynde
næste mandag klokken
07,00, det var den 26. juni
1961.
Det var fint at Knudsen
ville slippe mig med så kort

varsel.
Ellen og jeg
Ellen Kjær og jeg fandt
sammen og vi blev gift i
1963 og bosatte os på
Nørholm Villavej. Da vi på
den måde blev en del af
"borgerskabet" i Nørholm
bevirkede det også, at vi
kom i diverse foreningsbestyrelser, og jeg kom på
et tidspunkt i bestyrelsen
for Brugsen, og senere
blev jeg formand for bestyrelsen i Nørholm Brugsforening.
Fremtidens Brugsforeninger
De små brugser rundt i
landdistrikterne begyndte i
disse år at skrante og
lukke en efter en. Eksempelvis var BILKA kommet i
Skalborg, og andre supermarkeder i byerne trak
kunder og dermed også
beboerne i Nørholm. Så
omsætningen svandt ind
år for år. Det sidste år
Nørholm Brugsforening
havde overskud var jeg
formand, og kunne på
generalforsamlingen konstatere, at der havde været et lille overskud på
nogle få tusinde kroner. Så
få kroner, at det ville være
håbløst at fordele dem
som dividende til medlemmerne, og vi fra bestyrelsen foreslog, at disse
penge skulle bruges på en
fryser til butikken. Stor19

vorde Brugs havde lige
skiftet deres fryser, så vi
kunne købe deres brugte
fryser.
Der var megen kritik af
at der ikke skulle udbetales
dividende, og der var fra
visse sider antydninger om
at optællingen nok ikke
havde været så nøjagtig.
Vi havde forudset at den
ældre del af medlemmerne ikke kunne forstå
nedgangen. Jeg forslog
derfor, at alle der var fyldt
70 kunne få deres opsparede andelskapital udbetalt. Det blev vedtaget på
generalforsamlingen og
det bødede så lidt på tingene. Brugsen blev ved
nogle få år mere, men
ingen var i tvivl om, at det
lakkede mod enden, og på
et tidspunkt blev Brugsen
nedlagt og butikken overtaget af en købmand.
Bygningerne rummer i
dag en købmandsforretning, som drives på frivillig
basis.
Billeder med oplysende tekster er leveret af Knud
Dittmer, Nørholm.

Niels Knudsen fortæller om sin barndom
og ungdom
I arkivet står der mange gamle kassettebånd med indtalte historier. Arne Fristrup interviewede i 1984
den dengang 81 årige Niels Knudsen i hans hjem i Skørping. Hans erindringer er nu skrevet ned, og de
lyder således.

Arne Fristrup spørger:
"Din far, Christian Jensen
var fra Jetsmark. Hvornår
kom han egentlig til vores
egn?"
Niels Knudsen svarer: "
Ja. Han var oprindelig
røgter på "Birkelse". Der
var han kommet som
dreng i en årrække, men
kommer så derefter
søndenfjords - til gården
"Klitgård" ved Nørholm.
Han var der i alle tilfælde i
år 1900 - da gården
brændte. Han var nemlig
med til at trække køerne
ud af bygningerne, og det
fik han et sølv-ur for af
forsikringen - med inskription!

Martine Marie

Så ved jeg ikke, hvor
længe han var på "Klitgård", men da han fik
plads på "Finstrupgård"
ved Svenstrup - blev han
kendt med min mor Martine Marie Knudsen, som
tjente der. Og så blev de
gift i 1903 og flyttede til
Godthåb og bosatte sig
dér. Far kom ind på Zinkfabrikken og arbejdede
dér indtil 1911, hvor han
købte en ejendom på Tostrup Mark. Ejeren var da
Søren Munk, og han flyttede til Nyrup på aftægt."
( Nu følger en længere
beretning, som omhandler
hans barndom i Godthåb,
hans fars arbejde som
skaftemager på Zinkfabrikken, en beretning
om, hvordan man lavede
en brønd, og om hvordan
hans far blev Husflidslærer
i Godthåb osv. - Disse
emner har redaktionen
valgt at fravælge her).
Arne Fristrup spørger: "Vil
du fortælle om din barndom i Tostrup?"
"Ja, jeg er jo født i 1903
- døbt Niels Christian
Knudsen Jensen, og jeg er
godt nok ikke født i Tos20

trup, men boede de første
7 år af mit liv i Godthåb.
Her nåede jeg lige at gå
knap et år i Svenstrup
Vestre Skole. I Tostrup
Skole var det lærer Bak,
der var lærer der - Anders
Korfits Bak. Han var en
gårdmandssøn fra Sønder
Tranders. Bak var en hård
"kanalje". Han var ikke
bange for at stikke en på
"torsken". Han havde jo
både spanskrør og tamp i
pulten. Tampen var et
stykke reb, der var flettet
sammen. Den var vel godt
en halv meter lang, og den
var han ikke bange for at
svirpe med. Mest på os
husmands-børn og på de
tjenestedrenge, der ikke
lige adlød.
Den gang var det meget
almindeligt, at Aalborgbørn kom ud som hjorddrenge om sommeren. Og
dem var der også nogle af i
Tostrup. Nu var der jo det
pudsige med at gå i skole
om sommeren, for der var
jo kun skolegang to halve
dage om ugen, og hvis det
passede gårdmanden at
holde børnene hjemme,
betød det ikke så meget.
For skulle det endelig give

Råhøj 40, Tostrup. Chr. Jensen med Martine og børnene
Niels og Karl.
en "mult", så var det kun 2
ret meget, der blev lavet i
ører om dagen! Og det
skolen. Og ham, der var
kunne sådan en "knejt"
blevet udpeget, skulle
godt tjene ved at blive
skrive navnene op på
hjemme fra skole. Så det
tavlen, hvis der var nogle,
blev ikke til så meget skoleder ikke opførte sig orlærdom…..
dentligt - han havde nok at
Men Bak, han var godt
gøre. Men når vi så så, at
nok hård ved de hjordBak kom tilbage igen,
drenge. Hvor derimod
skyndte vi os at viske alle
gårdmandsbørnene kunne
navnene ud!
gøre næsten, som de ville.
Det var Bak vist også
Jeg husker så tydeligt
lige glad med. En dygtig
Anton Lassen. Han var
lærer, det vil jeg ikke sige,
gårdmand i Tostrup, og var
han var. For det gjorde
jo for resten far til Anfaktisk lige meget, om vi
dreas Lassen i Sønderlærte noget eller ej, og når
holm. Han og Bak havde
vi så kom i nærheden af
meget sammen, og jeg kan
eksamen, skulle vi lære
huske, at han om sommedet hele på kort tid. Han
ren somme tider udville så gerne stå sig godt
nævnte en af os til at
med Pastor Bay i Sønderholde "justits". Så gik han
holm. Det var jo nok også
ned til Lassen, og de gav
Bay, der ordnede, at Bak
sig til at snakke - dernede
kom til Sønderholm Skole,
på "møngsmuren"- og det
som lærer senere.
kunne de gøre i et par
Da 1. Verdenskrig brød
timer!
ud, blev lærer Bak indkaldt
Imens var der jo ikke
til Sikringsstyrkerne. Nu
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kan jeg ikke huske, hvor
længe han var det, men
det var et langt stykke tid vel omkring 22-24 måneder. I den tid, fik vi en
vikar. Det var lærer Pallesen fra Nyrup. Han var lige
blevet færdig, som lærer
og han var søn af den
gamle præstegårdsforpagter i Sønderholm.
Pallesen havde fået en
bedre uddannelse. Han
var jo også yngre og der
var mere orden - og vi
skulle lære noget mere.
Det var noget helt andet end med lærer Bak.
Efter igen en periode
med lærer Bak, fik vi Lærer Andersen. Det var en
helt anden slags lærer.
Han var en dejlig mand,
men der skulle ikke være
noget snyd i "geledderne".
Vi skulle lystre, men jeg
husker, vi fik meget mere
lært end ved Bak.
Tiden gik. Jeg kom ud at
tjene, da jeg var 10 år. De
to første somre var jeg
hos Søren Buus, en husmand, som boede mellem
Tostrup og Godthåb. - så
der blev ikke tid til ret
meget skolegang for mit
vedkommende. Jeg var
dog hjemme om vinteren,
hvor vi gik i skole 4 dage
om ugen - ind til vi blev
konfirmeret. Vi blev konfirmeret i Sønderholm Kirke
hos Pastor Bay. Jeg gik
sammen med flere fra
Tostrup og Restrup. I hvert

Lærer Andersen og hustru
tilfælde gik jeg til præst
med Jens Langeland. Han
var et halvt år ældre end
mig. Han blev konfirmeret
om foråret og jeg blev
konfirmeret om efteråret.
Der var flere blandt andet
også Bertinus Madsen fra
Restrup."
Arne Fristrup spørger:
„Hvilke folk, der var i
Tostrup dengang?“
" Ja, der var noget af alt.
Gårdmændene, det var
dem, der var mest estimeret, og så var der nogle
husmænd. Men jeg tror da
godt nok, - sådan i al almindelighed, så kom folk
godt ud af det sammen.
Der var "Svensker Lars".
Det var et husmandssted.
Så var der "Bærtil", som vi
sagde. Hans datter var gift
med Marinus Bødkers søn
ude fra Sønderholm Mark.
Så var der Christian
Frandsen og Lars Munk og
"Smed- Kristian" og der
var flere. Der boede nogle
nede ved åen - Lars Pedersen for eksempel, og så
var der nogle originaler et stykke mod Godthåb. Vi
kaldte ham for " Dyrmandsskrædder". Om han

var skrædder eller ej, det
ved jeg ikke. De boede i
alle tilfælde i en lille rønne.
Længere ude boede Niels
Pedersen. Han havde en
husholder og hun blev
kaldt "Skønsigne" og det
var også sådan lidt nogle
originaler. Jeg vil ikke just
påstå, hun var skøn, men
hun var husholder for"
Niels Piesen" og han var
for resten bror til min
bedstemor. Der boede
også en Niels Laustsen
nede ved åen, husker jeg."
"Der var flere…. Der var
Ringsigs og Damborgs,
Jens Thomsen og Jens
Lassen og Anton Lassen.
Det var sådan de gårde,
der var. Så var der uden
for Tostrup Søren Lassen.
Han var bror til Anton
Lassen ".
„Hvordan var dagliglivet i
Tostrup dengang? (omkring 1910-17)“
"Det gik meget stille og
roligt for sig. Det eneste,
der var, var Brugsforeningen - og der samledes folk
mange gange og slog en
sludder af med hverandre.
Ellers synes jeg livet i Tostrup gik ganske fint. Der
var jo en lille smule
standsforskel, men jeg vil
ikke sige, det var noget at
snakke om. Folk de blev
godt nok regnet for noget
- også småkårsfolk. Det
synes jeg såmænd."
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Der er et Missionshus i
Tostrup. Var det der også
dengang?
"Nej det var det ikke.
Det er blevet bygget siden.
Der blev bygget en sal til
Brugsforeningen - sådan
at der var et samlingssted.
Førhen samledes man jo
dengang også i skolen. Jeg
husker, hvordan lærerne
afholdt "Juletræ" og så
kom alle de forskellige
børn og voksne og fik
kaffe og chokolade, poser
og sager. Jeg tror nok de
forskellige fædre skød lidt
til - for at det skulle gå
rundt. Lærerlønnen var
nok ikke så stor?"
„Kom der handelsfolk til
byen?“
"Ja, der kom da sælgere
med lertøj og sådan noget,
men det der mest kom, var
uldkræmmere. Der var
mange, der dengang gik
rundt med uldtøj, og det
var som regel nogle, der
var gode til at snakke for
sig. De forlangte jo altid
dobbelt så meget for varerne, som de skulle have.
Når de så fik slået af til den
rigtige pris, så var de jo
tilfredse, og de havde fået
det, de skulle have - det
kan jeg huske.
Slagter Andreas Bak
boede i Sønderholm. Han
kørte rundt med kød og
han lavede også en slagterforretning i Godthåb.
Der kom også en slagter

fra Frejlev. Af fiskehandlere husker jeg ikke rigtig
nogle."
„Var der dans i Tostrup?“
"Ja, det var der, men det
har jeg nu aldrig været
med til. Mine forældre har
flere gange været til Andespil. Det foregik i Brugsen,
hvor uddeleren stod for
det. Selvom der var dans i
Tostrup, var det nok ikke
så meget, som der var i
Sønderholm forsamlingshus. Men husk på, at efter
jeg blev konfirmeret, kom
jeg jo ikke ret meget til
Tostrup - for der var jeg jo
ude at tjene."
„Restrup Kro. Hvordan så
den ud på din tid?“
"Som nysgerrige
knægte har vi flere gange
besøgt kroen. Den gang
kom der mange folk fra
Aalborg. De kom om
søndagene om sommeren,
og kom kørende i landauere. Da var kroen jo egent-

lig blevet nedlagt og
spiritusbevillingen taget
fra den. Men de unge ville
gerne danse og hygge sig.
Så der kom ofte 4-5 vognfulde, der blev spændt fra,
og de gik så ind i skoven
med deres madkurve. Om
aftenen dansede de i krostuen og den gamle Christian Nielsen fra Nyrup
spillede på violin. Han gik
til den - med de evner og
den kraft, han havde.
Hans søn Aksel spillede på
trompet. Vi knægte kom
aldrig ind, men stod uden
for vinduerne og så, hvordan egnens folk morede
sig med Aalborgs folk.
Så købte brødrene
Justesen skoven, dengang
var kroen ikke med, men
så købte Justesen bevillingen af kromanden og så
blev kroen nedlagt og efter
den tid, var kroen bare et
almindeligt landbrug. Jo,
Søren blev en holden
mand. På det grundlag, at
da han solgte nordsiden af

Restrup Kro
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kroens areal til Justesen,
blev han lidt "høj i hatten"
og prøvede at spille på
Børsen. Det bragte så
nogle fejldispositioner
med sig, og så måtte han
sælge hele kroen. Jeg kan
huske, at han måtte flytte
til Nibe og kom ud på arbejdsmarkedet. Jeg har
også senere arbejdet sammen med ham, hvor vi
lavede højspænding."
Arne Fristrup spørger til
hans erindring om "Konsulens Bro"?
"Ja, det var dér, hvor
vejen gik ud i det, vi kaldte
"Rye"(Ryddet). Dengang
Herregården blev udstykket, skulle hver parcel
have et stykke jord derude
ved Hasseris å. Det var
tørvejord og tilgroet med
birketræer - det var nærmest birkeskov, men for at
komme derud, skulle vi
over åen. Broen, der var
flækket sammen med
nogle granrafter og nogle
bjælker, var efterhånden
blevet så ringe, at det var
helt livsfarligt at gå på den.
Konsul Justesen var så
derude en gang med et
selskab. De dyrkede jo
ridesport, og de var redet
derud over Restrup Enge,
og da de skulle over
broen, turde de ikke gå
over - konsulen sagde, den
så "så mosten" ud, og så
besluttede han, at der
skulle bygges en ny bro,

„Kom du til "Klitgård"
efter du blev konfirmeret?“
"Nej ikke lige med det
samme. Jeg arbejdede
først i Restrup hos Johan
Knudsen, og dér var jeg
fra november til foråret.
Så solgte han ejendommen og kom hjem og fik
hans svigerfars gård. Dér
var der så i forvejen en
karl - så jeg var så ledig
igen. Men i foråret 1918

malkekøer. Fodermesteren, hans kone og deres
datter og en medhjælp
malkede køerne hver dag
og vaskede spandene, når
de kom hjem fra mejeriet.
Jeg aner ikke, hvad de fik i
løn, men de fik da selvfølgelig naturalier - kød,
flæsk, mælk, kartofler,
lammekød, halve får og
halve grise. Af rede penge
fik de nok ikke en hel
masse."

Johan Knudsen
og den bekostede han. Det
var det sted, vi kaldte
"Mølhullet". Jeg ved ikke.
Det har vist en gang været
et stemmeværk. For på
den vestre side af broen
var der nogle ege-pæle,
der stak ovenud. Hvad det
har været, tør jeg ikke sige
noget om - det er længe
før min tid. Men der blev i
alle tilfælde bygget en ny
bro, som blev støbt, og
efter den tid var der ingen
fare for at komme over
"Mølhullet" - før den tid
havde vi godt nok været
noget mistænksomme ved
at gå over.
Nu skulle lodsejerne
holde broen ved lige, og
det er da gået vældig fint
med det."
Så ved vi, hvorfor broen
i Restrup skov hedder
"Konsulens Bro".

Johan Knudsens gård, Restrup Skovvej 50 omkr. 1910
kom jeg så til "Klitgård" at
tjene.
Jeg var der i 2½ år - i
den samme plads, og det
var ved Per Bjerre. "Klitgård" var en stor gård. Vi
var 4 karle og et par piger.
Der var nok godt 300
tønder land. Vi havde 4
spand heste, og der var en
fodermester og en medhjælper. Det var en gift
fodermester, der boede
der. Det var en gammel
tysker. Landbruget blev
drevet på ganske almindelig vis med køer, grise,
fjerkræ og andet.
Der var nok omkring 70
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„Hvordan var lønnen og
hvordan var kosten?“
"Ja, det første år fik jeg
200 kroner. Så steg det
gerne et par hundrede
kroner om året. Lønnen
var jo ikke så stor, for det
var altid med kost og logi.
På "Klitgård" var kosten
fantastisk god. Jeg har
aldrig i mit liv levet så
godt, som jeg gjorde dér.
Per Bjerres kone, hun hed
Grethe - og hun døde for
resten, mens jeg var der.
Hun var fantastisk til at
sørge for folk, og der var
altid rigeligt mad.
Om morgenen fik vi

kogt mælk og så smørrebrød og kaffe ovenpå. Så
fik vi almindelig middagsmad, to retter. Om aftenen
fik vi altid stegt flæsk og
opstuvede kartofler og så
var fedtet fra flæsket
hældt over kartoflerne. Og
det var noget der passede
sådan nogle store knægte
- vi var altid bund sultne.
Det var ikke altid jeg fik
det, jeg kunne spise om
middagen, for manden,
Proprietæren Per Bjerre,
han spiste altid sammen
med os om middagen i
folkestuen. Han sad jo for
enden af bordet og så sad
forkarlen og så sad andenkarlen og trediekarlen og
så kom jeg jo forneden, og
jeg var jo kun en stor
dreng. Inden maden kom
ned til mig, så var manden
næsten færdig med at
spise. Han var hurtig til at
spise, så det var ikke altid,
jeg fik nok om middagen,
men så tog jeg revanche
om aftenen. Når vi var
færdige med middagsmaden fik vi kaffe.
Logiet på "Klitgård" var
også god. Det var ude i
udhuset, i et kammer fra
den ene side af huset til
den anden, og derinde
stod tre senge, en til hver
af karlene. Da jeg kom
derop skulle jeg sove i en
lille spiralseng. Det var
godt nok, men der var
ingen varme på værelset,
og der var altså en dør fra

Familien Bjerre på Klitgaard
værelset og ud til stalden!
teste slim ud af snuden,
Forkarlen skulle i øvrigt
når vi var færdige om
altid tidligt op om morgeaftenen. Selvfølgelig var vi
nen for at gå i gang med at
også beskidte på kroppen,
fodre hestene. Den gang
men så vaskede vi hinanskulle de nemlig fodres for
den med skrubbebørster hver halve time!"
både sommer og vinter. Vi
gøs bare lidt, når vi fik en
„I havde ingen badevæspand vand ned over os,
relse?“
men det vænnede man sig
"Nej, Vi havde en
hurtigt til."
spand, og den pumpede vi
vand op i. Vi havde en
„Hvilke maskiner var der
pumpe inde i stalden og så
dengang?“
skyllede vi os, og vi havde
"Da jeg kom derop, var
jo altid et stykke sæbe."
der en vindmotor. Der var
også en petroleumsmotor,
„Om sommeren - gik I så
men petroleum var ratioud i fjorden og vaskede
neret, så det kunne vi ikke
jer?“
få. Nu var der altid en god
"Ja, det kan du tro - når
luft i Klitgård - det lå jo frit
der var vejr til det. Vi var
der. Så vi skulle altid tærjo somme tider lidt
ske, når det blæste - det
"mågede" og skulle derfor
var så lige til.
skylle os i det kolde vand.
Når vi tærskede, så var
For eksempel når vi tærdet altid forkarlen, der lå
skede korn, så var det
negene i tærskeværket, og
somme tider - når vi havde
manden, han stod altid
noget byg eller bland-sæd,
ved tuden og skiftede
der havde været brand i sække, og som den sidste
at vi kunne være så beskulle jeg bære korn fra.
skidte, at vi snød det sorSækkene skulle bæres
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Klitgaard
over hele gårdspladsen.
Der var nok 100 meter fra
laden til stuehuset - hvis
det kan gøre det. Dér
skulle vi over og så op på
stuehusloftet. Vi havde
ingen kornmagasin i laden,
og sækkene vejede meget.
Det var nemlig noget vægtigt korn. Det var noget
godt jord. Sækkene vejede
vel omkring 180 pund! Så
man kunne godt blive
noget slap i knæene efter
sådan en dag - op af trapperne og hen af loftet.
Men sådan var det.
Kornet, der skulle bruges til sædekorn, det
skulle renses særligt fint igennem en valsemaskine.
De små korn gik igennem,
og det bedste af det blev
brugt til sædekorn."
„Når I kørte mødding ud,
hvordan foregik det?“
"Vi havde altid en masse
korn og en masse halm.
Der blev strøet godt ved
køerne, og alt det halm

kom jo med i møddingen.
Det var derfor "noget
langt at rykke i" om foråret, når vi skulle have det
ud på marken.
Vi brugte også en masse
tang. Den gang var der
meget tang i fjorden og vi
brugte det til at dække
kuler med. Vi trak det op
af fjorden og lod vandet
løbe fra det, og så smed vi
det op på kulerne. Du kan
tro, det kunne holde roerne friske og kartoflerne
lige sådanne. Der skulle
ingen jord ovenpå. Der
kom bare cirka en halv
meter tang på. Om foråret
blev det taget af og samlet
i en dynge, og så blev det
brugt til strøelse, for nu
var det blevet smuldret. Til
efteråret var møddingen
derfor ikke så svær at
læsse, som forårsmøddingen var."
„Var der tale om store
stykker jord?“
"Ja, der var 10 tønder26

land i hver vang. Det var
godt nok nogle store arealer. Vi havde to marker. Vi
havde "overmarken" og
"undermarken". "Undermarken" var det reneste
"kig" (kridt). Når vi pløjede, kørte vi direkte på
kridtet. På "Overmarken",
var der sandjord. Det er
der, hvor der i dag er udstykket sommerhuse. Her
dyrkede vi havre, rug og
kartofler og på "undermarken" var der rodfrugt,
byg og blandkorn.
Dengang skar vi aks til
hestene, og det var altid i
udlægshavren, der var en
masse kløver i. Det var
noget, der var godt til at
skære i hakkelse. Hestene
skulle jo bestille noget, og
de skulle også have noget
til føden. Hakkelseskassen
stod i stalden, og den
skulle fyldes op. Det
gjorde vi altid når vi havde
spist til middag.
I 1911 havde jeg fra mit
hjem i Tostrup set, hvordan de på "Restrup" kørte
med selvbindere. Jeg gik
op på diget og kunne se,
hvordan de kørte med 3
selvbindere efter hinanden! Det havde jeg aldrig
set før.
Da jeg kom på "Klitgård"
i 1918 var der én selvbinder og én aflægger. Det
kneb med at få garn til
selvbinderen. Bindegarnet,
vi fik dengang, var lavet af
papir, og hvis det havde

stået for længe kunne det
godt gå i opløsning. Så var
det nærmest umulig at
bruge."
„Når I unge skulle på sjov,
hvor foregik det?“
"Vi tog tit en tur til Nibe.
Der skulle vi ned, når vi
skulle klippes og barberes.
Og skulle vi have en lille
"bette ting" til halsen, tog
vi også en tur der ned.
Men så var der jo bal,
både i Nørholm, Sønderholm og Restrup Enge.
Ellers var der jo ikke så
mange steder at tage hen.
Om sommeren samledes
vi unge mennesker oppe i
skoven og legede "To
mand frem for en enke"
eller andre lege. Vi forstod
at more os med lidt."

For 4500 kr. overtog min
far et hus med to lejligheder inde i Sønderholm by.
(Vestervej 27) . Og far
arbejdede i Restrup Skov
hos Johan Knudsen og
også ved dambruget. Han
arbejdede også for bageren i Sønderholm. Her
skulle vejen nemlig rettes
ud, og Bagerens hus lå lige
i svinget!
Hos Brugsen i Sønderholm var han også altmulig-mand, og jeg husker,
han havde arbejde hele
tiden. Han var ikke medlem af nogen fagforening,
for det var ikke noget for
ham. Han var en gammel
Venstremand og var af
den gamle skole. Ude på
landet var den slags ikke
så udpræget.

„Du kom til at bo i
Sønderholm? „
"Mine forældre var jo i
1935 rejst fra Tostrup og
flyttet til Sønderholm. Det
kneb med at få tingene til
at gå rundt i 30érne, men
de kunne heldigvis lige
holde skinnet på næsen.

„Din tid i Sønderholm.
Hvad lavede I i fritiden?“
Jeg spillede fodbold i
Sønderholm og var også i
bestyrelsen for ungdomsafdelingen og var kasserer
i flere år. Vi fik penge ind
ved "baller" - det var den
eneste indtægt, vi havde.
Udgifterne var
jo ikke så store
dengang. Vi
skulle give 25
kroner i leje af
salen i forsamlingshuset og vi
måtte kun afholde et bal om
måneden. Det
holdt formanMartine og Chr. Jensen i haven
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den strengt på, og formanden var den gang Slagter
Anton fra Sønderholm.
Vi spillede fodbold der,
hvor den nye skole ligger i
Sønderholm. Her havde vi
en boldbane, som lå på
Anton Stauns jord. Den gik
der oppe mod Jordmodervejen. Antons sønner
Charles og Rye var også
med og de var i alle tilfælde også gode til at spille
bold. Det var et godt hold,
vi havde der i Sønderholm,
og jeg spillede da også en
hel del."
„Vil du fortælle om dit
arbejdsliv som voksen?“
"Ja, jeg tjente jo hos
fremmede fra jeg var 14 til
jeg var 22 år, men så kom
jeg til at arbejde med at
sætte højspændingsanlæg
op, og det gjorde jeg i et
par år. De ville gerne have
haft mig med til Sjælland,
da de var færdige med
anlæggene her omkring,
men jeg havde fået en
kæreste og hun var ked af
at jeg skulle derover - så
det blev ikke til noget. Så
fik jeg fast arbejde, og
kom til at arbejde i skoven
i Restrup - det var hos
Skovfoged Johansen og
det var Konsul Justesen,
der ejede skoven. Der var
blevet bygget et lille savværk og der kom jeg så til
at arbejde. Jeg var der i 12
år. Jeg har også arbejdet
under både Skovfoged

Så fandt jeg ud af, at der
var en stilling ledig på
Skørping Savværk. Den
søgte jeg i avisen. Jeg
døjede nemlig med at
holde ud til det hårde
arbejde i skoven og jeg fik
nu et arbejde som savskærer på Skørping Savværk. Dér var jeg i 25 år."
„Nu skal du have Tak
Niels - for det her……..“
Elna og Niels Knudsen ca. 1963
Hansen og Jørgensen.
Der skete så efterhånden det, at den gamle
Konsul Justesen gik bort,
men arvingerne var mere
interesseret i "gysser" end
i skov, så Restrup skov
blev averteret til salg. Det
var i 30érne, hvor der var
lidt med penge mellem
folk, og de forlangte en
pris - naturligvis i kontant
betaling. Men der gik et
stykke tid, hvor det ikke
blev afhændet.
Så var der en Bernhard
Jacobsen, som var på
kursus på Restrup
Husmandsskole. Han og
hans kone blev en dag
spurgt af Balle: " Var det
ikke noget for jer?" De var
ikke gift, men var forlovede. "Jo", det mente
Jacobsen jo nok det var, og
så tog de hen og så på det
og blev vældigt begejstrede for det - det var jo
også en dejlig ejendom.
Der var omkring 30 tønder

land mark, et hjørne bøgeskov og et markareal på
Rimmen.
Men enden på det blev,
at de kom i forhandling
med arvingernes sagfører
og denne bad om 70.000
kr. for ejendommen - med
1500 kr. i udbetaling. Da
de havde fundet ud af, at
det var svært at få solgt,
slog de til. Det var en
fantastisk handel! Der var
250 tønder land skov,
marker og dejligt landbrug. Der var 10 køer og
fire norske heste og man
forstår jo ikke i dag, at det
kunne købes for de penge!
Men det blev det altså!
Jeg var hos Jacobsen i et
stykke tid. Vel omkring 23 år. Så blev jeg gift med
Elna Marie Klitgård, der på
det tidspunkt var husassistent i Tostrup. Vi blev gift
i Øster Hornum kirke den
10. november 1929, og vi
kom til at bo i Sønderholm
(på Vestervej 27)
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Samtalen mellem Niels
Knudsen og Arne Fristrup
slutter hermed.
Det var lidt svært at finde
eventuelle børn til Niels Knudsen, men det lykkedes, heldigvis. Datteren Inge Roed Rasmussen fra Ringkøbing bemærker efterfølgende:

Jeg og mine søskende Kirsten og Jens, blev noget overraskede over det indtalte bånd
med vores far. Det eneste far
fortalte os om sin barndom var,
at han kom ud at tjene, da han
var ti år. Den sætning blev tit
hevet frem, hvis vi beklagede
os over et arbejde.
Vi kan slet ikke fatte, han fik
så lidt skolegang, for han var en
vidende mand. Han var med på
alt det nye, der kom frem, og
han læste meget. Far fyldte
meget i vores liv, og vi taler
alle tre om ham med stor
kærlighed.
Vi takker for den gode
oplevelse.
Karen Hansen

Krigen . 1940 - 45
Da den lokalhistoriske forening næste år har valgt at besøge et museum for forsvar og krig, var det
oplagt at høre om, hvorledes perioden blev oplevet her i området. Johannes Stoffersen fra Solbjerg har
skrevet denne artikel. Han er født i St.Restrup og er søn af Svend og og Edith Stoffersen. Flere historier
kan læses på www.landsbyhistorier.dk.

Krigen gik ikke sporløst
forbi mig, selv om jeg kun
var en lille purk, da den
startede. Der er enkelte
glimt, der står helt tydeligt
for mig, men meget er vel
fortalt så mange gange,
det er svært at skelne. Jeg
husker ikke krigen som
noget særligt gruopvækkende, dertil var jeg for
lille, men alligevel var der
mange ting, der var, som
de ikke burde være. Det
kunne jeg mærke på både
bedstefar og min far og
mor.
Jeg kan huske mørklægningsgardinerne og
den ret uhyggelige stemning, når der blev skudt
fra luftværnskanonerne
på Sønderholm hede. Det
var næsten altid på mørke
aftner. Først kunne man
høre flyvemaskiners karakteristiske summen over
os, kort efter lød kanonernes smelden og bragen.
Når den lyd kom, blev vi
altid placeret så langt væk
fra vinduerne som muligt,
- ind midt i huset, og lyset
blev slukket.
Det kunne ske far lindede lidt på de mørkelægningsgardiner, så vi kunne
se lidt af det, der foregik.

Det var som en nytårsaften i dag, på grund af de
mange sporprojektiler, der
oplyste himlen. Mange
gange kunne vi høre granatsplinter fløjte over huset og høre dem falde som
store hagl ned over tagene.
Dagen efter kunne vi finde
dem på gårdspladsen.
En aften blev en af vore
naboers mælkespande
gennemhullet af en granatsplint, så mere end halvdelen af mælken løb ud. Da
blev han også meget ophidset og vred.
Hjemme i stuen hang
ofte lugten af stenkulsnafta. Det var når far
skulle lappe sin cykel.
Limen lavede han af gamle
rågummisåler, der blev
opløst i denne væske. Han
skulle tit lappe slanger.
Han skar også slanger
over og satte andre stykker i han håbede på var
bedre. Dækkene blev
repareret med læderstykker, der blev syet på
med såkaldt kinesertråd.
Dæk og slanger var som så
meget andet ikke til at
skaffe, men han skulle
helst bruge cyklen hver
dag til og fra arbejde.
Far startede sit arbejde
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på mejeriet allerede klokken tre om natten, hvor
han skulle fyre op under
ked-lerne. En nat blev han
holdt op af bevæbnede
tyske soldater. Han var
meget betænkelig ved
situationen, fordi han
netop denne gang ikke
havde sit legimationsbevis
på sig. Der blev uro hos
tyskerne, indtil en af soldaterne så fars hvide tøj
under hans mørke frakke
og kunne så genkende
ham. Han var en af dem,
der hentede mælk hver
dag. Far blev fri for at
komme til afhøring.
Krigen fik jeg også mærket til fulde på min egen
krop. Det var alt det hjemmestrikkede uldting jeg
blev udstyret med og
absolut skulle have på.
Bedstefar og bedstemor i
Binderup kartede og
spandt selv uld fra deres
får, og bedstemor strikkede næsten alt til sine
børnebørn af dette uld, undertøj som strømper, men det kløede og stak
alle vegne. Det var en gru,
- det var en lidelse at få på.
Selv efter det var vasket
flere gange kløede det.
Strømperne var af de helt

lange, som damestrømper,
og blev holdt oppe af et
livstykke og elastik stropper, så det kun var ansigtet, der gik fri af dette kløuld. Og så skulle man i
tilgift takke pænt med
hånd og give kys af bare
taknemlighed. Men det
varmede og der var ikke
andet at få i disse rationeringstider.
Da jeg var omkring fem
år, var jeg en dag ved
middagstid, sammen med
mor, vidne til en luftkamp.
Nogle engelske flyvere
ville foretage et overraskelsesangreb på Aalborg flyveplads. De blev opdaget,
og en flok tyske jagere gik i
luften. Det kom til et kraftigt opgør. Nogle, om ikke
alle engelske flyvere blev
skudt ned. Hjemme på
gårdspladsen kunne vi følge en del af dramaet. Vi
kunne se, hvordan en af
de engelske flyvere fik en
fuldtræffer, - hvordan en
sort røg vældede ud af
den, og den begyndte at
tabe højde. Lidt efter kunne vi se en lille hvid klump
falde ud af maskinen, og
en stor faldskærm foldede
sig ud, som en kæmpesvane. Nedenunder hang
en lille mørk klump, alt
imedens maskinen faldt
mod jorden, udenfor vort
synsfelt. Ligeså med faldskærmen. Jeg husker,
hvordan mor var meget
tavs og stille resten af

Granatsplinter og rester fra fly

dagen.
Alt var rationeret .
Tyskerne lagde jo beslag
på alt, hvad der var noget
værd og sendte det til
Tyskland, men af en eller
anden grund var ventilgummi ikke rationeret så
Smed Alfred fik af den
grund en helt ny kundekreds da koner og piger
ofte mødte op hos ham
og købte i metervis, ikke til
det oprindelige formål,
men til bukseelastik. Man
kunne aldrig vide, om det
også kom på listen, så det
var med at forsyne sig.
Mejerivarer kunne man
også kun få mod rationeringsmærker, men på
grund af fars arbejde,
kunne han ind i mellem få
lidt ekstra, sådan under
hånden. Engang havde
han lovet en ven lidt ekstra fløde, da han skulle
have et større familiekomsammen, hvor vi også
var inviteret. Da de offent30

lige transportmidler gik
meget uregelmæssigt,
foregik turen med vor
jumbe.
Vejene, var dengang
som nu, ikke særligt godt
holdt vedlige, så vejen var
fuld af huller. Det resulterede i at fløden havde en
lidt anden konsistens, end
da den blev tappet på. Ja, i
stedet for fløde kom der
smørklumper og valle ud
af flasken. Efter sigende
var de endog meget dødeligt fornærmede og påstod, det var en dårlig
vare, de kom til at betale
for. Far var ærgerlig, men
jeg tror, han og mor grinede hele vejen hjem.
En anden ting jeg også
husker tydeligt, var fars
store radioantenne. Hvordan han om aftenen skruede og indstillede på radioen og prøvede at finde Englands danske radioudsendelser, - husker kendingsmelodien: "Prins Jør-

gens March", og de kryptiske hilsner og meddelelser.
Det var også fra radioen,
vi hørte frihedsbudskabet
komme den 4. maj, og jeg
mindes stadig, hvordan

radioen gik for fri udblæsning den 5. maj og dagene
derefter, husker hvordan
mor tog mig op mange
gange den dag og gav mig
et utal af knus og kys,

samtidig med at tårene løb
i stride strømme ned af
hendes kinder.
Jeg forstod ikke ret
meget, kun at tårerne var
glædestårer.
Johs. Stoffersen

Tilføjelse til Martine Løths historie i Bjerg-Posten nr. 34:
Barnebarnet Per Løth fra Frederiksværk citerer fra hans bedstemors bog "Slægtsminder":

"Martine Villadsen, som
blev født i 1883, har været
en velbegavet pige, livlig
og udadvendt. Hun blev,
som det fremgår af beretningen, undervist derhjemme - d.v.s. på sin
fødegård Oddershøjgård i
Drastrup; og efter et ophold på Horne Højskole i
Vendsyssel, blev hun i
1899, da hun var knap
sytten år gammel, selv
lærerinde på gården for ti
børn, deriblandt et par
mindre søskende. Der er

Arkivet

.

Oddershøjgård, Nibevej 146, Drastrup

ingen tvivl om at hun har
været en yderst myndig,

Melodi: Jens Vejmand

men også levende og inciterende pædagog."

Forespørgsel:

Vi sidder i arkivet - vi lidt af hvert jo har
om egnen og om livet, men sagen den er klar.
Vi her nu alle beder - Hvad mon I finde kan?
Hvis I i gemmer leder- put ej i skraldespand!

Hvis nogle af Bjerg-Postens læsere
har billeder af vore lokale Brugser, er
Arkivet meget interesseret i at låne
dem og kopiere dem.

Velkommen er I alle i vores åbningstid.
Vi kan på fortid kalde og vise jer vor flid.
Vi meget registrerer -i kasser vi sorterer.
Velkommen i arkivet, så hygger vi om jer.

Brugserne var i Tostrup fra 1913 1982, i Sønderholm fra 1899 - 1996, i
Porsheden fra 1901 - 1972, i Nørholm
fra 1916 - 1976 og i Frejlev fra 1887 2011.

Generalforsamlingen i februar 2011
Lis Dalsmark
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På forhånd tak.
Karen Hansen

Foreningens bestyrelse kan kontaktes følgende steder:
Restrup: Sekretær Gunnar Jensen, Tostrupvej 240 (gunnar_jensen@mail.dk)

9834 1583

Frejlev: Aase Quist Christensen, Nibevej 329 (aajqc@gvdnet.dk)

9834 3786

Nørholm: Søren B. Nielsen, Las Dansvej 31 (bodkergaard@yahoo.dk)

9834 1479

Tove Bang, Nørholm Villavej 20

9834 1493

Mellemholm: Næstformand John Ejdrup, Mellemholmej 37 (John.ejdrup@gmail.com)

9834 1216

Sønderholm: Kasserer Lis Dalsmark, Vestervej 27 (lis.dalsmark@gmail.com)

9834 1076

Formand Karen Hansen, Sønderholm Hedevej 70 (karen.john@hansen.mail.dk)

9834 1141

Suppleant Jon Jensen, Vestervej 27 (aldal.jensen@gmail.com)

9834 1076

Drastrup: Suppleant Henning Klitgaard, Nibevej 146 (hklitgaard@home2.gvdnet.dk)

9818 8933

Arrangementer i 2012.
Generalforsamling 2012
Onsdag den 8. februar kl.19.30 afholdes der generalforsamling i Forsamlingshuset, St. Restrup Friskole
på Restrup Kærvej 16. Gert Thomsen fra Restrup vil derefter fortælle om Friskolens historie.
Foreningen er vært ved kaffe og brød.
Forårstur til Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg
Onsdag den 11.april kl. 19.00 inviteres der til besøg på Skydebanevej 22 i Aalborg. Her vil en guide
fortælle om stedet , og der serveres kaffe med brød og chokolade senere på aftenen. Prisen er med
entre og kaffebord - 50 kr.
Afgang fra Sønderholm kirke kl. 18.30 til samkørsel.
Sommerudflugt til Solbjerg kirke og Bælum
Onsdag den 13. juni kl. 19.00 er der arrangeret en tur til Solbjerg kirke. Her vil Johannes Stoffersen
fortælle om kirke og omegn. Der serveres kaffe og brød på Bælum Sognegård, og prisen pr. deltager er 25
kr.
Afgang fra Sønderholm kirke kl. 18.00 til samkørsel.
Arkivernes dag
Lørdag den 10. november mellem kl. 14 og 17 er der "Åbent hus" på Arkivet på Stadionvej 2 på Sønderholm skole. Der vil være en udstilling, som senere vil blive omtalt i lokalaviserne.
Gratis kaffe, småkager og sodavand serveres.

Arkivets åbningstider
Arkivet er åbent den første og tredje onsdag i hver måned (undtagen juli) i tidsrummet kl. 19,00 21,00. Der kan i særlige tilfælde arrangeres besøg i arkivet udenfor de faste tider efter aftale med et
bestyrelsesmedlem. Arkivets postadresse og beliggenhed er:
Lokalhistorisk Arkiv
Stadionvej 2, Sønderholm (ved skolen)
9240 Nibe
e-mail: lokalarkiv.sonderholm@gmail.com
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