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ET HTMMELBREV.
I vore bedsteforeldres
melbreve,

eller

oldeforaldres

som trykte,
der, selv om teksten kan
samme i sig - at beskytte mod lynitd,

har det

anden ildebrand,

s5r og andet ondt.

gotiske

findes

arkiv

skrifttype,

h8nden skulle

som man, efter
var blevet

Hvem himmelbrevet

men antagelig
50 eller
varet

et h8ndskrevet

oph@re at undervise

nene, der hidtil
skrift.

i

kendte man him-

h&ndskrevne sivel

v.Ere forskellig,
I vores

tid

eksernplar

i bSde latinsk

oprindelig
i

har tilh@rt
de slesvigske

1864 i heb om at vere skudfri.
slegten

Himmelbrevet

til

beskyttelse

gengives

her i

i

den

cirkulare
af L0/5 1875, eften
i - ti1 l-ettelse
for skoleb@r-

undervist

een som har deltaget

affattet

og gotisk

vides

ikke,

kri-ge i

1848-

Det er nok senere opbe-

imod ildsv8de.

srivel original

som i

letleseli-g

form.

4

}IINIMELBREV.

blive

af

Guld S@lv eller

BIy,

Sverd

fjendtlig

ranmes af noget

ikke

det vare

af nogen Slags Kugle,

saaret

kan ikke

skrives,

fore-

hvad deri

og opfylder

sig

Brev for

Hvo som baerer dette

rammes af Lynild og Ingen kan sige falsk Vidimod ham, j-ngen Hund bide ham og inqen Sygdom pine ham,

6xe, ikke

eller

nesbyrd

drukne kan han ikke.

intet

l<unde v&re at

dette

hvorledes

Greven,

ham, da spurgte

hugge Hovedet af

kunde ikke

men Skarpretteren

Iade henrette,

Som han vilde

der havde en Tjener,

engang en Greve,

Der var

Svaerd kunde beskadige ham. Da tog Tjeneren det Brev frem' som
paa si9, hvorpaa stod f@lgende Bogstaver :
han havde skjult
fr

B.

K.

Greven,

Derpaa befalede

Hvo som har et

hos sig.
ild

Torden gJlre

el1er

K.

N.

H

L.

H.

dt Enhver skulde

bere et

saadant Brev paa sig

Skade.

saadant Brev
Lyn-

kan hverken

vi

Naar en Nese bl@der, eller

Brev Pdd, skal Blodet strax
stilles
t 09 ingen Slags Skydning kan gj@re Dig Skade. Alt skal
i Navnet: Gud Fader, Gud S@n, Gud den Hellj-gaand.
staae stille
Gud skal bevare Dig fra Tyve og Mordere, Ingen
B.F.F.A.

have blodige

kan sige

Saar,

falsk

ve forferdet,
Dette
stille
Jorden,

og laegger dette

gJlre

og Vand kan ikke

lld

heller

og bli-

Dig Skade.

stod
Ligesom Jesus Kristus
Brev er bedre end Penge.
j- Olivenhaven, li-gesaa vj-st som han vandrede her paa
skal

skal

og usynlig

staae

vil

tro

kan skrive

det

Halsen paa en Hund' saa skal
Brev er sendt

kan gJO-

i Jesus Christus

det

af og henge det

Dg)dog
om

han see at det er sandt.

Himlen og er fundet

fra

Ild

Gud S@nog Gud den Helligaand.

mig i Navnet Gud Fader,
Hvo som ikke

ikke

heller

a1 Skydning staae stille,

re Skade. Synlig

Dette

Du kan ikke

imod Dig,

Vidnesbyrd

i

Himls@en i Aaret

L724 og svavede over den By Bendaden. Dette var skrevet med
indDa man vilde gribe det veeg det tilbage
gyldne Bogstaver.
til

Aaret

L79L, da man fik

det bekjendt

for

Hvo, som arbejder
der

for

sildig

Endvidere

Verden.

om Sondagen er

om L@verdagen er

6 Dage, den Tvende skal
Unge og Gamle skulle

i

det og 9J@te
stod der skrevet i dette Brev:

det Indfald

gaae i

at afskrive

fortabt

fortabt.
Kirke

bede med hverandre,

i Navnet,

eller

J C og har givet

arbejEder

og h6re og h@re Guds Ord,
dt Eders Synder maae

f,

og om i have saamange Synder som der er

Eder forladte,

blive
Sand i

Havet og L@v paa Treerne,

naar i

kunne troe

falsk

Vidnedbyrd

dette:

skulle

de dog forl-ades

Ar din Fader og din

imod din

neste,

begjer

Moderrsiig

ei Guld ei

ders Rigdom skal

I give

Begjerligheder.

Dette Brev har Jesus Christus

Hvo, som ikke
yderste

tror

ti1

dette

de Fattige,
fortabt

er

Dag. Hvo som see dette
gJ@re skade.

denveir

Engle i

lige

Enhver,
skal

Dette

det velsignede

som e r E i e r

SOLDATENS

Skikken

en af de yngre

BESKYTTELSE

sagaer,

jeg

og

skrevet.
paa den

straffes

lade
sit

selv

det kundgj@re det
Hus kan j_ntet Tor-

skrevet

med mine hel-

Brev og veed hvad der

i

staar,

ti-1 Andre.

det

er gammel, idet

S@lv, af E*

Navn!

af dette

sige med aaben troe

og skal

Brev i

Brev har

ikke

sky l4enneskelyster

Brev skal

den Anden, Hvo, som har dette

for

Eder,

MOD

et

SKUD

OG

SAAR.

s8dant himmelfaldet

brev

ligesom man kan spore rester

omtales

af

i

indhord-

gamre "svardbreve'r,
som man i middelalderen
troede kunne
"g@re h8rd" mod sverdhug og skud.
Mest armindelig
synes de at

et

i

vere omkring
Tyskland

1850

har set

64, hvor

trykkerier

en fortjeneste

En "Klog mand" i Vestjylland:
en mengde til

soldater

i

i

at

Henrik

kugler.

fremstj_lle

sevel

en pr@ve, idet

var blevet

han hengte et

havde solgt

med stolthed

En anden "Klog mand" Anders utfkjaer

engang foretage

J-andet og i

dem.

Kokborg i

1864 og konstaterede

gen af dem, der bar hans himmelbreve,
lige

b8de her i

s&ret
i

ulfborg

afskrevet

harsen pA sin hund og b/d sin kar] skyde p& den. Karlen
omhyggeligt og sk@d - og hunden faldt om stenddd.
Arne Fristrup.
Kilder:

Jens

Kamp: "Danske Fol-keminder " .

H.P.Hansen:

"Kloqe

Folk"

f

os

II.

af

at infjendtrod

brev om
sigtede

6

FR.NYGARD, SONDERHOLM.
HOJSKOLEFORSTANDER
I
sin

i-972 var

det hundrede 3r siden,
S@nderholm, hvor

i

virksomhed

og nu er kro.

I den anledning

Red. OIe Bergh

en jubileumsartikel

den p.g.af
tiklen

€o folkeh@jskole

der senere bl-ev forsamlingshus

lase

Aalborg

bragte

i

Da der ved efters@gning, s&vel

fra

ved

starten

oph@rte allerede

vort
i

Stifttidende

om h@jskolen

manglende elevtj-lslutning

kan interesserede

begyndte

i

til

1885. Ar-

arkiv.

Landsarkivet

for

N@rrejylland

"Gamle" S@nderholm, ikke fandtes noget som helst om
dags og ugepressen fra dengang.
h@jskolen, mitte jeg s@ge til
som hos det

var

En af kilderne
var
i

ved Askov H@jskole fra

forstander

ni

fortalt

C. P.N. Petersen.
i

Sdr.NaerSp
.i

i

Det her gengivne er fra
hustruen

Elises

tid

1898

cand.teol.

i

s@fl af borgmester

og ju-

v e d S @ n d e r h o l - mH @ j s k o l e L 8 7 2 . R e s .

Karby p3. tvlors 1875. Prest

Valgmenighedsprast

&ret

Cand teol.1870 , sarrme3r f @rstelarer ved

Rys1j-nge H@jskole. Forstander
kapellan

1906, i

om vennen valgrmenighedsprest

1897).
F@dt 1845 j- Holbek,

om Fr.NygSrd:

stj-tsr6d

1864 til

(1845

liv

Nygirds

Frederik
Kort

har

afsnit

hvor Ludvj-g Schr@der, der

"H@jskolebladet",

de afsnit,

i

Fr@slev pa Mors 1878.

Fyn 1882. D@d1897.
der fortaeller

om Fr.Nyg&rd

og

Sdnderholm.
Arne Fristrup.

Fr. Nyg&rd
foto
1875

ca.
80.

Frederik Nygaard.
Iin Lcvnedstegningaf Ludoig Schrod;er.
I et Ilrev fra Fru EliseNygaardtil rnin Hnstnr,
d e r c r s k r e v e nk o r l c f t c r , f o r t r c l l e hr u n : oD c t
cr nu afgjort, at vi skal til den ny Skole i

Sonderholm, da Bestyrelsen
er gaaetind paa
de helt frie Vilkaar, min Mandstilledcfor Modtagelsenaf Pladsen;vi ghder os megctlil at
faa begyndt deroppe,omend det er en sior
Forandringat rejse fra en rar Vennekreclsog
et frodigt Kirke- og Folkeliv til fremmedeog
magreEgne.- Den gamles[Grundtoigsl Bortgang kom dog brat for os, lige for hans Festdag og midt i hans velsignedeVirksomhedi
Vartov, hvor jeg, for min lille Part, og mange
andre har hentetrige Skatte lige til det sidste
i det magtige,klare Ord, der endnu var ham
betroet;der gaar vist i disseDageen underlig
StromningigeunemmangedanskeHjerter ved
at se saa langt og vidunderligrigt et Liv afsluttet.<
De Betingelser,Fr. Nygaardhavde stillet for
at overtageden ny oprettedeFolkehojskole
i
Sonderholm,
har han selv fortalt om i et Brcv
til mig, dateret rHasseris,Tirsdag X{orgcnr.
,Dct bliver da saaledes,at jeg kcmmer til at

drive Skolen paa egen Regning, helt ud uaf'
hangig og fri for nogetsom helstBaand;Skole'
Invenlarium<
nodvendigt
med uabsolut
bygningen
faar jeg til fri Afbenyttelse;mens jeg derimod
skal svare 24 Rdl- aarlig til Prrestegaardsforpagtereni Afgift af den Tsnde Land, som er
lagt ind under Skolen af Prrestegaardsjorden.
Skatter og offentligeAfgifter svarer derimod
Nu er vi da gladeover,
,Interessentskabetu.
paa
at tagefat. De l{asseriser
begynde
kan
at vi
de faar mig herover;
at
er ogsaaglade over,
om de end kunde havc snskct at faa mig i
saa cr de dog gladc vcd det for Sa.
f'lasseris,
for
gensSkyld. Hvad der navnliger glecdeligt
mig, er dcn 0rnstrndighcd,at det er Folkestemningen.der har valgt mig. Paa deres
at de enten
Mode erklaredede for r$[y1s]5en<,
vilde have mig eller ingen. I den fremtidige
Styrelse for SkolebygningensVedligeholdelse
Nu
er Grev 7 ramp fra Kyo valgt ind
jeg
se at faa fat i et Par Vrerelseri en
skal
Bondegaardsom Bolig for os i Vintermaanederne. Jeg tar nemlig ikke flytte ind medElise
i den helt ny Bygning. Lykkes det, hvad jeg
haaber,trenkerjeg, vi flytter herover om en
il Ugers Tid. Bn General maa helst treeffesi
Hovedkvarteret.Hvis De nu paa nogenl{aade
kan, saa rnaa De konrmehcrop og holde ct
I\ilsde. Der kan vel ikke godt vrcre Tale om
det i denneUge, hvori jeg agter at blive her
paa Egnen. Maaskei Slutningcnaf I\{aaneden?
Saa maa De ogsaa gore alt hoacl,De lean, for
at skaffemig en ung Mand til Hjrclp i Gerning€D, helst en gammel Hojskoleelev,som er
hjemme i de praktiske F-ag,og som heroppe
kunde have Lyst til at prove sine Krmfter.
Stort timeligtUdbyttekan jeg jo ikke love ham
for det fsrste. JorgenI\{adsenvil jo nok staa
mig bi, saa meget,som han kan. X{enen slig
fast Lerer er jeg jo nodt til at have. Ikke
sandt, De vil nok gore Dem Umagefor at finde
en til mig med det fsrste..
Den n*vnte Jorgen llladsen var fra Bjerre
Herred, havde varet Elev paa Vallekildeog
var bleven Trier meget krer; han var -qiden
kommen til Askov og havde dels vrret Elev
i nogle
ved Undervisningen
her,delstr{edhjrclpcr
praktiske t'ag. IIan var blevcn gift med en
ung Pige fra Hasscrisog blevcn Gaardmandi
denneBy, som horer til Budolfi Sogn i Aalborg, hvis Preestden Gang var Stiftsprovstl/.
E. Glahn. Det var sikkert under GlahnsIndI{adsensHttstru var kommcn
flydelse,at Jr.trgen
til Vallekilde. hvor han lmrte hende at
kende. Flavde Trier ikke faaet Jorgen I\'laclsen til Askov,havdejeg nreppekendi ham saaledes,at jeg kunde bringeNygaardi F'orbin-

delse med harn. Dette kan oplyse, hvordirn
Forbindelserne
blev knyttedei hin den stmrlie
t'olkchojskolebevregelses
Vaartid. .IorgenMaclsen bor fremdelesi Hasseris.
I osendeIlegnvejr,somgeunempjaskede
deres
'L'oj,
karte Fr. Nygaard og hans Huslru fra Aalborg til Ssnderholm- det har vrret en Dag
sidst i SeptemberL872. - Allerede den fslgende 1. Novemberkom deres forstefgdteSsn
til Verden. uGud ske Lov for en stor glad
Gut, han i Gaar Aftes, Allehelgensdag,
har
sendt osu, skrev han til mig, aogGud ske l,ov
for den lyse tsegyndelse,
min Virksr:mhedtog
i Lordags;jeg har vel kun 14 Elever; mennaar
der er Sandhedi det, er den lille Begyndelse
jo god.< Der var meldt ligesaa rnangetil, der
skulde komme henad Jul, skrev han en tre
UgersTid efter; fra Nytaar af skulde de ,selv
til at kosteEleverne<.Videre: ,Om Torsdagen
holder jeg olTentligl-oredragfor Egnens!'olk.
Der er forelobigen temmeligstor Tilstromning,
hvad jeg vel nok tor udlreggesoln eu Lyst hos
Folk til at hore. I Hasserisog Stovring rnaa
jeg af og til holdeMsder eftcr l'olks Opfoniring
paa disseSteder. Ja, Gud ske Lov, her er nck
at gore,det giver en saadanet forunderligtMod.u

Forsamlingshuset
gamle

i

1930,

S@nderholm

gang benevnte

som:

som de

endnu

den-

"H@jskolen"

Ganskekort efterat Folkehojskolen
i Sonderholm var blevenaabnet,sogteden dervrerende
sin Afsked paa Grund af Sygdom.
Sogneprrest
Det laa da nrer for Fr. Nygaard at onske og
at virke for, at hans Efterfolgerkunde blive
en Mand,der havde Vilje og Evne til at stotte
Skolen. Han har henvendtsig ti| Il[arkus L)am,
som havde haft en betydningsfuld
Virksomhed
I(ai Aalborg,rnen nu var blevenresiderende
pellan i Tliisted,og tll T'homasRordam; men
ingen af disse var villige til at soge Sonderholm, Det tlygte var kommenud, at F'r. Nygaard var en ivrig Talsmandfor den fri tsorne.
skole, og hos Almueskolelrcrerne
i Pastoratet
var der af denneGrund opstaaetMissternning

imod ltam. Saaledesopfattedehan i alt F zrld
selv Sammenhrngen. Der blev affattet en
hvori Inan
Adressetil [(ultusministeren,
Marts 1873 11.
mig
til
skrev !'r. N-vgaard
paa det indstrndigstefrabad sig en I\'land,der
ved
har umindsteSpor af Grundtvigianismeo
sig. I de tre af SognetsByer fik denneAdresse
talrigeUnderskrifter. >Anderledeser det gaaet
her i Sonderholm,hvor der blev holdt et stor'
mende l\{ode,ved hvilket navnlig den prregtige
[,ars Ker har frgtet som en brav Sandhedsven'
De fik da ikke mangeUnderskrifterher; der
er nemlig en lille Krcds, som bar slutltltsig
venlig om Virksomhedenher.o Fr. Nygaard
havdetrods Adressengodt Haab ont at faa cn
Prmst, han kunde arbejdesammenmed. Han
ventedefor vist, at Skolen skulde faa et godt
OplandVesterpaa i Himmerlandog i Hanherrederne; han ventede,at ThomasIlordam vilde
blive Preesti Storvordeog hjelpe Skolentil at
er for saa
faa IndgangOsterpaa. uUdsigterne
uog
i
dissebe'
navnlig
vidt gode<,skrev han,
vregedeDage foler vi os saa glade heroppe'
vissepaa, at Msrket her rundt om vil trrkke
dct kortesteStraa,al den Stund vi alt har set
SandhedensvidunderligeKraft. Ja, vi kan
nmstenikke giveSlip paa Vecrkether' 0g dog
staar det saadanfor os i dissel)age, som vi
urnuligtkan leve hcr. Jeger jo en fattigSvend
og har for i Vinter tnaattetsrtte mig i llere
DalersGrld. TirneligStsttehar SkoFlundrede
len jo slet ikke haft og vil vel n@ppefaa for
at Skodet forste. Det er vor Overbevisning,
sig
i timebere
skal
kunne
Aar
len om et Par
ja
paa
selve
Egnen
lig Henseende, at her ogsaa
skal blive et godt Liv; men den nrrmeste Tid
staar for os som uoverkommeligi Henseende
til Udkommet.Saa er der midt underalt dette
Opfordringtil
kommet en megetindtrmngende
mig fra l(laus Berntsen og mine Venncr i
Hojbg og Omcgn om at komme ovcr til dcrn
og til Iiftcraaret l,age fat mcd i en Hojskolevirksomhedi Hojby med Udsigtom et Par Aar
til en fri prasteligVirksomhed. Det er jo et
dejligtTilbud, og dog ser jeg paa Gerningen
trer, der er begyndtpaa bar Bund og alt vokset
sdadanop, at for en videre Udsigt ser den
at jeg vanske'
yndigud, med saadanl(aerlighed,
lrar
Nu
clcn.
forlade
han
lig
ieg rncddeltDem
her oppe ved
l'orpost
rlennetnin Stilling som
llink
at hjrlpe
Linifjorden,delsfordi De var sair
rnig til llette i de tlykkendeSornmerdage
hvorfor De igen skal have et hjerteligtTak delsfordi Elisesiger, uDe er en tnegetpraktisk
I\'land*,og det er jo netop et praktisk Venne'
raad, jeg treengertil nu. Kan De derfor, keere
Schrodcr,give rnig et saadantllaad, vil De jo
nok meddelenrig det snarestmuligt'u

i, lrvad Nygaard
tlr dcr Foraarsstctnning
skriver,saa skonncsdet ogsaa,at der er F'oraarsstorrne,som river i det nys udsprungne
Lsv. Del har ikke vicret leL fiir rrrigat vzure
Raadgiver,og jeg ved da heller ikke, hvad jeg
har raadettil, navnlig da det blev Alvor med
i Nygaardstljen og paa hansSkole.
nrit l3esog
af I\{adsIlansensog Anton
liksernplar
Af et
NielsensrDen ny Almanakufor 1873,som jeg
bar gernt,kan jeg se, at jeg den 27. og 28.
Marts var i Testrup- der blev holdt en Samrncnkomstmed gymnastiske0velser ln. nt.
nellern EIeverfra Testrupog AskovHajskoler,
som for beggeSkoler har dannelAfslutningen
-, 8t jeg den 29. Marts
paa Vinterhalvaaret
er rejst til Viborg og den 30., en Sondag,har
tait i det danskeSamfund,llektor Lefolii]edede
der. Den 31. i\{arts har jeg holdt l'oredrag i
SonderhoLm,men allerede1. April i Hjarrings
danskeSamfund,3. April i Mariager,4. i Silkeborg, medensjeg naaedenit Hjem 5. April.
Dct staa.rmcgct dunkelt for rrrig, hvad jcg
oplevedei Sonderholm,og jeg 'red som anfsrt
slet ikke, hvad upraktiskllaad. jcg gav Nygaard. Imidlertid skrev han den 28. April:
rKrere Ven - Tak for Ilesoget,Ior Ordet, der
har glmdet mange, og for de gode Raad, der
ogsaa har styrket os til Trods for de mcget
trange Kaar i de nervarende Dage at holde
fast ved Haabetom en god Frenrtidsvirksomhed
her oppei Sonderholm.Vi har nu bestemtos
til at opgivePigeskolenfor i Sommer, da vi
kun har meldt grummefaa Piger; nu er det
vort Haab,at vi saa til nasteAar kan faa bcgyndt godt. Bertelsen fra Mans er da bleven
vor Sogneprrest,
hvad vi jo ikke kan vare
andet end meget glade for, sikre paa, at han
vil blive en god Stotte for Sagenher. At jeg
ogsaa rundt om Vester og Nord paa vil linde
Stotte,er det Hovedindtryk,jeg ved mine Rejser har faaet
Paa min llejse i HimmerIand traf jeg sammenmed flerePrrcsteraf den
farveloseSlags; det korn ved Samvaren med
dern til at staa levende for mig, at vor Hoj.
skolevirksomhed
har mangeTilskuere,paa hr.ern
Sangeni Masaniellokan anvendes:tavs og paa
Lur, - saa vi skal passepaa at have Ojne
paa hver Finger; men tiliige, at der er flere
iblandt dern, sorn nok vil kunnc vindes.ja i
det hele taget, at der endnu er rnangeSteder
i Danurark,
hvor derliggergodeKraftcr ubr.ugte,
saa vi har en vid Arbejdsrnark.<
NrcvntcBerlelsen, soln nu er Sogneltrrest
i
Jelsmark,lrar velvillig rneddeltulg nogle af
sine X'lindcrfra den fsrstc l'id i Sonderholru,
hvoraf jeg nu skal give et Uddrag.
E f t e rd e n 1 3 .J u l i 1 8 7 3a t h a v eh o l d tA f s k e d s prredikenpaa l{ano blev han Sondagenefter

indsat i Sonderhohlt,lnen fik forst sin Familie
dertil den 21. September.I l'orsomrneren
havde
han vmret i Kobenhavn,og da !'r. Nygaard,
der, som han skrev til rnig, ikke holdt Hojskole
den Sornmer, var taget derind og boeclehos
sine Svigeriorreidre
paa Osterbro,vilde Bertelsen opsogeham. >Midt for Ssernemodte jeg
et ungt Par Folk, der saa hyggeiigeog intelli
genteud, og jeg var da ligesomoverbevist
om,
det maattevare Hojsholeforstander
Nygaardog
Hustru,saa jeg gik over Gadentil dern,udtalte
min l'ormodning,at detternaattevrerede tvende,
som jeg skuldetracffesom rnineNabocri Somrurcrcni Hirnrnerland,og de hilste rnig og sorn
Prresten
i Ssnderholm;(vi havdeikke vitterligt
modt hinanden for).< Der var i Sonderhohn
en kon Kirke. Omegnenvar ogsaasmuk. Restrup Skove laa mellemSonderholmog Limfjorden, der paa den ene Side strakte sig til
Aalborg, paa den anden til Nibe. Det var en
Fryd SondagMorgenat kore til AnneksetFreilev ad den skovklredteVej. I Ssnderholmer
en anseligLangdysse.Msdernepaa Hojskolen
gav Egnen et fornojeligt Prug. Repsdor{f' fra
Aalborgkom hyppigtderud. Blandtde stadigere
L'ilhorcrevar KarnnierraadPLesner',\\/ulff's fra
!ivcnstrup,Illosbeksfra Stovring,stundoml(onsul Jertsertsfra Logstr,rlog [)oslnrestcrSclioa.s
fra Nibe. Sangenblev dygtig baarcnfrcm af
NygaardsAndenlarer,IlannibaL Petersen.Nygaard holdt i lleglen almenhistoriske
og Praesternekirkehistoriske
lroredrag,Hojskolenvar
en stor, anselig l-3ygning.0m Af tenen efter
Iiorcdragcnesaniledescn vcnlig Kreds rncd
EgnensegneFolk, og I'iden gik da ned ,gode

"Troldkirken".
ses den i

Postkort

1920

0nsker, velvillrgeOrd og Sang. indtil ud paa
Aftenen. En fornojeligUdflugtgjordeBertelsen
sammen med Nygaard til Provst Sorensen i
Jerslev,vedirvilkenLejlighedder blev holdt ct
Nlode i den konne Skov Pejheden,der ligger
op inrod JydslicAas.
Sogneprrest
Bertelsennrevneri sit Brev, at
der fra Hojskolenudgik en god Indflydclse
pau
EgnensUngdom,og slutter: rNygaardhar og
virketi vor Egn, saa vi kan takkehaurderfor,<
I ! ' o l k e b l a d eut I . ' y i l a f<o r 1 8 7 4 ( i \ r . 7 o g U )
har !'r. Nygaardskrevetet Stykke: rl,'ra den
norrejydske
Hedeegn.,hvori det hedder; uNaar
jeg nu vil skildre,l'yllaso Ve.nner
og Veninder,
hvordan vi har det her oppe i Sonderholm,
hvor nran ligesomi det ovrigeJylland beregner
alle Stillingereftel de iire Verdenshjorner
i den
Grad, at naar to ligger i een Seng,siger man,
den ene ligger mod Nord og den andenrnod
Syd, - saa vil jeg allerforstfrenihrve clet,at
vi bor i en megetskon Egn. Vel har vi kun
lidt af den danskeBogeskovs
Skonhed;men vr
ejer praegtigevide Udsigter, der kan lofte €n
saa underligt;navnligliggerher en ti i\linutters
Gang Nord for Skolen en prngtig Langrlgsse,
af de stsrste,vi ejer i Danmark. Overliggercn
alene er nogle og tyve Alen i 0mkreds, Vi
liaider Dyssen for '1'roldkirken;thi Troldcne
skal en Ganghave haft deresBolig nedeunder
den store, langeDysse,ja der er endnn dem
her paa lt)gncn,
rigtignokmcst blandl.dc garnlc,
der vil paastaa,at Troldenelever endnu,og at
de om i\atten har set, hvordan de srnaaSki!
tinger kan rrnosleumed saa rneget,navnlig
med at tsrre deres Toj og nred at bjrcrgesig

27. Foran kirket5rnet

L921 sf@j fede "Pi1eh6j " .

bygnj-ngen, som var

"Folkeh@jskolen

rF

r . tvz .

i

fnv

l-Lrr

1-,rri^'

r r g r Je n

S@nderhol-m".

SeS

l0

Foden i Folks Kskken og Krelder. I\len da vi
nu komner saa smaat efter at naevnedisse
Puslingerrned deres rette Navn, tror jeg nok,
de skal faa Lov til at springei !-lint, saa de
ikke mer skal rore sig. l-or et Par Mcttneske'
aldrc sidcn lravdcI'roldenctrok svicrI{agt lrer
paaEgnen;blandtandetkan da cn enkeltblandt
d c g a m l ch u s k c , l r v o r d a ne n S a r r k tH a n s N a t
<ic ungc Karle og Kvinder ditnscdcIlunddans
orn Troldkirken; tnen da en ullg, vilter Knss
iblandt dcm, som var en Del beruset'under
Dansenhaanede1'roldene,saa slog de ham
dod til Jorden. 0ppe fra uTroldkirken<har
vi cn fornsjeligvid Udsigt. l,irnfjordenbugter
sig frem og tilbage ved dens l"od; i en Udstrrckningaf tre l\'lil kan man se det sksnne
Vand, der cr saa rigt paa Minder' navnligfrir
vor eeldsteHistorie. 0g over l"jordenkan man
i klart Vejr se 5 l\{il Nord op i Landet,der
liggerNorden for Lov og Ret, Vendelboernes
er tlet underlig
I-ljern;ja navnligi Solskinsvejr
at konme op
Hjertet
for
lottendeog udvidende
NaturorngivelHolrn'
paa den garnleIJoj,cller
serne har dog en stor lndflydelsepaa vort
skjulte[,iv; der oppe er det, ligesomrnan blev
hjulpet til at syngerigtig ud af Hjertet:
Jog skuer saa langt,
jeg sYlrger saa irit
'I'aagel, der letber,
om
otn Brtgou, der sPrtter
med rodt og nred hvidt,
< . r u rS u c k k e u , d e r t l a t t s e r ,
otn Sicdetr, der gror,
om Gladen, der kranser
dcn danske Jord.

har vi mest Udsigt imod
Illen til ciagligdags
Syd; der liggerden eneRrekkebag den anden
af svrere,brune Lyngbakker,tret besattemed
det er et dejligtSkue, isreri EfterItrempehoje;
l3clysning,hvor Lys og Skygge
middagssolens
Hede'
vekselvislnggersigovcr denbolgeformede
tr'lenvemodigter der der ude og temmeligen'
sornt. llist og hcl liggervel et lille Hus med
en gron Plet ved sin Side,det er Hedejord,vi
er begyndtat dyrke op; men i det store hat'
rnorlSycldercsalvorlige,rnorkebrunt:
lJitkkcrnr:
Kjortelpaa. Hostruphar sunget1851om Heden:
(-iold cl tlcn Jot',1,sc,rnlryugen lia.:r,
(iuldhrastikkc rler varker,
i n g e n s t c t i st r i l e s u l a t t t l o g s u r u l r e r
mellem tlc brurre Bauker'
llanden er Drot i siu egen -Bo,
Karletr er rapr og Pigen er trol
Svmrdr:t Inaa tuste i Skedeu;
ude og iude bor -!'rihed og Ro
Paa lleden.

Ja, her oppe paa Hedenkan vi til Delsendnu
i ltl74 rnrrke det samme,som Sangensynger
om; i eet Stykke navnlig maa der irnidlertid
vrere sket en Forandring i de 20 Aar; thi
Svmrdctkan nu ikke faa Lov til at rustc i
Skeden. Vi har vel en Del Vennerrundt omkring; men vi har ogsaavore Fjender, nemlig
Ostcrpaa, som ikke tilladerS,rrrdet at blive i
Balgen. Nu er det jo ganskevist lysteligtat
tale om Venner ad den gode Livssag; men
naar jeg her vil indskrnnke mig til at tale om
Fjenderne,vi har lige paa Livet af os her oppe,
da er det, fordi jeg tror, Vennernepaa Aerne
ikke rigtig ved, hvor galt det egentliger fat
rned de Livsfjender,vi her i Jylland kalder
- Forudenorn dissehandler
>Bjornbakkerne(.
Brevet iser om Kristjern PedersensBog: u0m
Bsrn at troldei Skoleu.
Det skonomiskeTryk, der hviledeover Nygaards Husstand, som snart ogsaa omfattede
en Datter, Iettedesimidlertid ikke. 15. December lB74 skrev han til mig: >Tak fol sidste
Dage nede hos eder; det gjorde
l,rerersamlings
godt. Gaar alt vel, naas det maaske,at jeg
nrste Hast kan faa lJlise med paa et Par Dages l3esogi Askov. Vi har det rneget godt
heroppei Vinter, det bedste,vi endnu har
haft det, megenMedbor ved Siden af Modboren. Vi har en fornojelig Samling paa L4
I{arle, mestnldre. deriblandtcn af Kolds gamle
Elever, Efter Nytaar laar vi 8 Elever til. Det
eneste,det kniber med, er Pengevnsnet;men
det er jo den mindsteModgang,vi kan have,
og vi er glade derved, ihvorvel.det undertiden staar for os, som vi maa llytte hen til
mildere og livligere Egne. Nu faar Gud
raadc.o
Det varede ikke lmngereend til det naste
Aar, 1875, inden Fr. Nygaard sogteog fik Ernbedet som residerendel{apellan i Redstedpaa
1\l.ols,sorn horer under Karby-Hvidbjrerg-t1ed
sted Pastorat.
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FISKERIET I LIMFJORDEN.
Fiskeriet
ningen

i

Iimfjordsegnene

har spillet

igennem mange hundrede 3r,
for

tingelse

for

det har endda veret

nevnes i

1410, men sildefiskeriet

hundrede &r det vasentligste,

men hen i

og gik

i

i

st5

som erhverv

befolk-

en lj-vsbeg i e n n e mf l e r e

blev

1700 tallet

sl@jede det af

1800 tallet.

r 1591 kan man lese om, at arvingerne
Niels

rolle

eglnens befolkning.

Alefiskeriet
helt

en stor

til

st.Restrup,

Hannibar og

Gyldenstjerne,

s@gte sag mod ove Lunge ti1 odden, der var errF
bedsmand p5 aarborghus.
En opmandsret ddmte, dt Aalborgs borqere
ikke m&tte fiske p& Restrups grund (N@rholm forstrand)
uden ejerens til-ladelse.
Den 23 februar

1665 f5r

g8rde og fiskeretten

rde Lindenov

ud for

et kunne svinge
derne til

vidt

delt

op i

6r til

forskellige

&r,

med skat,

blev

der ejer

hundrede kvaderatalen

Pandum forgjeves

b@d sin

han tillige

vere

d.

20 nov,

Ca]@e-vig indtil

Forfatteren

Hans Kirk

ganske vist

strid

om staderne,

slog

Pris,

for

for

i

s3 meget

dt Manden p3

tvende

Lidkj@b.

Gud give,

stader,

fhvor-

(Apotekeren i

1845 solgte
leses:

Nibe)

St.Restrup
"Ved

Fiskerne

dt Vigen vilde

br@dldse Mennesker. "
skriver
i bogen "Fiskerne",
om fiskepladserne,
fiskerne

men det

fra

6bne en

ligger
skriver

Kritg&rd

der druknede en del
ind

fortaller,

i

i

at Harbo@rerne

men det er kun digt-

sebbersund en g@lbo ihjel

i

en

to hundrede 5r laengere tilbage.
om, kom fra

den f@rste kom kun i

Ag8rd i

kerne flyttede

i bytte

et Fiske-

lige

1833 i Aarhus Stifttidende

som Hans Kirk

hundredskiftet,

Tobiasen

som

de stakkels

ning,

ved Niels

med sta-

10.000 Rd."

Nibekanten.

sloges med andre fiskere

De fiskere

Fjorden

med mig vidne,

anstendigt
i

"Da gjaldt

L@gtenkroe ere syv Fj-skere etablerede.

hidkomne fra
for

et

faldet

af deres Stader for

f en artikel

hvor

HerregSrd

give

vilde

Staderne m3 hurtig

Neringsvej

handlet

en de1 fj_skestader,

ude i

som en god Bondegard r og mange skulde

ere alle

og da sildefiskerj_-

der ofte

Beatus Dodt f@dL 1817 skriver:

stade p5 nogle

en del

som s& eje-

ud.

Forfatteren

vel

(stader),

priser.

r 1735 er der en mand i Aalborg,
han s& lejer

lenker

og var belagt

meget fra

af N@rholms

N@rholm forstrand.

Fiskegrundene var nu blevet
des af mange forskellige

sk@de pA halvdelen

fisketiden

Harbo@re omkring 6rog lejede

sig

ind

et par 6r.

sa skete den store ulykke,
vesterhavsfiskere,
hvorefter
harbo6refis-

fjorden.
at der var

Den gamle klitg&rdfj-sker
det bedste

Kirstejn

forhol-d med de fremmede,

L2
fiskere ' o9
tog ved lare af de professionelle
og klitg&rdfiskerne
det @9ede deres udbytte betydeligt'
Pedersen Back, Klitg&rd
I 1895 s@ger N@rhotm sogner&d proces med
kommunen har overi anledning af, dt Back har k@bt en ejendom, som
Der var ikke s&
fordi ejeren havde modtaget fattighjelp.
taget,
skat p& staderne, og kommunenmente, dt de fulgte med ejenlidt
dt han har f&et
dommen, men det bestred Backr og det ser ud tiI,
amtstuenr offi hvordan man
kommunen til
medhold., for i 1896 skriver
vis, og hvor man skalmelkan blive bemeldte stader kvit p6 lovlig
de sig desang6ende, da det er verdil@s ejendom'
der i sk@det, dt
Da jeg i 1948 k@bte matr. 5 a. N@rholm by' stod
ejendommen'
ikke fulgte
fiskeretten
Harald

Bang Nielsen

i

1986 -

NORHOLMf GAMLE DAGE.
r flere

hundrede

&r var

N@rholm som omtalt

under domkapitlet

i

Var en andet betod, at der var velstand i Ndrholm, som
det hed N@rholm provstj-, 09 Ndrholm havset by p6 det tidspunkt,
(N@rholmbogen s'3I-38)
og skrivestue.
de bj-rketing med birkefoged
kom Odelaggende krige og pest for b&de
reformationen
Men efter
hunger&r, og kongerne mangledyr og mennesker samtidig med nogle
og slotog byggeri af festninger
krigsf@relse
penge til
de altid
og landsbyer'
t€, sA kronen solgte bide kirker
godserr 09 mange adelsMen det var kun adelsmand der ma.tte kobe
hundrede &r
og der gik nu flere
maendudbyttede almuebefolkningen,

Viborg,

hvorN@rholmsomandrelandsbyerlevedeifattigdom.
inds& man fra h@jere sted, dt hoveriarbejF@rst i 1800 tallet
nir der var godt vejr skulle hovdet havde uheldige virkninger,
han ikke sin egen bebonden arbejde p& hovmarken, og derfor fik
som herremanpasset r a9 derved havde han ingen skatteevne,
drift
er mister selv kongen sin ret'
den skulle opkraeve. Men hvor intet
blev fattig'
og herremanden m&tte selv punge ud, hvorved han
af de danske godser til
gik en trediedel
pa et vist tidspunkt
hvor N@rholm var underlaqt'
f.ex. var st.Restrup,
tvangsauktion,
i 1853fallitbo
generatiavlet modtryk, og b@nderne havde gennem
Tryk har altid
som muligt p& horrmarken, der
s& tidt
sig at bestille
oner tj-Ilert
p& horrmarsig ihjel
der hed: "Den bonde som slider
var et srogan
fra vor tid
Vi har en parallel
ken skal begraves under galgen".

13
under Hitlertyranniet,
si

da arbejdere

Danmark, mod deres vilje

vibenfabrikker,

selv

s a g d e d e , ,f o r
n8r de gik
Efter

forbi

til

at

kunne tale

og sinke

okkuperede
arbejde

hinandens

arbejdet

tande,
i

de tyske

sprog,

mest muligt,

og-

sA

p3 tysk

hj-nanden: "Immer langsom".

landboreformerne

drift,

kunne bdnderne sA kObe g8rdene ti1 selvmere oplysning og tid til
at passe deres egen be-

der kom igen verstand

til

byen,

Men de nye og st@rre bygninger

by.

alle

tvunget

om de ikke

sabotere

og de fik

eje,

til

at

var

fra

at

ligge

klods

og det blev

et

ag det blev

krevede mere plads,

op af hi-nanden og ofte

serpreg

for

en velbygget

ind

de kom

over nabogrunden,

Ndrholm by de naste

1986.

st

150 3r.

Harald Bang Nielsen.

Mogensen (1881

Niels
stykke

af

kastet

sne hele

amtsvejen

gennem Restrups
bygningerne,
ejeren,

Restrup

at

g&rdsplads,

at N@rholmerne havde et

rydde

dagen og godt trette

for

sne.

var pi

N@rholm vejen

store

vej

gik

men da de kom med snefogeden i

som ikke

der med to

i

1962) fortalte,

titlod

uvedkommende trafik

hunde,

som han ville

Engang de havde
hjem,

ville

de g5

eJ-lers vest

om avls-

spi-dsen, stod godsgennem g&rdspladsen,

pudse p3 dem, s8 de mitte

vende og ga uden om.

En datter

af

fhv.

laerer petersen

1950 som ganrmel kone,
var der ikke
ris

hist

og her.

f@rst omkring

Peter Bjerre,
folk,

et eneste

sagde han til

tra

Huse var

ejer

fra

til

der heller

pl@je lige,

karlen:

Hasseris,
fandt

og vogn,

af

var

sine

svendestykke og

s a m m e nm e d s i n

morgentimer for
efter

det

sted p3 Restrup Enge.

det var en karls

"Nu kan du styre

ca.

men kun nogle

fed,L 1975, forlangte

de tidlige

i

ingen af dengang, for

En gang var han,

i marken i

fortalte

Aarborg med hest

N@rholm til

af KlitgSrden,

var en god anbefaling.
k4rt

dt n8r de kdrte

1900 den f@rste udstykning

at de skurle

gustinus,

Back, Klitg&rd

karl

Au-

at pl@je,

den hvi-de sten

s3

ude

ved enden af agreren"', men den hvide sten var desverre en mige, 09
den flyttede
sig ustandseligt,
s3 det blev aIle tiders krogede
fure.
H.B.N.

1985.
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I FREJLEV.
MINE BEDSTEFOR.4LDRE
Berre

Mine bedsteforeldre
Iille

havde et

taltes,

p& hver

to vinduer

ad Nibevejen

hus i

N@rgird Jensen og igen
for

ti1

og n8r jeg navner dette,
var

tale

om-

Det havde en dtpr i midten
tekket

med str&

og

og ligger

op

som dengang ejedes af
arv til
en s@n - Anton

senere i

sort ind-

Den er en af de aeldste gSrde i Frejlev,
fordi,

er det

godt venskab og naboskab mellem

et

l-ille

gik

daglig

dennes s@n Harry N@rg8rd Jensenr

beboede g&rden.

nylig

som de i

"Elisabethml-nde",

Denne gird

Jens l*4arius Jensen.
til

Frejlev.

af den. Det var

side
overfor

lige

og Pi-Krestian,

at der igennem de mange 3r
p5 g8rden og det

familierne

hus.

Berre og Pihus i

Kristians

Frejlev.

(Kunstmaler

J@rgensen,
Tostrup)

i

anden gang. Hendes f@rste mand Jens Kalstrup

gift

Bedste var

af

en ung alder

b@rn, som hun nu var
Iige

Iighed

tidlig
holdt

Bedste ind
fra

med tre

sm8.

Det var m&ske ikke altj-d

og den trakker

som sagt et

mange af

Hun havde en lang

de unge
arbejds-

aften, men ved arbejde og sparsofirmehun f@de og kleder j- huset. Det kunne aldrig
falde

at g3 til

sent

sognet og bede om hjalp,

hun vi11e

Men s& kom der hos Hvj-Isom p& frejlevg&rd

sel-v.
karl

morgen til

tilbage

str@mper til

samtj-dI-g med hun vavede.

tjenestefolk,

alene

fors@r9e.

Hun vaskede og strikkede

las.

dag fra

alene om at

men Bedste havde en god vilje,

Iet,

stort

og Bedste stod

tering,

d6de

GJ@L, han kom ogs8 ti1

p3 den m&de kom de ti1

at

til

at

klare

sig

tjene

en

fA vasket og syet hos Bedste, og

at kende hinanden og blev

sA enige

om at gif-

S3 blev Berre Per Kristians
kone og han stedfar til
tre
smi b@rn
en god stedfar,
det har de sagt mange gange efter de blev

te sig.

"Bed.re far

voksne:

Bedstefar
tidig

blev

har vi

graver

ede i

det li1le

p& rrejlevgSrd

og ringer

ved Frejlev
adskilt.

hus ved kirken,

ne" havde reng@ring af kirken,
fortaltes,

kunnet fa".

ved med at arbejde

med var han graver

linger

aldrig

kirke,

i mange &r,

dengang var

Gartner Niels

de to

Kristian,

samstil-

som bo-

var ringer,

hans kone "Gartner Stihun var en gemytlig
kone, og det

at n8r bdrnene kom ind

i

kirken,

kunne hun finde

pa at

15
tage messehagelen p3

om hun messede skal

Mine bedsteforeldre

fik

tre

og hendes tvillings@ster

vere

usagt.

b@rn sanmen: Jenny,

Dorothea,

min mor Hanne

der d@de som l-ille.

Jenny
med Lars Munk, der havde en ejendom i Klitg8rd.
Jenny
d@de som ung , og Lars stod al-ene tilbage
med den lill_e pige }{ar-

blev

gift

grete

p& fire

g&rd i

&r" Han solgte

s@nderholm, blev

ejendommen i

Klitg8rd

09 k@bte en

senere gift

med Jenny og mors veninde
An-Mari-, der var en datter fra Anders poulsens g8rd, som r&uden for lrejlev.
M a r g r e t e v o k s e d e o p s a m m e nm e d d e r e s f i r e @ r n ,
og An-Mari-var

en god stedmoder for

hende.

Mor var syerske og kom p& den mSde i mange hjem, b1.a. komhun
meget i lerer Visses hjem i Frejlev Ostre Skole og hos gartner
Kristi-ansen,
som var gartner p5 st.Restrup
Hovedg8rd, og hos
Engels,

som bestyrede

herregirdsmejeriet

skabskusk, og det var ved gartner
kom meget, han lerte
Far havde f&et

p3 cementfabrikken

arbejde
i

syv 3r.

Der var

at bes@9e mine bedsteforeldre

i

i

gift

var her-

hvis

d.Lz

hjemhan
juni 1905.

Norden i Aalborg,
god forbindel_se

ingen

til

Frejlev,

men mor og jeg k@rte s3
som havde den ejendom, der l3 overfor Frej-

Pedersen,

l-ev @stre skole,

han havde en daglig

Frejlev

i

og kdrte

lrr_nfar

Kristiansens,

mor at kende. De blev

hvor han arbejdede
med Josef

her.

en Iille

posttur

fjedervogn

melrem Aalborg

med en hest

for.

og

Jeg sad

merl-em mor og Josef, og n8r jeg fik lov til
a t h o ] d e t @ m m e n ,v a r
jeg meget stolt.
Far kom gerne cykrende. Bedste satte maden p3
bordet, det var enten flaskepandekage eller
kylringesteg.
og sodhavde to bl-ommetreer j- haven "De
Bla Blommer", som de hed. Han havde ogs& h@ns samt en der kokkenurter,
som han gik og syslede med" sa solgte Hvilsom "Frejsuppe med blommer i"

levgarc"

og fik

nen lerer

Visse

Bestefar

ophold hos sj-n datter
i

@stre Skole.

holde op pe "Frejrevg5rd"
ved at komme op i
kom til

&rene,

og det brev

som senere fik

og buske,
en parcel

og svigerson-

Han syntes ogs& Bestefar

og fa det lettere,

at passe skolelodden

mange frugttreer

Frederikke

han var

ordnet

og haven,

jo ogs&

p3 den mAde, at han

der var meget stor

sanmen med Visses

ved Restrups

skulle

yngste

med

s@n oskar,

udstykning.

Ivline foreldre
Jesper

kom meget sammen med mors halvsedskende Kresten,
og Marie. Kresten havde en ejendom pA rrederiksh@j
Mark,

han soJ-gte den o-g blev

uddeler

med Peder Kristiansen,

som var kranfdrer

resundby,

han kom ulykkelig

af et skib,
IXs Bro

i

Frejlev

Brugs. Marie blevgift
hos p.p.Hedeg8rd, N@r-

af dage ved et

Jesper var brobetjent
(den gamle limfjordsbrc)
"

styrt

ned i lasten
ved pontonbroen, der hed chr.
Jeg og far

gik

ofte

en IiILe

16

formiddagstur
de satte

sig

o m S @ n d a g e no g f i k
ind

i

styrehuset,

en lil1e
hvorfra

sludder

med 1{orbTor,

broen brev

svunget

ud,

en @1. Kunne jeg s5 vere heldig,
dt et skib kom og
skulle igennem, s& kunne jeg stA p3 broen og fa en lil-re sejltur med, det var meget forneleligt.
N8r vj- sA kom hjem, spurgrte

og derte

mor om

hvad morbror

de skar Johan",

Jesper

det har vi

ofte

L ri m
_m
f j ot ]rodrsdbsr.ober one n d
S.bbeenn f o r
om Bedstefar

eg jeg

fortatte,

moret os over nir

"Han sag-

vi

varsamm3n.

gennemsejling.

j-nteresseret,

var politisk

svarede:

det ved jeg

ikke.

Men

snedker og t@mrer Peder Knudsen, som var en meget fremsynetmand
p 3 . ,m a n g e o m r i d e r , b o e d e i h u s e t " A l d e r s h v i r e , '
(nu "Knud.sensminde"), var preget af sociarismen og var en god socialdemokrat.
Han kardte

sammen til

begyndelsen,

at disse

ogsi

indbydelse

til

e t m @ d eo m d e t t e
tanker

parti,

kom udenfor

det var nok i

byerne.

Bedstefar

fik

at deltage

i m@det og vil1e sikkert
ogs8
gerne have veret med, men Bedste sagde: "per Kristian;
du vi1 da
vel ikke g3 efter et sSdant m@de"? Bedste var sikkert
Venstre,
som de fleste
ude p3 landet var. P.Knudsen var "Dannebrogismand.".
Mine bedsteforeldre
at arbejde
travle

efter

sad ved vinduet
Men der skulre
fik
ville

tiden

ligge

stille,

halm og syede sko,

den ene vise

te viIle

gamle og skulle

og nyde deres alderdom,

hender at

flettede

blev

ti1

men det

at g3 med at

ogs& gerne, lase

var

ikke

op med

nemt for

de

m8tter

havde en hobby, han
og t@jkurve, mens han sang

og strikkede
og hilste
jo ogs8 et lilre
hvir
kort,

at holde

men Bedstefar

den anden. Han var

gerne spille

tir

de satte
spille

god tir

at

synge.

pE dem, som gik
tiI

ind

dem i

beger og ugebladet

forbi.

ime11em, og Beds-

hver

seksogtreds.

Bedste

sin

armstol

og

Men Bedstefar

"Ugens Nyheder',,

som

dengang kom i mange hjem. Men kortspil
og lesning kunne ikke
rigtig
forenes og ti1 tider,
n8r Bedstefar tog bogen frem sagde
Bedste: "Pir Krestian,
skal du nu til
at lase igen
vi skulre

I7

tro,

du laeste til

her bliver

prest",

man sandelig

og han svarede:
ikke

prest

"N.j,

nej

Berre - det

af".

I

I
I

I

.l

Birte

Hanne og Johan Madsen med
b@rnene Jennl' og Bertj-nus

og Per Krlstian.

i
Men sa i
tede ti1

L9r2 hordt

far

1913.

op p3 cementfabriken

"Nord.en,, og flyt-

st.Restrup.

Far var btevet tilkendt
en parcel fra udstykningen af st.Restrup Hovedg&rd, og Bedstefar og Beste fik,
de sidste 6r de levede, ophold hos far og mor. Bedstefar gik
tiI
h8.nde og passede harzen og Bedste strikkede
og syede. Med arene
blev Bedste darrig til
at g3 og kunne ikke komme meget omkring,
g
e
d
s
t
e
f
a
r
r
s&
Son gerne virle
i kirke, m&tte ga arene. Men s3
jeg med, s5 han havde selskab.
fulgte
vi gik tvers over marker_
ne ad Kirkesti-en.
Han fortalte
meget om sin barndom og ungdom,
han var en god fortaller.
NAr gudstjenesten
var forbj-, og vi
kom ud, var det mange gange, dt pastor Bay sagde: "G& med
over i
Praestegirden og drik en kop kaffe",
han var jo gammel bekendt fra
Frejlev
Kirke. vi var ogs6 mange gange henne hos Lars }4rnk
oq bar_
nebarnet llargrete.
Ivlentiden

erler

doden indhentede

ogs& de to. De dode begge i vort
hjem, hvor de levede de sidste 3r, og brev bisat herfra
og tir Frejlev Kirke, den kirke som de i mange, mange 6r havde bes6gt.
Bedste_
far blev begravet 3/9 r9t6 og Bedste d. 4/2 rgr7.
vi kunne si-ge
med Grundtvig "Et jevnt og muntert virksomt 1iv pa jord,,
var ikke
mere.
Bertinus

Madsen.
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LIVET T SONDERHOLM.
s@ren Nielsen,
rene 1919

som her

forteller,

var

29. Han havde levet

smed i

s@nderholm i

3r_

sin

barne og ungdomstid samme_
sted.
Han forteller
om nogle serpregede mennesker, elrer man
- som han siger - fra
kunne m&ske karde dem originaler
dagrig_
livet
i S@nderholm dengangr
" Niers
vores

som poul

Gsot,
bedste

f@r han gik

staun har omtalt

tekkemand,
p3 taget.

serlig

Men fik

lommen, s3 fik

vi

€nr hvor Niels

Gl@t gjorde

S3 var

hele

der de tre

hvis

tidligere,

han fik

var

jo en af

si-ne fi_re snapse

han en en pegl

brandevi-n med i
som sor_dat i 1864 kriq-

hans repertoire
en stor

s@skende

til

sk@rbek- Met og sk@rbek-Maren.

indsatsl
daglig

kaldet

De boede i

et

Sk@rbek_Lavst,

gammelt hus bagAnd.reasen. Laust

ved Jens AbildgSrd,
dengang sognefoged Niels
arbejdede mest j- heden, han gravede m@nt@rv til
rygningen p3 de
stritekte
huse, slog lyng ti1 bageovnen og gravede lyngt@rv til
kakkelovnen"
De var a1le tre noget indesruttede
tilbagehordfr€, men ellers
hederlige mennesker. Det mindes mig, de fortalte,
de havde arbejdet

p3 st.Restrup

i

stengulv.

Jeg tror

aldrig,

aIle

Forliges

kunne de aldrig,

tre.

ge aftener

over

og hjalp

til

Dernest

vil

at

lytte

deres velmagtsdage.

jeg har set
til

dem.

dem vasket.

De gik pA

D@vevar

de

s& vi

drenge morede os man_
sa lenge de kunne, 9ik de ud

p3 g8rdene,

deres dagl@n var mest f@den og em lil_le
skilling
med. Maren tog nogle enkelte ture til
"stampen,' (stampem@1Ien) i vokslev med et stykke vadmer, som sku11e
skeres og
stampes f@r syning" Mette var for det meste hjemme for at passe
- det var de.)
huset. (Men originaler
til

daglig

kortene,
visse

jeg

nevne ogs& et par

kaldet
rygtet

Dun-Lavst
gik

sygdomme til

blandt
at

serpregede

og Dun-E1se.
vi

yngre,

forsvinde.

aldre

mennesker

Else

kunne sp& os i
dt hun kunne "Selgne,', fa

Hun kunne ogsa "Mane,, Fanen i
Hun var meglet h8rd i sindet,
ikke mindst i synet, hvis
Lavst ikke var hende efterretterig,
da var det kun et greb i
kraven
over gangen, der havde Lavst sin stue, men sjelden
varme- var vi s& heldige at komme n&r Else var i godt humor,
vankede der et stykke kandis.
Jeg tjente
tre 3r ved Niels Knudsen,
og nar pigerne og mi-g havde malket - om aftenen kl. halv
ti
gik vi op til
Else med MeIk. Deres hus la i hj@rnet af Knudsens
have og var, s3 vj_dt jeg ved, k@bt el_ler lejet p3 49 Ar,
detvar
jo meget brugt dengang. Men vi unge s& ret
arvorlige
pa Dunelse.
jorden"
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Jeg v1-1 ogs& gerne gi-ve nogre erindringer
tige

personer.

1ig - 18

Det var

25 @re pr.

om de lidt

mere fug-

dengdng, den gammeldags brendevj-n var bilpagl
ganske vist ikke fuselfri.

N8.r murer Jens Nielsen

kom nede ved Kr.Mark (nu Texaco) r kunne
vi lugte ham oppe i smedien (Nibev. 5r2) . Han p5stod serv, at han
drak en fraske brendevin i d@gnet, og at han ikke havde veret aedru i 25 5r.
Da brendevinen for f@rste gang brev p&Iagt afgift
med fire
ritus

kroner,

mere,

staten

vil-l-e efter
ord,

skull-e

ikke

hans mening aldrig

han drak

f@jede:

bedyrede Jens Niersen,

ikke

han virle

berige

sig

det.

dengang pi
skulle

kunne ikke

cykkel,

de cykkel

et

stykke

rrejlev

cykle,

og vi- lavede

Det blev

han vise,

pa cykren,

var

dyrt',.

Jeg tror,

og der bl_ev aldriq

brendevin.

Jens Nielsen
ham fra

1ange. Han hordt

s& hadefuld og vedskar jeg
drikke liges3

sandt det blev birlig
igen,
rneget, som jeg har fors@mt i den tid
det
Jens Nielsen levede i ti &r uden spiritus

trehjulet

ret

brevet

"si

mere bitlig

nyde spi-

p3 hans pengepung, det

kunne holde

mere, men han var

ikke

men ville
en t.il

meget gerne have en

ham, vi

en en gangs pr@ve.

op ad Restrup
vestre

skore,

kunne ikke

Vi

trak

snakke

den trehjule-

bakke,

Jens Nielsen arbejdede
der var jo langt at g3, s3 nu

han ogs8 kunne cykle,

09 s3 gik

Jens Niel_sen brev resset
det ned ad bakken - sterkere og sterkere

Jens Ni-elsen glemte bremserne, til
sidst havnede han nede i Kr.
Ilarks m@dding - vel forvaret
i det bl@de, Kr.Mark hdrte skrallet og kom ud ad kohusd@ren, han var altid
hSrd til_ slag - ti1lige

skarp afholdsmand:

ja der h@rer du sgu oss e h j e n r : nd i t s v i n " ,
sA gik Mark igen.
Jens Niersen blev si rasende, han smed cykrenr rru kunne vi gere ved den hvad vj_ vilre,
han c)'k1ede aldrig mere
og hilste
ikke p3 tntark mere.
"Ni det er dig,

J.l'1. og P.Rcdsted var uadskillelige
venner, de m@dtes daglig
over et par gras, trods venskabet skendtes de nesten altid , og
nAr ce brev overvarme nok, smed de skiftevis
hinanden ud, men
de kunne jo ikke undvere hinanden.
Jens Niersen

havde lidt

smSkorsel til

Nii:e

gerne en gang om

Da sk6rbek-Maren var d@d , skulle J.N. hente hende p&
Nibe sygehus, han flk hende udleveret
og k@rte ind i kObmand
stauns g&rd med k@ret@jet og gik p& vertshus.
pe vej op ad
ugen.

Hule gred klsten

skinbjerg

bagud, men ikke helt ned "Men jeg fik
da hevet den op, og s& m&tte jeg den unde hul (han bannede a1tid) g3 ved siden af vognen hjem for at holde ved Maren - det
skrog",

han kunne ikke

ten k1.1,

vi

brev kaldt

lide

hende.

Han kom til

op og matte hjalpe

smedien omnat-

a1t var

jo

rukket,

20

som han kunne lyne:

"Hun kan godt st& her i nat", det var i
sandhuset, som vi- kaldte det - e1ler redskabshuset,
J.N. som
sedvanlig fuld.
Ja,

hvad jeg

det var

personer
fra

i

dagliglivet

1905 ti1

jeg kan berette

synes,

om

serverdige

i mln drenge og ungdornsti-d i
verdenskriq.

fdrste

S@ren Jensen"

Soildatholm

(Smed-Sdren)

I

Lars og Andreas Frandsen, to ukendte' Kr.Skj@t,
lv'athiasen, Andi Jensen,
S0ren Jensen (Smed), Laurits
PouI Frandsen og Thomas Jensen (Vever).
Fra v.

S T . R E S T R U PF O R O G N U .
Som anden generation
stykningen

i

af dem der bosatte

L9L2, og som derfor
er der et vald

St.Restrup,

For os der er sA heldige,
riode
et

p& nermeste hold,

nok ikke
nemlig

rigtig

fatter.

et

sjeldent

vurderet

i

ekstra

St.Restrups

har oplevet
givet

penge.

os et

serligt

p6.
glanspe-

tilhprsforhold

der er kommen efterh8nden,

Tilh@rsforholdet

skyldes

nok iser

to ting,

Lad os tage beboerne f@rst.

godt samarbejde,

Baggrunden for

Der op-

sammenhold og hjelpsomhed.

hjalp

denne hjelp

havde fe11es interesser,
arbejdede alle med jord, planter
de alle

ved ud-

min barndom og ungdom i

at vi

har det

hjelp,

St.Restrup

taenke tilbage

Pengene var sm6 den gang, derfor
var behov for

i

af gode minder at

beboerne og h/Jskolen.

levede vi

har haft

som de t.i1f1yttere,

tilh@rsforhold

sig

dette

naboer hinanden,
blev

aldrig

og dyr.

nogensinde

samarbejde var

ejendommenevar

n&r der

lige

jo nok, at
store,

de

-

2T
H@jskolen var et vigtigt

led

for

sammenholdet, den var faktisk en
del af vores tilvarelse
lad mig pr@ve at forklare
hvorfor.
N&r skoleSret for sommerpj-gerne begyndte, var det almindeJ_igt, at
en de1 af beboerne samledes i Riddersalen,
sammenmed de nye elev€rr og h@rte forstander Balles velkomsttale,
og de forskellige
lerere

presenteret,

blev

knytter

folk

og der blev

sunget flere

sange, for

sangen

sammen.

Vi husker

Ba1le og sommerpj-gerne, n&r de kom syngende op ad lan_
devejen en dejlig
sonrmermorgen, det vakte artid opsigt.
sangen var
et vigtlgt
led i undervisningen,
09 der var tradition
for at gi en
rask morgentur,

inden de skulle

begynde den f@rste

time

i

skolen.

Vi mindes sankthansaften

rned b&r p6 @lbanken el_ler b&l p& en t@6merfl&de ude midt i voldgraven,
det var artid
smukt og festrigt
n6r b8let spejlede sig i vandet.
Et 6r havde eleverne en fakkel
hver og gik syngende i spidsen for beboerne rundt i parken, det
var festligt
med fakkeltoget
i mdrkningen under de store treer i
Sydparken.
lagt

i

r'akkeltoget

en rundkreds

er og elever
ti1

hvorved

nogle

som ellepiger

lig

oplevelse.

skolegSrd.en, hvor

faklerne
Balle,

og s€unmensang vJ_ t.il

slut

var

if@rt

lette

gevandter

og optr&d-

var de fleste

i bagfest_

af beboerne tilstede,

midsommervisen.

"Elverpigerne
Skt.Hansaften

TiI

1ar-

sang eller
folkedans
tandtes p& @lbanken opleve

og nynnende dansede ud fra trebevoksningen
grunden og forsvandt pludselig
og lydl@st igen - en virkelig
En sAdan aften

bl-ev

med gymnastik,

NAr skt.hansbS.let

gange, dt pigerne

te

i

det dannede Skt.hansbilet.

havde underholdt

det morknedes.

de vi

sluttede

"
L927.

sommerens oplevelser

horte ogs6 de mange rejsehord
fra husmandsfcreninger rundt om i landet,
der kunne vaere op til
30
50
rejsehold
i 10bet af sonmeren.
De henvendte sig gerne til
formanden for

den stedlige

besoge st.Restrup.

husmandsforening
Det var alti-d

af mOnsterbrugene, hvor ejeren

og aftarte

en herdagstur

fortalte

en eag de m&tte
med besog hos 3 - 4

om og besvarede de mange

22

Marinus

Langelands
m@nster - have og
landbrug

studeres.

Sommer1942.

s p @ r g s m 5 1d e r b l e v

stiIlet.

Rejseholdet

pA Husmandsskolen, hvor

Balle

talte

og hvil-ke

om undervisningen

de med at

fortaelle

inger,

fordi

pi

deres bes@E

dem skolen,

fag der undervistes

i

for-

oq srutte-

historj-e.

med den kontakt

mange elever

al-tid

b@d velkommen, viste

herreg&rdens

. Det var meget nyttigt

sluttede

t.il

grundlag

det

skoleAr , og det var medvirkende til-,
ten hvert eneste 3r.

at

de mange husmandsforenblev

indtegnet

skolen var

tiI

fuldt

neste

besat nes-

Det &r1ige

j-mpliceret i.
elevm@de var beboerne ogs6 starkt
Der
var tradition
for, at alle hekke skulle vere klippet,
a1le haver
og gardspladser vere nyrevne, far da kom der artid bes@g af gamle
elever, og st.Restrup skulle derfor leve op til
sit ry som en ntrnsterkoloni.
selv

om de ikke

Grisegildet
gik

Det var en selvf@lge,

vi

havde veret

i

elerrm@det,

elever.

var en af de store

ungersvende tur

at beboerne deltog

begj-venheder. Lang tid

i- parken om aftenen

i

forvejen

og pr@vede at komme i

snak med eleverne og mAske blive
sA gode venner med dem, at viblev j-nvi-teret med til
grisegildet.
Der var jo altid
en del der
manglede partner til
ballet,
selv om nogle pi_gerne havde en fast
ven, der af forskellige
Srsager m8ske ikke kunne komme, si syntes
de, at det var spendende med en lil1e
sommerflirt.
Den neste

begi-venhed var h@stfesten,

pA husmand.sskolen, hvor
deres folkehold
ne var

til

smukt pyntet

felles

eleverne

kaffebord

med et veld

k o n e s a r n m e nm e d e l e v e r n e
var der dans i

de fleste

som husmandsforeningen holdt
af beboerne var med sammenmed

af blomster,

havde plukket

den gamle gymnastiksar,

var budt med.

og tale

af

formanden. Borde-

som forstanderens

i mark og eng. Derefter
og det var en servfolge,

at
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F
r d
p f! v e S l -

i

Oktober

r

forstander
under
til-

Balle

F@rst

i

boerne

harerne

igen

m@dt til

samarbejde,

kunne

fa

naere kontakt

af
der

skolen

dragsrakken

alsidig

altid

klart

talere,

der

fortalte

og som et

udtryk

for

den

09 vinterens
forej- nert
sarnarbejde

planlagt

og Husrnandsforeningen,

og popular

juletre

oE foregik

velbespgt

!€5--!f

e roc

bOrne;:e celt

tresfesten

derfor

og Riddersalen

ud af

var

F@r ju-

i

begyndte

im@deser-::.eo stor
anrla c^-

et

med fiere,

af

hvor

blev
var

medlemmer med b6rn

L!@u

u /

var

Om formiddagen
us!

Vaf

fore-

artid

ogs6

havde

gOdtepOSe

en

medlemmerne forklaedt

til-1@bsstykke

skolens

altid
foren-

ti]_hvef

som nisse.

JuIe-

med fael-1es kaffebord

for

spisesal.

lasepr@verne
spanding.

cle':raspirlere,
"Lj-vet

J u!u

et

altid

for

gymnastiksalen.

i

1,J rr LE L

aE foraldre

op sor.:

Et

med kendte

Ungdomsforeningen

Husmar:isforeningens

b4rn

de blev

fuld.

stuvence

af

beboerne

fremkomme med @nsker om talere,

artid

elever,

og beboerne.

Rekken blev

kunne

de nye

om driften.

begyndte.

med Fiusnandsskolen,

for

be-

sommerholdets
og vinterholdets
vedat bes@ge frere
ejendomme, hvor de

dragsrekke

J-ngens

m@dte

Mange af

oq skolen,

mellem

en orientering

mellem

skoren.

var

altid

*-^.^

her-

lodsejere

formand,

efter&rsmdde

I

l . r r r n r f u r jr l

rrvv!

,

r&dighed,

husmandsforeningens

Der var

iser

ti-l

Al-Ie

og fyldte

velkomstfest

i undervi-sningen,
b6de for
kommende, var de velkommen tir

hver

lokaler

bl-ev tilberedte.

led

ville

I n;qoiorna

og dans.

velkommen

budt

fnr

IC>_

stillede

November kom karreholdet

var

om det

gestfrit

ogsa

.F^^f

h^^-F

f6rra-.i

JqyLrvrgrtl]tygllJ

k@kkenet hvor

spisning

ogse

-iao{.

kJ \ ov rm
rL

til

&rets

En fast

de var

ikke

p& uegnsg6.rd",

de h@stede altid

dilettant,

stab

af

bange

for

som altid

beboerne
at

tage

"N6.r b@nder elsker",

bragende

bifald

var

blev

fremrag-

score

opgaver

"Den kloge mand,

og tilslutningen

var

overve' iende.
Nu na:;:ede

sig

karlehordets

derrneC afslutningsfest
gilde.

i15ske skal

Srets

begyndelse

indf@rt
til

et

andre

erne

at

og det
Forud

blev

felles
for

at

der

form

af

af

at

reglerne

brev

at

fa

s& anvendt

til

indk@bt

sidde

valgt

h&nd for

s&kaldte

at

komme for
ved

holde

festen

for

sent

elevgrebet

blev

som mulig.
bI.a.

ti]

musik

kaffebord.

afholdel-sen

af

grisegildet

var

der

og

spj-sebordet
blandt

og der
grisen

grise-

sparegrj-s

en politibetjent
overhordt,

og

Ved skol-e-

en stor

uordentlig

sA mange penge i
at

det

id@mt b@der for

Der blev

dt

af

skoleophold,

naermere belyses.

eleverne

Der btev

pa deres

afholdelse

"Grisegild.e"

bande,for

ting.

p&se,

med h&rd

BelObet

blev

for

og flere

ind

navnet

b@desystem.

timerne,

til

i

afsl-utning

tradition

for,

at
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eleverne

tog til

bal

i

S@nderholmog faktisk
inviteret
ti1 deres fest.

st@vsugede salen for
Merkeligt nok har jeg
aldrig oplevet'
dt de s@nderholm karle lavede
ball-ade af den grund.
Husmandsskolen var altid
aben for beboerne tir
afhordelse af studiekredse, generalforsamlj-nger
i mejeriet,
andelsm@l1e og vandvark,
transformatorforeningen
m.fl.
Den nere kontakt me]lem Husmandsskolen
og beboerne var ogs8
en
medvirkende Arsag til,
at egnens ungdom indmeldte
sig som e.Lever
pA skol-en.
piger,

som s6 blev

r dag oplever

vi-, at vores

landsby

er forvandret
fra et aktivt le_
med et rigt
foreningsliv,
af hvilket
kan nevnes:
husmandsforening, and.elsm@lre
og vandverk, kontrolforening,
kveg_
avl s foreninger , hes teavl f oreni-ng,
andelsme j eri , husholdnj_ngsudvalg,
hesteforsikring,
egsalgskreds,
transformatorforening,
foderstof_
foreni-ng, 9/dningsforening,
andelsfryseri,
ferlesmekanisering,
foredragsforening,
husflidsforening,
friskole
og bibliotek,
ti1 at
der i dag kun er fire af de ovennaevnte
foreninger
tilbage.
Men i vores lokalhistoriske
arkiv opbevares et rigthordigt
mate_
r'a'e
fra ovennavnte foreninger,
der klart
fortaller
om husmende_
nes inj-tiativ
og virketrang
for at dygtigg@re sig og arbejde
sig
frem til
gode k&r.
vende samfund

Svend Stoffersen

Skt.Hansaften

i

Restrup Ig69

Bal i

Sydparken
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DET GAMLE NYRUP.

ti1

Jeg blev opfordret

at skrive noget om Nyrup til

om jeg nu er B0 Aar ved jeg jo a1ligevel

Bjergposten, men selv

lkke saa meget om det gamle Nyrup,

da vi jo var Tilflyttere.
Min Far stamner fra

Sonderlund 1 Give Sogn og mln Mor fra

blev gi-ft med en Mand i Blare,

Skivum. Min Mor

som havde en Gaard der. Hendes Mand dsde

fra hende og to smaa Drenge. Min Far blev Bestyrer

for Mor og nogle Aar

5 Born, hvoraf jeg er nestyngste.

efter

blev de gift,

Efter

at mj-n Mors Svigermor var dod ( hun havde en AftagtssLue i Gaarden

og fik

og skulde jo have sit

Underhold, saa lenge hun levede) solgte min Far GaarttNyrup
Vestergaardtr af Kreaturkommiser Ssren Sederup,
den i Blere og kobte
hvis Ssn l iels

P. Saderup var Bestyrer

Nyrup
Vi fl1-rtere ti1

Vesterg&rd

e11er maaske Forpagter af Gaarden.

I939.

N y r u p N o v e m b e r1 9 1 1 . J e g v a r d a f e m a a r d e n g a n g . D e t v a r

nogle ga:le Huse, Kostalden var helt
en nv. Der \-ar en meget 1ille

faldeferdig

Gaardsplads og en Hestegang ti1

og naar :en \rar i Gang kom Hestene nasten helt
Men baace (ostald

og min Far fik

op til

saa bygget

Trekkraft,

Stuehusvinduerne.

og Lade blev revet ned, og en stor ny Lade og Kostald

bvgget cq en Vindmotor blev Trakkraft.

Osterhuset blev staaende der var

Voqns<ur, Torvehus, Bageovn og Varksted. Saa blev der bygget Hestestald
og KarlekaiTrner i den Ende mod den nye Lade.
Vor narrneste Nabo hed Frants Larsen, vore Haver stodte sammen, og da de
skulde have So1vbry11up, blev Festen holdt i vor Stald hvor der endnu ikke
var lavet

Baase. De lejede

saa Dansegulv og Borde og Banke og der blev 1a-

vet en 1i11e Al1e'gennemHaven, saa Gasterne kunde gaa ned i vor Lade, hvor
der var Dor ind tl1

Stalden, hvor der blev holdt en god Fest med Spil og

Dans. Frants Larsens havde en Ssn og en Datter.
ren Birgitte

blev gift

Sonnenblev Lage og Datte-

med en Son af lvar Laursen i Romdrup.

zo
.ir:..;:':

t..t.il

u
t,l+
liiil

Anders Kristensen
Johannes

Medens Birgitte
haft

o.

L9L4.

Kresten
Jens
Marianne
Anna
Anders Kr.
Kirstine
tr{artha
var hjemme som Pige, fik

et Juletra,

dre ti1

og familie

det syntes hun var for

Nibe, og de fik

kobt Juletra

hun at vide,

Anneus

at vi aldrig

ga1t, saa hun tog med mine Foral-

og Julepynt,

og hun hjalp

Far og Mor

med at pynte Treet i den pane Stue, hvor Gardinerne blev trukket
maatte jo ikke se Traet for Juleaften,

havde

for.

Vi

det var en stor Begivenhed, som jeg

paa med Taknemlighed den Dag i Dag.
I den naste Gaard boede en Familie T,arsen, der var vist

tanker

San Jens Larsen fik

Gaarden, Frants Larsen har boet baade i Nyrup og i Son-

derholm og Margrethe der vist
hendes Have var altid

fyldt

I en anden Gaard boede Niels

blev gammel, boede i mange Aar i Sonderholm,

med Blomster.
Staun, han havde varet gift

Jens Munk i Binderup, og de havde tre Bsrn. Efter
blev han gift

en de1 Born, en

med Annine Fristrup,

og de fik

get sammenmed. I den ene Ende af Niels

med en Soster ti1

hans forste

Kones Dod

en Pige Signe, som vi kom me-

Stauns Stuehus var der en Aftaegts-

hvor der boede en gammel Kone, som havde en gammel pige ti1

lejlighed,

at

passe slg.
Jeg tror

det var en

Sengen, vist

Tante ti1

Niels

over tyve Aar. Bfter

og hendes Foraldre

flyttede

Staun der boede der. Hun 1aa altid

at Signe var blevet

op i Aftagtslejligheden,

gift

fik

i

hun Hjemmet

der stod tom efter

den

gamle Kones Dsd. Nu er Signe og hendes Mand ogsaa dode og en Son af dem
har Gaarden. Der bor mange baade af Staunslagten og Fristrupslegten

her-

omkring, saa der er andre, der ved mere end jeg, om den Ting.
ved siden af Staunsgaard, boede Niels Jensen, han var Enkemand, da vi- kom
ti1

Nyrup. Senere fik

en Ssn Jens Jensen Gaarden, og siden hans Son Niels

Jensen' og nu har han solgt Gaarden ti1

sin aldste Son Jens, der selv har

27

voksne Born saa der er Efterhaanden nogen Generationer jeg kender fra de
to Nabogaarde.
Saa er der Nyrup Sko1e, hvor vi
Drenge var lige

konfirmeret,

fern Born har gaaet i Sko1e, de to eldste

da vi kornt11 Nyrup.

r den naste Gaard boede Kr. Hjeds som han blev kaldt,
Larsen da hans Born da hedder Larsen tl1
prast e11er Pradikant,

der var en Del Baptisler,

Hus, hvor der blev holdt
til

Efternavn.

Han var vist

Baptist-

og de havde deres eget

mange Moder og Dobt en del voksne. Der var vi

Mode J- mange Aar, men saa blev Huset solgt

Kr. Hjeds3 Son Lars Peter Larsen blev gift
ikke saa lang Tid efter,

han hed nok ogsaa

og lavet

om ti1

tit

Privatbrug.

og kobte Gaard i Gravlev, men

karLe hans Far og en Nabomandhen for

at besoge

dem, og da dsde hans Far pludseli-g paa Hjemturen. Saa blev Gaarden i Grav1ev solgt og Lars ?et-er kon hjem og fik
et li11e Hus ti1

sin Stedmooerog hende Datter,

ge siden, og efter
boet siden Juli

Gaarden i Nyrup. Han lod saa bygge
det har varer beboet af man-

at min Far,,-ar dod, kabte jeg Huset, hvor jeg nu har

1948.

{";itl\,

_

Bagved fra
Og Marie

Lars

v.:

Peter

LarsenrAnders

Foran

fra

stine

Pall-esen

v.:

Katrine

Larsen,

KriStenSen,
Larsen,

og Pouline

Jens
Jens

Marianne

l, _'lii
Pallesen'

Albert
€rI fremmed.

Jensenr
Kristensen,

Kir-

Jensen.

Den naste Gaard var ogsaa beboet af en Fami-1ie Hjeds, der kan jeg ogsaa
huske de gamle og af deres Barn, Alfred
Kompagni, men efter

Emils Giftermaal,

og Emi1, som vist

kobte Alfred

fik

Gaarden i

en anden Ejendon i Nyrup.

Emil og Kristiane

fik

solgt Jorden fra.

Rex, der havde den Bjendomhans Farbror Alfred havde haft,

to Drenge Rex og Kaj. Kaj har endnu Hjemmet, men har

er nu ogsaa dod.
Saa var der Ostergaard, der boede Albert Larsen og Marie, de havde en Son
og en Datter.

Sonnenfik

Gaarden, men han blev syg, og efter

han blev gift,

byggede han Hus paa den anden Siden af Vejen, men det blev siden solpt op

28
i Vensyssel. Sssteren bor vist

bor vist

han og hans Familie

i Aalborg.

Saa er der en mindre Ejendom, hvor der har boet mange forskellige
Tid.

Der boede Ho11en Nielsen,

som nu er dod, og hans Enke solgte Ejendom-

Aalborg.

til

men, og flyttede

med deres Barn, der var

Ejendom boede Jens Sloth og Kristine

I den sidste

i min

ikke saa stor Plads, men deL gik jo godt den gang, da var man jo ikke vant
ti1,

have eget Varelse.

at hverL Barn skulle

Kristine

og Jens Sloth holdt

i mange Aar Sondagsskole for Egnens Born, og

Bornene var glade for at kommei Sondagsskole. Nu er det en Son Soren Sloth,
der har Ejendommen,men det gamle Stuehus er borte,

og Soren fik

bygget

et smukt nyt Hus.
om det gamle Nyrup, der er da ogsaa sket lidt

Det var saa lidt

nu og da

siden vi kom hertil.
Niels Jensens 1od bygge et Hus ti1

Jens og Emmy, da de blev gift,

nu. De har fire

har de boet indtil

og der

Drenge, hvoraf de to nu er voksne og

1o og !2 aar.

de to sidste

Der blev ogsaa bygget Transformator og Frysehus. Frysehuset er jo nedlagt
og vi fik

Hjemmefrysere i Stedet.

Saa er der bygget et Hus mere for
Det er jo ikke de store Ting,

nogle Aar siden.

der er sket,
falder

fund, og de nye der er kommeLti1,

men vi er jo kun et lille
hurtigt

her,

ti1

San-

selv om de har

Arbejde udenfor.

Kirsti-ne

MIT
I

6.ret

BARNDOMSHJEMI

p& 10 tdr.

Ejendomnen

var

menbyggede

bygninger.

dom.

Det blev

sm8 gleder
Allerede

Min
var
lige
tid

far

mejeriet

sit

naboerne

tredie

sig

af

da syv

3r,

af

og i

dyrene

strataskkede

os aIIe,

Enge.
og safir-

fem bElrns barn-

m.en ogs& 5r

med mange

og sarrnenhold.
var

flyttet

de hvad

af

klarede

dertil,

godt

et

syge og min

ogs& rarnt
barn,

pA Restrup

sA rammen om. vi

for

meget

blev

og s@rgede for

Jeg kan p& grund
var

&r

og da larte

julen,

fldt

med gamle,

blev

naboskab

og s@skende var

havde

en ejendom

som mor og far

syge"

p& bes@g i

tog

Det

godt

sarnme &r

"Den spanske

land

slidsomme

f.eks.

RESTRUP ENGE.

foreldre

1918 k@bte mine

Kristensen.

mj-n al-der bedst

naboskab

onkel

sig

der

l.{in mor,

nogenlunde.
at

varvard.

og tante,

sygdomnen.

og s@rgede for

de n@dvendige

udbrgd

melken

I
kon

d.er

den
p&

indk@b.
huske

den al-der kan man godt

8.rene fra
begynde

at

1930.
forst8

Jeg
n&r

29

,#l

165.

det

knj-ber

tidt

de han kunne
havde

mosen

af

gravede
det,

kunne.
skolen

vi

fra

Det

havde

sin

ge plukket

blomster

h5rdt

alt

det arbej-

Lerv

for

folk

og solgte

arbejde,

vilde

han

men vi

fik

var

interesserede
Jeg

dem med i

bern hjaeli

ud mens
ikke

kede

god til
siq

har

skoren

L@rv

med far

Han var

blomster.

der

de fardige

m&tte vi

med far.

og ungdoin,

vi

tog

og sraebte sA t@rvene

og har taget

navnet p& dem at vide.

Far

hjemmevaerende tog

hyggerigt

f.eks.

I939.

det arbejde

forbi

var

det

barndom

mange ting

Til

var

ca.

Han gravede

Den eldste

dem.

for

for

hjemmet.

fortjeneste.
vi

hjemmet.

k@bte ogs& tdrvejord

s& snart

fortelle
for

udenfor

torvemose,

pe sA godt

far

med @konomien i

fa

med en 1i1le

foto

at

oqsa

mange gan-

for

at

fa

ogs& en rirl-e

betalinq
for at
t@rv ud, 10 ere for tusinde t@rv.
Far rensede ogs& kommunare vandr@b for at tjene pengfe, s3 derfor m&tte mor og vi b@rn klare en stor del af arbejdet derhjenme. Dyrene stod t@jrede og skulre jo bade trakkes ud og hjem
sl-abe

. - , 9 r€ 1r ,y, +E+ r^ ^e s
Iluset
fer

la

^!
e
c par

et

gange.

stykke

k@res det

fra

sidste

Bes@g ved den lokale

af

@konomien

for

vejen,

stykke

for

hvis

kardus

kunne

sarget

vi

trak

hus med bolsjer,

skr&.

vi

med handen.

skulle

melk

og foderstof-

pA trill_eb@r.
ogs& til

undvere,

af

de n@dvendige k@bmandsvarer,
ugentrige

foregik

derfor

k@bmand hOrte

K@bmanden k@bte de eg vi
del

Roelugning

b@rn var

ikke

kaffem@llen,

fik

vi

og det

til

deting

kunne

og det

dem skulle

indbefattet

vi

b@rns pligter.
var

helst

en vigtig

kunne betare

fars

eneste

kede

af

nesten

at

artid

vare

flere

et

last:

Den

g& med eg,
kremmerdaqe.
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Vi havde en god barndom selv
i

er,

de &r var

en gris,
inde

var

med penge.

lidt

i Aalborg,

k@bte han grisehaler

k@d pA bordet

det var biltig

at k@re slagter

gange m8tte mor bede om kredit
solgt

et dyr.

rugbr@d til

dyrene

for

d.g,

at

sragte

rnen nir

og gode ben,

stedfar

lever

mad, og n&r det brev

lav-

og bager

forbi , og mange
de havde fSet melkepenge e1-

til

at

spare lidt

eneste vi

for

det

drak.

fik

vi

var

noget vi

p3 de dyre

betydning.

var meget billigt

metmalk det
luksus,

hver

red til

Jeg kan ogs& huske at der blev

Havens baer havde ogsS stor
sukker

ikke

andre

smagte det bare godt.

Senere kom der til

saft,

Der var

ikke

et godt til,

ler

sorn.d.e fleste

s& der var

og grisehoved,

hjerter

om der,

foderstoffer.

Mor slzltede

og derfor

var

og lavede

saftevand

Ql, og sodavand var

kun n&r vi

k@nt gannmelt

og skum-

den hOjeste

form

skulle

p& den 5rlige

udflugt

s& frem ti1

med spanding.

Den gik

med skolen.
Skoleudflugten
til

enten Hobro og tr-ari-ager eller

os om morgenen ind

til

aftenen

hentet

blev

uddannelse
sette
selv
var

si

var

ikke

skolegangen
betale

det

fleste

vi

de]s

toget,

det

En del

fadre

rned hestevogn

det

red ti1,

for

syvende skole8r,

at pigerne

transport
kom ud at

skurle

skulle
til

tjene

byen.
i

Helga

Kaj

- E1ly.

ca . 1935.

vi

fort-

Derfor

huset

landbruget.

og Lars Larsen med tre
-

og om

foraeldrene

Kaj Larsen.

Lisbeth

kdrte

af andre fedre-

skorepenge dels

drenge kom tiI

foregik

noget der var

efter

almindeligt,

Randers.

af b@rnene:

oq de

3t

I

I

sb,?:*
Sta'rn
:.,.,,"
J:^3"n
"um

1988 er det

siden stavnsb8ndet,

som

bandt b@nderkarlene

ti1

at blive

40 &r,

Det var

20 juni

ved Forordni-ngen af

den mest betydningsfulde

pi

hvorunder
fra

fyldte

200 &r

det

gods

de var

fAdL

deres 4 Ar til

ITBB blev

de

ophevet.

af en rakke

forordninger
til
forbedrj-ng af bondestandens kAr, som Kronpri-nsen - den senere Fr.
VI
udstedte p& sj-n sindsyge fader Chr.VIIs vegne efter indstilling

fra

den i

Resultaterne
den blev

L786 nedsatte

s8.kaldte Store

af denne kommj-ssions arbejde

opl@st i

1816, kan interesserede

Landbokommission.
i

Srene fra

1786 til

laese om i

den omfattenl
i
t
t
e
r
a
t
u
r
,
de
der fj-ndes i bibliotekerne
herom.
Dog
hvad der findes er for det meste udarbejdet efter unders@gelser i Fyns og Sjellands
arkiver.
Det kunne v&re j-nteressant at
unders@ge forholdene
Stamhuset Restrup.
at

finde

kilder

r&d dertil
nu ting,

erne fra

det nordjydske

frem med henblik

som vi
et

i

og iser

S a m m e nm e d n a b o a r k i v e r n e

et sertryk

redskaber,
findes

her

madtejner

det er

gammelt ulaeseligt

f.eks.

skrift,

tid,

derfor
og - hvis
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