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FORENINGENS BESTYRELSE
kan kontaktes følgende steder:
Nibe:

Formand Poul Staun Hansen, Anlægsvej 6

Tlf: 9834 2022

Sønderholm: Henning Skak Thrysøe, Niels Buggesvej 20

9834 1924

Nyrup:

Emmy Jensen, Nyrupvej 37

9835 1942

St. Restrup:

Sekretær Gunnar Jensen, Tostrupvej 240

9834 1583

Kasserer Mogens Ejersbo, Nibevej 379

9834 1997

Næstformand Karsten Mortensen, Mariehønevej 3

9834 1180

Tove Bang Nielsen, Nørholm Villavej 20, Nørholm

9834 1493

Nørholm:

Suppleanter: Karen Hansen, Sønderholm Hedevej 70
Inge Louise Nielsen, Tostrupvej 181

9834 1141
9834 1137

ÅRET DER GIK
Der måtte ekstra borde og stole til, da
Lokalhistorisk forening holdt sin årlige generalforsamling i år i Nørholm sognegård.
Den store tilslutning afspejler ganske godt
den store interesse for foreningens arbejde.
Formand, Poul Staun Hansen, fremhævede
i sin beretning, at der også til årets to spændende medlemsaktiviteter, nemlig en aften i
Sønderholm kirke, hvor Jan Mikkelsen,
Sønderholm præstegård, fortalte om
Sønderholm kirke, og et besøg i Års nutidsmuseum, havde været rigtig god tilslutning.
Der er over 300 medlemmer af foreningen, hvilket bl.a skyldes en meget stor interesse for foreningens populære årsskrift,
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Bjergposten.
Efter den egentlige generalforsamlings
afslutning fortalte Poul Hatting Sørensen,
Blokhus, meget interessant om sin far,
Niels Sørensen, der var en særdeles spændende personlighed. Han blev født i København omkring 1893. Familien flyttede
senere til Ans i Jylland. Niels blev udlært
som bager, men drog som ung til USA og
Canada. Her levede han i mange år i det
nordlige Canada og Alaska som pelsjæger.
Ved et tilfælde traf han nordpolsfareren
Knud Rasmussen, som overtalte pelsjægeren til at bruge nogle uger på at udgrave
en gammel boplads. Det var begyndelsen

på en altoverskyggende interesse for fortidsminder, som holdt sig livet igennem.
Da pelsjægeren kom hjem, fik han arbejde
på ”Norden” i Mølholm og boede der, og
var bedst kendt under navnet Pelsjægeren.
Senere købte han en byggegrund på
Mariehønevej i Nørholm og her byggede
han et lille sommerhus, der snart blev fyldt
af flinteredskaber og finurlige skulpturer
og opfindelser. I området omkring Nørholm vandrede han i dagevis og samlede
masser af flinteredskaber og andre fortidslevn – og fortalte gerne om sit liv som
pelsjæger. Folk kendte ham bedst som
Stenaldermanden eller Pelsjægeren, og
hans hus som Stenalderhuset. Han døde 89
år gammel og huset er nu væk.
Poul Hatting sluttede en spændende beretning med at vise flinteredskaber fundet
omkring Nørholm og billeder og papirer
fra tiden i det store udland.
(Se også artiklen om Niels Sørensen,
side 24)

nar Jensen St. Restrup, Henning Skak
Trysøe, Sønderholm. Som suppleanter, der
også indgår i bestyrelsesarbejdet, valgtes
Inge Louise Nielsen, Tostrup, og Karen
Hansen, Sønderholm Hedevej.
Regnskabet for 2006 blev gennemgået
og det udviser et pænt driftsoverskud.
Året 2007 har derimod været et år med
store udgifter. Vores nye magasinrum er
blevet gjort færdigt, og vi er i gang med at
flytte arkivalierne ind i de nye lokaler. Det
betyder bedre opbevaringsforhold for
arkivalierne og bedre plads til gæster i arkivet. Ombygningen kom til at koste arkivet kr. 20.000, hvoraf Kulturforvaltningen
i Aalborg via Arkivudvalget betaler kr.
5.000. Herudover havde vi et sammenbrud
af arkivets computer, og blev derfor nødsaget til at investere i nyt udstyr.
Årets udflugt gik til Nibe Kirke, hvor
Villy Kjær viste os rundt indeni og udenfor
kirken. Villy Kjær fortalte om kirken og
kirkens historie samt om de fine kalkmalerier, der er i kirken. Efter rundvisningen var der sammenkomst med kaffe på
Torvekaféen i Nibe.
Aftenturen i 2007 gik til Lindholm Høje,
hvor museumsinspektør Tommy Jensen i
den nyopførte museumsbygning fortalte os
om museets historie og om de planer, der
var for den nærmeste fremtid. Herefter
blev vi vist rundt i museet og fik en forklaring på de forskellige dele af udstillingen.
Derefter var vi en tur på gravpladsen. Aftenen sluttede med kaffe og kringle i museets
cafeteria.

I årets løb har der været arbejdet kraftigt
på at tilpasse arkivet til de nye muligheder
for at bruge internettet. Mange informationer er lagt ind, så der kan søges på dem.
Arbejdet er stadig godt i gang, og allerede
nu er der mange oplysninger at finde via
adressen www.noks.dk. Der er lagt bredbånd ind på arkivet. Foreningen har et
samarbejde i gang med landsbyforeningen
St. Restrup, og informationer om arkivet
vil fremover kunne findes på foreningens
hjemmeside www.st-restrup.dk
Den store interesse afspejledes også i, at
der var kampvalg ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Til bestyrelsen
valgtes Mogens Ejersbo, St. Restrup, Gun-

Gunnar Jensen og Mogens Ejersbo
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Erindringer i Anledning af Nordvesthimmerlands Husmandskredsforenings 25 Aars Jubilæum den 5. Juli 1930.
Det er nu godt 100 år siden, at Nordvesthimmerlands Husmandskreds blev startet. Allerede
fra starten var driftige folk fra egnen med i arbejdet.
Nedenstående er skrevet af Anton Simonsen i
anledning af 25 års jubilæet i 1930. Anton Simonsen var aktiv socialdemokrat og medlem af Sønderholm-Frejlev sogneråd samt medlem af Aalborg
Amtsråd 1935-44 og Folketinget i 1944.

Anton K. P. Simonsen

De Mænd, der tog Initiativet til Dannelse af en Kredsforening for de lokale
Husmandsforeninger her i Nordvesthimmerland, var forhenværende Lærer C.
Visse, Frejlev, Jens Peter Nielsen,
Væggerby, Kresten Rønn, Øster Hornum
og Hans Nielsen, Volsted.
Ved et Møde, afholdt i Nibe den 4. Juli
1904, vedtoges det at holde nogle Møder
rundt omkring i Kredsen, for at skabe
Stemning og Interesse for Sagen. Der
begyndtes med Møder i den vestlige Del af
Kredsen i Efteraaret 1904. Paa disse Møder var der saa stor Stemning for Sagen, at
man allerede i Marts Maaned 1905 atter
kunde indvarsle til Møde paa Nibe Afholdshotel, med det Formaal at danne en
Kredsforening. Der vedtoges et Udvalg til
at arbejde videre med Sagen, indtil den endelig stiftende Generalforsamling kunde
indvarsles. Udvalget kom til at bestaa af de
ovenfor omtalte Mænd..
Den stiftende Generalforsamling blev
afholdt den 5. Juli 1905 i Nibe. Der blev
Kredsens geografiske Omraade lagt; Det
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strakte sig dengang mod nord og vest langs
Limfjorden til Løgstør, mod syd til Aars og
mod øst til Aalborg.
Det forelagte Udkast til Kredsvedtægten
blev lovfæstet og blev i Tilslutning til De
samv. jydske Husmandsforeningers Program og Kredsen indmeldt i den jydske
Samvirksomhed. Kredsforeningens første
Bestyrelse kom til at bestaa af Lærer C. F.
Visse, Frejlev, der senere er afgået ved Døden, Kresten Rønn, Øster Hornum, Jens
Peter Nielsen, Væggerby, Kr. Højgaard,
Bislev, forhenv. Baneformand Jens Pedersen, Svendstrup, Niels Winther, Næsby ved
Løgstør, Lærer Jørgensen, Gundested.
Kredsforeningen dannedes med 12
Lokalforeninger og 250 Medlemmer. Ved
det følgende Bestyrelsesmøde blev Lærer
C.Visse valgt som Kredsens Formand,
hvilken Stilling han i ca. 6 Aar beklædte
med stor Dygtighed og Interesse.
Fremgangen og Interessen voksede Aar
for Aar ude i Lokalforeningerne. De første
5 Aar samarbejdede Kredsen med Aalborg
Amts Landboforening ved et Udvalg, det
saakaldte Amtsudvalg, valgt af Kredsens
lokale Husmandsforeninger. Selv om dette
Samarbejde gik ganske godt, ses det alligevel, at det Gang paa Gang har været drøftet
at bryde dette Samarbejde. Bl. a. stillede
Marinus Langeland, som Medlem af Amtsudvalget, den 27. Marts, Aaret 1909, ved et

Udvalgsmøde Forslag om at høre op med
Samarbejdet med Landboforeningen,
saaledes at Statstilskudet til Rejser og Præmier kunde gaa direkte ud til Husmændene, at administrere gennem deres nu fastlagte Organisationer. Landboforeningerne
havde nemlig den Gang den administrative
Myndighed over Fordelingen af disse
Statstilskud.
Forslaget vandt almindelig Tilslutning
indenfor Amtsudvalget og Aaret efter i
April Maaned 1910 blev Samarbejdet hævet, og det af Husmandsforeningerne i Amtet valgte Amtsudvalg opløst, hvorefter
Amtet inddeltes i 9 Husmandskredsforeninger.
Kravet om Husmandsforeningernes
Selvstændighed og Administrations-

myndighed over Stasbevillingerne til Rejser og Præmiering af Husmandsbrug var
ogsaa rejst i andre Egne af Landet, men var
stadigvæk mødt med stærk Modstand i
Landbrugsministeriet, men i Foraaret 1910
faldt Modstanden paa dette Punkt; den daværende Landbrugsminister Poul Christensen overdrog da Husmændene Administrationen af Statsbevillingerne til Rejser og
Præmiering.
Ved den ordinære Generalforsamling
den 12. Marts 1911 blev Viggo Madsen,
Hasseris, valgt til Kredsforeningens Formand. Denne Stilling har han beklædt i 16
Aar, med stor Dygtighed, Flid og Interesse,
og mange er de Samfundsopgaver, der i
disse Aar ved Viggo Madsens Stilling som
Kredsformand, er bleven løst til almindelig
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Tilfredshed for Husmandsbevægelsen her i
Nordvesthimmerland.
Der er mange Grene vokset ud paa
Husmandsbevægelsens Træ, siden det blev
plantet i det danske Samfund.
De sociale Knopskud har i Perioden fra
1910 til Dato en rig Arbejdsmark at se tilbage paa. For at nævne et, Udstykningsbevægelsen, den har haft en stor Betydning
og ved hvis Hjælp der er rejst mange
smukke Husmandshjem Landet over. Selv
om denne Bevægelse og dette Arbejde i
Krigstiden, og delvis i Efterkrigstiden,
maatte lide under de vanskelige Konjunkturer og Pengeforhold, der herskede i vort
Samfund. Hvad der er udrettet før de abnorme Samfundstilstande, staar endnu som
et talende Bevis om, hvad der kan naas,
naar vi løfter i Flok. Enkelt og splittet naar
vi intet, men samlet er vi en Magt. De
mange store Gaarde, der er udstykket til
smilende Husmandshjem over det ganske
Land – og ikke at forglemme den Plet,
hvor vi i Dag er samlet til Fest, St. Restrup,
med sine 50 Husmandshjem med
Husmandsskolen som Centrum for Kultur
og Oplysning – er værd at se tilbage paa
som et smukt Resultat af HusmandsBevægelsens Indsats. Og Husmandsbevægelsen arbejder den Dag i Dag paa at fuldbyrde, hvad Husmandsdigteren Johan

Skjoldborg har profeteret: Vi vil bygge nye
Hjem fra Strand til Strand, med de hundred
Tusind Haver smykket skal du staa vort
Land. Ligesaavel som Arbejdet for personlig Dygtiggørelse, Oplysning og aandelig
Udvikling altid har fundet en god Støtte fra
Husmandsbevægelsens Side har det faglige
Arbejde aldrig været skubbet i Baggrunden, men altid gennem Foreningerne været
fremmet til Gavn for den enkelte saavel
som for hele Samfundet.
Efter 16 Aars ihærdigt og uegennyttigt
Arbejde for Nordvesthimmerlands
Husmandskredsforening traadte Viggo
Madsen tilbage, og hans Efterfølger er
Husmand Niels Chr. Bruun, Flødal ved
Svendstrup, der blev valgt som Kredsformand den 14. April 1927, og har
saaledes beklædt Formandspladsen i 3 Aar.
Kredsforeningen har i de forløbne 25 Aar
afholdt 21 Planteavlsudstillinger, 271 Husmænd og Husmandskoner har deltaget i de
af Samvirksomheden planlagte 3 Dages
Rejser, 390 har deltaget i Kredsforeningens
2 Dages Rejse. Af Statstilskud til Rejser og
Præmiering har Kredsen modtaget og fordelt i alt 20,500 Kr., foruden hvad der er
modtaget til almindelige Planteavlsarbejder. Nordvesthimmerlands Kredsforening bestaar for tiden af 12 Lokalforeninger og ca. 600 Medlemmer.

HUSMANDSBEVÆGELSENS OPGAVER
I festskriftet til 25 års jubilæet var der et indlæg
af en anden kendt St. Restrup husmand, Peter
Langeland

Vi vil rejse nye Huse,
nye Hjem fra Strand til Strand,
med de hundredtusind Haver
smykket skal du staa vort Land.

Disse Verselinier af Skjoldborg manifesterer i en Nødeskal en betydelig del af
Husmandsbevægelsens Program og Maal.
Da Husmandsbevægelsen for et kvart

Aarhundrede siden rejstes, var man vel nok
ikke helt klar over Retningslinier og Maal,
men dog var Erkendelsen af Nødvendigheden af Hjem og Virke for den opvoksende
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Foruden denne vigtige Udtalelse om
Jordspørgsmaalet, vedtoges en hel Række
vigtige Udtalelser og desuden knæsattes
Tanken om en Landsorganisation, og paa
denne skulde saa forelægges et samlet Program for hele den danske Husmandsbevægelse, og dette skete i 1913, ogsaa i
Odense.
Paa dette Landsstævne vedtoges saa det
Program, hvorunder Husmandsbevægelsen
gik samlet til Arbejdet. – Da Pladsen ikke
tillader at aftrykke Programmet, og da det
vel ogsaa er kendt af de fleste, skal jeg nøjes med at antyde Hovedlinier i dette.
1) At gøre et stort Oplysningsarbejde
for Planteavlen.
2) Ligeledes for Husdyrbruget.
3) At arbejde for andre økonomiske
Opgaver, saasom: Kursus, Udstykning, Foredrag og Tilslutning til Andelsbevægelsen for at bryde Monopoler og Ringes Udbytning.
4) De sociale Opgaver. – Her under
dette Afsnit vedtoges de før sikrede
Krav om Grundskyld, Ophævelse af
Toldskatterne og Statslaan til oprettelse af Husmandsbrug.
Desuden en Udtalelse om Skolespørgsmaalet og hvad der krævedes. En Skolereform, saa alle har lige Adgang til en fyldig
Undervisning, som Evner og Attraa anbefaler, og Hjemmenes Ret til at ordne Skolens Anliggender befæstes og udvides.
Siden dette Program blev skrevet, har
Bestyrelsen fremsat yderligere Krav i Resolutioner, ved Sendemands- og Landsmøder.
F. Eks. under Krigsaarene fik den stor
Betydning ved den Stilling den indtog til
vigtige nationaløkonomiske Problemer og
bidrog blandt andet til, at der gennemførtes
en Rationering, der sikrede alle det nød-

Peter Langeland

Ungdom levende blandt Pionererne i
Bevægelsens Morgengry. – Men som Tiden gik og Bevægelsen afklaredes, fandt
Kravet om Jord til Ungdommen fast og
sikker Udformning i Programudtalelser,
der krævede Overgang til fast Grundskyld.
Saaledes vedtog Landsstævnet i Odense
1910 bland andet følgende Programudtalelser:
”Folkets Ret til Fædrelandets Jord
befæstes og udvides. – Da Grundens
Værdi, saavel i By som paa Land, skyldes
Samfundets Liv og Virksomhed, bør Bestræbelserne gaa i Retning af at inddrage
de samfundsskabte Værdier til offentlig
Eje gennem en Grundskyld. Under Overgangen til denne bibeholdes en Skat med
stærkt stigende Skala paa Formue og Indkomst.
For yderligere at lette det arbejdende
Folks Adgang til Jord, ydes der, uden Tab
for Samfundet, i saa stor Udstrækning som
mulig, Laan til Oprettelse af Husmandsbrug, til Udstykningsforeninger, Byggeforeninger o. lign.
Brugene bliver Selvejendom, dog at Forrentningen af Jordens Værdi bliver en fast
offentlig Grundbyrde til Staten.”
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vendige til overkommelige Priser, og gav
derved Bevis for, at Fællesfølelse og
Samfundsaand havde slaaet god Rod i Bevægelsen.
Javel, vil en og anden sige, men har vi
nu ogsaa faaet den Indflydelse, som tilkommer os i Betragtning af vort Antal og
vort samfundsnyttige Arbejde. Og jeg vil
være den sidste til at svare ja hertil. Det har
vi ikke, men jeg tror vi vil og kan faa det
ad Aare, hvis vi selv vil.
Hvis vi kunde lære at øve fuldstændigt
ungt Virke socialt, økonomisk og
oplysningsmæssigt, da har Husmandsbevægelsen mange Betingelser for i Fremtidens Dage at være med som Bygmestre paa
et bedre Danmark.
Det er da mit Ønske og Haab, at vi i sti-

gende Grad maa lære dette, og lad os saa
trods Mangler og Brist være glade ogsaa
ved de Sejre, der er vundne.
Naar vi i Dag her i Nordvesthimmerlands Husmandskreds er samlet til festligt
Samvær, for at mindes de 25 Aar, der
svandt, lad os saa samles i Ønsket om, at
vor Bevægelse maa staa enig og vaagen i
den kommende Tid, lad os hjælpes ad, at
bedre Oplysning kan faa en Hædersplads
iblandt os, lad os søge Samarbejde med
dem, der som os er interesseret i at bygge
et Danmark op, hvor Retfærdighed bor og
Arbejdet er sat i Højsædet. Gør vi det, har
vi den Glæde, at være med i den Strøm der
søger mod Lyset, mod højere og større
Maal, mod nye og bedre Idealer.

AF EN HUSMANDSDRENGS ERINDRINGER
Af Svend B. Christensen, tidl. Restrup Skovvej 10.
Svend B. Christensen har været en af ildsjælene i
St. Restrup Idrætsforening og bor nu i Gug.

Jeg blev født i december 1932 som den
ældste af 4 børn. Mit hjem var et
husmandsbrug på Skovvejen i St. Restrup.
Ejendommen var på 17 tdr. land, 10 tdr.
land mark, 3 tdr. land eng i Damengen og 4
tdr. land mose i Rødet. Marken bestod af 8
vænger med sædskifte, 4 med korn og en
hver med kålroer, sukkerroer, foderkartofler og græs. Hjemme ved husene var der
en mark med grøntsager, spisekartofler,
sukkerroer til hestene og græs til kalvene.
Dertil kom en stor have med mange æbler,
pærer og bær, samt en tidligere mergelgrav
med æbler, blommer og især kirsebær. Den
blev også brugt til hønsegård. Mod øst var
vi nabo til skoven, mod vest grænsede
marken op til Hasseris A, mod nord høj8

skolens marker og mod syd til vores nabo.
Besætningen bestod af ca. 7 malkekøer, ca.
4 kvier, 4-5 kalve, ca. 20 grise, hønsehold
og 2 skimlede litauerheste.
En husmandsdrengs arbejdsopgaver:
Som min 1 1/2 år yngre bror og jeg blev
større fik vi med tiden tildelt en række arbejdsopgaver. Det begyndte om foråret
med, at vi på loen bankede og blandede
kali og superfosfat, som skulle strøes ud i
Damengen. Far strøede, vi kørte med hestene. Næste opgave var at hjælpe med at
få harvet i marken. Kornet blev sået. Vi
gik bagefter radsåmaskinen og løftede op i
sårørene når græstørv og lignende slæbte

ukrudt. Vi tog de rækker vi kunne overkomme, skolen skulle jo også passes. Sukkerroerne blev derefter luget efter samme
metode som kålroerne. Tørvene blev vendt,
så undersiden også kunne tørre. Roerne
blev hakket anden gang.
Nu kom turen til høet. Det blev fældet
med en slåmaskine. Først det der var tilbage i marken og derefter i Damengen.
Vores opgave var at vende høet og hjælpe
til med at få det ind. Det var drøjt arbejde.
Tørvene blev stakket i lange rækker og
senere sidst i juli kørt ind. Vi stod på
tørveloftet og smed tørvene længere ind.
Om sommeren var det min og min
brors opgave efter malketid at trække
køerne ned i Damengen og sørge for
vand, hvilket skete med en spand fra
grøften og op i et stort cementkar. Hen
mod aften trak vi køerne hjem igen til
malkning. I øvrigt var det vigtigt, at vi
fik køerne koblet rigtigt. En bestemt ko
var trækko, de øvrige køer skulle kobles efter en bestemt rangorden, ellers
kunne det blive næsten en umulig opgave at få dem hjem. Det var i øvrigt en
støvet affære, men så sprang vi i åen og
vaskede os der. Åvandet var dengang
mere rent end det er i dag. Desuden
skulle vi se til kvierne i mosen i Rødet
og også sørge for vand der. Hestene red
vi også på græs i Rødet. Vores opgave
var også at fodre hønsene, sørge for
vand, til aften at få alle hønsene ind i
hønsehuset og lukke og låse. Ræven var
en hyppig gæst. Haven skulle vi skufle,
bære tørv ind til køkkenet og i øvrigt
være vor mor behjælpelig med andre
opgaver.
Omkring 1. august kom turen til kornet.
Far slog for med en le, så der kunne blive
plads til selvbinderen. Vi samlede stråene
sammen og bandt dem til et neg. Der kom

Svend B. Christensen

på. Kålroerne blev sået Det klarede far
selv med en hest foran en toradet såmaskine. Staldgødningen blev kørt ud på kartoffel- og sukkerroestykket. Vi spredte det
gødning, vi kunne overkomme. Sidst i
april blev kartoflerne sat. Vi gik med en
lille kartoffelkasse over lænden og lagde
kartoflerne med akkurat samme afstand.
Far mollede dem. Først i maj, når den første bøg i skoven sprang ud, såede far
sukkerroestykket til.
Nu var marken sået til. Så kom turen til
tørvene i mosen. Først blev en stålline
trukket med hest gennem tørvemassen, det
svarede til en tørvs længde. Derefter trådte
jeg en kniv ned gennem massen, det svarede til en tørvs bredde. Far stod i graven
og skar tørven til i store romber og smed
dem op på en træslisk, som min bror med
hest trak op til liggestedet, lagt ud der,
hvor jeg med kniv på et langt skaft skar
tørven til i den rette tykkelse. Det gav
nogle store vabler i hænderne.
Herefter blev kålroerne radrenset. Far
blokhakkede dem, mens vi kravlede bagefter og lugede væk, så der kun var en roeplante tilbage. Kartoflerne blev hakket for
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3 heste for selvbinderen, som min far var
fælles med naboen om. Hvis der var lejesæd, skulle vi med en greb trække kornet
op. Negene satte vi sammen i rækker og
senere forkede jeg dem op i vognen og derefter op i laden. Far tog imod.
I september blev kartoflerne taget op.
Far og mor havde en kurv, min bror og jeg
en anden. Kartoflerne blev hældt i små kuler på marken for senere på året at blive
kørt hjem i en dyb vinterkule. I oktober kom
turen til sukkerroerne. Vi tog dem op med
hånden og slog toppen af med en roekniv.
Toppene i en række, roerne i en anden. 4.
rækker efter skoletid, enkelte gange 8
rækker, hvis vi ikke var i skole. Toppene
blev straks fodret op, det var før
ensilagens tid. Roerne blev kørt sammen i
en stor kule. Vi stangede roerne i vognen i
den ene side med en firflænet greb, min
far den anden side med roegreb.
Sidst i oktober gik vi i gang med
kålroerne. Toppene blev hakket af med
et jern med lang skaft, derefter blev roerne trukket op i rækker med et langt jern
med 2 pigge. Proceduren var derefter
den samme som med sukkerroerne. Det
meste markarbejde var nu overstået.
Tilbage var at køre staldgødning op på
næste års kålroestykke og pløjning af

de fleste markstykker. Først i den sene
drengealder fik jeg lov til at pløje
nogle af markstykkerne med hestene.
Om vinteren bestod vort job af forefaldende arbejde i stalden, f. eks. rensning af roer til hestene, hakning af roer
til køerne. I laden hjalp vi med at tærske kornnegene. Jeg smed negene på
brættet, min far kom dem i tærskeværket og min bror tog halmen fra værket.
120 neg var en trave, 60 neg en skok.
Kornet kom i store sække monteret på
værket og blev kørt til møllen og malet
til grutning, som blev brugt til at fodre
grisene med.
Der var en del tunge arbejdsopgaver
vi ikke tog del i; dem tog vor far. Far
og mor malkede køerne hver dag, morgen og aften. Det var før malkemaskinerne kom frem. Der er næppe
nogen tvivl om, at vi, med de arbejdsopgaver vi fik tildelt, var til aflastning
for vor far, men nok endnu mere for
vor mor. Med hus, have, kyllingegård,
malkning og fire børn, var der arbejdsopgaver nok for en husmoder.
Efteråret 1948 sluttede min arbejdstid på husmandsbruget, da jeg først
kom på en ungdomsskole og senere i
lære i en brugsforening.

OM GÅRDE, HUSE OG FOLK I SØNDERHOLM
fortalt af Agner Jensen, Sønderholm

Nibevej 511, hvor der tidligere var bageri, var oprindelig en landejendom med et
tilliggende på 5-6 tdr. land, der lå på toppen af Vidhøj. Ejendommen ejedes indtil
1918 af en familie Mathisen, som afstod
den til en datter og svigersøn. Datteren hed
Pouline og svigersønnen hed Andreas Ja10

cobsen og stammede fra Nørholm.
De var blevet gift i marts måned 1918.
Det ved jeg, fordi der kun var en uge mellem deres og mine forældres bryllup.
Andreas tjente en ekstra skilling ved 1-2
gange om ugen at køre til FDB’s centrallager i Aalborg for at hente varer til Brug-

faget.
I 1935 besluttede amtet at vejen
gennem Sønderholm skulle rettes ud,
og så ville stuehuset komme til at
ligge midt ude på vejen. Møller blev
enig med Amtet om, at de købte det
gamle stuehus og så byggede Møller
det nye hus, som vi kender det i dag
lige bag ved det gamle. Man kan forestille sig, at det var noget af et sving,
der blev rettet ud, dels lå altså Møllers
hus midt ude i den nye vej, dels gik
forhaven ved købmandsbutikken betydeligt længere ud end den gør i dag.
Jeg vender tilbage til Vestervej 32
og vil fortælle, hvordan den blev til. I
1887 købte Niels Andreasen gården
Vestervej 24, mtr. Nr. 10, som han
ejede indtil 1910, hvor han solgte den til
Jens Abildgaard. Men da havde han solgt
et stykke jord fra. Det drejede sig om et
areal vest for Stadionvej, nabo til Aage
Jensen, samt det areal som hører til bygningerne der. Det areal havde han sikkert
solgt straks efter, at han havde købt ejendommen. Køber har sikkert været Stine og
Anders Pedersen (Annes Pisen), for det var
nemlig dem, der solgte gården til Andreas
og Pauline i 1922. Når jeg kan datere det
med årstal, så er det fordi deres søn Christian Pedersen i 1922 købte Tjelevej 20,
matr. Nr. 14.
Noget andet, som også vedrører Kristian
Pedersen skete for ca. 90 år siden. Når man
går mod nord ad Tjelevej og drejer til højre
mod Tjelevej 30, matr. nr. 13, så har vi på
venstre side det sted, hvor Sønderholm
fattighus lå. På Vestervej, der hvor Vestervej 22 lå, var mit barndomshjem, men før
dette var det Skørbæk Mettes hus, som lå
der. Jeg er blevet fortalt, at Anders Pedersen købte begge huse, for fattighuset var
blevet nedlagt og Skørbæk Mette var død.

sen. Turen foregik på en kæmpestor fladvogn med hesteforspand. Det har været et
vigtigt supplement til indkomsten, og jeg
vil tro, at han fortsatte med dette job indtil
Karl Søndergaard sidst i 20’erne etablerede
sig som vognmand i Sønderholm.
Andreas driver ejendommen indtil efteråret 1922, da han købte gården Vestervej
32. Han solgte bygningerne fra ejendommen Nibevej 511, og han tog den førnævnte jordlod med til ejendommen på
Vestervej. Bygningerne blev solgt til en,
som blev kaldt Slik Sørensen. Han indrettede et rum i vestenden af stuehuset til en
købmandsbutik. Denne butik solgte han til
Stense og Søren Møller Nielsen. Søren var
uddannet sadelmager og Stense skulle
passe købmandsbutikken. Søren Møller
Nielsen havde imidlertid en bror, der var
bager, og han mente nu, at det var bedre
med et bageri i Sønderholm, så han foreslog, at de lavede staldbygningen om til
bageri, og sådan gik det til, at vi fik bageri
i Sønderholm. Det skal da lige til føjes, at
Otto blev der og lærte sadelmageren bager11

Anders Pedersen væltede begge huse og
brugte tømmer og andet brugbart fra de to
huse til opførelsen af mit barndomshjem.
Min far købte huset i 1919. Da mine forældre var blevet gift i 1918 købte de den
ejendom, som nu er Nibevej 560, men de
solgte den igen året efter til Lars Damborg,
for far fandt måske ud af, at han var mere
håndværker end landmand.. At jeg tror det
hænger sådan sammen skyldes, at jeg aldrig har hørt, at der har boet andre i huset
end os, og det var der far startede som
selvstændig karetmager, der jo var hans
fag.
Matr. nr. 9.
Jeg vil fortælle lidt om matr. nr.9, for der
møder vi igen føromtalte Niels Andreasen
og Anders Pedersen. Andreasen ejede nemlig også matr nr. 9, Vestervej 12 - Karl Olsens hus. Det var en af de 26 gårde i
Sønderholm. Stuehuset lå syd for Karls
hus, faktisk i naboens have, så tæt lå gårdene nemlig. Mellem omtalte hus og
Vestervej 24A var der fire gårde, altså der,

hvor andelsboligerne nu ligger, så de har
ligget meget tæt, men bygningerne var jo
ikke så store, man havde ikke så mange
dyr, og man avlede ikke så meget, vel 4-5
fold! Vi ved jo, at Andreasen frasolgte noget af jorden fra mart. nr. 10, men her
solgte han det hele fra, en del af marken til
matr. nr. 9, der er ejendommen Nibevej
512. Halvdelen af marken købte Anders
Pedersen til sin søn Per Andersen Pedersen, som opførte nye bygninger i 1912,
men allerede i 1913 solgte han ejendommen til Martine og Magnus Knudsen, som
ejede matr. nr. 15, Tjelevej 14. Magnus
solgte igen til sønnen Søren Knudsen, som
solgte marken fra, så den nu blev nedlagt
som landbrug. Der var af det jordtilliggende, som Anders Pedersen købte af
Niels Andreasen, ca. 14 tdr. land mark og
et engareal på ca. 10 tdr. land. Resten – ca.
11 tdr. land - blev solgt til centralbestyreren, og ca. 3 tdr. land til ejendommen Vokslevvej 12. Alt markjorden er nu
opkøbt af Evald Kristensen, Vokslevvej 20.

TROLDKIRKEN

Troldkirken er et af de mest markante
fortidsminder i vore tre sogne. Når Troldkirken i dag står så stolt på sit bakkedrag
ved Sønderholm, skyldes det bl.a., at den
for snart 200 år siden blev fredet.
På skiltet oppe ved Langdyssen står årstallet 1809 og det fik ”Lokalhistorisk Forening” til at markere dette Jubilæum.
”Bjergposten” vil derfor bl.a. se tilbage
på, hvem der gennem tiderne har malet,
tegnet og fotograferet disse flotte store
sten, som jo i dag har ligget der i omkring
5000 år.

I dette nummer bringer vi en gengivelse
af en akvarel lavet af Helge V. Qvistorff og
brugt som forsidebillede på Qvistorffs bog
”Kontakten til Himmerland”, som han har
skrevet i anledning af Himmerlands
Elforsynings 75 års jubilæum. Desværre
kan vi ikke bringe den i farver. Akvarellen
ledsages af Qvistorffs beskrivelse af sit
møde med Troldkirken.
Troldkirken har også været brugt som
motiv på et frimærke. Alex Städe fortæller
om frimærket og anvendelsen af motivet i
Frimærkeklubbens logo.
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AT FLYVE
Af Helge V. Qvistorff

Det var i 1967, at jeg kom til Nordjylland - nærmere betegnet Rold Skov.
Skoven var for mig en åbenbaring. Det
var „Eventyrets Syvmileskov“, og der
var derfor ingen grund til at lære andre
dele af Nordjylland at kende. Rold Skov
rakte så rigeligt til, og jeg brugte al min
fritid på at lære hver en dal, hver en bakketop og hver en seværdighed at kende.
Efter et par år syntes jeg, at jeg kendte
skoven temmelig godt, og jeg begyndte
så småt at kigge på, hvad der fandtes af
seværdigheder udenfor skoven.
Blandt andet husker jeg, at jeg en dag
kørte til Han Herred, hvor jeg så bakke-

draget Lien. At Han Herred var så kuperet
og spændende, anede jeg intet om, og at
der var en så imponerende og smuk højderyg som Lien, var mig aldeles ukendt.
Der er mange ting, der ikke interesserer
mig, og som jeg aldrig ville spilde min tid
på. Men naturen interesserer mig. Jeg vil
kende landskabet, skovene, udsigtspunkterne, stendysserne. Jeg tror, at det
hele beror på videbegær. Dertil kommer, at
jeg er kortnarkoman. Jeg elsker at studere
et kort i stor målestok, hvor man næsten på
forhånd kan se, hvordan landskabet vil tage
sig ud.
En dag så jeg på målebordsbladet, at
13

højdekurverne trak sig voldsomt sammen
ved en bakke oppe ved Sønderholm, og at
der på toppen af bakken var et kryds, der
er tegnet for en stendysse. Ja, den havde
endda navn: Troldkirken hed den. Og dermed blev Troldkirken en blandt mange
nordjyske seværdigheder, som jeg måtte
besøge ved lejlighed.
Der gik en rum tid, måske endda et par
år, før jeg en dag besluttede at tage op for
at se Sønderholm Kirke med Christian
Frederik Levetzaus gravkapel. Denne
greve, der skulle have forsøgt at forgive
kongen, og som havde fanden med til sin
begravelse. Jeg er temmelig overbevist
om, at der i begge tilfælde er tale om
historieforvanskning, men at han blev
kaldt „General Ligeud“, fordi han forlangte, at vejene på hans godser skulle
være fuldstændig lige, forekommer lidt
mere sandsynligt.
Det var på den tur, at jeg lagde mærke
til, at der oppe på bakken mod nord stod
en stor sten. „Aha,“ tænkte jeg, „det må
være den der Troldkirken!“ Og så parkerede jeg og gik derop. Udsigten er betagende, men Troldkirken er endnu mere betagende. Den er så smukt formet. Den
minder mig om en elegant flyvemaskine,
der er ved at lette. Concorden for eksempel. Den er også stor, og den har en god
historie at fortælle om „de underjordiske“,
der holder til i højen.
Siden hen har jeg ofte besøgt Trold-

kirken, og da Himmerlands Elforsyning
ville have mig til at skrive en bog om
elektriciteten i Himmerland, var det naturligt, at forsiden skulle symbolisere noget
typisk himmerlandsk, og hvad er mere
himmerlandsk end Troldkirken. Jo, når ret
skal været ret, kan Gundestrupkarret konkurrere med den om førstepladsen. Men
hvem, der vinder prisen for det mest
himmerlandske, tør jeg ikke sige, for jeg
er i tvivl.
Forsiden til „Kontakten til Himmerland“, som bogen hed, blev en akvarel af
den smukke stendysse. Jeg tog op og fotograferede den og ridsede stregerne op
hjemme, og så tog jeg op og malede den
deroppe.
Min begejstring for Troldkirken skal
netop ses i, at den er i gang, at den er ved
at lette, der sker noget. Den flyver over tusinder af år fra dengang mennesker deltog i
hellige ritualer på dette sted og til i dag,
hvor tusinder hvert år besøger den, som
den store seværdighed den er. Den er ældre
end Gundestrupkarret, så på en måde er
den vel vor himmerlandske dåbsattest.
Men alt det kan du tænke på, næste
gang du gør dig selv en glæde ved at besøge den. Sæt dig og nyd udsigten, og så
kan du jo reflektere over, hvordan den er
bygget, hvem der gjorde det, og hvilke ritualer der er foregået her... og måske kommer du også til at flyve ... langt, langt tilbage i tiden.

14

SØNDERHOLM FRIMÆRKEKLUB OG TROLDKIRKEN

Sønderholm Frimærkeklub blev stiftet den
han ikke nået at besvare det. Men han havde
18. april 1985, efter at 3-4 samlere gennem
bestemt ikke noget imod, at vi brugte frimærvinteren havde mødtes privat for at bytte og
ket i vores logo, blot det ikke skulle bruges
snakke om frimærker. Vi var enige om, at
kommercielt. Og så fortalte han i øvrigt, at
der var behov for en klub i området, for de
han altid havde været betaget af Troldkirken
nærmeste klubber var i hhv. Aalborg, Støvog lyset omkring den, når man, som han
ring og Løgstør, så en klub i Sønderholm
sagde, ”kom ud af skoven fra Restrup-siden
ville have et stort opland, og der kom da også
og havde udsigten fra bakketoppen over
hurtigt medlemmer fra både Frejlev og Nibe.
Troldkirken ud over Limfjorden”. Og det var
Kort tid efter stiftelsen blev vi enige om, at
en af hans ture forbi Troldkirken, der inspiklubben skulle have et logo, og da frimærrerede ham til at lave den akvarel, der er forket med Troldkirken var udgivet et par år før,
arbejdet til frimærket.
var det meget nærliggende, at enten frimærNu var tilladelsen i hus, og så skulle der
ket eller motivet skulle indgå i vores logo.
”bare” laves et logo. Et af medlemmerne i
Vi kontaktede derfor
Aalborg Philatelistklub,
postvæsenet for at få tilJan Rantanen, var reklaladelse til at benytte frimetegner, og ham fik vi
mærket med Troldkirken,
til at udarbejde nogle udmen fik at vide, at det
kast til et logo, mod et beikke var postvæsenet, der
skedent honorar. Han
kunne råde over dette
kom med fem forslag,
motiv, men den kunstner,
dels hvor hele frimærket
der havde lavet motivet,
var benyttet, og dels hvor
og i dette tilfælde var det
kun selve motivet var
Claus Achton Friis, der
med, og vi blev hurtigt
skulle give sin tilladelse Kopi af Claus Achton Friis’ akvarel med enige om, at ovennævnte
til, at motivet blev ”genforslag var det kønneste
Troldkirken.
brugt”. Derefter skrev vi
og det mest velegnede til
til Achton Friis og anmodede om, at klubformålet.
ben måtte bruge motivet fra frimærket i sit
Kort tid efter telefonsamtalen med Claus
logo. Der gik en måneds tid uden svar, hvorAchton Friis modtog vi et brev fra ham med
for undertegnede ringede til ham for at høre,
en farvekopi af akvarellen, og han skrev, at
om han havde modtaget vores brev. Det
det var en meget vellignende kopi.
havde han, men på grund af travlhed havde
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- og lidt om frimærket:

Kopi af frimærket med Troldkirken.

De nordiske postvæsener bestemte i 1982,
at temaet for den fælles-nordiske frimærkeudgivelse i 1983 skulle være turisme. Og i
Danmark blev det besluttet, at Egeskov
Slot og en langdysse skulle være de danske
motiver på udgivelsen i værdierne 2,50 kr.
og 3,50 kr. Claus Achton Friis blev anmodet om at tegne frimærkerne, og han valgte
at lave motiverne som akvareller. Da han

var ”faldet for” Troldkirken, blev det den,
han brugte som motiv for den høje værdi i
udgivelsen. Dette nordjyske oldtidsminde,
det præger landskabet ved Sønderholm, betragtes som en af landets smukkeste langdysser. Det er den meget benyttede gravør
Czeslaw Slania, der på smukkeste vis har
graveret de to frimærker, der blev udgivet
den 24.3.1983.

SØNDERMARKSGAARDS HISTORIE

Søndermarksgaard, der ligger på Mysagervej 10, har en lang historie, og da beboerne har
været gode til at gemme dokumenter og da Birthe Louise Gaardahl derudover har gravet i fortiden, ved vi en hel del om gården.
I det følgende har Birthe Louise Gaardahl givet en beskrivelse af Søndermarksgaards historie.

1688
I matriklen fra 1688 havde gården nr.
25. Gårdens oprindelige plads i byen var
nord for Erik Abildgaards gård, der hvor
det gamle Skørbækhus lå. Det svarer i dag
ca. til Vestervej nr. 20.

1688-1844
Der er beskrevet 6-7 forskellige fæstere
alle under St.Restrup Herregård.
1801-1816
Gården er en udflyttergård og blev antagelig udflyttet i den periode.
16

1844
Thomas Knudsen kommer fra Nørholm
og overtager fæstegården efter fæstegårdmand Niels Nielsen Slot, der afstår den
godvilligt til nedenstående Thomas Knudsen mod aftægt for sig og sin hustru.
Thomas Knudsen, født 27-08-1810, har
været gift 2 gange; første gang med Maren
Nielsdatter og anden gang med Karen
Stephansdatter, født 22-02-1822. De har
flere børn, hvor mange ved jeg ikke. En af
dem var sønnen Steffen (Stefan) født 2208-1859.
Thomas Knudsen var fæstegårdmand.
De første 5 år (1844-1849) under herremanden på St. Restrup, derefter under
agent Wibroe, Nibe, der i 1849 købte gården af St. Restrup Herregård.
Thomas Knudsen dør 08-04-1875, 65 år
gammel.
Karen Stephansdatter drev gården videre
som fæstegård, formentlig sammen med
sønnen Steffen Thomsen, der kun er 16 år
gammel, da faderen dør.

Lars: gårdejer. Først nuværende Sønderholm Hedevej 43 (Tove og Poul Eriks ejendom). Flytter senere til Grysted.
Jens: overtager Søndermarksgaard.
Karen: gift og bosat i Gravlev.
Marinus: gift med Agner Jensens mor,
men dør ret ung i 1916.
Christian: købte 1920 eller 1921gården
på nuværende Tjelevej 20 i Sønderholm,
men døde et halvt år senere.
Thomas: gårdejer i Grysted.
Steffen Thomsen døde allerede i 1900

1880
Gården bliver selvejergård. Steffen
Thomsen får 21år gammel skøde på gården
den 18-12-1880, idet han køber den af
agent Wibroe, Nibe, for 12.000 kr.
Arealet er beskrevet i Hartkorn men svarer til ca. 38 ha. Jorden består af hovedmatriklen nr 21a, der udgør: en marklod,
en hedelod, en englod og et par mindre
arealer. (se side 23).
Steffen Thomsen

1898
Steffen Thomsen køber Tostrup marken,
kaldet Kuskmarken, af 4 ejere (3 københavnere og en fra Nr.Sundby), der tidligere
havde købt den af St. Restrup Herregaard.
Pris: 6.500 kr. for ca.18.ha.
Maren og Steffen Thomsen får 6 børn:

den 24.august, 2 dage efter sin 41 års fødselsdag, ved en tragisk ulykke under høstarbejde ude i engen, idet han kom i slåmaskinen.
Præsten Christian V. Barfods håndskrevne manuskript til talen i hjemmet og
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Manuskript til pastor Barfods tale

ved graven foreligger i original.
Her et udpluk, der også beskriver tidsånden:

Aar saa pludselig rives bort fra sin Families Favn, og fra en Plads, hvor han saa
grumme daarlig synes at kunne undværes.
I Joh. .... skildres for os et Sørgehus,
hvor ogsaa Familiens Far er gaaet bort: Lazarus idet vi hører ..... sige: Lazerus vor
ven er sovet ind! Diciplene kunne eller
ville ikke forstaa det, idet de sagde: sover
han, da bliver han nok rask. Da vi hørte om
Ulykken, der hændte ham, da trøstede vi os
selv og hans Nærmeste ligesom Diciplene:
han bliver nok rask men ..... var en anden;
han sagde rent ud : Lazerus er død. De
havde saa vanskeligt ved at forstaa det den
Gang; og ligesaa gik det med alle os, den
store Vennekreds; just som vi haabede
”han bliver nok rask”; saa kom Budskabet
rent ud: han er Død!; hvor vanskeligt for
os at fosone os med den Tanke, at vi ej
længere skal se hans kendte Ansigt iblandt
os. – Lazarus, vor ven. Ja ! her var knyttet
ny Venskabsbaand; her er allerførst I
”gamle Mor” med det hvide Haar. Du der
for 41 Aar siden fødte ham med Smerte;
ak! Livets Storm er gaaet hen over Dig
mange Tårer har du fældet i Dit Liv,
maaske de fleste i dette Aar, hvor 2 sønner
er gaaet Hjem før Dig; på dig passer Salmens Ord:
Min Isse blev i Verden graa
I Verdens strid og Møje
Mon aldrig jeg den fromme saa
Forglemt af Herrens øje.

Stefan Thomsen. begravet 29 august 1900.
I Hjemmet
Inden Støvet af denne Mand bæres bort
her fra denne Plads, hvor hans Vugge har
staaet, hvor han har leget sine Barndomslege og hvor han har nedlagt sit Ungdoms
og Mandomsarbejde og hvor han har levet
som Husbond og Fader, skal der til sidst
lyde et Farvel. Nødig siger vi Farvel,
saaledes synge vi i en Salme, og saaledes
føler vi i Dag, thi ingen Sorg tænkes større
end netop den hvor en Mand i sine bedste

Ja du siger nødig Farvel, men den
fromme bliver ikke forglemt, Herren lyser
sin fred over Din Alderdom!
Og du hans Hustru! Din Mand er sovet
hen! Du havde ogsaa saa vanskeligt ved at
forstaa det, og vi forstaar saa inderlig godt
Din dybe Sorg, saa godt, at vi ….Dig det
godt, føler hvor fattig vor Trøst maa blive i
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Dag ! Sort ser det ud men almægtig er Gud
han er for…. vor…… stor og bedre .......
og barnlige vi kan lægge os med al vor
sorg i hans Favn, jo bedre vil han kunne
bære der hvor Livet er svært. ”Hvad jeg
gør forstaar I ej nu, men siden skal I
forstaa det”, siger Herren til Diciplene; det
gælder også for os.
Og I Børn haver ogsaa mistet en god
Far, som I nødig siger Farvel til; men idet I
med Kærlighed gemmer Eders Faders
minde i Hjerterne, da slut kærlig Kreds om
Eders fromme Moder; nu trænger hun dobbelt til Eder; nu har I ej Fader til at formane Eder. I Børn glem ej Eders Moders
Lov; (min søn! Hør din Faders formaning
og forglem ej Din Moders Lov).
Og alle vi andre, der holdt af ham og
kan kalde ham vor Ven; ja ! vi vil ogsaa
savne ham! Han grublede som mig, men
kunne ej med sin Grublen raade; ja!
mange og bekymrede Tanker har sikkert i
den sidste Tid gennemfaret hans Hoved, nu
færdes hans Sjæl langt fra disse Egne, og
haaber vi, at Gud i Himlen ogsaa vil kalde
ham sin Ven. Vi har nok med at dømme os
selv men et vil jeg ´… vor Ven havde sine
Fejl, men han kunne angre og græde som
et Barn over sin Frygt.

ven til side, om Gud vil, gaar I atter i Marken til eders Dont i Morgen, men i Dag er I
Dødens Gæster og det er en alvorlig Prædiken, der holdes; alt Kød er som Græs og al
Herlighed som Græssets Blomst. Græsset
visner og Blomsterne falder af, men Guds
Ord forbliver evindelig. – Om føje tid er
alt tomt derude. Fuglene draget bort, Træer
og Buske nøgne, de gule Blade hvirvles
rundt og saadan er just Menneskeheden
omkring os; ogsaa her mærkes Dødens
Lov, overalt splittes de ømmeste Baand,
selv hvor man klamrer sig til Livet som
man trykker sit Barn, Ægtefælle, hverandre
til sit Bryst. Vi ville aldrig skilles ad hernede men Døden kommer alligevel.
Vi kan sætte Skilt paa vor Ejendom: Alt
det ejer jeg! Adgang forbydes for uvedkommende, men Døden bryder alle Indhegninger, er alt M..., der er Sandhed, kan
fylde enhver Sjæl med Modløshed og Fortvivlelse; men se! hvordan Menneskeheden visner, Blomster og faldende Løv skrider mod kærligt Aasyn.
Sejrherren fra Golgatha, vor Herre Jesus
Kristus, hans Frelsers øje søger baade Dig

Ved Graven
Naar man i disse Dage gaar uden til sin
Dør, da hører man overalt Leers Hvæssen,
og ser Travlhed og kørsel derude på Markerne;
I Dag er der Tavshed, og dog hører vi
ligesom en Le, der bliver hvæsset – Stille!
Det er Døden, der høster! Og her befinder vi os i Dødens Lade – Kirkegaarden –
de nye Træer her rundt omkring – der er
Bindingerne.
I Dag har I alle, Venner, Naboer og
Slægtninge, hængt Hjyljen og stillet Kni19

og mig og fra hans Hjerte og Læber lyder
det: Jeg er Opstandelsen og Livet: Hvem
der tror paa mig, om end han dør, skal han
dog leve.
Salig er den, som kender ham, der
naadig skænker sin Himmelrigdom i vor
Armod, salig den som fik skue ind i hans
Øje og Hjerte, han kan midt under sin
egen…..Over Naaden og Frelsen

”Søndermarksgaard” død 30.11.2003.
1915-1916
Ca. i dette tidsrum blev der opført en ny
ladebygning med vindmølle.
Stuehuset blev renoveret, idet der blev
bygget en kvist mod syd og stråtaget blev
udskiftes med fast tag (cementsten).
I Jens Thomsens ejertid blev heden solgt
fra.
Jens Thomsens mor - Maren Thomsen sad til aftægt til sin død. Der fortælles at
hun var en god og venlig kvinde.
De 2 kastanjetræer, der i dag står i haven, er plantet af Jenny, der hentede frøene
hos sin bedstemor i Tostrup.

Lad synke kun
Hver Markens Blomst paa Jord
Min Tro paa ham bevare skal
Sit friske Hjerteblod
Han lover mig en evig Vaar
Trods Vinterstorm og Død
Thi Livet frem af Graven gaar,
Som Jesus gennembrød.

1938
Jens Thomsen dør den 24.03., 55 år
gammel af en hjertesygdom efter flere års
svaghed.

Amen.
1900-1914
Steffen Thomsens enke Maren Thomsen
(født Jensen) driver gården videre indtil
sønnen Jens Thomsen får skøde på gården
den d.07.11.1914.
23-04-1912 dør Karen Stephansdatter
(Steffen Thomsens mor) 90 år gammel.
Tegning af gården på næste side - dateret 1905 - viser at alle 4 længer har stråtag.
Gården drives som traditionelt landbrug
med malkekvæg og grise. Der graves tørv i
engen - tørvekæret.
Jens Thomsen, født 23-10-1882 blev
24-10-1913 gift med Louise Larsen Damborg, født 05-03-1888 i Tostrup.
De får 3 døtre:
Maren, født 19.04.1915, gift Busk Jensen ”Busken” ved Hørby død 28.07.1991.
Steffa, født 17.07.1917, gift Stoffersen
”Mysagergaard” død 06.05.2000.
Jenny, født 17.12.1920, gift Thomsen
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1938-1945
Gården drives videre af hans enke
Louise Thomsen med forskellige bestyrere
og hjælp fra sin yngste datter Jenny Thomsen, der kun er 17 år, da faderen dør.
Der fortælles at Louise med stor dygtighed selv passede grisene.
30-11-1945
Jenny Thomsen blev gift med Knud
Thomsen fra Øster Hornum, født 01-101919, og gården blev overdraget til dem.
Pris kr. 86.151.
Louise Thomsen forblev på gården til
sin død sept. 1961, 73år gammel, 3 år efter
en hjerneblødning, der delvis lammede
hende. Indtil da deltog hun i de daglige gøremål : Madlavning, børnepasning m.m.
ligesom hun var politisk engageret, idet
hun i 1959 blev æresmedlem af partiet
Venstre.

Søndermarksgård ca. år 1905

bil Ford T.
1951 hestene erstattes med en grå
Ferguson traktor.
1952 bygges en ny kostald lige øst for
den gamle.
1953 bygges en ny svinestald lige vest
for den gamle.
1955-1956 stuehuset renoveres. Centralvarme erstatter kakkelovene. 2 skorstene
rives ned. Vinduerne udskiftes; fra
dannebrogsvinduer til store vinduer.
Badeværelse med toilet bliver etableret i
stedet for et das i svinestaldens sydlige
ende.
Haven lægges om.
1956
Knud Thomsen tilkøber en anden ejendom på heden af Niels Østergaard.
Ejendommen var beliggende på nuværende Sønderholm Hedevej nr. 47 (mellem

1945-1992
Jenny og Knud Thomsen får 3 døtre:
Ellen Margrethe, født 28.02.47, gift
Bredal Nielsen, advokat i Nakskov.
Birthe Louise, født 12.03-49, gift
Gaardahl, afdelingsbioanalytiker, Sønderholm.
Agnethe, født 17.04.53, gift Qvist, cheftandlæge i Tommerup.
Jenny og Knud Thomsen drev traditionel landbrug med malkekvæg, opdræt, svineproduktion, høns m.m. Der dyrkes korn,
byg, havre og rug, sukkerroer og kålrabi
samt kartofler og græs til hø og afgræsning.
En tid med store forandringer:
1949 udskiftes jumben med en automo21

1990
På grund af Knud Thomsens svigtende
helbred vælger Jenny og Knud Thomsen at
indgå en forpagtningsaftale med Gårdejer
Helge Niss, der herefter driver jorden.

Søndermarksgård år 1953

Søren Christensen og Miggo Bandholst).
Husene til ejendommen var i en meget dårlig forfatning og blev nedrevet. I stedet
blev opført et malkehus, der blev brugt, når
køerne om sommeren var på græs på disse
arealer, der stødte op til skoven.
Få år senere måtte han dog igen afstå
arealet, idet der ved lov var vedtaget, at de
mindre ejendomme havde forkøbsret.
Arealet blev delt i 2, hvor den ene halvdel gik til Jens Peter Strauss og den anden
halvdel til Hans Hansen.
I 1960-ernes begyndelse erstattes selvbinderen med en mejetærsker.
1960 Fastbrændselfyr (kul og koks) erstattes med oliefyr.
1965 Der bygges et halvtag til laden i
hele den nordlige sides længde til maskinhus og tyrestald.
1970 en gastæt silo til korn opstilles.
1974 badeværelse og køkken
moderniseres.
1981 stuehusets tag udskiftes med tegl.

1992
1.august 1992 overdrog Jenny og Knud
Thomsen gården til deres mellemste datter
Birthe Louise gift med Hans Kristoffer
Gaardahl fra Sønderholm.
De har en søn, Kristoffer, født 09-071979, smed bosat i St. Restrup.
Knud Thomsen dør 72 år gammel den
19.september 1992, få dage efter de er flyttet til hus på Platanvej i Hasseris i Aalborg.
Fra 1992 drives gården som deltidslandbrug/travhestestutteri.
Hovedparten af jorden er lejet ud til
Gårdejer Helge Niss.
Afgrøder: Veksler mellem hvede, byg,
raps, græsfrø samt hø og areal til afgræsning.
1992 Kostalden bliver omdannet til
hestestald.
1993 Pillerne ved indkørslen og terrassen etableres.
2002 Vinduerne i stuehuset fornyes.
2003
Den 30.11. dør Jenny Thomsen pludseligt, 82 år gammel, efter 11år som enke i
eget hus på Platanvej.
2005
Den 8.januar gjorde en kraftig storm så
stor skade på laden, idet taget blæste af, at
hele bygningen blev revet ned i 2006. De 2
staldlængers tag blev fornyet.

Jenny og Knud Thomsen deltog aktivt i
lokalmiljøets aktiviteter bl. a. med forskellige bestyrelsesposter, specielt relateret til
landbruget og som medlem af menighedsråd og partiet Venstre. Desuden havde de
en meget stor omgangskreds bestående af
familie, naboer og venner.

2006
Den nordlige del af den østlige længe
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Læs evt. beskrivelsen af Pastor Barfod i
Pastor S. A. Reerslevs bog: Landsbyen
med de to kirker.

Birthe Louise Gaardahl, September 2007

Matrikelkort fra 1852 viser at
Søndermarksgaard bestod af flg matrikler:

Gårdspladsen 2007

blev renoveret med en køreport og et maskinhus.
Hvor den sydlige lademur havde stået
blev lavet en læmur, hvori en mindeplade
over Steffen Thomsen er indsat. (Mindepladen/Gravstenen blev fundet i forbindelse med Jenny Thomsens begravelse).
Gården har i adskillige perioder været
drevet af kvinder:

NR 21 hoved matrikel bestående af 3
arealer: en mark, hede og eng.
NR 50d englod
NR 50aq en lille parcel i Sønderholm by,
frasælges 1897 til Anders Christian Pedersen.
NR 50x ”østre” lod sælges 1906
NR 51u ligger i forlængelse af 50x er ikke
omtalt solgt, men hører ikke til ejendommen i 1945.

1875-1880 Karen Stephansdatter Thomsen i 5år
1900-1914 Maren Thomsen i 14år
1938-1945 Louise Thomsen i 7 år
1945-1992 Jenny Thomsen deltog i høj
grad i driften, både i stalden og i marken.
1992Birthe Louise Gaardahl.

NR 17 Tostrup marken ”Kuskmarken” købes 1898
NR 21 Hedelod, ca. 21 tdr.land frasælges i
Jens Thomsens ejertid (1914-1938).
NR 21 Englod, er ikke omtalt solgt, men
hører ikke til ejendommen i 1945.

Adskillige originaldokumenter foreligger på Søndermarksgaard

NR 31c, 42d, 43d købes til af Knud Thomsen 1956. Sælger er Niels Østergaard og
sælges igen få år efter. Køber er Hans Hansen og Jens Peter Strauss.

Matrikelkort fra 1846,1930, 1943 1960,
1978.
Fæstebrev (Thomas Knudsen) 1843
Skøde 1880
Aftægtsaftale (Attest) for Karen
(Stefansdatter)1887
Kjøbekontrakt (Kuskmarken) 1898
Panteobligationer 1895 og 1906
Skøde 1945

I 2007 består Søndermarksgaard af
matriklerne 21a, 50d og 17 i alt 40,9 ha.
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NIELS SØRENSEN
(1893 – 1982)
Storsamler af stenalderøkser, flinteredskaber
etc., arbejdsmand på ”Norden” i Aalborg og
en fortid som pelsjæger.
Fortalt af Knud Dittmer, Nørholm

Det lyder ikke helt almindeligt, og er det
ikke. Jeg skal forsøge at forklare herom i
den efterfølgende tekst.
Her i Nørholm samledes i 80’erne en
mindre flok kvinder til kondiløb et par aftener om ugen; de varierede deres ruter og
kom dermed rundt i krogene på egnen. Min
daværende kone fortalte mig, at der lå en
underlig bunker for enden af Mariehønevej
i Nørholm Skov. Nabokonen sagde, at det
var en stendysse.
Hvabehar! En stendysse! Ud i Nørholm

Niels Sørensen med Egtvedpigen.
Fotograf: H. Dalby
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Skov og se hvad det nu var.
Jo, der lå en bunker støbt i beton og med
flintesten ragende ud fra betonen. I en tung
betondør var der et stort ”nøglehul”, som
min hånd kunne komme igennem og finde
ud af en åbningsmetode. Så kunne man
åbne og se ind i rummet.
Stor forbavselse: Tre figurer i rummet.
En siddende eskimo/indianer. Egtvedpigen
stående i midten og mand i jakkesæt fra
vor tid, og rundt om dem alskens stenalderredskaber. Gulvet var et 10 – 15 cm tykt
lag af flækker og skrabere. Jeg tænkte
automatisk på forskere, som fik første indkik i et gravkammer i en egyptisk pyramide – vel vidende at det er flotte ord. Forhørte mig bl. a. hos Harald Bang i Nørholm og fik navnet Niels Marinus Sørensen, her på egnen kaldet stenaldermanden.
Han havde gennem mange år samlet
oldtidsredskaber på egnen. Og han havde
nogle helt specielle ideer om redskabernes
anvendelse i oldtiden. Det vender vi tilbage til.
Jeg fik kontakt med stenaldermandens
søn, Poul Hatting Sørensen, og han fortalte
blandt andet, at faderen på sin arbejdsplads
blev kaldt pelsjægeren! Det lød også mystisk. Hvorfor pelsjæger?
Jo, Niels Sørensen havde været pelsjæger i Alaska fra 1920 til 1931. Og det var
en spændende tid for Niels Sørensen. Han
lærte indianerne og eskimoerne at kende;
iagttog deres jagtmetoder og deres redska-

ligdag. For eksempel at de havde stenspidser på deres harpuner (metal var så
godt som ukendt for de indfødte). Han
overførte i tankerne alaska eskimoernes
”stenbrug” til stenalderen i Skandinavien.
Og fik så teorier om, at stenøkser etc. her i
Norden havde haft mange andre funktioner, end hvad man ellers mente herom
blandt danske historikere.
Se på fotoet af Niels Sørensen med sin
trækølle med indsat flint. Et våben som en
morgenstjerne brugt af nattevægtere på
vore breddegrader. Det kan lyde ”helt ude i
skoven” – men, men: Hans tanker er ikke
så skeløjede.
Den berømte polarforsker og forfatter
Knud Rasmussen gennemførte den 5.
Thuleekspedition ”Fra Grønland til Stillehavet” i 1921 – 1924. Da Knud Rasmussen
var nået et stykke hen over Alaska, hørte
han i 1924 om en dansk pelsjæger!! Han
fandt frem til Niels Sørensen og blev meget optaget af hans liv blandt eskimoer og
af hans tanker og teorier. Knud Rasmussen
elskede gode historier og folk, som vovede
at tænke anderledes. Efter besøget skrev
han til Niels Sørensen:

Niels M. Sørensen med „morgenstjernen“
Fotograf: H. Dalby

ber. Så hvordan kvinderne brugte stenskrabere ved rensning af pelse og skind, og
hvordan stenredskaber indgik i deres dag-

Kære Niels Sørensen.
Disse linier sender jeg dig for at bede
dig gøre alt hvad du kan, for at få tid til at
grave i de gamle husminer ved Barter Island.
Hvis du kan afse en uge eller to på det
arbejde, vil du med lethed kunne få
en hel kasse fuld.
Adressen er The National Museum,
Copenhagen, Denmark.
Care of the Danish Consul, San
Francisco.

Indianer/eskimo af Niels M. Sørensen
Fotograf: H. Dalby

25

foredragsbesøg i Nørholm
og fik kendskab til Knud
Rasmussens brev. ”Det
skulle jeg have vidst – så
havde det været med i min
bog”, sagde Ebbe Reich.
Niels Sørensen skulle
en aften med en motorbåd
over en flodmunding for at
afsætte nogle skind. Med
på båden var en eskimo og
en af ”civilisationens” betjente, som skulle bringe
eskimoen over til en minToppen af den knapt 3 meter høje bunker. Fotograf Knud Dittmer dre by, hvor han skulle
hænges dagen efter. Det
Jeg skal så ordne det således med
foregik særdeles fredeligt; uden håndjern
Brauer, at du gennem Gordon kan få
eller noget af den art.
betalt den tid, du bruger på arbejdet. Du er
Da man nåede frem spurgte de Niels Søjo stærk som en bjørn, og det skulle være
rensen om eskimoen kunne overnatte samen let sag for dig at grave lidt i år i din
men med ham i hans logi? Sådan blev det.
fritid.
De lå i et værelse og sludrede fra seng til
seng. Den ene som næste dag skulle gøre
Tak for din venlige gæstfrihed den nat
forretninger, og den anden som på denne
jeg tilbragte i dit hus.
dag skulle hænges. Det var ikke kedeligt at
høre på Niels Sørensen.
De venligste hilsener
Sluttelig bringer jeg et citat fra et blad:
Din hengivne
”Det ses og høres på ham, at han har beKnud Rasmussen
varet sindet levende, og friluftslivet har sat
sundhedens stempel på denne ungdommeBrevet satte ekstra gang i Niels Sørenlige 80-årige. – Hvis han er en original,
sen. En kasse med fund blev efter godt et
kunne man ønske, at der var flere af hans
år afsendt til det danske Nationalmuseum.
slags.”
Da Ebbe Kløvedal Reich havde skrevet
Det sidste kan sønnen Poul Hatting Søsin bog om Knud Rasmussen, var han på
rensen skrive under på.
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SØREN SUS

I forrige nummer af Bjergposten (nr. 30) havde vi på side 25 en artikel om Søren Sus. Den
har affødt en reaktion.
Som et led i den aktuelle indsamling af forskellige gårdhistorier ude på Sønderholm Hedevej
har Kresten Kjærsgaard fra Hjørring skrevet en artikel om Stenersgårds gårdhistorie. I den har
han bl.a. bemærket følgende:

Altså 11 gange 48 er 528, fordi 4+8 er 12,
sat ind giver det 528
osv

“I tørre somre kom køerne ud på græs i
Rimmen. Vi cyklede ved 4-tiden ned og
malkede,og kørte i hestevogn omkring mejeriet med mælken, fik morgenmad, og så
skulle jeg møde i skole i Aalborg kl. 8 ( på
cykel). I kæret blev der gravet tørv i krigsårerne. Jeg hjalp i mine ferier.
Vi havde en meget trofast daglejer, Søren
Sørensen (kaldet Søren Sus). Han hjalp
ved roetynding, ved rydning af møddingen,
ved tærskning med pjejl (halm til stråtag)
og ved tørvegravning. Søren var et geni til
tal. Han lærte mig en masse om ligninger
og matematik, som jeg siden brugte i min
matematikundervisning. Jeg kan stadig
mange af hans regneregler, som jeg har
nedskrevet og videregivet til mine to sønner.“

To tal i samme tiergruppe, hvor de 2 sidste
tal giver 10 tilsammen
f.eks 32 gange 38 Forrest vil resultatet
blive 3 gange 4, altså 12 Bagerst vil resultatet blive 2 gange 8 altså
16 Facit 1216
eller 54 gange 56 Forrest vil resultatet
blive 5 gange 6, altså 30
Bagerst vil resultatet blive 4 gange 6 altså
24 Facit 3024
eller 83 gange 87 Forrest vil resultatet
blive 8 gange 9, altså 72
Bagerst 3 gange 7, altså 21 facit 7221

Med hensyn til regnereglerne fører det
nok for vidt, for der er mange, men et par
eksempler:

Så 65 gange 65 er 6 gange 7 efterfulgt af 5
gange 5, altså 4225
Og 41 gang 49 er 4 gang 5 efterfulgt af 1
gange 9, altså 2009
13 gange 17
1 gange 2 efterfulgt af 3
gange 7, altså 221

Hvis du skal gange et tocifret tal med 11,
f. eks. 11 gange 26,
så lægger du 2 og 6 sammen, og sætter ind
midt i 26, altså 286.
Et andet eksempel: 11gange 72 7+2 er 9
sat ind i 72 giver det 792
Skulle du nu sige 11 gange 76, hvor 7+6
giver 13, sætter du 3 ind og forhøjer så
7tallet med 1, altså 836.
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FORENINGSARRANGEMENTER I 2008
GENERALFORSAMLINGEN

Foreningens årlige generalforsamling afholdes onsdag den 13. februar 2008 kl. 19.30 i
Frejlev Kirkecenter, Verdisvej 4. Frejlev.
Ketty Johansson kommer og fortæller om arkivarbejde i Nordjylland.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffen.
BESØG I GJØL KIRKE

Den 9. april 2008 kl. 19.00 vil vi tage på aftenbesøg i Gjøl Kirke, hvor pastor Lone
Krogsgaard vil vise os rundt udenfor og indenfor kirken og fortælle om kirkens historie og
de mange spændende ting, der er at finde i kirken.
Vi har at gøre med en meget spændende kirke fra 1130 med en meget flot altertavle, der
menes at stamme fra Børglum Kloster, samt med fine kalkmalerier.
På kirkegården findes bl. a. graven after de to drenge, der druknede i fjorden i 1920, en
begivenhed der er omtalt i Hans Kirks „Fiskerne“.
Efter rundvisningen er der mulighed for at drikke aftenkaffe sammen i Menighedshuset.

AFTENTUREN 2008 GÅR TIL
LILLE VILDMOSECENTRET
ONSDAG DEN 11. JUNI 2008 KL. 19.00

Vi får en guided rundvisning på Lille Vildmosecentret, Vildmosevej 16, Dokkedal. Rundvisningen starter kl. 19,00. Efter rundvisningen drikker vi kaffe.
Der skal betales kr. 50,00 i entre til centeret og kr. 20,00 for kaffen.
De der vil køre samlet, mødes på parkeringspladsen ved Sønderholm Kirke kl. 18,00.

ARKIVETS ÅBNINGSTIDER

Arkivet er åbent den første og den 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
åbningstider efter aftale med et bestyrelsesmedlem.
Arkivets postadresse og beliggenhed er:
Lokalhistorisk Arkiv
Stadionvej 2, Sønderholm (ved skolen).
9240 Nibe
tlf.: 9834 2211
e-mail: lokalarkiv.sonderholm@mail.dk
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