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Året der gik
Generalforsamlingen i februar blev afholdt i
Forsamlingshuset St. Restrup Friskole med en pæn
tilslutning og god stemning.
Formand Karen Hansen aflagde bestyrelsens
beretning om de mange forskellige aktiviteter i
det forløbne år, og beretning og regnskab blev
godkendt.
Der var nyvalg til bestyrelsen af: Jon Aldal Jensen,
Flemming Gravesen og Peter Stoffersen – som
suppleant blev Gunnar Jensen, St. Restrup valgt.
Nye revisorer blev Egon Flensted Andersen for 1
år og Mogens Ejersbo for 2 år.
Efter generalforsamlingen fortalte Leo Helmer om
projekterne ved Huul Mølle og kalkværket i Vokslev, med genopretning af åløb og mølledamme
samt natursti til Vokslev. Meget spændende
projekter, der blev lyttet til med stor interesse.

kom alligevel med det, og vi vil meget gerne se på
det.
Arbejdet med registreringen af indkomne arkivalier kræver mange ressourcer, men det er meget
vigtigt, da det ellers vil være vanskeligt at finde
arkivalierne senere. Hardy Frandsen sørger for
registrering af avisudklip mm., og Mogens Ejersbo
sørger for digital registrering af øvrige arkivalier.
Han har nu, efter mange år, ønsket at have en
hjælper/afløser, og der bliver arbejdet på at finde
2 – 3 nye interesserede. Har du lyst, og kan finde
tid til at deltage i dette spændende arbejde, hører
vi gerne fra dig. Vi har naturligvis også mange
andre opgaver, som du kan give os en hjælpende
hånd med – bare giv lyd!
I dette efterår har vi offentliggjort en ny hjemmeside – lokalarkiv-sonderholm.dk - der præsenterer
forening og arkiv for interesserede. Desuden kan
alle nu søge på arkivets registreringer, så man
hjemme fra sofaen kan få svar på, om vi ligger
inde med arkivalier om det man søger fra fortiden. Herefter kan man så få arkivalierne at se i
arkivets åbningstid.

Aktiviteterne i året 2013 blev indledt med et
besøg på Hammerværket i Godthåb i april, som
virkelig var et tilløbsstykke. Her fik vi en grundig
orientering om arbejdet i den gamle smedje samt
en rundvisning i smedjen, hvor remme og hjul
blev demonstreret og vi så at tingene stadig
fungerede – også vandturbinen.
Også børnedyrskuet i Nørholm deltog vi i, og her
viste Tove Bang gamle billeder fra Nørholm.
Byfesten i Sønderholm var også godt besøgt.
Karen og Jon stod for at vise billeder fra gamle
sanerede huse i vores område, og de havde valgt
at kalde udstillingen for ”Hus forbi”.
Vi havde også et vellykket besøg på Saltum Egnsmuseum med stor tilslutning og højt humør.
Lederen Steen Poulsen fortalte om de mange
tusinde ting, der findes i museet, og det var
absolut et besøg værd.

På bestyrelsens vegne Peter Stoffersen

Efter sådanne arrangementer skabes der ofte en
stor interesse for at se, hvad der foregår i arkivet,
og mange opdager med overraskelse, hvor meget
der egentlig er deroppe, men der er stadig plads
til at flere kan komme på besøg – I er velkomne,
og tag bare naboen med!
Vi har også i år fået en del materiale indleveret til
arkivet, og det er vi meget glade for. Vi vil gerne
have så meget som muligt - til gavn for eftertiden. Så selvom du måske ikke lige synes, der
umiddelbart er noget derhjemme i skufferne, så
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Lidt om historien bag Erhard Holger Buchholtz‘ optegnelser.
I 1992 fik Lene Mühlendorph Hansen et fotografisk optryk af hendes tipoldefars Erhard Holger
Buchholtz´ håndskrevne optegnelser. I fire bind
havde han i sin sidste levetid fra 1879 -1888
skrevet næsten ulæselige optegnelser af forskellige forhold i Vendsyssel og Aalborg. Men mest
fra Nibe og omegn, som var hans fødeegn. Lenes
tipoldefar var født på gården ”Klitgård” i Nørholm
sogn i 1810. Han boede dog to år i Hallund sogn i
Vendsyssel (1838-40), men flyttede herefter
tilbage til Nørholm by. Han ernærede sig livet
igennem ved heste- og studehandel, fiskeri og
jagt, men havde også gået i latinskole. Han ville
nemlig oprindelig gerne have været skolelærer,
men da han ikke kunne synge, blev han det ikke.
Heldigvis skrev han disse optegnelser til sin
familie, for han var en mand med sans for humor,
havde en god iagttagelse af samfundets forhold
og var i besiddelse af en stor poetisk åre.

„Den, som læser i denne Bog, maa betragte
Indholdet og Skriften som Klade. Skreven med
daarligt Blæk og Pen, næsten altid ved Lys, og i
mit halvfjerdsindstyvende Aar. Der er især mange
Blade i Bogens Første Halvdel, om Klitgård Bye,
hvor mit Blæk var jammerligt og min Haand
rystede, som jeg med Ærgelse seer, vil det blive
utydeligt med Tiden; men maaske jeg kan i Tidernes Løb, naar jeg er gaaet til Hvile, være så
heldig, at en dueligere Pen kan ordne og afskrive
denne Egns Sagn og Minder, de skjøndt simple og
almindelige, efter min Mening og Atraa ikke
skulle begraves med mig.“
E. Buchholtz
Lene M. Hansen, der bor i Østbirk i Midtjylland,
har tilladt, at de første sider af bogen bringes i
Bjergposten, og dette rettes der naturligvis en
stor tak for. På Arkivet står den omfattende bog
på 320 sider, men vil man nyde den i sin fulde
længde, kan den også lånes på biblioteket.

Blandt andet derfor besluttede Lene Mühlendorph
Hansen og hendes daværende svigermor Ingrid
Dittmer at renskrive de mange håndskrevne sider,
med et håb om at mange flere ville kunne få
glæde af de underholdende sider. På bagsiden af
det sidste omslag havde den ældre mand da også
skrevet et par ord:

Forsideillustration til bogen. Tegneren er ukendt.
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Erhard Holger Buchholtz som er født i 1810 på
”Klitgård”

Erhard Holger Buchholtz 1810-1895
Optegnelser

Stuehuset på Klitgården omkr. 1910

Klitgaard, min Fødegaard, er ualmindelig gammel. I min Barndom stod der en Kiste af Eeg fyldt med
ældgamle Documenter og Retsakter. Et af disse Documenter har jeg selv seet med Kong Hanses Underskrift, og der er bleven sagt, at nogle henviste til Dronning Margretes Tid. Gaarden hørte til Viborg
Domcapittel og Latinskole, og der nævnedes i Dokumenterne meget ofte Mester Jacob, Kannik og Skolemester (Rector) udi Viborg, og en deel af Indholdet vare Retstrætter om Markskiellene. En deel af dem
begyndte saaledes: „Palli Juel til Strandit, Landsdommer i Nørre Jyland gjør vitterligt“. Documenterne
vare 5 á 6 Ark, heftede med grønne Silke snore og 5 á 6 Segl under, men Seglene opløste af Ælde. I
gamle Dage har der været en stor Have til Gaarden, hvoraf der i min Barndom saaes Spor, og er der
endnu en ældgammel Elm, der er total huul af Ælde, norden for Indkjørselen, og en kraftfuld Ask
norden for Vaaningshuset tilbage.
Den nuværende Have er anlagt og indgjærdet 1818 og 1819 af min Fader, Klitgaards daværende Ejer,
Casper Lorents Buchholtz. Begyndelsesbogstaverne til hans og min Moders Navne vare indhuggede i
Digets Steen med Aarstal, og ere der ventelig endnu. I den ene af Stenene var udhugget et Anker. I
bemeldte Have er der funden mange adspredte gamle Mynter, meest Korshyrde, og jeg har selv funden
en Sølvmynt, der er slaaet af Christian den Anden, og som Groserer F. Klingenberg i Kjøbenhavn har.
***
Spøgerie har vi ikke kjendt meget til paa Klitgaard, skjøndt den er gammel. I ældre Tider var der to Døre
lige for hinanden, tvers gjennem Bryggerset, naar Dørene vare aabne, kunde der sees heelt igjennem.
Kong Valdemar maa have lagt mærke hertil paa hans Jagtture, thi det behagede ham, naar Dørene i
Skumringen vare aabne, at skyde denne Gjenvej, og der var da et frygtelig Staahei og spetakkel af ham
og hans Skare. Dørene bleve nu flyttede skraae for hinanden, og Kong Valdemar, eller som han her i
Jylland Kaldes, Uus (?) Jæger (den onde Jæger) kom ikke mere den vej; men i min Barndom sad endnu
rammen - dørkarmen - i muren, hvor Jagten var passeret.
***
Af Oldtids minder findes kuns nogle udgravede høie; i een af dem, Skavhøi, er funden en Stenøkse og en
smuk Steen Dolk. Høiene ere mest paa Bakkekanterne mod fjorden, men nu udgravede, og næsten
sløifede. Der er ingen Levner funden i nogen af dem uden en Broncekniv og forresten Been af Mennesker, men ikke brændte Been.
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***
Der findes mange Steenoldsager ved Pløining og andet Jordarbejde, men mest Landse- og Pilespidser
ligesaa store Hugtænder, som nogle kalde Vildsvinetænder, men Jeg troer de ere af Søedyr, der ere
Jagede af Urfolket med landserne; Thi tænderne ere kuns fundne i Nedermarken, især paa nyeopbrækket
Jord, hvor der før var Fjord. En Kjøkken- mødding har jeg funden paa min Lod ved Sydvestre Hjørne af
Kridtbakken, der var mange Læs østersskaller, og raae tilhuggede Steensager iblandt. Mine Børn har
ogsaa der funden en guld, tyk, Fingerring med Bogstaverne E.P.D. inden i Ringen, men den var affarvet
guld, og er ventelig tabt i en sildigere Periode, ogsaa findes der mange Forsteninger. Jeg har funden i
Klitgaards Kjær et lille Hoved, vist af et Søe-Dyr med tydelige Tænder, i min Barndom en stor Klou af en
Rovfugl. Mange Spardejesteen og Ellekongelys. Perler og smaae Kugler, som synes afbrændt Leer, forefindes jevnlig i Jorden, men mest i Nedermarken. Der er ogsaa engang funden en Sølvring, som havde
fæstet sig paa en svensk Harves Tand.
***
I Porsheden, der er beliggende mellem Klitgaard og Nørholm Mark og nu næsten opdyrket, men før et
Vildtnis, er der funden mange Steen Oldsager meest Landsespidser og Rasper eller Redskaber med
Saug- tænder, der vare lavede saaledes med en tilhugget Spids i Bagenden, at de have været skæftede i
Oldtiden, enten som Vaaben eller Redskab. Paa Lyngen; der er beliggende mellem Skolen og Møllen og
for faae Aar (siden) var Hedeskalle, er der funden mange, men meest mislykkede og halv tilhuggede,
som det synes allerede i Oldtiden sønderbrudte Redskaber af Flint. Ved at grave Digetørv støttes der i
min Ungdom, et temmeligt stykke Vej, 5 á 6 Bøsseskud eller maaske længere sydøst for Møllen paa en
lille Banke. Denne bestod af flere Læs smaa Skjæl Fliser og Skjolde af sort Flint med en stærk Blanding af
Sønderbrudte halv eller omtrent heel tilhuggede Steenoldsager og Flintfliser, saa jeg formoder, der har
varet et Værksted i sin Tid. Da Jorden sidst blev pløiet kunde Stedet tydelig kjendes, men ved yderligere
Bearbejdning forsvunden. Paa Skolelodden er funden en Jern, formodenlig Stridsøxe, det er vel 50 Aar
siden, og i gamle Dage troede man paa Lyngen at see Elle Folk (Dverge), der forsvandt i Høien paa
Vestkanten af Bakken meest ved Soel Nedgang.
***
I en Dam ved Smedien i Porsheden, der næsten er tilgroet, er der, nogle Aar tilbage, funden en svær
Bjælke af Eeg, og tæt mod østre Side af Klitgaards Mark, hvor Kirkevejen tager Porsheden er Hustebæk
eller Bustedamsrende, der, naar den har Vand, flyder i Hustedam, hvortil Klitgaards Ejer har Vandingsret.
Hustedam og Bækken ere, som Markskjæl, ofte nævnet i de omtalte gamle Documenter. Man har altid
fortalt, at det spøgede stærkt der omkring, der siges ogsaa ofte paa Kirkeveien, kommende fra Klitgaard
Bye, at ses en natlig Ligskare, nogle af Hestene ere hvide, og naar den er seet, varer det ikke længe, før
den rette Ligskare, der er varslet for, kommer. Ved Møllen, og i Gaden i Byen ved Opkjørselen af Bakken,
troede man at see samme natlige Syn - En meget stor Steen findes under Bakken i Nedermarken. Her har
en gammel Kone, Kirsten Kjær, i sin Ungdom reddet sig ovenpaa, da hun blev forfulgt af en malvorn (gal)
Tyr. En anden stor Steen, Det Graae Øg kaldet (nu kløven - 1884), ligger sønden for Byen ud imod Kjæret.
Det Graae Øg er Meed til mange Fiskerstader i Fjorden. I min Barndom stod Klitgaard med Tilliggende
for 12 Tdr. Hartkorn, men ved den nye Matrikel, og ved Holme, der ogsaa fik Hartkorn, skatter den af
noget over 22 Tdr. med henved 100 Tdr. Land.
***
Holme laae i min første Barndom i Tuer fra de store nordre eller vestre Skjelsteen og til den sønderste
Kjærlod i Fevelskjær. Men min Fader kjøbte denne Ejendom af Hrr. De Neergaard, da Herre til Restrup, og
betalte det med 28 smaae Stude, som bemeldte Herre var i Lyst for. Han boesatte flere Familier der, og
efter Datidens Love friede sine 4 Sønner for Soldat, men nu er der kuns 2 Steder tilbage, de andre Lodder
er lagt til Gaarden.
***
I 1804 byggede han den nuværende Mølle, efter at der tidligere, lidt vestligere, stod en lille forældet
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Stubmølle. Ved Overslaget paa Bekostningen kom man til det Resultat, at den vilde koste 900 Rdlr, men
den kostede ham 2900 Rdlr. som jeg meest troer var grundet, deels mulig i Pengevæsenet, deels i, at der
ikke kom norsk og svensk Tømmer til Aalborg, og han maatte hos en Kjøbmand betale et lille Oplag af
pommersk Tømmer til uforskammed høi Priis. Det var nok Kapperier i Nordsøen og Kattegattet, der
forhindrede Indførselen af Tømmer fra Sverrig og Norge. Møllen sagde min Fader: havde Vor Herre Døe:
det var omtrent den eneste Eed man hørte af ham, nær sadt mig fra Gaarden! men Vor Herre hjalp. De
900 Rdlr, som det første Overslag lød paa, havde han i kassen. En riig Fæstebonde, Peer Andersen i
Draatrup laante ham 1000 Rdlr, og Kjøbmand Rasmus Mørk gik i Caution for resten. Den første Møllesteen, han kjøbte, fik han for at hente den. Formedelst Datidens jammerlige Veje skulde 4 ofte 6 Heste til
en Møllesteens Transport, men min Fader brugte kuns 2. Han havde et Par store sorte 11 Qvarteers
Heste, jeg troer de vare Brødere, han selv havde opfødt, og kjendte grundigt. Samme Heste, jeg har Som
Dreng redet paa dem, vare af en ualmindelig tæt og langhaaret Rase med tilsvarende Hale, og uhyre
Manker. De vare vidt bekjendte, næsten berømte, og gik tremme og overalt under det Navn Bjørnene.
Stenen var læsset i flere Herrers Paasyn, og Bjørnene forspændte, og Herrerne væddede med Fader, at,
hvis han kunde kjøre igjennem uden videre Forspand, vilde de betale Steenen, hvad han skulde give i
modsat Tilfælde erindrer jeg ikke. Bjørnene trak til de ujevne Gader rungede, og et stort Følge ledsagede
dem. Herrerne kjørte med min Fader paa en anden Vogn til Vandtrang, et Huus der da laae paa den høie
Bakke mellem Sønderholm og Restrup, da vendte de slukørede tilbage til Aalborg, og min Fader fik aldrig
Regning paa Møllesteenen. Bjørnene tog ingen Skade. De levede over 20 Aar derefter, og blev 30 Aar
gamle, den ene vist endnu ældre, da de bleven skudte.
***
Klitgaard er, efter sin Størrelse, den bedste Korngaard, jeg kjender. Overmarken skjæpper godt, giver
fortrinlig Rug og hvid Havre og Kartofler, og, naar Aaret ikke er for tørt, vægtigt 2-Radet Byg og en kraftig
Græsning, der dog tidlig paa Sommeren svækkes. Nedermarken slaaer aldrig reent feil. Den er udmærket
til al Sæd, især til Hvede, mindre paalidelig til Rug. I haarde Vintre vil den fryse op, men har dog oftere
givet brilliante Afgrøder, især Vaarrug. Men jeg troer ikke, den bliver god Meierigaard, thi den har ingen
stor Høeavl, det saaede Græs og Kløver vil fryse op, og, naar det er godt afædt, er det især i
Nedermarken seigt til at komme igjen. Der holdes omtrent 50 Køer, og en Deel Ungkvæg. Det heele
dreier sig om 60, maaske til visse tider lidt mere. 6 Heste er vel nok knapt til Gaardens Drift, men naar
der desuden holdes et Par gode Kjøreheste, der maa bruges i en trang Vending, kan det gaa an. Der
holdes for Tiden kuns 12 á 16 Faar, men der kjøbes 40 Beder om Foraaret, der græsses fede og sælges.
I min Faders Tid avledes der meget Rørtag, nu meget lidt. Rørene ere gaaede ud og Græsvæksten tiltagen. Høet er overalt særdeles godt; men som sagt ikke meget. Skov og Mose haves ikke. Alt Ildebrændsel
maa kjøbes i dyren Domme. Der er heller ingen Hede til Gaarden, men der er en lille Plet i de bløde tuer i
Kjæret, hvor der er lidt Mose. Min Fader lod grave et Læs Tørv, der vare ret gode. Der kunde blive Æltetørv maaskee i mange Aar, og der er gode Fladtørv i Kjæret, men ingen gravet i mange Aar. Hvad der
bruges af Tørv, maae kjøbes. De faaes for Tiden i Restrup Mose. For 30 Aar tilbage var der et Kalkbrænderie til Gaarden, men Brændslet blev for kostbart, Ovnen faldt ned, og Stenene bleve brugte til et
Svinehuus. I og før samme Tid blev der aarligt solgt flere 1000 Tdr. Kridt fra Gaarden, der gik til Sverrig,
Preussen, Riga, Petersborg, og fra Finland var der et stort Skib, som fik Ladning.
Lidt sønden for Vaaningshuset ligger en stor flad Steen i Steenbroen, der har en Ridefoged fra Restrup
brækket sin Hals. Han tog for stærkt Sving; da han vilde stige til Hest, og styrtede paa Hovedet ned paa
den anden Side af Hesten.
Lys siges der at brænde hist og her; ved det graae øg (kløven 1883), flere Steder paa Kjæret og i Fjorden
paa flere Steder, især i Munkedrag.
Hvornaar Gaarden har været solgt fra Viborg Latinskole eller Domkirke vides ikke; men den eiedes af den
Levetzau’ske Slægt, der eiede Oxholm, den samme Slægt eiede Restrup; men om de vare Brødre troer jeg
ikke; men maaskee Fettere eller lignende. Levetzau lod sig sætte over (Fjorden) ved Klitgaard, havde
Stald til 4 Heste, somme sige 6, Vognhuus til Karethen, og ventelig et Aftrædelsesværelse paa Gaarden,
men Stald og Remis vare bygget i det nuværende vesterste, trekantede Qvarteer i Haven, der hvor saa
mange gamle Mynter ere fundne, som før fortalt. Der findes endnu røde Mursten Stumper i Grunden.
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***
Den Green af Familien paa Oxholm, og som hviler i aaben Begravelse i derværende Kirke, var saa berømt
for sin store Mildhed og Godhed, at Bønderne sagde der: Vi burde kysse deres Liigkister; om det er skeet
ved jeg ikke; men Grev Levetzau paa Restrup, der nok paa Tid og Sted her skal komme med, om Gud vil,
var af en anden Tønde. Der siges, at de første Fæstere eller Forpagtere gave kuns meget lidt i afgift af
Klitgaard; men den største var nok at tage velvilligt mod herskabet. Den første jeg veed, der havde
Klitgaard, var Urban Andersen, Ridefoged paa Restrup, han hviler med sine 2 Hustruer under en smuk
Ligsteen uden for Klitgaards Kirkestoel i Nørholm Kirke. Hans sidste Hustrue fik han paa sin gamle Alder.
Jeg synes at have hørt, at det var en riig Bondepige fra Nørholm af den Slægt, som har givet
Epithafiummet til Kirken. Hun blev meget ung gift med den gamle Mand, men døde næppe et Aar efter,
jeg troer i Barselseng. Samme Urban Andersen, har givet et i sin Tid brilliant Epithafium til Kirken (flyttet
fra sin Plads 1885). Efter ham kom Guddi Fugl, om ham ved jeg ikke andet, end at han havde en malvorn
Tyr, der gik ved hans Køer i Overmarken. En Bondekarl, der endnu er berømt og i Folkemunde for sin store
Styrke, Blær Niels kaldet, vilde en Søndag besøge sin Kjæreste i Klitgaard Bye, og blev angreben af Tyren.
Niels vred Halsen istykker paa den, og gik rolig videre. Paa Vejen møder han Guddi: Vil I et væsgu hent
Jer Tyr hjem. Han vil’mæn (såmænd) ha stukken mæ. Hermed skiltes de, Niels til sin Kjærreste, og den
anden til Tyren. Denne Kjæmpeslægt lever endnu, og een af Nielses Brødre eller Fettere, Stig Blære skal
siden blive omtalt, men Styrken er nu vegen fra Familien, blot Navnene leve endnu. Forresten ligger det i
Græsningen paa Klitgaard, at alle Tyre blive gale, næsten altid inden de fylde 2 Aar. Efter Guddi kom
Gregers Aarup, som havde Gaarden i længere Tid, og blev afløst af min Bedstefader, Otto Christian
Buchholtz, der døde mellem 1780 og 90, og er begraven med sin Hustrue, Edel Høier, under en opreist,
svensk Steen bekostet af min Fader, sønden for Kirken i Nørholm.
***
Tienden af Klitgaard eiedes tidligere af Restrup, men blev acorderet, jeg troer til 33 Tdr. Byg efter
Kapittelstaxt, nu eies den af Agent Wibroe i Nibe og Kammerherre Jul til Lundbæk. Gaarden Klitgaard
vides aldrig at være underkastet Ildebrand. Min Fader fik Byefoged Baggesen i Nibe, der var hans Ven og
Velynder, til at kjøbe den til sig af daværende Eier, General-Krigscommisair Lange til Oxholm, og den
kostede med Huse og alt daværende Tilliggende 3000 Rdlr. Skjøndt Eiendom er falden noget, kan der nu
faaes 60 Tusinde for den. Saaledes er Verdens Løb. Da Justitsraad Baggesen ikke var at formaae til at
modtage noget for hans Uleilighed, og min Fader var den Mand, der ikke lod en Beet hvile paa sig, men
altid rundhaandet, forærede han fruen 100 Ducater i Naalepenge. Denne Rundhaandenhed var et stadigt
Træk i min Faders Caracteer; men behagede ikke Præsten i Sønderholm, Hrr. Jens Hass, der var en rig og
paaholdende Mand. I en Samtale med min Fader sagde Hass til ham: Det er bedre min Søn, at man

Erhard Holgers forældres gravmæle
på kirkegården i Nørholm.

St. Restrup Herregård 1860
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Kort over vestre del af Nørholm Sogn omkring 1840
kalder dig Mads Hund end Mads Rund; thi, naar Mads Rund ikke har noget, har Mads Hund. Læg dig
dette bag øret. Min Fader takkede den gamle Mand for hans velmeente Formaninger; men sagde ofte i
en ældre Alder: Mads Hund, har jeg Vor Herre Døe aldrig været; men Herren har dog altid hjulpen.
Det var sidst i forrige Aar Hundrede, at min Fader blev Eier af Klitgaard, og han modtog den omtrent med
tomme Hænder; men han vidste at bevare sin Credit, og to riige Kjøbmænd i Aalborg, Oluf Christensen
og Rasmus Mørk, vare altid redebonne til at cavere for ham.
***
Min Bedstemoder holdt Huus for ham, og han giftede sig først 1806. Han begyndte straks at anlægge
Fiskerie, jo længere, jo mere, og han havde et vidunderligt Held her i Verden; thi alt lykkedes, hvad han
tog fat i. Fjorden betalte snart Gaarden, og han blev en meget velstaaende Mand, der tjente mange
Penge, men ingen gik hjælpeløs fra ham. Han hjalp alle og var som en Fader eller Patriark i sine omgivelser. Som et Exempel vil jeg blot anføre et - paa det Held, der fulgte ham. En reisende Spiller holdt Bank i
Aalborg, Bordet var besat med Spillende, min Fader holdt sig derfra. Jeg troer Spillet gik med Terninger.
De fleste Spillende vare hans Venner og Bekjendte, og de gjorde Nar eller Spøg med ham, at han, som en
riig Mand, ikke torde vove nogle Dalere. Min Fader loe af dem, og gik og saae til. Da et nyt Spil skulde
begynde, træder han pludselig til Spillebordet og siger: Banco! Spilleren seer forbauset paa ham. De
omstaaende raabe: Buchholts er god nok, han svarer nok Banken! Terningerne rulle! Men Spilleren tabte,
og min Fader vandt hele Banken. Dette skeete vist før han blev gift.
***
Min Fader drev et ganske storartet Fiskerie, saavel Silde som Aalefiskerie, og foruden sit eget, havde han
Part med alle de andre Fiskere. Han eiede et stort Salterie, og saltede en Masse Sild, der baade gik til
Østersøen og Vestindien. I den samme Bygning var der Kroe, der var previlligeret; men i de gyldne
Fiskeriaar solgtes der øl og Brandevin næsten i hvert Huus; thi Datidens Fiskere vare af en særdeles
fugtig Natur.
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***
Da min Fader var 50 Aar gammel, blev han den l’ste December 1820 ramt af et apoplectisk Tilfælde, og
gik med svagt Helbred i over 17 Aar; men aandsfrisk og driftig til det sidste; han kunde rejse, og vandre
omkring ved en Stok til det sidste. Han døde om Vinteren 28. Januar 1838. 67 Aar gammel og ligger
begraven paa Nørholm Kirkegaard, hvor hans Liigsten udviser det. Han var gift med min Moder, Anne
Magdalene Saabye, født paa Søegaard ved Stevns Klint paa Sjæland, hvor hendes Fader var Forpagter.
Hun pleiede kjærligt min Fader med en sjælden Taalmodighed, og var een efter sin Tid og Stand berømmelig Qvinde. Hun døde for faae Aar siden over 93 Aar gammel paa Sjæland, og ligger begraven paa
Vallensved Kirkegaard, hvor Monumentet viser det. Hendes Søn, min Broder, Conrad Gottfred Buchholtz,
var Præst der; men er siden død. Han hviler under et pragtfuldt Mindesmærke, givet af Sognefolkene paa
samme Kirkegaard. Jeg har en Datter, Frederikke, der døde hos min Broder, 24 Aar gammel, der hviler
samme Sted.
***
1836 forpagtede min Fader Gaarden til sin Svigersøn, J. F. Klingenberg, og i 1847 solgte min Moder og de
myndige Arvinger ham den. En Deel Aar efter forpagtede Klingenberg. den bort til Niels Kjærsgaard, der
eiede en lille Gaard i Malle ved Løgstøer, som han solgte. Han havde Klitgaard i 10 Aar og udvandrede
da med Familien til Amerika. Klingenberg overdrog Gaarden kort efter til sin Søn, Grosserer Fritz
Klingenberg i Kjøbenhavn, der skal være en riig Mand, men jeg veed ikke til hvad Priis. Fritz K. forpagtede
den til sin Broder Hans Klingenberg, paa hvad Vilkaar kjendes ikke af Uvedkommende, og denne er nu
Manden for Klitgaard.
Om mine Forældre vil jeg tilføie, at de i Reglen beholdt deres Tjenestefolk til de giftede sig. De gjorde
jevnlig deres Bryllup, og bosatte dem for det meste i deres mange Fæstehuse, der nu næsten ere faldne
ned, og Lodderne drives under Gaarden. Deres Kudsk i en lang i Aarrække heed Corfix Madsen, men vi
Børn kaldte ham gjærne Corflx Ulfeldt, eller blot Ulfeldt, maaskee det sidste i de korteste Dage, og det
Navn lød han meget godt. I en Alder af 6 aar blev han Gaasedreng hos min Bedstefader, avancerede
gjennem mange Grader til Kudsk; men gik ned af Bakken og blev Faarehyrde; thi da holdtes ikke Gjæs, og
døde nogle og 80 Aar gammel i Nørholm Fattighuus. Han havde ikke tjent andre end i vor Familie uden
Kongen. Han var en lille skjævbenet Fyr med hvideguult Ansigt med sort Haar, det saae ud som det var
smurt med Olie; men modig var han. Som dreng skulde han hente Aftenposten hos Nørholm Præst, men
han bad altid om Avtensplaasteret; men Kanonfeber havde han ikke.
***
Næppe Confirmeret blev han udkommanderet 1808, var med i mange haarde Træfninger, og flere, jeg
troer 3 Gange, fangen af Englænderne, blev udplynderet for alt sit Tøi, og kom hjem efter hurtig Udløsning i de elendigste Pjalter, Fjenden havde kastet til ham ved Afskeden. Naar min Moder havde faaet
Klæder paa ham igjen, kom der Bud efter ham, og snart gav Corfix samme Forestilling, saaledes gik det 3
Gange. Det sidste Tag gjorde han i grøn Dragt. Min Moder havde grønt Vadmel liggende til Kudskekjole,
som hun udstafferede ham med. I det for Danmark uheldige Søslag ved Anholt, 1811, stod han under den
eenarmede Løitenant, Peter Buhl’s Comando, hvis Daad Steen St. Blicker har besjungen i sine Bautastene. Kanonbaadene vare blevne haart beskudte, mistet mange Folk, og Maatte søge rum Søe. En
Engelsk Fregat forfulgte dem lige i Kjølvandet. De troede, han havde oversejlet dem; men paa meget nær
Hold vender han Bredsiden til, og giver dem det glatte Lag. Det lod til, at han, vilde seile bort, men
pludselig vender han den anden Side mod Baaden, og giver dem nok et Lag. Der faldt en Deel; men ikke
saa mange, som man skulde troe; thi Kanonbaaden laae saa lavt paa Vandet, at de fleste Kugler gik oven
over. Naar Corfix fortalte denne Bedrift, sagde han altid, at Engelsmanden overspyttede dem, mere
vurderede han ikke Kanonkugler. Han blev aldrig saaret.
***
Landjagten paa Klitgaards Ejendom har altid været god, især i tidligere Dage, og Fjordjagten endnu
bedre, paa Svaner, Gjæs og Vildænder, og mange andre Søefugle, ogsaa Edderfugle. I min Ungdom
skjødes mange Sælhunde. Paa en Steen i Fjorden, vesten for Gaarden, den søndre Sælsteen blev der
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skudt 10 en Sommer, og tidligere jevnlig en Deel. Jeg har selv skudt en svær Sælhund paa denne Steen,
før Krigen 1848. Ogsaa paa den nordre Sælsten blev der skudt enkelte Sælhunde; men nu er denne Jagt
forbi. Sælhundene bleve skudte fra et Tangskjul, som der skal lidt Snildhed til at indrette tilgavns. En
Nordmand, Christian Evensen i Aalborg, der seilede meget paa Jagt i Fjorden, vilde have Deel i
Sælhundejagten ved Klitgaard, og, da det blev ham nægtet, sagdes der, at han brugte et ham ene
bekjendt Middel til at fordrive Sælhundene fra denne Plads; men saa meget er vist, at Sælhundene ikke
mere søgte den Plads, og det hører til store Sjældenheder at faae een der. Den søndre Steen har et
sørgeligt Minde. Her druknede min gode, kjære Søstersøn, Frants Klingenberg, ved Badning, han var
Broder til den nuværende Forpagter. Dette sørgelige Tilfælde indtraf for 14 á 15 Aar siden.
***
Der havde engang i min Barndom været svært Høivande i Fjorden. En ganske overordentlig stor og feed
Sælhund havde benyttet sig deraf og gjort sig en Lysttour ind paa den overskyllede Eng, hvor den ventelig har taget sig en Søvn.
Ved Ebben blev der tørt. Den er kommen paa Ryggen at ligge, og var død. Min Fader, der altid var heldig,
jeg troer det var 1820, fandt om Morgenen efter dette Tran-Colos, som ingen dalevende havde set Mage
til; men den var ganske skabt som en almindelig Sælhund, men denne var hviid, med et særdeles lille
Hoved, som var næsten sort. Huden af den blev spændt paa den vesterste Ladeport, og kuns med Vanskelighed var der Plads til den.
50 Aar efter var Omkredsen af Huden kjendelig paa Porten, da Trannet i Huden var indtrængt i Brædderne; men nu er der en nye Port. Sælhunden indeholdt 100 Potter Tran, maaske lidt mere, og Huden
kjøbte Major Glud i Nibe til et Kanetæppe, for 20 Rdlr.
***
Ved en Vandflod, den 18. Nov. 1825, blev den smalle Landtunge ved Agger brudt, og Vesterhavet strømmede i Fjorden. Fiskerierne forringedes, dog var der 1828 et overordentlig Sildefiskerie men et nyt Indbrud, Tyeborøn Kanal, har næsten nu fordreven alt Fisk og Fangst. Muligt at de mange Dampskibe, der
løbe gjennem Fjorden, har heller ikke været godt for Fiskerierne. Da disse ophørte, fik vi en nye Fiskerielov, og en Control, der især i Førstningen var meget vigtig og smaalig i sine Funktioner med Lovenes
Overholdelse; men Fisk kunde den ikke skaffe. Nu see vi den aldrig, dens Medlemmer boe i Nyekjøbing
og passe paa Snorvaadene og trække en betydelig Gage, og om de ere til Nytte under nærværende
Forhold, er tvivlsomt.
***
1832 solgte min Fader Kroe og Salterie, alle Fiskerie-Redskaber og Rettigheder i Fjorden til Kjøbmand
Jens A. Rasch i Aalborg for 6000 Rdlr. Han flyttede her op og boede i Salterboden, hvor der var Kroe og
Beboelse, og fortsatte min Faders Fiskerie; men uden hans Lykke. Det ene Aar blev ringere end det
andet; og tilsidst brændte hele Comersen under meget mistænkelige Omstændigheder, og den Bygning

Blokskibet ”Prøvestenen” i 1801. Postkortet er fra København.
10

og Redskaber, hvormed Fader havde tjent Tusinder, gik op i Røg en Nat.
Da jeg nu intet mere erindrer Klitgaard vedrørende, vil jeg nu tage fat paa Byen; men skulde jeg komme i
Tanker om mere, hugger jeg det ind, hvor det saa træffer.
Klitgaard by kaldes ogsaa „Klithuse“. Husene i byen var lave, byggede af leer og flintesten, dækket med
tang, uden skorstene, men med „Lyre“. Man gravede ca. 1 alen ned i jorden og stødte der paa kridtlag,
der dannede husenes gulv. Om aftenen sad hele familien ved tranlamper og spandt og bandt hamp til
langt ud paa natten. Husene ejedes hovedsagelig af Restrup og Klitgaard. Det store fiskeri (sild og aal)
og salterierne dreves særligt, foruden af Klitgaard, af udenbys boende rige folk ved lejede fiskere eller
vornede husmænd (Restrup).
„Paa Klitgaards Reed laae ofte en heel Flaade af Baade, af Jagter fra Helsingøer, Hornbæk, Gilleleje og
Gud ved hvorfra. Svenskere i Mængde og saa en Masse Kreilere; alle vilde kjøbe Sild. Store Skibe kom
med Salt og Tjære, og hentede saltede Sild, saa her var et Røre og Tummel, ingen kan forestille sig, som
ikke har seet og hørt det“.
På kroen førtes et vildt liv med drik og kortspil. „Søen tærer“.
***
En skole blev bygget i 1819 eller 20. Min Fader gik som lille dreng i skole hos en lærer Anders Lausten.
„Hvad Humør han var i, kunde hans Elever see paa hans Hue, hvoraf han havde 3. Bar han den lille
blaae, var han meget medgjørlig. Var det den store blaae, kom Riset frem, men var den gule paa Hovedet, blev Riset brugt for Alvor“.
***
En Vandflod 8. Jan. 1839 ødelagde mange huse, der tildels blev genopbyggede længere fra fjorden. Byen
fik derved „sit Banesaar.“ „Byens Storhed og Vælde er nu en Saga blot“.
Klitgaard, O! Klitgaard, hvor Du er skjøn.
Blaae er Den Bølge, Din Ager saa grøn,
Hvid er Din Klippe, og hvid er din Strand.
Virksom Din Qvinde, og kraftfuld din Mand.
Du har sendt Helte til Danmarks Flag,
Der ei var bange paa Kampens Dag,
Sloge til „Prøvesteen“ stod i Flamme,*
End har Du Gutter, der tør det samme.

Jeg skylder at bemærke, at dersom
nogen finder anstødelige Plumpheder i
mine Skildringer, har jeg troet de maatte
med, da de caraktiserer baade Folk og
Tiidsalderen - og jeg har ikke skrevet for
Damerne.
*Byens mange Fiskere, stredes paa
Blokskibet Prøvestenen 2. April 1801.

„Fjord Du var forhen vor gyldne Kilde,
Kilde til Rigdom og Hæder og Hæld.
Hjælpe Du os Gud Fader, Du Milde,
Aaben os igjen Dit herlige Væld.

Motto:
Nyt og gammelt
Løst og fast
Svangt og Hammel
Skreven med Hast
Løgn og Tant
Sandt iblandt

Vi har tidt misbrugt Gaven Din,
Søelet i Punsch og Brændeviin.
Ofte levet i Splid og Kiv
Stundom slaaet til Tidsfordriv.

83 Aar gammel, men skrøbelig

Fiskerens Lykke sank ned i Grus
Thi han tumled i Suus og Duus.
Dette blev ham til liden Baade.
Herre vær hos os med din Naade.“

Buchholtz

(Red. Erhard Holger Buchholtz dør i 1895
- 85 år gammel)
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Tredive år ved hjemmesygeplejen og tiden derefter

Grethe som udlært sygeplejerske i 1950.
I 2002 skrev pensioneret hjemmesygeplejerske
Grethe Vilhelmsen fra Frejlev en artikel til kirkebladet for Sønderholm- Frejlev sogn på opfordring
af daværende præst Ole Volfing. Artiklen handlede om hendes arbejde, og Grethe har nu i
samarbejde med Bjergposten tilføjet lidt mere.
Den 1. maj i 1952 om aftenen gik jeg ombord på
båden fra København til Aalborg - for næste
morgen at tage til Frejlev. Her var jeg blevet ansat
som den nye hjemmesygeplejerske i Sønderholm
og Frejlev sogn.
Gårdmand Holger Thomsen fra Restrup Kærvej
tog i mod, for han var formand for den private
Sygeplejeforening, som havde ansat mig. De
fleste borgere i kommunen var medlem af den, og
prisen for medlemskabet var vist også kun omkring 10 kroner om året. Sofus Jensen, der var
mejeribestyrer på Restrup Mejeri, stod for at
skulle udbetale min løn og give penge til diverse
fornødenheder i forbindelse med selve arbejdet i
hjemmesygeplejen, og jeg fik stillet en cykel til
rådighed.
Elna Nielsen i Frejlev havde et brevsamlingssted
på Nibevej 309 og her kom jeg til at bo i det hus,
der tidligere var ejet af rutebilejer Madsen, og
villaen hed „Audi“. Det var et hyggeligt sted med
skrå vægge, og i køkkenet var der et komfur til
brændsel og en tørvekasse, men der var ingen
brænde i, for jeg brugte kun gasapparatet.
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Herfra begyndte jeg det arbejde, som blev til
tredive gode år i de sogne, som jeg kom til at
holde meget af, og som jeg ser tilbage på, med
stor tak til alle de hjem jeg kom i og lærte at
kende på nærmere hånd.
Det her er længe før der eksisterede walkie-talkie
og slet ikke mobiltelefon til sygeplejersken, og jeg
havde blot et skab til depotvarer hjemme hos mig
selv. Der havde jeg bækkener, skåle, fade, kogekar, varmedunke, luftkranse, sakse og pincetter,
som alt sammen skulle rengøres, når det var
blevet brugt i de forskellige hjem. Jeg havde også
sprøjter og kanyler, der skulle koges efter brug, og
jeg måtte hele tiden holde øje med, at kanylerne
ikke blev brugt for mange gange og blev kogt for
ofte, for så fik de modhagere på og måtte kasseres.
De fleste folk havde dengang oftest læge BrintNielsen fra Nibe, og jeg fik altid direkte besked
fra ham om nye patienter, og det kunne være hele
døgnet rundt. Efter nogle år kom Nørholm kommune med i distriktet, og Sygeplejeforeningen
blev efterhånden også opløst, og min ansættelse
kom ind under kommunen. I Nørholm havde der
ikke før været ansat en sygeplejerske, og det
store område krævede nu efterhånden også en
bil, som jeg dog fik.

„Sygeplejerskeløftet“

Grethes første bolig i Frejlev, Nibevej 309

Den grønne Renault 4 CV i 1957 i Frejlev på
Nibevej tæt ved „Rema-1000“

I 1959 blev jeg gift med Carlo Vilhelmsen fra
„Kærvedgård“ i Frejlev. Carlo var enkemand og
havde tre piger: Kirsten, Ruth og Marna. Efter et
års tid solgte vi gården og flyttede til et nybygget
hus i Frejlev, på Offenbachsvej 14. Carlo tog et
ejendomsmæglerkursus. Det blev han glad for, og
han virkede som ejendomshandler i mange år.
Jeg beholdt dog mit arbejde som hjemmesygeplejerske, og i de første år var jeg både sygeplejerske
og hjemmehjælper. Men efterhånden blev der
behov for, og et ønske om, mere hjælp i hjemmene ved sygdom og ved barsel, så der blev
ansat to hjemmehjælpere i sognet, og jeg fik en
afløser på fridage og i ferier. Det var sygeplejerske Anna Gaardal fra Sønderholm, og vi havde et
godt samarbejde i disse år.
Dengang var der altid sne og is og hård frost om
vinteren, og jeg var ofte ude for at måtte sætte
bilen ved vejen og gå i lange gummistøvler ud
over marker, grøfter og langs hegn for at yde
hjælp til nogen, der boede ensomt. Her havde jeg
også mad eller andet med ud til dem, og hvis de
var sengeliggende, tilberedte jeg maden til dem.
De blev vasket, sengen redt, natpotten tømt og
injektionen givet, inden jeg begav mig tilbage
over marken til bilen, som i de hårde vintre altid
var meget kold, og det var utrolig svært at holde
ruderne frostfrie.
Den gang blev de fleste børn født derhjemme, og
det var en speciel glæde at komme i hjemmet og
ordne mor og barn. Moderen skulle ligge i sengen
i 5-6 dage, og var der større børn, stod de ofte
omkring mig, når jeg puslede den lille. Alle var
glade for den nyankomne, og selvfølgelig skulle
jeg have kaffe og en snak med familien. Jeg
fulgte disse børn i opvæksten, både når de blev
konfirmeret, og når de blev gift og så fremdeles,
og i dag er de sikkert blevet bedsteforældre!

Der var også mange dødsfald i hjemmene den
gang, og jeg er ofte blevet kaldt ud om aftenen
eller om natten for at gøre en afdød i stand. Det
kunne være barskt at skulle op i de sene timer og
køre af sted i bilen, men taknemmeligheden fra
de pårørende, når den afdøde var gjort pæn i
stand, var rigelig belønning.
I 1970 blev Sønderholm- Frejlev og Nørholm
kommuner indlemmet i storkommunen Aalborg, og
i den forbindelse fik jeg Godthåb-distriktet med.
Vi fik kontor og depot i distriktskontoret i Svenstrup med telefontid osv. Der blev arrangeret
møder og kurser for os sygeplejersker, og vi fik
naturligvis engangsmaterialer, såsom sprøjter,
kanyler, sakse, pincetter, bleer osv. Vi fik afløsere
til aftenbesøgene, og hjemmehjælperne overtog
plejen af de sengeliggende patienter. Mit arbejde
bestod nu mest i at give injektioner og behandle
sår, som især var skinnebenssår, som vi havde en
del af. Fødsler skete nu på klinikker eller på hospitalet, og det var på mange måder en anderledes
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Thorvald Jørgensens maleri fra 1950’erne. Udsigt
over Frejlev - det nuværende Kalmannparken!

tid.
Jeg gik på efterløn i 1982, men jeg fik lov til at
fortsætte som ferieafløser i fem år, og det var en
rar måde at blive lempet ud af mit arbejde på.
Carlo og jeg havde fået to børn - Gitte og Kaj, og
vi fik 36 gode år sammen, inden Carlo døde i april
1995.
Nu boede jeg alene i huset på Offenbachsvej, ind
til jeg i november 2010 flyttede ind i en ældrebolig på Schubertsvej i Frejlev. Det havde jeg godt
nok aldrig troet, da boligerne blev bygget for tyve
år siden, men nu er jeg glad for mit valg, og jeg
nyder det nærved liggende aktivitetscenter
„Kastanjegården“ med alt hvad der er af nye
udfordrende aktiviteter, så som computerundervisning, knipling, malerkursus, bankospil,
kortspil og meget mere. Og da vi lige har fået
„Rema 1000“, er jeg fri for at lade mine efterhånden gamle ben krydse Nibevejen, når der skal
handles ind.
Grethe Vilhelmsen
Grethe og Carlo i 1991.

Hedebonden og den nye landsbysmed i Drastrup
PLOVMANDEN
Leif Mortensen skrev denne lille historie i 1994 og
sendte den til Lokalhistorisk Forening.

Historien er en sandfærdig beretning fra dengang
i 1928, da Drastrup fik en ny landsbysmed. Den
nye smed kom fra storbyen Aalborg, hvor han også
havde fået en del af sin uddannelse. Han var
grovsmed, men var nok præget af bylivet, og
skulle så nu til at drive smedie ude i landsbyen
Drastrup. Det var derfor selvsagt med nogen
nervøsitet, at Anna og Harald Mortensen i foråret
i 1928 – sammen med deres datter Elinor på 4 år,
og den nyfødte dreng Leif (mig) de startede i den
tidligere gamle smed Søren Pedersens værksted.
De havde her lejet sig ind og ønskede herefter at
bygge deres eget på nabogrunden. Men ville det
nu også gå? Hvordan var landsbylivet? Ville bønderne nu også komme med deres heste, når de
skulle have nye sko – og komme med deres landbrugsmaskiner, når disse var gået i stykker? Jo, der
var megen usikkerhed i det lille nye hjem i
Drastrup – helt ude i Sønderholm-Frejlev kommune!
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I stor udstrækning var det på den tid meget
brugt, at landmændene, når regningen skulle
betales, modregnede, hvad de i årets løb, havde
leveret til smeden af naturalier såsom tørv,
brænde og halve grise, samt kartofler, ænder og
andet fjerkræ - for ikke at forglemme forbruget af
æg, - som betaling for udført smedearbejde.
Imidlertid var der jo også grænser for hvor meget
en lille smedefamilie - i små begynderkår - kunne
forbruge af disse dagligvarer, når han samtidig
skulle kunne betale egne faste udgifter med
almindelige penge. En sådan grænse var typisk
ved den halvårlige terminsbetaling (Fandens
fødselsdag - som den kaldtes) , eller når jerngrossisten inde i storbyen Aalborg sendte sine
fakturaer på leverede jernvarer. Derfor måtte
smeden sætte sig hen for at skrive regninger til
landmændene een eller to gange årligt. Kontantbetaling var dengang slet ikke almindelig. Nej,
alting skulle altid „skrives“.
Når smeden således havde skrevet regningerne,
ja så måtte vi børn af sted med dem - ud til
gårdene. Det var noget af det værste, vi vidste,
for vi var jo ikke ret tit velkomne. Vi skulle jo have

penge, og var der noget, der dengang var en
mangelvare, ja så var det kontante penge. Nej,
det var nu ikke det sjoveste vi børn kunne blive
sat til, husker jeg. Men en særlig hændelse om
dette, danner dog en undtagelse - kan jeg huske.
Om denne handler min lille historie, som jeg nu
vil berette om:
Der boede engang en enlig bonde ude på
Drastrup Hede, hvis navn var Ole. Han ejede et
lille sted ved vejen til Svenstrup, lige ved den
fredede gravhøj „Oddershøj“ - og der, hvor vejen
svinger op over bakken og videre ud forbi William
Knudsens og A.P. Rasmussens gårde. Ud over ham
selv, et par heste, nogle får, lidt høns og nogle
grise, var der vist ikke andet i det faldefærdige
hus, Ole boede i. Han handlede lidt med dyr - og
sådan, men han levede en eneboers tilværelse og
ansås derfor også for at være lidt speciel. Det
blev fortalt dengang, at Ole havde kendt bedre
tider og derfor tillagde sig - udadtil - et lidt højere
stade, end virkeligheden kunne bære.
En formiddag rullede der nu en en vogn forspændt
2 heste - op foran værkstedet. Ned fra bukken
steg en pelsklædt landmand. I venstre hånd
havde han tømmen, og i højre pisken. Han tilkaldte en fra smedien (min mor), der nu skulle
holde hestene, og han begav sig derefter ned i
værkstedet.
Han spurgte, om det var den nye smed, ønskede
ham velkommen til byen, og meddelte, at han
agtede at komme med alle sine heste og øvrig
forefalden arbejde, - og at smeden bare kunne
sende regningen til ham - navnet Ole Nielsen,
„Drastrupdål“ (Drastrupdal). Med pisken i hånden
forlod manden værkstedet, og jeg husker, at min
mor ærbødigst bukkede for ham, da hun igen
overlod tømmen og hestens to-spænder-forspand
- til ham. Der var glæde i smedehjemmet den dag.
Forventningerne om at skulle udføre smedearbejde for en af de større gårdejere var store, Jo, for „Drastrupdål“ måtte jo da være en stor
gård!
Imidlertid viste det sig, at Ole ude på heden ikke
havde særlig meget behov for at få udført smedearbejde. Og det var derfor ikke nogen stor regning, som jeg efter nogen tid - første gang blev
sendt ud til ham med. Det var vel 10 - 20 kroner
eller der omkring - efter det første halve års tid.
Da jeg fandt Oles bopæl og præsenterede ham
for regningen, hev han et stor tegnebog frem fra
inderlommen. Det var een af de her harmonikapranger-tegnebøger - med mange store penge-

Den blå 500 kroneseddel, som den blev trykt i
perioden 1910-1941.
lommer i! Han langede så mig (lille dreng) en stor
pengeseddel - en PLOVMAND!. Naturligvis havde
jeg ingen mulighed for at give tilbage - altså
veksle Plovmanden, - og det var da også med
udtalt tilfredshed, at Ole hurtigt bragte den i
sikkerhed i tegnebogen. Senere, da jeg cirka hvert
halve år oplevede det samme skuespil, når jeg
præsenterede de halvårlige opgørelser, gik det op
for mig, at det var en normal procedure - ude hos
Ole på heden. Ikke kun når smeden skulle have
penge - alle i byen kendte efterhånden den nu
noget snavsede Plovmand.
Vi drenge, som nu efterhånden var godt trætte af
at køre på cykel og forgæves køre den lange tur ud
til Ole på heden, vi udtænkte nu en „skummel“
plan - med mejeribestyrer Sigurd Christensens
mellemkomst. Da jeg derfor næste gang skulle ud
med en regning til Ole, indfandt jeg mig på mejeriet forinden og fik dér udleveret en pose - indeholdende 500 kroner i eenkrone-mønter. Da
historien gentog sig ude ved Oles fordør, snuppede jeg hurtigt Plovmanden ud af Oles hånd, tømte posen med mønter ud på køkkenbordet, fratalte de 29 kr., som regningen efterhånden var
løbet op i, og derefter fór jeg ud af huset til min
cykel. Jeg glemmer aldrig Oles forbavselse og
hans ansigtsudtryk, da det gik op for ham, at hans
kæreste eje - Plovmanden - nu var væk.
Velankommet hjem til Drastrup afleverede jeg
hurtigt den store pengeseddel til mejeribestyreren, og jeg overværede da også, at den
blev forsvarligt indlåst i mejeriets store sorte
pengeskab.
Og det var så den historie - oplevet for nøjagtig
60 år siden.
Med venlig hilsen Leif Mortensen
Drastrup. 15.september 1994
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Smedekonen i Drastrup
Min bror Leif Mortensen skrev i 1994 om vores
far, Harald, og jeg er nu blevet opfordret til at
bidrage med en lille artikel om vores dejlige mor
Anna, smedekonen, om hendes hverdag og om
livet i den lille landsby DRASTRUP – syv kilometer
syd for Nordjyllands største by AALBORG:
I 1930-erne var pengene små, og al begyndelse
er svær.
Så mor måtte klare jobbet i fars smedie, som den
eneste medhjælper på værkstedet. Hun havde jo
egentlig rigeligt at gøre både udendørs og indendørs og med de tre små børn, som det nu var
blevet til. Men smedearbejdet krævede jævnligt
fire hænder, da alt var håndarbejde – selv værktøjet konstruerede og smedede far selv, og det
skulle smedes og bearbejdes helt fra bunden.
F.eks. når de gloende jernringe, smedet på ambolten og hevet gloende ud af essen og over vandbad skulle hamres på vognhjul af træ og derefter
sænkes i koldt vand for at blive afkølet og bevare

Vores forældre – Anna og Harald Mortensen.
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de nøjagtige mål. Mor holdt hjulene, mens far
hamrede jernringene på. Det krævede mange
kræfter af mor, og meget hedt var det også at stå
over de gloende jernringe.
Eet bestemt arbejde nægtede mor dog at deltage
i, og det var, når de store, tunge, jyske heste oppe
fra gårdene jævnligt skulle have nye sko. Vi børn
var meget bange for de store heste, når de stod
bundet til trappegelænderet og ikke altid var lige
medgørlige. De gamle, slidte sko skulle tages af,
hovene files til, de nye sko smedes til over essen
og på ambolten, og til sidst sømmes fast på
hestens hov. Forstår godt, at mor nægtede at
træde til, og desværre endte det også mange
gange med et smertefuldt sengeleje for far i flere
dage, når han ind imellem ikke kunne undgå at
blive sparket af hestene. Hekseskud kaldte man
det.
For mor var der også en benzintank ud til landevejen at passe – selvbetjening fandtes jo ikke, så
det var en selvfølge, at min spinkle mor også
klarede den side af tilværelsen, og hele vejen
igennem var hun en enorm stor hjælp i hverdagen. Efterhånden krævede virksomheden større
arbejdskraft, og der blev råd til både lærlinge og
svende, så mors arbejde flyttede ind i hus og
have – ikke sådan, at der blev mindre arbejde for
hende, for svendene var mange gange på både
kost og logi.
Lærlingene var dog oftest fra selve byen eller
omegnen, men kosten skulle jo alligevel på bordet
flere gange om dagen. Efterhånden blev der dog
råd til hjælp til storvask én gang om måneden. En
lille efternøler var der nu kommet til, og svendenes arbejdstøj skulle jo også vaskes.
Når fru Jørgensen kom for at hjælpe med storvasken, dampede det op fra kælderen, hvor hun
kogte alt tøjet i den murede gruekedel. Den var
blevet varmet op ved åbent ildsted, og derefter
vaskede fru Jørgensen alt tøjet på vaskebræt. Jeg
var meget fascineret af hendes hænder, som blev
fuldstændig opløste og rynkede i det varme
sæbevand en hel, lang dag. Hvad hun fik i rede
penge, er jeg ikke helt klar over, men da hun var
utrolig glad for mad, var hun meget taknemmelig
for de 5-6 måltider mad, sådan en lang arbejdsdag kunne indbringe. Men det var hende nu vel
undt, for hårdt har det været efter min målestok i
dag, hvor vi har maskiner til alt.
Vi var nu en lille flok børn på storesøster Ellinor,

Drastrupsmedien Esse i 1935. På et skilt står, at man bare skal trykke på knappen, så kommer mor og
tanker benzin til kunderne – døgnet rundt.
storebror Leif, jeg og lillebror Bjarne, så der var
nok at se til, men vi har aldrig hørt min mor klage
– hun var den stille, blide og tålmodige, men dog
kun til en vis grænse - men det var meget velovervejet, inden hun reagerede. Sladder fandtes ikke i
mors stuer, aldrig et ondt ord om nogen, og blev
det forsøgt, fik mor det omgående bagatelliseret.
Mor havde mange bekendte, men kun de virkeligt
gode venner og familie fandt plads i hendes liv.
Hun fik efterhånden også mere tid til at deltage i
forskellige tiltag med folk fra byen, bl.a. ved at
deltage i en læsekreds, håndarbejdsaftener,
foredrag, gymnastik og meget andet. Og det lå
hende meget på sinde at gøre os til velopdragne
børn og at give os den bedst mulige uddannelse, i
form af gode skoler, gode interesser (sport og
kultur), klaverundervisning og meget, meget
andet.
Og sådan svandt årene i landsbyen, mens vi børn
voksede op. Da far i 1971 blev alvorligt syg, var
mor selvfølgelig også parat til at passe og pleje
ham derhjemme, til han døde den 10. marts 1972
– samme dag, som hans 6. barnebarn kom til
verden. Som mor stille sagde til mig, da hun
samme dag så min nyfødte datter: ”Når der går
én, så kommer der en ny!” - Er sikker på de mødtes på vejen!
17

Jeg kunne skrive meget mere, men slutter af med
at vedlægge en gammel stil, skrevet i 1948 til en
terminsprøve i 4. mellemskoleklasse på Brøndsteds Skole i Aalborg - og som jeg synes giver et
godt billede af tiden fra dengang i DRASTRUP.
Jytte Christoffersen, Hasseris

Hjemme hos os, når der var svendeprøve. Far og
mor i baggrunden byder indenfor i 1958.

Og stileemnet var...
Fortæl om den by eller den egn, du bor i.
Syv kilometer syd for Aalborg ligger en lille by, som hedder DRASTRUP. Der er næppe mange, som i det
hele taget lægger mærke til, at der er en by, da den kun består af en halv snes huse og nogle få gårde og
kun én landevej, som ved købmandens hus slår et sving mod vest.
Byen er ligesom delt i to dele: Den østlige del består af større eller mindre huse, mens den vestlige del
består af gårde og et eneste stort hus - nemlig skolelærerens (Knudsen).
Kommer man fra øst og kører ind i byen, ser man at flere rækker piletræer står som læ for den. Til højre,
hvor køerne veltilfredse står og gumler det saftige grønne græs i sig, strækker sig de flade grønne enge,
som er skilt fra hinanden ved grøfter og hegn. Til venstre ligger den mørke dystre skov, som dog med
årene har mistet noget af sit mørke præg og nu viser sit milde åsyn. Af og til kommer et spidst hoved til
syne, men det fjerner sig straks igen:
Det er Mikkel, som vil se om alt er vel i den lille by.
Midt i byen ligger det store mejeri. Her er travlhed overalt og spektakel af mælkespande og klirrende
flasker. Her fra udgår også egnens mælk. Den tappes på flasker, som sættes i flaskenet, hvorefter mælkebilerne kører ind til storbyen Aalborg - alt imens at flaskerne i nettene muntert og klirrende synger deres
egen melodi. Her drøftes også dagens nyheder - både store og små.
Ved siden af mejeriet ligger et lille hus med et værksted, hvor fem sorte smede arbejder - dag ud og dag
ind, somme tider også om natten.
„Hist hvor vejen slår en bugt“ ligger købmandens gamle, gule hus med en lille forretning i den ene ende
af huset. Her kan man købe alt - kolonialvarer, kul og koks - kort sagt alt lige fra knappenåle til biler. Her
ses det så, at byen deler sig i to dele - gårdene til den ene side og de større eller mindre huse til den
anden side.
Imellem gårdene troner lærerens store røde hus, som en høg i en spurverede, og med solen glintrende i
de blankpudsede ruder. Og fra gårdene lyder der spektakel af maskiner, vrinskende heste og hønsenes
kaglen fra hønsehusene.
Vest for byen hæver sig en høj bakke. Set her oppe fra ligger byen i en dal - med bakken, som hæver sig
beskyttende omkring den. Pludselig oplyses hele byen af et lysskær oppe fra bakken. Et drøn og en susen
høres - og en bil er kørt igennem.
Således suser den ene bil efter den anden igennem den lille by - og sikkert uden at nogen lægger mærke
til dens særegne skønhed.
Men livet går sin gang i min lille
by - DRASTRUP
Jytte Mortensen 1948

Smedien i Drastrup set fra
luften i 1950-erne
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Genforeningsstenen i Tostrup
Med udgangspunkt i „Kunst og Mindesmærker“, der findes i vores område har Bjergposten i år valgt at
bringe to kendte forfatteres historier om den lille, næsten undselige sten i Hasseris Å.

Johannes Vejlager skrev i ”Genforeningsmindesmærkernes
Historie” fra 1939:
”En Aa, hvis Vand klukkende skvulper om og over større og mindre Sten, slynger sig bugtende gennem
Tostrup By, der ligger fredeligt, halvt gemt mellem høje lyngklædte Bakker. Og i en af Aaens største Sten,
som ligger, saa den kan ses af alle vejfarende, er der af en ung Mand, Carl Larsen, Søn af Gaardejer
Anton Larsen, Tostrup indhugget: SØNDERJYLLAND 9-7 VUNDET 1920
… Og dette paa sin Vis enestaaende og ejendommelige Genforenings-Mindesmærke har siden den 9. Juli
1920, til hvilken Dag Ordene var indhugget i Stenen, ligget som Aaens Glædesbud om en lykkelig Stund,
der sent vil glemmes i vort Folks Historie.”

Stenen set fra Tostrupvej
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Maleren Anders Hune fra St. Restrup skrev følgende historie i 1958:
„Fra Nibe til Thostrup“
„Jeg staar af rutebilen i Thostrup og gør klar til at hente tegneremedierne frem fra rygsækken. Maaske
har man indrettet sig noget upraktisk, da det nu vil vare en tre, fire timer inden bilen vender tilbage, og
jeg kan faa befordring hjem. Man burde nok have haft en cykel, men nu har jeg i aarenes løb vænnet mig
til at være foruden og har i den ufrivillige ventetid, der opstaar mellem to afgangstider, lært at godtage
det uforudsete som en forbundsfælde, der gør tilværelsens forløb afvekslende. Cykler og knallerter kan
være gode nok for unge mennesker, der skal af sted til et lørdagsbal, men en knallert henslængt paa en
grøftekant som et stedsevarende incitament, er en misforstaaelse. Der er desuden det ved cykler – i
hvert fald med den, jeg havde – at der altid er et eller andet i vejen, og at den aldrig er klar til øjeblikkelig brug; saa mangler der et katteøje, og saa har pedalarmenes lysreflekser ikke den lovbefalede styrke,
og hvad ved jeg. Holde bil i en tid, hvor selv en beskeden færdselsforseelse medfører et bødeforlæg af
en størrelse, der nødvendiggør, at man maa optage nyt kreditforeningslaan i sin ejendom, tør man heller
ikke indlade sig paa. Nej, maa jeg bede om rutebilen, hvor man overlader chaufføren alt ansvaret.
Jeg vælger til gengivelse i skitsebogen en plads inde midt i byen, der hvor broen fører over Thostrup aa.
Et motiv, der rummer en helt H.C. Andersensk eventyrstemning. Alt i alt er det hele uforandret, som da
jeg for første gang besøgte stedet for tredive aar siden. Kun er den gamle bro af granithugne sten med
det haandsmedede jerngelænder afløst af en mere tidssvarende af beton. (paa tegningen broen, som
den var) – Her paa stedet findes vistnok landets mindste og ejendommeligste genforeningsminde i form
af en natursten beliggende midt i aaen. Her har en dengang ung karl i Thostrup, i dag gaardejer samme
sted (navnet har jeg ikke present) paa stenens bredside, der kløver strømmen, med hammer og mejsel
indhugget genforeningsaarstallet 1920.
Smukkere, værdigere og mere uprætentiøst kan den slags ting vist nok ikke gøres.“
(Fra bogen „Dage ved Limfjorden“ 1958)

Anders Hunes gengivelse af genforeningsstenen. Bjergposten hører gerne fra dig, hvis du kender andre
historier om den lille genforeningssten
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Carl Jørgen Qvist fra Sønderholm
I artiklen om Erhard Holger Buchholtz´ erindringer
er navnet C. J. Qvist dukket op. Det skyldes, at han
i 1994 havde skrevet overskrifter til alle E. H.
Buchholtz små historier - og han havde også
sammensat et meget stort navne- og stedordsregister. Birgit Øskov, den daværende formand for
slægtshistorisk forening i Aalborg, gjorde arbejdet
færdigt, og i 2003 blev materialet udgivet som
bog. Bogen kan lånes på biblioteket, men den kan

også findes på nettet, så man selv kan finde frem
til flere interessante historier. Søg blot under erhard holger buchholtz register - så dukker de 38
sider op.
I bogen „Fra Himmerland og Kjær herred - 2004“
har Birgit Øskov i øvrigt skrevet en længere artikel
om hendes store held, da hun - i færd med at
finde noget helt andet - tilfældigvis fandt det
meget interessante materiale, som C. J. Qvist
havde lavet.

Carl Jørgen er hjemme på besøg i Sønderholm.

Kamma Ørndrup fortæller her lidt om, hvem C. J. Qvist var:
„Min lillebror Carl Jørgen Qvist er født i1931 i
Sønderholm. Vores forældre hed Meta og Niels
Qvist, og vi boede på en stor gård midt i Sønderholm by – Postgården.
Vi tre store børn Søren, Erik og jeg er noget ældre
end Carl Jørgen, og vi syntes selvfølgelig, at han
var en sød og sjov lillebror og „lidt af en ener“. Vi
gik alle sammen i Sønderholm skole, og i vores
barndom besøgte Carl Jørgen tit vores fars bror
Carl Qvist og hans kone Johanne i Godthåb Johanne som i øvrigt var barnefødt Klitgård og
stammede fra Drastrup. Farbror Carl var, ligesom
vores egen far, sognefoged, og da tante og farbror ingen børn havde, tilbragte han mange timer
sammen med dem. Enten cyklede Carl Jørgen
derover til gården, der lå lige først i Godthåb på
Tostrupvejen, men jeg husker så sandelig også de
gange, vi børn har taget toget der over - fra
Sønderholm Station.
Vores hjem var et skønt sted at være, men i 1945
brændte gården desværre. Der var intet tilbage af

Her sidder Carl Jørgen og mor ude i haven.
Brugsen og vores skole er i baggrunden.
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Far og Carl Jørgen er ved at ordne riven inden høst. Det er et maleri jeg selv har malet.
den - ud over en længe, som lå bag ved købmanden Ejvind Kjærs hus på hjørnet af Nibevej og
Mejerivej (Tjelevej). Far havde oprindelig bygget
den til grise og ungkreaturer og med en vognport,
men Husflidsforeningen kom til at benytte lokalet,
og senere blev huset lavet om til beboelse.
Carl Jørgen blev uddannet til lærer i Århus, og han
fik arbejde i Aalborg på Sønderbroskolen. Han
boede godt nok i Aalborg, men han var tit i
Sønderholm, hvor han bl.a. besøgte familien. Far
havde bygget en ny gård på den anden side af
Nibevejen, og da vores forældre senere byggede

Vestervej nr. 3 i Sønderholm. Huset byggede
vores forældre i 1957.
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et hus på Vestervej nr. 3, kom Carl Jørgen også tit
her til.
Min bror Søren og hans kone Else flyttede først til
Farstrup og senere til Års. Min anden bror Erik og
hans kone Gerda boede først i Tostrup, men da
gården i Sønderholm skulle overtages efter vores
forældre, flyttede de her til. Jeg blev gift med
slagtermester Alex Ørndrup i Ranum, og butikken
her kom vi i øvrigt til at drive i over 40 år! Carl
Jørgen forblev ugift. Han brugte derimod en
masse tid med at studere og læse gamle historier og tale med ældre menneske - for det var
hans interesse.
Jeg vidste godt, han arbejdede med slægtshistorie på vores forældres side og med lokalhistorie, holdt foredrag i Restrup og udstillinger
og salg af tegninger i Sønderholm, men det var
egentlig ikke noget, han snakkede så meget om.
Det er faktisk også først på mine ældre dage, at
jeg er blevet klar over, hvor meget han egentlig
har skrevet. Husk på, jeg var jo i Ranum og havde
travlt med slagterbutikken og de to børn, vi
senere fik.
Jeg har altid holdt meget af at gemme på gode
minder, og Bjergposten nr. 15 fra 1991 har jeg
selvfølgelig altid haft liggende. Her har Carl
Jørgen nemlig skrevet en meget lang artikel om

årene, og fundet nogle tegninger over de gamle
gårde fra Sønderholm, han havde haft liggende.
Nu findes det hele på Arkivet, og her kan det
komme til at gøre gavn for dem, der måske er lige
så interesseret i historie, som Carl Jørgen var.
Kamma Ørndrup, Løgstør
Et af Carl Jørgens lysbilleder. Her er det Tjelevej nr.
3 efter at nogle udbygninger er fjernet. Beboelsen
er den oprindelige gamle bygning fra Postgården.
hele Sønderholm og omegnens historie, og om
hvordan „Postgården“ så ud i gamle dage. Det er
godt skrevet, og han inddrager også min mors
beretning om forholdene dengang, og jeg er
faktisk helt stolt over alt det, han har fundet frem
til. Det imponerer selvfølgelig også en søster, når
Peter Jørgensen fra Godthåb (den mangeårige
formand for Lokalhistorisk forening for Ellidshøj,
Svenstrup og Godthåb) skriver til Bjergposten:
„Jeg kendte C. J. Qvist i en årrække, fordi hans
familie oprindelig stammede her fra egnen. Jeg
fandt hurtigt ud af, at C. .J. Qvist var god til at
støve arkivalier op, og han var rasende god til at
læse de gamle skrifter, både den gotiske håndskrift og den langt sværere skrift fra 1600-tallet!
C. J. Qvist var tit på besøg på Landsarkivet i
Viborg og på Rigsarkivet i København, og med den
store interesse, han havde for det kildehistoriske,
var han en af den sjældne, men meget betydningsfulde og koncentrerede personligheder, som
et lokalsamfund slet ikke kan undvære. Det er
selvfølgelig altid spændende at lede efter gamle
forhold, men det var også vigtigt for Carl Jørgen
Qvist at formidle det videre, og han kunne skrive,
så vi alle kunne forstå det. Han bidrog med flere
billeder og arkivalier, da vores arkiv i Godthåb
startede op, og vi har haft et godt samarbejde, da
han bl.a. skrev bøgerne om Godthåb sogn, og
Ridemands Mølle. Det er helt sikkert, at hans
store arbejde indenfor slægts- og lokalhistorie
glæder mange i dag, men også vil gøre det i tiden
fremover.“
Da Carl Jørgen døde i 2002, var det hans ønske at
ligge begravet ved siden af farbror og tante på
Godthåb kirkegård. Vi i familien har så senere
afleveret nogle af de mange lysbilleder fra
Sønderholm og omegn han havde taget i løbet af

C. J. Qvist har forfattet: „Ridemands Mølle“ i
1978,“Godthåb Sogn“ i 1984,“Evald Tang Kristensen og Lars Hansen Dun“ i 1989,“En
Himmerlandsk bondeslægt 1487-1978" i 1989,
„Bjergposten“ i 1991, „Hanen“, „Register til
Erhard Holger Buchholtz“ i 1994 og måske flere.
Han var æresmedlem af Den slægtshistoriske
forening for Aalborgegnen og han har illustreret
„10 år jubilæumsskriftet for Sønderholm Borgerforening“ i 1975 og måske flere.

Postgården 1929

Gården „Lykkeseje“, som er tegnet af C. J. Qvist, lå
midt i Sønderholm by. Nu kaldes stedet for „Texaco-grunden.“
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Luftfoto fra 1957 af en del af Sønderholm. De nærmeste huse ligger, hvor Postgården tidligere lå.

Lidt om kartoflens barndom
I årene under og efter 2. verdenskrig avledes der
en del kartofler i Nørholm. Man begyndte så småt
at bruge maskiner til optagning, først var det en
udsmider, der smed kartoflerne ud over marken,
hvor de så skulle samles op. Men da traktoren
kom, kom der også torækkeroptagere, som lagde
kartoflerne i rækker bag sig, og dét gjorde arbejdet betydeligt lettere. Senere kom mere avancerede maskiner til.
Da Rønnov Andersen havde anskaffet en torækker
maskine, spurgte Niels Mogensen, hvad han tog
for at køre kartofler op, da fik han til svar: ” 1
krone i minuttet” (prisen var 60 kr. i timen) ”Ja,
men du kan da ingenting lave i et minut. Det er jo
forbi med det samme” sagde Niels. ”Så kan du
give 60 kr. i timen” og det kunne Niels da forstå,
for i en time kunne der laves meget med sådan en
maskine.
En del kartofler blev solgt til Spritfabrikken på
forud indgået kontrakt. Fabrikken var til de fleste
tider meget kritisk med kvaliteten, men når der
var mangel på kartofler på grund af dårlig avl,
eller fabrikken fik brug for flere, kunne man godt
levere kartofler af dårlig kvalitet. En tid kørte der
et omrejsende kartoffelkogeri omkring, senere
blev kartoflerne sendt til kartoffelkogeriet i
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Vegger, eller man kørte hen på mejeriet og fik
dem kogt til ensilering og opfodring. (se også om
avlen i Nørholm-bogen s. 159).
Uddrag af Erhard Holger Buchholtz´ erindringer i
Nørholmbogen: ”I min tidligste barndom (181020) kendtes kartoflen såre lidt her på egnen.
Mange gamle folk havde aldrig smagt dem og
foragtede dem som svineføde. Min far og den rige
Jens Drejer købte hvert år til vinterbrug 4 skæpper
hver af gartneren på Restrup, og ellers var der
ingen der købte. Den tids folk forstod heller ikke
at dyrke dem, thi man huggede i begyndelsen
hullerne, hvori kartoflerne blev lagt, med en
stålstang. De kom dybt ned og glemte til dels at
komme op. Det var i kartoflens barndom”.
Niels Mogensen, Nørholm fortalte, at han i hans
barndom ca. 1890, skulle sammen med sine
søstre sætte kartofler på Lyngen (nu Nørholm
Skov). Først gravede de et hul med en spade,
derefter havde de en spand med fåremøj, hvoraf
de tog en håndfuld med hænderne og kom kartoflen deri, og hullet blev derefter jævnet. Det var
ikke ene i Nørholm, man brugte den fremgangsmåde, det blev også brugt på andre egne.
Harald Bang Nielsen - 1970

NØRHOLMBOGEN
De første Nørholmere boede i Mellemholm!
Ja, det kan man læse meget mere om i bogen
Bidrag til Nørholm Sogns Historie, der netop er
ved at blive genoptrykt, og vil være klar til salg
fra den 1. februar 2014 – læs mere om dette på
side 28.
Bogen er skrevet af Lars Frederiksen, der er
født i Nørholm i 1887. I 1911 dimitterede han
som lærer fra Ranum Seminarium, og nåede at
fejre 40 års lærerjubilæum i Houlbjerg, inden
sin pensionering.
I forordet til bogen skriver Lars Frederiksen
bl.a.: I 1935/36 havde jeg Aarskursus paa
Lærerhøjskolen i København. I Efteraarsferien
1935 deltog jeg i et Kursus i Hjemstavnslære.
Deltagerne fik her lejlighed til at besøge Arkiver og Steder, hvor de kunde finde noget om
Hjemsognet. Derigennem vaktes min Interesse
for de for længe siden bortgangne Slægters Liv
og Virke, og fra den Tid tog jeg fat på at samle
ind til mit Hjemsogns Historie.
Og han fortsætter: Jeg haaber, at det Arbejde,
jeg i min Fritid har syslet med i de 25 Aar, der
er gaaet siden 1935, maa blive paaskønnet ved,
at Bogen maa finde mange Læsere.
Allerede inden denne genoptrykning af bogen,
har den fundet mange læsere, idet den tidligere er blevet trykt og genoptrykt i 1977 og
1980, hvor den blev revet væk!

genoptrykke bogen, og et tilbud om at være behjælpelig med at digitalisere teksten, så den kunne
danne grundlag for en mere professionel og læsevenlig opsætning af bogen.

Bogen er oprindelig skrevet i hånden og blev i
1960 overdraget til Nørholm Bibliotek, der ved
bibliotekets nedlæggelse videregav den til
Lokalhistorisk Arkiv.

Henvendelsen har betydet, at bogen vil være salgsklar til februar, efter mange timers frivilligt arbejde
og økonomiske tilskud fra de to ovennævnte foreninger og Aalborg Kommunes landdistriktsmidler.

I 1976 blev det håndskrevne manuskript så
maskinskrevet af Inger Juhler, Nørholm Skov, og
disse maskinskrevne sider blev grundlaget for
udgivelserne i 1977 og 1980.

Da Lars Frederiksen forlod Nørholm omkring 1910,
dækker bogen primært perioden fra Oldtiden til
dette år. Vores plan er derfor, at der i 2014 vil udkomme et Bind II, der vil indeholde bidrag til de
seneste 100 års historie i Nørholm Sogn.

I 2012 henvendte Marianne Juhler (d.a. Inger J.)
sig til Nørholm og Omegns Borgerforening og
Lokalhistorisk Forening med en opfordring til at

John Louis Ejdrup
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SØG bare i vore lokalhistoriske arkivalier
Lokalhistorisk forening har fået ny hjemmeside – www.lokalarkiv-sonderholm.dk – under menupunktet
SØGNING, har du nu mulighed for at finde ud af, om vi har nogle arkivalier, som du kan være interesseret
i at se nærmere på.
På hjemmesidens forside klikker du på menupunktet SØGNING – herefter ser du følgende:

Periode
Søg

Ryd

Sæt markøren i Fritekstsøgning og skriv f.eks. andelsmejeriet mellemholm – klik så på Søg-knappen.
Nu kommer et billede, der indeholder følgende oplysninger:

Reg. nr. A464 henviser til det, der i fagsproget hedder en arkivfond – det er en samling af dokumenter,
der hører til en bestemt person eller virksomhed. Disse dokumenter opbevarer vi normalt samlet i en
arkivkasse.
Reg.nr. B76 henviser til et billede, og der vises oven i købet en miniature af det aktuelle billede. Desuden
kan der i sjældnere tilfælde forekomme andre bogstaver.
Klikker du nu på linien med A464, fremkommer der et nyt billede som vist på modstående side:

26

Her ser du en specifikation af de dokumenter og andre materialer den konkrete arkivfond indeholder – og
normalt vil det være de materialer, vi har vedr. personen eller virksomheden.
Får du nu lyst til at kikke nærmere på nogle af dokumenterne eller billederne, så er du velkommen på
arkivet i åbningstiden, så finder vi gerne de ønskede dokumenter frem til dig.
Får du spørgsmål ifbm. søgningerne, er du velkommen til at sende os en mail f.eks. via menupunktet
KONTAKT.
Held og lykke med SØGNINGen

Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening i Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne
Peter Stoffersen - Hasselvej 3 i Nibe - Telefon 98341302 - Mobil 40178302 Mail:
pestoffersen@gmail.com (formand)
John Ejdrup - Mellemholmvej 37 i Mellemholm - Telefon 98341216 - Mail: john.ejdrup@gmail.com
(næstformand)
Henning Klitgård - Nibevej 146 i Drastrup - Telefon 98188933 - Mail: hklit@home2gvdnet.dk (kasserer)
Karen Hansen - Sønderholm Hedevej 70 i Sønderholm 98341141 - Mail: karen.john@hansen.mail.dk
(sekretær)
Tove Bang - Nørholm Villavej 20 i Nørholm - Telefon 98341493
Jon Jensen - Vestervej 27 i Sønderholm - Mobil 21565097 - Mail: aldal.jensen@gmail.com
Flemming Gravesen - Straussvej 28 i Frejlev - Telefon 98343522 - Mail: fg@mail.tele.dk
Per Mølgård - Lille Volstrupvej 65 i Tostrup - 98389168 - Mail: permolgaard65@gmail.com (suppl. og
medlemskartotek)
Gunnar Jensen - Tostrupvej 240 i Restrup - Telefon 98341583 - Mail: gunnar_jensen@mail.dk (suppleant)
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Arrangementer i 2014
Generalforsamlingen finder sted onsdag den 12.
februar 2014 kl. 19.30 i Sønderholm Sognegård.
Herefter vil en Bent Elkjær fortælle om postvæsenets udvikling i vores område. Foreningen er vært
ved kaffe og brød.
Forårsturen går til Oxholm Kirke på Vestre
Skovvej 3 på Øland. Onsdag den 23. april kl.
19.00 vil Bent Hedemand fra Frejlev bl.a. fortælle
om stedets historiske relationer til vores sogn, og
om de mange år, han har været pastor i embedet.
Kaffe og brød serveres på Gjøl Kro og prisen pr.
deltager er 50 kr.
Der vil være mulighed for samkørsel fra Sønderholm kirke kl. 18.00.

Nørholm-bogen - „Bidrag til Nørholm Sogns
Historie I. Oldtiden – 1910“
NB! Klar til salg fra 12. februar 2014.
Normalpris: 200 kr. Medlemmer af Lokalhistorisk
Forening kan købe ét eksemplar for 100 kr.
Sådan køber du bogen:
Kan købes på arkivet i åbningstiden eller pr. email til: john.ejdrup@gmail.com eller ved at
ringe til John Ejdrup på 2147 3394 eller Tove Bang
på 9834 1493
Vi sender også gerne bogen mod et forsendelsesgebyr på 45 kr. og forudbetaling på kontonr. 3701 571452. Ved køb af 2 bøger til normalpris fremsendes uden gebyr.
OBS! Nye åbningstider: 1. onsdag i måneden kl.
19-21 og 3. onsdag i måneden fra kl. 14-17.
Begge dage vil der være to bestyrelsesmedlemmer, som ser frem til jeres besøg og vil være
behjælpelige med lokalhistorien. Bare kontakt os,
hvis du har et ønske om at besøge Arkivet en
anden dag.

Den årlige Sommerudflugt går til Vildmoseporten på Biersted Mosevej 277 ved Biersted.
Onsdag den 18. juni kl. 19.00 vil en guide fra det
forholdsvis nye Egns og oplevelsescenter i St.
Vildmose fortælle om mosens historie, om de
populære Vildmosekartofler, og vi vil besøge
nogle af de mange forsøgsgårde på stedet. Kaffe
og brød får vi serveret i én af gårdene og det
koster kun 30 kr. pr. deltager.
Der vil være mulighed for samkørsel fra Sønderholm kirke kl. 18.00.

Besøg også vores nye hjemmeside:
lokalarkiv-sonderholm.dk og bliv inspireret til at
„hige og søge i gamle bøger....“ på en helt ny
måde!

Hvert år kan man se frem til Arkivernes Dag på
Stadionvej 2 ved Sønderholm skole. Her vil der
være kaffe og the på kanden samt hjemmebagte
småkager. Dørene holdes i 2014 åbne lørdag den
8. november fra kl. 14 – 17, og der vil være en
udstilling over et aktuelt tema, som er annonceret
i Nibe Avis forinden. Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, og medbring gerne personlige
eller forenings arkivalier, som arkivet er meget
interesseret i at opbevare eller kopiere.
Emnet omkring ”Kunst og Mindesmærker”
Næste år vil vi i Bjergposten beskæftige os med
Konsulens bro i St. Restrup Skov. Hvis du har en
god historie eller billeder liggende om denne
gamle bro, må du gerne ringe til Karen, tlf. 98
341141.
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Desuden kan du her finde billeder, der ikke blev
plads til i Bjergposten.

