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AF EN FRE''LEV - DRENGS ERINDRINGER.
og
i 1906- I 19?8 fortalte
er fOdt i Frejlev
,Jens KlitgArd
sin
tid.
1iv
og
sit
om
efterkommere
skrev han for sine
om barndoms og ungEer gengives den deL, hvor han fortaller
egnen
pa
Frejlev
domsArene
jeg husker tit-bage,
er fra jeg var 5 - -5 ltt
Det langste
9lboede vi i hulet som Magrethe og Lars Bent har nu Nibevej 308.
som det
Fgr min tid havde vi boet 3 steder , fa.rs|u i I'Igllemarken,
jord
vidt
pi
e&
som
ejendom
far
bygget
og
hedd.er, der havde mor
i
,Jensens
ejendom
Marinus
.Jens
jeg ved var fra min bedstefar
var
i
sin
Denne
ejendom_
ejer.
Ngrgird
Earry
den som nu
ir"j1ev,
vi
en
Derefter
boede
St.Restrup.
under
tid en stor fasteg&rd
ved Duedalsvejenr
pa hjarnet
ejendom der liggei
lige neden for
Der hgrte
jeg
vist
hed
den
ved
"Mpllegarden'f.
Kiobakken, si viat
pA
hgjeste
areal
lir
det
den
ejendommen,
i sin tid en mglle til
jeg
husker
men
nu
nedrevet'
er
sydOst for ejendommen, den
lidt
verdenskrig.
nedrevet lige efter fgrste
den blev fgrst
den go[t,
lidt
ligger
lille
hus
der
sted vi boede var i et
Det tredie
pA
vejen
der
af
venstre
side
i Frejlev
ovenfor brugsforeningen
flyttede
Mark.
Dernast
og Frederikshoj
tillakvarteret
gAr op til
jeg husker
det var ca. 1.91-2, og si vidt
centralhuset,
i; si tif
vidt jeg
s
i
h
e
r
,
o
g
var det i 1913 centralen blev installeret
mineden
ca.
kr.
om
80
hr.lsker var lonnen for atpasse centralen
ved
kunne
tjenes
det der dengang
til
€r god hjalp
ir,
de fgrste
jo
mest mor der Passede centralen.
det var
at gA pi erbejde,
Der var ca.
5 - 5 tilbage,

20 landejendomme i Frejlev
lige uden for
og de ligger

dengdhg, nu e11 der kun
det egentlige
byomride.

vi var en overg:ang 6 sgskende hjernme, Dagrry, Elna, Magrethe,
der var mange at skaffe mad og EO1
-g Kristiane,
Jens, Kirstine
giet sultne i seng, nyt Eo1 uar vi jo ikke
tiL, men vi har aldrig
det ngdvendige for at kunne begi os
med, rnen vi-hlvde
forvante
mellem andre.
i sengi, husker jeg eng:rng Dot og far
Evad angi.r at gA sultne
gerne tiJ' pa
ikke var hjernme, a"t var nok en sOndag, de hjalp
vi skulle
Restrup Kro, mor med at vaske op, far med at servere.
jeg
pi
husker
om vi fik andet end sukker
aften,
have klemmer til
at
skare
red
meg vi var jo sul-tne, si Dagny havde travlt
ikke,
en
og spist
os hver gang vi havde fiet
hun spuigte
hleruner,
klemme, oft vs. virr-e have en mere, sagde vi )2, kunne Dagny udsagde vi beskedent nej
at fylde",
ikke til
bryde: "I er da heller
tiJ-'
en
godt
fi
mi
i
ilamen
hun:
sagde
tak,
6.r, at jeg tankte, det
lreg huiker ogsi selv om jeg kun var 6'1
jo tjenes
si mange b4rn' .Pen€tene skulle
var dyrt, at kgbe mad til
tgrvegravmed plejI'
tarskning
i grusgrav,
ved aL gi p6 erbejde,
man fir
som
timelan
tilsvarende
tit
en
ikfe
var
det
og
ning m.m.
i dag.
verdenskrig.
fgrste
Min barndom var lige fgr under og efter
dengang. -der
lanningerne
elq
mere
UetyAef:-gt
steg
Varepriserne
til'
flittigt
hja1p
vi
baxn
si
pristilsregulering,
.rar ingen
os
sommeren,
orn
stakning
og
rejsning
Lgrvegravning,
roelugning,
regrel
til
som
vi
hjalp
kaitoffeloptagning,
med
vf
efter5ret-hiafp
fra 10 irs alderen.
skolegangen' men jeg tror
Lgrv ud forsgrmte vi tit
Nir vi pillede
skol-emulkt.
nogen
med
fir korn af
aldrig

3

rerer
Knudsen vidste
godt det var ngdvendigt
med vores hjarp i
tgrvene,
vi krarede da ogs& vores rektier
rigesi
godt som de
andre bgrn, der havde tid til
at passe deres skolegang.
Vi var tre til
at trille
|-,orv ud med hver sin tril].,ebzlt.
vi m&tte kun l-asse 20 Lerv pi boren, hvad vi syntes var for lidt,
men
jeg er siden blevet krog pi at det var et passende ant,ar, de var
jo vide-og
-forholrl".vi,s tunge, si det var vist et meget fornuftigt
synspunkt far havde desangAende, vi blev da heller
aldrig
sarlig
tratte
af at trille
med torvene.
.reg husker som 13 ' L4 irig
da jeg var med Marie og severin
i
mosen for at g:rave Eglv t,iI privatforbrug,
da trirlede
Marie og
jeg torv ud, og havde henholdsvis
32 - 36 Eorv p& boren hvergangl
jeg
godt bLive tret,
da kunne
men da var der ogsi ridt
mere rait
pi. Marie og severin var jo unge og arbejdsivrige,
jeg
det fik
at nrarke, jeg mitte hange i, og det var forresten
dengang jeg gi[
- den blev mast.
med en mus i treskostgvrerne
en hel formiddag
jo stadig mest om mig serv
Tilbage til
6 irs alderen,
det blir
jeg fort,aller,
Jeg havde en god kammerat pi min egen alder , og
han hed Anker/ var sgn af severin christensen
Frejlev,
de havde
en Iille
ejendom som Ie, lidt
neden for vestre
skore, Anker har
den forresten
endnu, men jorden er lejet
ud. Der var jeg nede et
par gange om ugen, de havde kq,et, ka1ve, girise,
heste og meget
andet som interesserede
drenge i den alder,
og si havde Anker
betydeJ-igt
mere J-egetoj end vi havde hjemme hos os, jeg spiste
ogsi tit
dernede og fik af og ti1 lakkerier
som vi ikke fit<-triemRe, jeg husker vi fik
honning og rejer,
men rejerne
kunne-jeg
ikke lide.
r mange ir vedblev jeg med at besoge Anker, han vlr
enebarn EA jeg var altid
velkommen der, vi fik mange timer til
jeg havde ingen lovsav denat gA med lgvsavsarbejde
og lignende,
gang, Anker besogte dog ogsA mi9, men ikke sA tit
Jeg, havde ogsi. mang:e fatre,
rollinger
som vi
kald.te
dem,
Nzrgirds
drenge, de var ikke ret store som bgrn, derfor ggenavnet
ni.r de mugede i kostarden
var de to om at trilre
boren, der var
jeg vist
lige si meget henne som hos Anker.
Norgirds ejendom val jo en del stgme end Severin Christensens,
sA der var bide frere
kaer og heste,
desuden havde vindmglle,
tarske og hakkelsesmaskine,
da jeg blev ridt
eldre 11 - L2 ir,
hjal-p jeg sommetider til
derhenne, men det var'ganske frivilIigt,,
Earry fik
forgvrigt
en hind i hakkelsesmaskinen
og misted.e 4
fingre,
da var jeg herdigvis
ikke derhenne. Tiden gik ogsi derhenne med leg bride ude og inde, de havde ogsa mere legeto3
end
vi havde, jeg husker jeg lavede en gevardig
byttehander
med en
af drengene,
de havde en liLLe
dampmaskine, som bl-ev varmet op
med sprit
vandet l'.oEte, si kunne den sette en gevardig
til
eait
smA maskiner,
den kunne ogsi fLalbe,
9p, og trakke forskellige
jeg rnig for et eller
den tiltuekede
andet hjemnregjort,
husker
ikke hvad, den havde Kristian
og jeg megem sjov af.
1915 byggede Ngrgirds
nyt stuehul , ed.- 10 g-"tge ZO m, d,et var
i vore gJrr? et kenrpehus med udnyttet
kalder
og tagetag€,
men de
var jo ogsi. mange bern, ag med bedsteforaldre
pA aftagt,
pige og
karl.
Byggeriet
kostede ?000 kr. kan jeg huske.
Byggepladsen var vi bgrnE legeplads
i flere
uger, jeg husker
tyderigt
vi hoppede fra bjelk
til
bjalk
over kerderen,
utroligt
det gik godt, nu var der bedre plads til
at vare inde, og vi bsin
var ogsi tit
henne ved rolli.ngerne.
Marie og Dagny trar €ient ved
Ngrgirds.

i Frejlev,
var der soldaterindkvatering
Under fgrste verdenskrig
vi havde dog ingen indkvateret
Sgnderholm og Restrup,
Drastrup,
hos oS, det var kun pi g&,rdene. Vi bgrn var meget interesseret
som sol-daterne havde
i og om de skyttegrave
i soldatergvel-serne
for os.
det blev ogs& Iegeplads
gravet sgnden for frejlev,
og danskere som de veJ- ggr den dag i dag, jeg
Vi legede tyskere
fast og ikke kun i
altsi
husker der boede en kapt,ajn i Frejlev,
som var militertosset,
han havde en datter
indkvarteringstiden,
hun var 13 A.r, og hun var sergent pi det ene hold. Vi laved.e selv
men af de
de var skan godt efterlignet,
vores sabler og gevarer,
mere fredeJ.ige sysler var ogsi. badning i Easseris i neden for
skulsatte kroge ud om aftenen,
der fiskede vi ogsi il,
Frejlev,
den var javn
op neste moreJen for at hente fangsten,
le sA tidlig
Kristians
til
og
og god. Eusker ogsi jeg lavede en hestestald
at strg under hestene,
og vi hentede dunhamre til
mine traheste,
bIsdt.
det var jo dejligt
og to kirsebartraer,
1 paretra
Vi havde i haven 3 ebletrae!,
jeg husker at nogle af ablerne blev gemt i en chatolskuffe,
de kunne holde sig det
fra det ene tre var megeL hirde,
eblerne
jo
disheller
ikke
centralvarme,
vi
havde
men
vinteren,
meste af
grgnne
var
og
sad
mens
de
af
at
spise
vi
bgrn
se abler beg-yndte
godt
mod
veggen
for
at
bankes
de
ogsi
men
si
skulle
pi treerne,
tige.
b1-ode og saf
blive
t2 ir inden jeg larLe at cykle , vi b4rn havde
,feg var nok 11
jo ingen cykel seLv, det var kun nir Marie 99 OLine kon hjem om
jeg
til
aE gve sig pi deres cykler,
-Ondagen der var lejliEhed
videre
tog
uden
vi
bare
eller
det,
huskei ikke om vi fik lov til
grusvej
dengangi,
var
pa
der
pa
landevejen,
oppe
dem, og kiJ.ede
og det var meget lange imelLem der kom en biljo gentagelser
om det jeg husker, for jeg busker ogsi
Det bliver
den
var
sket i dag, - en skuffelsesom det
J-ige sA tydeligt,
langeslags tror
3eg baxr,. husker
d€a ligger
Vi havde en moster som dengang ejede "MunkegirdeD',
den
fra
landevejen
shiute
lige
vi
kan
ca. 500 m. fra Frejlevgird,
gift
Andels
f,3e1dsen,
der
Berd
waret
Moster der var enke, havde
hed
Theodor,
sta
den
hjeme,
lmgste
var to sgnner ogi en datter
og jeg
end jeg, han havde lovet f,ristirn
han var 4 - 5 ir aldre
jeg
ved
var
si
Det
best,
h'n:.
et par duer, hvis vi kom og besAgte
kom
len
ihvertfald
indbydelsen,
med
ikke om der var en bagtanke
jo
ved
hjarnerne
for
holde
vi
si kunne
kornnege,
vi med ud efter
den
var
tenlig
stark
blast
der
at de ikke skulle blase af lesset,
jo
fa
nytte
for
at
ja,
gore
lidt
vi mi
,Ja,
d"g, vi tankte:
gik
jo
Tiden
noget
bagefter.
ikke
vi dem
og sA skyldte
duerne,
og belavede os si smit pA at skulle
med kornet
vi blev faraig
hjemad, men vi vil-l-e jo gerne have duerne med og trak tiden lidt
for pokker snart fange duerne, men det
ul, for Theodor mitte
si vi mitte gi hjen med en lang neae, uden
gjorde Theodor ikke,
p&. Theodor lange.
vi var arrige
tl meget som tak for hjalP€n,
Amerika, vi har ikke set ham
Theodor til
a ar senere rejste
3
siden.
LgtT - 18 ksbte mor og far ca. 10 td. land jord fra en ejendom
Frederiksrunrmesb betegnet
som l-& mellem FrejJ.ev og Svenstrup,
lngJ mark, noget af jorden er nu bebygget med parcelhuse.
stald og Iade, de Ie
jordkObet blev der bygget en liIle
eiter
hvor Magrethe og Lars Bent nu har garage og kgkkenhave m.m.

Nu blev der lidt
mere at beskaftige
sig med, vi
flittigt
til
med de forskelrige
gsiemAl, men der
tider
ogsA arbejdes for andre"

hjalp
sfulie

jo
dog ti1

Til ejendommen hgrte ogs& 2 td. land €ng, som Ia neden for den
gang Niels Andersens ejendom, nu Kjerd Andersens - den ejendom
har jeg forresten
vurderet
3 gange, mens jeg var vurderirigsmand
for D.L.R. det var ca. 2 krn. nordost ror rrlilev.
vejen dLrtil
gik lige nedenom kirken
og lige nedenfor Molgiras
ejdnd.om, sondenom Lars Stoffersens.
Efter hset var sI&et
og jeg tit
ude j!g hjernkerb var Krist,ian
engen med kgerne,
vi havde gerne en kap med, r,afs stoffersen
havde to arige
gravhunde og det var alarig
tir
at komme forbi
ejendommen uden vi skulre varg'e os mod disse to anige
kgtere,
de kom altid
farende ud fra indkgrslen
girden,
til
fik jeg
rarn pi den ene hund med en sten, og den lob hylenae "rrgirrg
iia i gara6n;
straks
kom den aldste
datter
lgbende ud og overfusede
os med
skaldsord,
vi var da ligeglade
med hendes ltcetasord., vi havde da
lov,tiI
at gA pA offentlig
vej uden at blive
generet af arrige
hunde, og siden "mesterkastet"
kunne vi f& lov at passere ud.en
at blive generetn bare vi bukkede os som om vi virldtage'en
sten
lsb de hylende ind igen.
Jeg h]rsfer ogsa engang Kristian
jeg var i engen ef ter kgerne,
-og
Hjemad nAede vi omtrent til
!{olgAtds ejendom, ci ltev der et geval-digt tordenvejr,
vi m&tte soge ly ved MolgArds, fik kgerne ind
staLden
og
bundet,
men de var nok ikke bunaet godt nok, en af
I
dem kom Lgs og ad af kraftfoderet,
vi blev baige
for
at, den
skul1e fi trommesyge, men det skete dog ikke
Jeg fik lart.at
harve og pIoje,
var ogsi tit
alene i marken, for
at- harve og pJ-oje med islanderne.
Engang var jeg ner ved at kgre
pi,_v-ejen hjem, men fi_k dem drejet:nd
paLn plsjemark,
og
lsl"t
rod dem Lgbe tratte
der, ellers
ved jeg ikke hvad d,Lr Lunne.rare
sket, det var jo nedad hele vejen hjem, og den ene hest var fgr
rgbet lsbsk,
dog ikke hos os. Da vi ikke havde lys eller
kraft
dengang mitte vi bruge prejl
for at fa korne! tarsket,
og je9
mitte ogsA lare at bruge en prejl,
har da ogsi svung.et en sidan
adskillige
timer,
iser om vinteren
fgr jeg lom ud a[, tjene,
men
da var jeg jo ogsi kun 14 &r.
under krigen
1914 - 18 florerede
den spanske syge, som den
kaldtes,
og vi undgik hel1er ikke at f& sygdornmet,-6r overgang
var vi seks sengeliggende,
vi var fem bazi hjenme, og oagny sdm
tjente
hos .racob olesen kom hjem med srim pi lungerne,- sa lei var
en trist
tid som vi dog sJ-ap heldigt
over, mor og far slap heldigvis
for at_blive
sengeliggende,
men de skranteae dog noget"
ileg husker tydel-igt
jeg blev syg med feber og svimmefnea
{a
i l.g
var oppe i brugsen efter nogle valer,
prudselig
blev jeg utiLiai
og vaklede hjem og gik straks i seng.
gik til
prest i vinteren
L920 i ssnderholm prestegird,
jeg
_ J"q
havde_ingen cykeJ., sa det var en lang-sidde
spadserertlr.
Nei der iai
go_dt fsre pA vejen fik jeg lov ti1 at
med pi Roberts cykel.
Robert tjente
hos vores nabo, Anton Madsen, nobert havde en stark
cykel,
han var
.selv gtor og stark si han kunne sag,tens trakke mig
ogsi, det var jo ridt
hurt,igere
end at gi. nobeit
var foravrigi
noget af en skarnsknagt,
han var meget urolig
og uoprruprksom i

6

timerne hos prasten og blev af og tiI
vist
ud, men han ventede
altid
udenfor til
vi skulle hjem, s5. jeg kunne komme med pi cyk*
len, noget godt var der dog i hanr. Efter konfirmationen
rejste
han fra Anton Madsen og jeg si ham ikke fgr jeg var ti1 session
i Nibe, der arbejdede
han dengang, jeg ved ikke med hvad, hans
EoT si meget lurvet
ud, vi hilste
kun lige pi hinanden, han virle
ikke tare om Eine forhord
elIe arbejdsbeskaftigelse,
si det har
nok ikke veret
lyse kAr han l-evede under.
jeg fik et sat matrostsj
Foriret
t92o blev jeg konfirmeret,
til
65 kr. Ankers kostede 125 kr. jeg kunne nok se at det var meget
finere
sagier end mit, men mit var nu godt nok, for det var jo kun
et irs tid vi kunne
ga i matrostOj.
eller
viLle
Vi holdt ogsi kaffegilde
konfirmationen,
efter
bAde 1arer
Lauritsen
og larer Knudsen var med, de holdt begge taler
for mig,,
Larer Lauritsen
om at nu skulle jeg vel ud at tjene o.s.v.
og
lerer
Knudsen or,
at han ikke
troede
skuLle
ud
at,
tjene
feg
Det kom jeg Aret efter.
o.s.v.
Kort tia efter konfirmationen
fik
jeg af Severin foraret
et cykelstel
og to hjul,
der sku1le nye
eger j.. For nogle af konfirmationspengene
kgbte jeg eger, dak,
slanger og Iak, fik sA. Iavet en brugelig
cykel, var stolt
da jeg
var fardig
med at satte hjulene pi, og skulle
ud at prgvekore min
fgrste
cykeJ-, den brugte jeg i tre 5r, si kgbte jeg en ny i
brugsforeningen
.
jeg til
Aret efter
konfirmationen
hjalp
dels hjemme, .dels for
fremmede, i roerne, ttrrvegravning,
i hzst og med kartoffeloptagning, jeg husker at jeg var med til
at sarrnle kartofler
op efter
maskine hos Anders Ngrgi.rd Frejlev,
vi var flere
bz.rrl der hjalp
gang penge jeg selv fik
til,
der t,jente jeg for forste
1ov til
at beholde,
dem kgbte jeg et lornnreur for,
det kostede 55 kr.
Den soilImer kgrte far til
Aalborg med de tgrw vi havde gravet,
jeg var g:erne med i mosen og lasse tgrvene,
rejst
og stakket,
ru
havde jeg jo min egen cykel og kunne cykle hjen igen, nAr tgrvene
var lasset,
der var 3000 t,erv pi vognen, de kostede 18 kr. pr.
tusind,
det var mange penge dengang.
Vinteren
L920 - 21 var jeg ogsi hjeruroe, nitte
af og til
svinge
plejlen,
passede ogsi til
tider
centralen,
derudover husker jeg
ikke om jeg havde nogle pligter
udover at hjelpe lidt
ti1 i stalden.
jorden og udhuset vel ogsi
ForAret t92t kobte Oline og taurits
jeg
besatning og redskaber/
men det er
ikke he t klar over, Oline
og Laurits
boede dengang i den ene halvdel
af boligen,
hvorfor
d.e overtog ejendommen lader jeg gA i glenmebogen.
Et Ars tid senere kgbte de ejendontnen sgnden for Frejlev
og
flyttede
derud,
udhuset
fra
vores
ejendom blev
nedreve!
og
stenene bLev vist
brugt ved ejendornmen deroppe - denne ejendom
med pareelhuse.
er nu nedbrudt
og jorden tiJ-bygget
Det var lidt
om hvad jeg oplevede som dreng, jeg er nu pi vej
ind i voksenalderen
jeg kom
og mitte herefter
sgrge for mig selv,
nu derefter
ud at tjene,
det fgrste
halve ir blev hos Jacob
Eansen, min ungdomstid beg-yndte, jeg vil
fortalle
lidt
herom
senere, si fgrsE lidt
om slagten.

LIDT OM MORS SLEGT:
Den sidste
af familien
pA mors side som jeg husker
er ordefar
vi kaldte ham g'ammelfar, ir-d"*o.
.r",.,ri"l,aia-irrJ"rrllg
brev fsd.t
jeg husker hende ihvertfald,
i-kke, d;;
boede
en
overgang
fire
generationer
i Norgird .fensens s_tuehus, som var
et
meget
gammelt
lang og smal bindingsvarkhus.med
s.tratig,
-'=' i 1g15 brev-det nedre_
.t9!, og den nuvarende bolig
bygget .
oldeforaldrene
ejede i siri tidiaraen.
den var tid.rigere
faste_
gard under st.Restrup
.,r", p6
herregal;.'M";'-j"!
st.Resrrup
hus_
mandsskore laste jeg nogr-e ganre prototJorter
om
hovbsnder
fra
den
tid', om hvor mang,e spana neite de skull*
mea iii
plojning,
harvning m.m. om. hvor mange piger og
"tirr" a"= skulle
k;rr"
medvirke
ved hsstning
af korn, det-vai
inter6ssant
lasning
skrevet,
med
sngrklet
hindskrift.
Eusker ikke rr.ror"a, oldefar
dsde Min bedstefar
.Jens Marinus .rensen var d.annebrog.smand
og veteran
fra krigen
1864, men bedstemor Elisabeth
husker jeg bedre,
de
ejede ejendommen til
ca. tgAz, n.roreFi",
ar,ton Nargird
,Jensen
overtog de_n.

't

;ii!:t;:,

|fu*':'"

Det gamre stuehus tir
gdrden Nibevej
314, som brev revet ned i
1915 0g erstattet
af aet nuvarende. Foran: Ane Marie
NorgSrd
Jensen, Jens, Ejnar, Elisabeth,
*;j,
?
.
""a:""""t"pigJ,
Bedstefar
hu1]<er jeg fra besagende
derhenne som dreng, han
en dygtig husfrias;a;a,
.,r"t nesten
var
altid_at
trafre
i verkstedet,
.sar om sonmeren, han lavede
mange forskellig_e
ting, blandt andet
skabe, dragkist.er,

rr'fJer,'1*g+
* ,r::rpet" m.rn- han har si
vidr jes kan
laver_nolet
iir .'ri soskend.e, men nok
?::llrsirJrig
til Norgards bsrn
m"aqke.j"'g J<anikkl-t,]"L"
bedstefar nogen sinde
har talt til mig, sa har d"f
irr.rertiirJ-.lir_et
med enstaversesord.
Bedstemor mindLs jeg fra ul"sg
hos
osl
pi bordet samrnen
med mor , beskaftlglt
*"4"Lca"r,a"
atoppe'
J.^p"r.
L9L7 ' Bedsrefar 1.92j,-l;;;"r
"t' med fii u"graverse Bedstemor dsde
*"rr" l"g tjenre
hos l4slgArds. Bedeteioi*iai"""
*,i-"i;;i
.g ,Jens Marinus ,.fensen
har de fire bsrn, .Iohann",
u"tt
min ;;;,
.J"1" MoIgArd ,.Tensen,
"
merle*,,",,,,",,"
yrl%?:1iiff:n,
Joisa,a

;g"T:::

ogNsigardsrammer

B
.Johanne blev gift
med Anders Kjeldsen,
de kgbte e1ler byggede
Munkgirden i Frejlev,
de havde syv born, jeg husker kun nivne pa
fem. Marinus, Dagmar, Nora, Erhard, og Theodor.
Metha, min mor, blev gift
med far Kristian
Kritgird
Kristensen,
mor er fgdL 16-1 1871, far t7't
1865. Mor dgde i julen tgz6, far
dsde t-12 1933.
jord fra bedstefars
Mor og far fik
ved giftemilet
ejendom og
byggede bolig
og avlsbygninger
herpA, jeg har forresten
for eL
par ir siden vurderet
ejendommen, det var interessant
at se mit
fadehjem si. mange i.r efter,
der var tilbygget
og endret noget ved
avlsbyEningerne,
men boJ-igen var den sanrme, bortset
fra l-idt andring indvendig.
Ejendornmen ligger
prl f"Iollemarken,
sorn det hedder,
l-idt nord for landevejen
lige fgr krobakken.
Morbror Molgird brev gift
med Larsine,
de fik ogsi jord fra bedstefars
ejendom og byggede derp&, de blev nabo med mor og far,
der var kun ca. 150 m. mellem ejendommene. De fik ingen bgrn men
adopterede en dreng og en pige, Arthur og Marie, Arthur er karetmagier og bor i Kgbenhavn. Marie blev gift
med Axel Kristensen,
ved Motgird,
der tjente
og de boede da jeg kom ud at, tjene,
ved
Molgird.
r november L921 dgde Marie i barselseng,
Axer blev ved
l'tolgard vinteren
over , men rejste
si til
Aalborg. Malgird hjalp
ham t,il en bynelketur
med vogn.
De to bgrn Marie og Axel havde, blev adopteret
af Larsine og
Molgard. ,Jens Molgird
den aldste,
har nu FrejLev cementstoberi,
Kaj fik ejendornmen, som han senere solgte og flyttede
til
Uttrup,
han arbejdede nogle ir pA. Kosan i Ngrresundby.
Jeg skylder
at oplyse at under fgrste
verdenskrig
solgte [&a1gird ejendommen i Mgllemarken og kgbte si den jeg tjente
ved, den
ligger lige osten for Frejlev,
ca. 150 m. nord for Nibe landevej.
Anton Norgird ,Jensen blev gift
med Ane Marie, datter
af sognefoged ,Jens Olsen Frejlev,
der ejede nabogi.rden tiJ- NargArd .fensens ejendom. Ane Marie og Norgird
fik
syv berr:, .Iens, Car1,
Ejnar, Kaj, Ester, Earry og Gunnar. ,fens blev mekaniker og byggeog varksted
i Frejlev,
de bolig
han soJ-gte f5. ir senere forretningen ti1 Dengsg K€ersg5rd. Carl var landmand, byggede en IiIle
pA hojre hand lige for
ejendom pA jord fra hjemmet, den fgrste
krobakken,
kaldet Vestmarken, ,.Tens og Carl er nu begge dode,
Ejnar blev mekaniker,
bor i Skal-borg.
Ester bor i Easseris er gift, med en slagter,
Kaj bor i GodthAb,
Earry fik men har nu solgt bide jord og avlsbygninger,
ejer nu
kun stuehuset,
Gunnar har lastbilforretning
og bor i Aa1borg.
Vi var otte soshende, Marie, O1ine, Dagny, Elna, Margrete, Jens,
Kirstine
og Kristiane,
Jeg ved ikke om vi aIIe er fgdt i l4g11emarken, men vi seks aldste
er.
llarie blev gift
med Severin Nielsen 1917 i Frejlev,
par 5r i nr. 2 Lellighed
hjemme, 09 de gik begge pi
fgrste par ir.

de boede et
arbejde de

O1ine og Laurits
blev gift
1919, de boede ogsi hjemme et Ars tid
ksbte de udhuset m.m. og lidt
si vidt jeg husker, derefter
senere
Mark, den er nu nedlagt og jorden bebygget
ejendommen pi Frejlev
med parcelhuse,
som i vel a1le ved f ik de otte born, Jens, Marie,
Jenny, Erna, Kar1, Ejner, Gunnar og El1en, de kom aIle godt i vej
,Jens, Carl og: Marie er nu dzde.

Famirien Metha og Kr.Kritg6rd
christensen.
Dagny' Marie'
Klitgdrd,
Metha, orine,
Erna, Kristian,
Margrethe'
Kirstine
og erindringsforterreren
Jens.
med carr
_Dagny blev gift
forretning
i Sorup.

peter

Frandsen

Lgzz,

de bygsede smede_

E l n a b l e v , g i f t m e d R u d o l f N i e l s e n 1 9 2 5 , de boede
ogsa et par ar
hjemme, kobte derefter
villaen
som EIna e j e r e n d n u .
i

Margrethe blev
centralhuset,

Kirstine
Kirstine

gift
i 1932 med Lars Bent E a n s e n , d e b o r j o e n d n u
de er barnlsse.

blev gift
bor st,adig

i

med Jens Larsen 1g2g,
deres hus i Sgrr:p.

Kristian
brev gift
med Anne, datter
Madsen SkaJ-borg, de blev gift
1936.

af

, . T e n s er

dengang

dsd,

men

rutebilejer

FADERS FAICILTE:
'Jeg kender ikhe meget t,i} fars familie
udover farfar
var lerer
gstre skole, farfar
i Frejlev
og farmor dgde inden ieg ure., fodE,
jeg ved far havde fem sgskende, Theodor,
Anton, r,oiiJe,
Rikke og
Sine, touise boede i Arhus, de andre i Aalborg.
'eg husker bedst Theodor og Rikke
som besggte os nogre gange
- Theodor besogte
Frejlevi
os her for en de1 ir sidei,
han var

*ffi:3!,n;:"3,"Hil"1:i

i
"" nabo,de uoeaepa anneu"'g.,e:

LTDT OM UNGDOMSTIDEN:
Foriret
L92t kom jeg ud at tjene, det
var hos ,Jacob Hansen Frejlev, lgnnen var 30-0 fr. fra april
til
no.rernrer, pengene var sure
tjent.
Elna tjente ogsa der dln
vi hjarp troligt
hinanden med de mange
" o * * ; ;H;;"
;-og
bgremAr . ;acob
og
Eus
tru
var
meget
flinke
fo1k, y1
g;d .r"ititt"vet
mad og rigeligt
deraf , si vi
suLtede ihvertfara {i-k ikke, men der
var *"g"t
at
bestille.
Den sommer blev der bygget ny lade og
endrirrg;e
a"t g".,
"tafJ"rrl-ll

t-0
ekstra
arbejde
mig, jeg b*ede hjemme om natten,
til
de havde
ingen varelse tiI
rnig, jeg skulle
stille
i pladsen kl. s o* morgenen, det var ca. 2 timer for leg prejede at komme op, der var
t'+ times arbejde
inden vi fil< noget at spise,
jeg
og s5 vidt
husker fik vi ikke formiddagskaffe,
det vai ikke irnind.erigt-p5
girdene dengang. Jeg fik hell-er ingen middagshvir,
der var artid
noget jeg blev sat tiI
at lave si snart vi var fardj_g med middagsmaden, sa. snart, jeg var sat igang med arbejdet
glt .racob
Eansen ind og tog sig et 1iIle
hvi1, jeg husker mens vi byggede,
blev jeg sendt i grusgraven for at rasse sand. og grus, mens han
selv s'langede sig. vi gravede ogs& mangie Eexv den-sommer, ilacob
Eansen hjarp dog ikke dermed, en arbejdsmand gravede tzrvene,
jeg
trillede
dem ud pi pladsen, vi gravede ca. 10b0 om dagen, det iai
en hird LaIn som varede 3 - 4 uger, senere mAtte jeg-si
rejse og
stakke dem, nir de blev helt Lerre, kore dem hjeml : ua tii
pril
vate og t,il Drastrup mejeri.
Der skulle ogsi kples nralk ti1 Dlastrup mejeri h.rgf fj_erde 4"g, vi var sa vilt
jeg husker fire ejendomme , der skiftedes
t,iI at kgre, det var jLg-grad ved, vi h!.vde
en gammel fjedervogn
vi brugte til
kgrsren og den var megeL hoJ,
jeg dojede med og lofte
spandene op i vognen, der var enkerte
spande med 40 kg. i, si. det, var over 50 kg. med spanden, jeg m6.tte have en hind under bunden for at kunne rgfte
ben op i-v6gnen,
det kneb
Der var aldrig
en ledig stund den sommer, jeg mrltte ogsi hjalpe
naboen med at binde'op efter srimaskine,
det var s}dan let e[st]a
arbejde/
som jeg skulle have haft betaring
for, men jeg fik knap
nok tak.
sommeren gik uden jeg fik men deraf.
November LgzL kom jeg ned
jeg regnede med at nu herefter
at tjene ved Mslgi.rd,
brev dei not
ikke slet si meget at bestille,
for her brev vi to karle om arbejdet.
.reg blev dog straks skuffet,
rnens vi var fardige med roeopt'agning hos.racob Eansen inden jeg rejste,
skulle de fgrst tit
at begynde hos !,Iolgirrd, da jeg kom derned, sA det blev et trals
efterir
for en 15 Ars krregt.
Dagny tjente
ogsi_ hos t.IoJ-gi.rd den vinter,
indtil
hun blev gift
foriret
1922. Jeg havde det sAdan set meget godt hos l.tolgiris,
der var dog nok at bestille,
men det var arligevel
ikke s5 uarat
som ved ,Iacob Eansen. Laurine var lidt
mere kneben med kosten.
Eer fik jeg lart
at malke og bruge le, der var mange grofter
at
rense om vinteren,
kanterne skulIe
slis med re. Eer kon wi ikke
op for omkring kr. 6 om morgenen, og vi fik ogsi middagshvil
hver
- hvortil
dag, MoLgh,xd vakkede mig med at sige! Ear du udsovet,
jeg jo m&tte sige,
si sovnig, men det
JA! selvom jeg var aldrig
var jo en pan mide at blive
vakket pi, jeg sov pi roftvarerse.
Datterne
og svigers?nnen boede i et stort
varelse,
det ri ved
siden af bryggerset,
efter
datteren
dade af barselfeber
efter
kejsersnit,
jeg derned og delte verelse med Arel.
flyttede
Mit morgenarbejde bestod i at strigle
og fodre bestene, mug,e
ved dem og ved kreaturer
og grise , Malgh.rd ga.r kreaturerne
kraftfoder,
fodrede grisene * malkede nogle t<ger, Arel ,nalkede og gav
kreaturerne
roer, derefter
spist_e v{ morgenmad, ni.r vi var rirlig
hermed skuIle
kreaturerne
have ha og halm og der skulle
strgs
under dem.
vi havde elektrisk
J-ys ved t'Iorg6.rd, det blev lavet
og opragret
i akkumulatorer,
dels ved vindmzlle,
dels ved petroleumsmotor,
nir der var blest brugte vi vindmgllen,
i stilll
period.er petroleumsmotoren.
Vinterens
arbejde var de sadvanlige- goremil der er
ved at landbrug + rensning
af grofLer
i engen.
Fori,ret L922
Axel
til
A;Iborg,
festede nu en sko_
Wlgila
-rejste
lekammerat til
mig, han hed Lars pedersen, var et ar yngre end
Jeg, sA nu blev jeg forkarl,
da var jeg jo ogsi. 16 ir'.

l_l

,l:,ir.E

sffi.
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'&,:{8dr*

Jens Klitgdrd

som forkarl

hos Motgard.

sommerens arbejde var det sadvanrige-der
er ved randbruget
+
tgrvegravning
til
eget brug,
graried,e
tgrvene
og,
Lars
-Je9
trillede
dem ud pi pladsen,
vi graiede gob o*-a"g"rr,
foruden d,et ovrige
arbejde ved randbruget.
Dpt var almindekiqt'd"";;ili
,r", karlene
havde g'ravet 3000 Esrv pr. mand .T_qi;;,
rik ae"u"€*ring
for dem
de gravede derudo:-er.- vL gray"g? 5500-;;.""!:
-ae
jo med at vi sku11e have betaling
{^g*, si vi regnede
roi
r.900 Eerv, vi var for
beskedne ti'_at
pengene derior,
vi
far
dem rrot t*.rt te vi,
fravg

l*"i153r1"

si nir vi ;nai ril

dvrsr."e, menvi f ik en lans nese

Fritid
dengang var der ikle
af, jeg tror
ikke jeg havde
fri
"meget t:'"nte-ved
en eneste
i d.e 3'k ari"g
_sondag
J_andbruget,
ikke
sidan at vi arbejdede i marken, tti"ti rri
rrrre jo passe d,yrene, jo ikke noser der hed, "tdet .,airs-rst

;l"t::i:J"1'"*n

a" l"s bi",,

Aftnerne
kunne godt tir
tid.er fzres
lange,
isar
om sornmeren,
fodboldspil
og gymnastik var der ikke noget, af
i
Frejlev,
men et
par sonre gik jeg ti1 gYmnastik pa
Restr-up hoiskoiei
errers
gik
tiden
med J-asning. nc par viirtre
grk- l"d
t
i
i
'
a
f
t
e
n
s
k
o
l
e
,
henhordsvis
hos rerer Knuisen og lerer
Lauritsen.
vinteren
t92z - 23 gik jeg pi ainse"t"r"
i Frejlev forsamlings_
hus, disse aftner
Ja tri ite-n t,ir med forventnirg,
det var rart
at komme sammen med andre unge, her var
der jo ogsi piger med,
det var der ikke pi aftenskoien,
det var rart
at,-1ar6 at danse,
si kunne man sa strnt '.reg"ynde at ga tir
b;1, der var ogsd diletant
i Frejlev
forsamringshu-J,
rro:sto:.e
fa a""tr"p
:eg over*
varede,
",Tt
det
o.gs1_et opIi.r"rid"
*o*"rri
"6*
trist
vinteraften.
ra.r
En overgang tjente
Elna og-qqst_er ogsi hos"r,Molgird,
*"rr" jeg var
der, sa det var et stort
r-ortrrorJ,
o_g
2
karle
pa en gard.
i;l;r
pa 56 td. land, men Erna og soster
havde. ver ogsa nok at rave,
Larsine beskeftigede
j6
rrg
-tu" *"a p"""i"ne. af drengene ,fens og
Kaj. Juleaftensmaden
blai
spist
hos't-taigirds,
men ntna, ssster
og ieg skulre glerne en smut
- r
aftenen,
vl skur,le se
1::*
hvordan juleaften
""""r!]i
forlab
d.erliiemme.
Disse tre
ir
hos t"rolgird. .rir pa_ mange mader
rererrige,
jeg
erfarede det vist brev ireget vansierigt'at^
-se opn& at uri.r" ejer pi
et landblu9,
og da jeg tilrige
ikke riar
gr;a ;"d it aruejde
med kreaturer,
bestemte leg frig e"r
noget andet.
"t-pr've
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r"erer Knudsen havde nogle gange talt
med mig om at jeg skurle
se at blj-ve larer,
han mente jeg havde evnar dertil,
arbe3dsmand
kunne jeg jo altid
'Jeg havde egentlig
blive.
ogsi J-yst til
at
Larer,
blive
og da jeg nu var 18 Lr, mente jeg at skulre
det
blive
til
noget, sA var det nu tiden var inde til
at forberede
mig derLil.
Jeg sagde derfor min plads op, tog pi Restrup hglskole, hvor jeg skulle have en srags forberederse
inden optagerse pi Ranum serninarium.
Jeq boede hjemme den vinter
tgz[z-5,
cyklede hver dag ned pi skoien. undervisningen
var grat5-s. Barle
nOjedes jo med statstilskudet.
Jeg fik ogs_a en de1 ud af undervisningen
her, er i dag glad for
at jeg har fiet
dette hojskoleophold.
Eavde vi haft aalboig seminarium dengang var det m$rske lykkedes
at kLare det gkonomiske
vedrgrende
et sidant
studie,
men da det nermeste seminarium var
Ranum, skulle der jo betales for bide kost og logi,
tiJ-lige
bager
og da linemulighederne
ikke var g'ode, nA'r der skulle
god
stilles
sikkerhed.,
og jeg vil-re ikke ga, tiggergang
for at finde gode kiut,ionister,
droppede jeg denne uddannelse,
det har jeg forresten
jeg tror
aldrig
fortrudt,
ikke jeg egner mig til
at vere rarer.
Jeg rejste
derfor pi Asmildkloster
landhrugsskole
for at blive
uddannet til
kontrolassiEtent,
dette ophold varede kun en mAned,
det var april mined 1925. rnden jeg rejste pA skolen var jeg sikret plads ved st.Restrup
kontrolforening,
lgnnen var det fsrste
ar 950 kr. Aret efter fik jeg 1000 kr. Mens jeg var pi Asmirdkl-oster lanrlhrugsskole,
fik jeg lejlighed
til
at se nogle sevari viborg,
digheder
blandt
andet domkirken med dens fine udsmykning. Jeg fik tilskud
til,opholdet
her gennem de samvirkende
jydske husmandsforeningers
husdyrbrugsudval-g
som Carl Thomsen
jeg fik
st.Restrup
var formand for,
Lzs kr.
som carr Thomsen
havde sagE om for mig, det var en god hjalp
nA,r jeg ikke havde
noget det sidste
tjent
halve ir,
havde teret
pi de fA hundrede
kroner jeg havde opsparet mens jeg tjente.
Dengang wiste jeg ikke
CarI Thomsen skulIe blive
min svigerfar.
Det var skgnne ir i Restrup og Frejrev,
hvor jeg hver tredie
uge
kom i nasten alle randbrugshjem,
og derved larte
snnge mennesker
at kende, den fgrste
jeg jo nu, i nodsatsomgrer iser skgn fordi
ning tit
da jeg tjente
ved landbruget,
selv kunne besteme
nir
jeg ville
have en fridaE,
det dagrige arbejde varede irrsrigt
kun
nogle fi timer,
s& der var tid ti1 fritidssysrer,
m€n det tjente
jeg jo ikke noget ved, det havde veret rart om jeg kunne have fiet noget arbejde 3 ' 4 timer dagrig, men der var jo folk nok al-le
vegne ti1 forefaldne
arbejder,
det lykkedes ikke at tjene noget
ekstra som jeg havde h&bet.
Jeg fik
straks
den farste
sommer lart
mange unge at kende, der
var isar en ungi mand pi min alder jeg besogte tit,
han hed ilens
Bach Christensen,
hans far havde en 1i1le ejendom ved Ngrholmvejen,
foruden landhruget
virkede
hans far ogsa som karetmager
for at supprere indtagterne
ved landbruget.
Jeg spillede
pi harmonika og banjo, Jens Bach spillede
pi violin,
vi fik mange timer
til
at gi. med at spille
sanmen, et par gange spillede
vi tit bal,
men vi var nu ikke sarlig
dygtige
dertil.
Nede pL ho1skolen fik vi unge mangen en lun so@eraften
ti1 at
gi med sanglege sammen med hOjskolepigerne,
sarnt spadsereture
i
parken. ved grisegildet
som eleverne holdt pi holskoren i Lgzs,
apillede
Jens Bach og jeg til
jeg .rohanne at
baIlet,
der larte
kende, jeg fik nu mit andet hjem pi "Karlshih"
de naste 4 3/4 Lr
indtil
vi bLev gift.

13

LIDT OM TIDEN TRA 1925 TIL

HEN I

FYRRERNE:

Jeg kontrollerede
ogsi ved svigerfar
mens jeg var kontrolassistent pi RestruP og kom i,fohannes
hjem ca. rrvtr tredie
uge efter
prgver,
ogi en dag hwer tiende uge boede jeg hos dem. Eftei
at jeg
larte Johanne at kende kom jeg dgr io noge[ tiere,
jeg tusker jei
gerne vilIe
have besogt 'Johanne i julen 1gzs, men j-eg-var for begenert
og
ved at kornme selvbuden
en uge efl,ei at vi madte
-skeden
hinanden fgrste
gang, sadan for os serv, og Johanne var jo j.kke
kl-ar over om det sku1Ie blive
ti1 noget vaiigt
med os to, erlers
havde hun jo nok bedt mig om at besoge hende. wa, men det varede
jo ikke lenge inden de fleste
af mine fridage
benyttedes
til
besOg t.Tohannes hjem, de fgrste
ir herefter-blev
de skpnneste i
mit hidtige
Iiv.
'Jeg husker
sonmeren
L926 som en dejlig
sommer med mange
solskinsdage,
de gik med vandreture
i skoven og i parken ved hsjjo artid
skoren, der foregik
et errer andet, i"r-var
politskemgder og der var elerrmgder med gYmnastik,
samt anden optraden af
pa skolen.
elevpiger
mor
pA sygehuset omkring fzrste
kom
december LgZ6, hun dsde
-M1*
lidt
fgr jul
af gulsot,
det var en trist
jul dette i.r, men nu
herefter
fgJ-te jeg mig hjemne pi Restrup.
1 naj t927, b]-ev jeg kontrorassistent
for svenstrup - Fersrev
kontrorforening,
det var sadan set en skonnere foreiing
at arbejde for,
der var ikke si mange medlemmrner, men tiJ-- gengald
storre besatninger.
Fritiden
var den samme, jeg var gerne i Respar
gange
et
om
ugien,
og
altid
hver sondag, *en iu havde jeg
ltlp
lidt
l-angere at cykle. vinteren
Lgzg, me-ns jel var i svenstrip]
kobte et tysk firma
Evirsomgird
i Frejlev
* en d.er jord heie
vejen ud til
fjorden,
der sku11e byggLs cement,fabrili
ude ved
fjorden,
Kridtet
ved Hvilsorngard skul1e fragtes
derud..
Der var en nragtig diskution
i Frejrev
dengangi om det meget og
godt lpnnede arbejde der vilIe
blive
ved fabrltrerr,
alle unge i
Frejlev
havde_nasten pi forhand delt alt arbejdet,
jeg mente ogsi
at jeg nok ville_
_kunne tjene mere der end ve-d kontlrolforenir6"arbejdet,
og virre
derfor
ikke faste mig for et helt
Ar. i"g
ville
have Lov at rejse,
hvis der blev aruliae
ved opforelsen
af
fabrikken,
det ville_bestyrelsen
ikke gi mea til,
se jeg sagde
pladsen op 1 maj 1928.
jeg itc-k9 have gjort,
det blev ikke til
noget med
^D-et.skurle
fabrikken,
og jeg blev arbejdslos
for forste
gang.
somrneren 1928 gilc med forskerlige
arbejde.
En tid var jeg vikar
i Fjerritsrev
j"g tjente
kontrorforeni*g,
for lidt
den sonmer,
og jes syntes ikke rigtig
der var nogen fremtidsudsigter
for mig,
gi jeg besluttede
mig til- at gi mejJrivejen,
jeg kurine blive udpL 2'+ - 3_tr, forrdi jeg havde t<enas:<ao fir- rneieriregnskab,
lart
og var noget ardre end sadvanJ-igt for mejerielever-,
sa jlg be-'
g"yndte pa serr_itjrrev
pe
mejeri
november
{gzg.
grund
af den
streng'e vinter
1928 ' 29, storebert, og Lillebelt
va-r fuldstendig
tilfrosset
og lukket for sejlads, brev jeg sa plaget af grgt, jeg
dojede med at holde ved en pen og kunnl nesten itctce skrive,
or
morgienen n&r vi-skulle
begynde artejdet
var alle dampror frosset
helt ind til
kedlen, det var et stsrre arbejde med at- to damprorene, inden vi kunne centrifugere.
De korde morgener, og den i"g",
prasken i vand, samt til
tider vadt EeJ, .rat .161 i,rsag-til
gig[,en

L4

Og da jeg ikke vill-e
satte helbredet
til
ved mejeribruget,
jeg mig til
pladsen.
besluttede
at fratrade
Jeg tog plads endnu et Ar ved kontrolforeningsarbejde,
denne
gang ved Gug - Visse
Sdr.Tranders
kontrolforening,
fra maj
!929 til- maj 1930. Fra maj 1930 til
ca. 1 juli
1930, gravede jeg
jeg hjarp ogsA med draning ved svigerfar.
Lorv sammen med far,
,Johanne sagde mangie gange, vi bliver
sinrand aldrig
gift,
og udsigterne
dertil
var hel1er
ikke store,
men sA en dag spurgte
svigierfar,
om vi havde lyst
ti1 at blive
at blive
bestyrer
p& en lilIe
ejendom ved Lang&, den ejedes af konsulent
Vade,
Langi,
han var husdyrbrugskonsulent
jydske
for de samvirkende
husmandsforeninger,
og derved havde en del sanarbejde med svig,erfar,
som var formand for husdyrbrugsudvalget.
Da det nu var fire
Ar og otte mAneder siden vi larte
hinanden
at kende, og af og til
i den sidste
tid havde tenkt pi at gifte
os, sA, havde vi ikke store betenkeligheder
ved straks at sige ja.
Selv om vi syntes der var langt tiI
tangi,
var det jo en mide at
komme i gang pA, i en tid hvor det var vanskeligt
at starte
et
hjem.
Jeg rejste
straks derned, og'var alene en tre ugers tid,
indtil
vi blev gift
1-8 1930.
gi-ft
Vi blev
i Sgnderholm
kirke,
holdt
festen
s.anrnen med
narmeste familie
fra KarlEhAb,
efterbryllup
et par dage senere.
Vi tog med tog til
tangA, spa,dserede helt fra Langa til
Ostergirds mark, med nogle f5. fornsdenheder
i taske og kufferter.
.TENSKLITGARD I

'TYLERVEJ'

I

19?8.

SONDERHOLM.
Tylervej
og Skakvej er de eneste
i S@nderhoJ-m, som efter
strog
komi 1970 fi-k 1ov
munesammenlegningen
til
at beholde navnene.
De gamle navne som: Mejerivejen.
Norhol-msvej en, Stationsvej
en og
Jordmorvejen
fJ-k nye navne santrnen
med det nye villakvarter
melJ.em
gdrdene og den ny skole.
Digteren
Steen Steensen Blichers
fatter,
Laurits
Blicher,
havde veret prast
i Sonderholm-Frej1ev,
og
man mente at vide,
dt digteren
nu
og da havde varet
her pd besog, sd
k
u
n
n
e
l
a
d
e
s
i
g
inspirere
man
af
f
r
a
h
a
n
s
n
o
v
e
l
ler.
navne
Skakvej er gammel dansk udtryk
for
pd skrd
Skrdvej.
Den gik oprindelig
fra Vestervej
og udmundede omkring
hvor Skakvej nu stoder
til
Nibevej.
Ved planlagningen
af villabyen
fik
vejen det nuvarende
forlob.

er
navnets
oprindelse
'IYLER, navnet udtales

Og Tylervej
hvem skulle
tro,
pd prarien
en danskerkoloni
i Amerikat
Tayler

pd

amerikansk,

er

en prarielandsby

at
i
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det sydvestlige
af Minnesota.
Den "fodtes"
omkring lBB0, da jernbanen bfev lagt
gennem egnene her.
En J-andagent ryier
ejede j6rd
rrer
og stedet
fj-k navn efter
ham.
En anden driftig
landagent
og "Den Dansk Evangelsk Lutherske
Kirke,'
som stod bag, aftalte,
at jorden
i et bestemt omr6de kun mdtte sel-ges til
danske, og der skul-re reserveres
land til
kirke
og skole,
og i 1884 pdbegyndtes udl_odningen.
r 1BB7 sogte man en prast
og en danskfodt
prest
og skolemand., H.J.
Pedersen kom ti-] Tyrer,
og gennem 15 6r satte
han sit preg p6 den_
ne danske indvandrerkoloni.
Han kobte selv land her imel-lem de 270
familier,
der srog si-g ned i omr6det,
og byggede hojskolen
Danebod.
En af eleverne
p6 ,'Danebod" i lB91 var An_
dreas S@rensen fra Gunderup t @sthimmerland.
Han var indvandret
efter
at have vaeret for_
pd en amerikabdd
hyret
og var kommet ti1 ty_
Ier,
hvor to fatre
fra Sonderholm havde era_
bl-eret sig.
I 1895 el-Ier 1896 var Andreas S@rensen hjem
me pd besog, hvor han i Sonderhol_m modte Andrea, som han, efter
at have veret
hjemme i
Tyler,
kom tilbaqe
tit
og i LB97 bt_ev qift
med.
De overtog
en l-il_le ej endom ved Gravl_ev
som all_erede i 1B9B bl_ev afhaendet for at
komme tilbage
ti1
Sonderholm,
hvor Andreas
Sorensen bl_ev den forste
u d d e l _ e r -i d e n rnr\r/ v. ^t ,/ n _
ret tede Sonderholm Brussf .;;;t;;
.
I L907 overtog
Andreas og Andrea Sorensen
hendes hjem, hvor hendes foreldre,
Hanne og
Andreas Sorensen.
Laust Nielsen
kom pd aftegt.
1890-95.
Fa 3r efter
blev der bygget nyt stuehus og

br:
$.
s

+."

g -.H

;$
,,.$.

fi

i
t_
I
I
I

efter den tids skik med en plads
kom til_ at st6: "Tylergaard',.

gdrdens

navn

p6 gavlen.

Arne Fristrup.

6il-der:

"En dansk-amerikansk prerieby.
Dens fortids
og nutidssaga,,
n e d s b r a d e t N O R D E N ,R a c i n e , w i s c o n s i n . s e p t e m b e r 1 9 0 6 .
"En dansk kor-oni br-iver

Her

ti.r-" af

s a . r - o m o nJ . F r i f e r t

i m6_

i vestkysten.
27/g 1963.
"De danske rodder trives
"over there". Jyllands-posten.
ei;"igao
Ardis N.Petersen, Danebod Village,
Ty1er, Minnesota.
Familierne
S@rensen og Frand.sen, Tylergdrd.
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NOREOI,MSKOLE DENS DEGNE OG SKOIELERERE.
Ilgnsteret
til
Ngrholm skole ligner
ikke de andre Ekoler i Eornum
herred pi grund af, at Ngrholm by og sogn war under Domkapitret
i Viborg,
og alle Ngrholms beboere var fastere
under oomtalitlet
lendgilde
i viborg
og betal.te
dertil,
den ligger
pi et par ta.
byg og 6 skp. havre, 1 svin og 1 gas. Det var mere-for fiEkeriet
skyld at Klosteret
var interesseret
i sognet,
for samnren med.
sognet fulgte
fiskeretten
grundene ud for Ngrholm og Krittil
gi,rd, hvor der var 4 saltlcoder
og 1 ilegird.
Det var hovedsagelig
silden,
der blev lagt pa i Norhorm, dem
havde munkene brug for i fastetiden,
og ilene
gik ikke langere
LggstQr.
end
tilNA.r
sildefiskeriet
var
forbi
forAr og eff,erfP
it,
silden
var
saltet
og
lagt
i
tgnder,
blev
den sejlet
ind
,og
til
bunden af Ejarbak fjorl,
hior munkene havde
pi"&"
og en
"tr
eng hvor
deres
heste
kunne girasse,
n€rr si
bidene
fri
de
forskelLige
fjordbyer
ankom, blev fiskene
katl' derfra
til
viborg. Mange egteskaber
er brevet
aftalt
melrem Ngrhormerne og
Rinds herreds knaber. Der er en del piger
fra Rinds herred d,er
er kommet til
Nsrholm og andre fra Ngrholm har fiet
deres bjen
i Rinds herred.
Norholmerne var velstiende
og som fgLge af aL
Kapitlet
havde kaldsret
til
kirke
og skole, var de efter
den tid
mere oplyste
end folk
almindeligvis.
r L662 solgte Donkapitret
Norholm ti1 christoffer
pA. Restrup og hans sgster
tindenou
rda
Lindenou, sten Bechs efterreverske
pi G1.vri.
Det var rda Lindenou der blev ejer af kirken og 1? gArde, 16 gArde blev lagt under
Restrup,
disse 15 girde blev nu hoverigorende
bgnder.
Da Donkapitlet
var ejer af Ngrholm soEin, blev Ngrhola fri
for
de forhadte
l-obedegne fra Aarborg Latinskore,
det var elrers
praksis
at de skulle betjene
skorerne indtil
3 mil fra Aarhorg.
Da skolen i Aalborg li i venderbo st,ift,
virre
Bispen i viborg
ikke betale
degneron til
Aarborg,
men kaldte
selv degne til
Nsrholm skole, derfor
var undervisningen
i Ngrholm bedre end resten
af herredet.
vi kender ikke noget til
degnene i Ngrholm fgr 1650. Fra 1650
bliver
der fgrt
kirkebog
i Norholm, den er fq.ri- af degmene, det
prastens
var ellers
opgave, men fra 1650 til
1701 er det kun
degnens.
r en prasteindberetning
om prastegirdenE
verdi
1-9 1690 = 433
rd1.,
sA er der en beskrivelse
af de forskeLlige
bygninger,
her
er det vestJ-angen der er interesant,
den bestir
af 14 bindinger,
bruges til
skoLe, herberg og hestestal-d.
si ved vi hvor skoren
var.
Der er en protokol
bevaret fra Ngrholm birketing,
den er i kopi
i arkiveL L 6.Eornum, birkeskriveren
er fra Nsrholm, har han forfald,
er der en anden fra Ngrholm der skriver,
det ser ud som arle kan skrive,
det kan ses at de ikke er gvet i skrivekunsten,
men det er udsadvanligt
at de kan.
Det er ikke deg'nens prigt
at undervise
bgrnene, ud over han hver
gudstjeneste
sondag efter
skulle
overhgre dem i deres kristendomskundskaber til
de blev konfirmeret,
det var en slags konfirmations forberedelse.
De var som regel fra 15 ti1 18 ir nir de
brev konfirmeret,
nogle var over 20 ir. Det var prasten der skulIe tage dem ud nir han syntes deres lardom slog ti1.
Degnens
pligter
var at Eynge i kirken,
prasten under gudstjeneog bisti
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s!?t,
at
aften. og
dem til.
for,
det

ringe til
gudstienest_e_og_ringe
med krokken morlren ogl
Etrrge- for rengorLng a€ kirken, 'betalte
at grave girave og kaste
Evis han underviste
bgrnene,
beSoerne ham d.ervar ikke indregnet
i degnelgnnen.

KJELD DEGN VAR DEGN TTt 1653.
hans drdsd.ag
Fy"I lange han har varet her vides ikke,
-----: stir
i
kirkebogen.
Den 29-6 1653 dsde salig Kj;ld
o"g".
Den 1-4 1665 dgde salig Kjerd Degns-huitru
Karen Eansdatter.
JACOB JSRGENSEN1653 - 1693.
tir
Mette Nielsdatter
af fr.Eornum z_Ll
{tqgu Jgrgensen er viet
1653. Der stir
fo-ri_ge degn i kirkebogen,
men det mi vare;;
vikar
for den ganle degn, han har selv-skrevet
i kirkebogen,
si
der er ingen grund til
at spare pi titrerne.
,Jacob ,Jorgensen
underviste
ikke bgrnene,
der er Lo prastesgnner
Mogiens wiingird
ileneen og Danier ilensen der har undervist
en tid.
Daniel nok over
en lengere
irrekke,
han niede kun student
eksamen i Aalborg
og
(og dsde) i Ngrholm resten af hans tid.
Ean blev drikfel!9ede
dig med tiden og afskediget.
I 1575 er der en skolaester
Chresten han fik en sgn dgbt 26' 7
1575 kaLdet Jgrgen, €D datter
dsbi- Anne Magrethe 10-9 L676. Den
19-11 1675 begravet hanE kvinds moder.
ved sid.en af esrbedet. 16T9 giver
-,facob Degn har haft indtagter
han skat af et sildestade:
2 rdl.
1 m. g skl.,
rggz giver han
skat af 2 koer, 4 fir
og 2 bistader.
1690 bor han i"t
jord,los
hus.
IDe TINDENOUSdel af Ngrholm bliver
af hendes arvinger
solgt til
THOGERLASSEN pi noaslet
16?8, det er nu ham der trar *arasretten
!i] grast og degn i Ngrholm. Ean dsr 1G91_og hans arvingier sarger
til
TEEODOSTUS_LE\IETZOU
pA Oksholm i L6g2-59. Ean
sin
-pet til
broder cERrsrrAll
FREDERTK LE\rETzou pi Restrup 1?0s.
"*ig",
bri_ver
ng under Restrup_fra
1705, og arJ-e Ngrholnerie
briver
nu fastebonder og hoveribgnder.
Tiderne eT
for
bgnderne,
de
_ugunstige
bliver
forarmedg og har dirLigt
rid ti1 at betale
skolepengleDet gi.r meget tilbage
rned bgrnenes
Lardon
1590 mitte
degnen give biskoppen besked om sin indkomst og
sin
bolig_. Degnen
.rLg haver arlig
aegneko;n s td. z
-"F:ey _tirbage:
skp. byg, for bide klokken,at
ringe morgen og affen af hver gird
4 skI-,
mit ringe offer
til
de store trojtiaer
kan tilsammen beover 4 nn. uvisse ofre fra 7'a m. , Mikk;Gdagsoffer
|obe sig tir
1 n. 4 sk1.. til
st.Eansdags rente giver gird.ene
ost,
dog er der nange der for aimod,E styia
""-iia""
stai
tiiu"g"--a"rmed..
ril
piskerenten
giveg en kage ef-_tgr lejiighed
og en rraiv
*g, nir
kvegtienden
oppeberes beviJ-riges
"r""
lr frasten
og patronen
undertiden et Iam, undertiden
ingen. .reg hir ingen d6g-nebo1ig, men be_
bor et^trus jeg serv har ladet_ bygle pi Assescor Thoger
Lassens
grund 231* alen Iang,
B'4 aren lreE,
e-n tatnave
25 a15n lang 2g
alen bred, €r liden hytte vest for huset L7 alen i;;;,
13 alen
bred til
ilding
, mere have_r jeg ikke.
Der er ikke uiatir
givet
pension til
noge_n._sedejord i mlrken erler
degnetraver
har-ieg
ikke.
Brandsel
skal jeg tgbe pi fremmed grund-2 a.3 mi]' herfra.
Jacob .Igrgeneen Degn.
giver ingen pension.
Da de andre sog:ne i herredet
-Ean
fik sededegne, mitte
de betale noget af deres dJgnekorn til
tatinskolen
i Aalborg,
det var han fri
for,
da Ngrhorn iuce havd,e lobedegne.
,Iacob ,Jorgensen Degn begravet
ZO.g 1693.
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JONAS NIELSEN DALIN 1.593 . 1?11.
Jonas Nieleen
som hans dtbenavn er, er fgdt i DalI I sgtn af en
gArdfester
under Aalborg Kloster,
€r student fra Aalborg ratinskoLe. Der var en broder der blev teolog
og prast
i vri. Em, han
gjorde
eom si mang,e teologer,
tog navn efter
sin hjenby og-samme
gav
det et latinsk
islet
til- Darin,
broderen
i Ngrholm tog
navn.
Ean brev gift
i Ngrhorm 27-L 1695, der er ingen barn i agteskabet, der er heller
ingen oprysninger
om hvor han har waret far,
men han har varet skoleholder
mindst 2 ilr, ellers
kunne han ikke
blive
degn.
Ean har selv undervist
bgrnene i Ngrholm. Nog1e af bgrnene har
lart at skrive og har seLv underskrevet
i fasteprrotokol
o.1. med
navn. Det var ellers
ikke det med at lare bornene at lase og
Ekrive der blev lagt vegt pi. Det var prast
og provst
og hverl
3 ir bispen der overhgrte
bgrnene,
de blev kun overhart
i tristendoms kundskatrer,
den bog3-ige J-ardom var ikke deres bord. Det
var ikke fra kirken
degnen blev lgnnet for at undervise
i boglig
lardorn. Der er degne-der er blevet
afsat for at lagge Eere vaq€
pi det boglige
end pi religionen"
r hans tid blev der bygget en
ny skole med skolelokale
og med bolig
til
lareren,
derom kan der
lases i Bispearkivet
i Viborg.
KOPI AF NOREOI,T'{SGRNIDEBOG:
I'Anno 1709 den 18 februar,
hvor Bojadre og welbA.rne Eerre Eroberst r,ieutenant
r,evetzou til
Restrup og Orslev Kl-oster m.E.
og sogneprasten
til
Nsrholm Menigheder Er" Niels ursin,
har haft
forsamlede
de underskrevne
og efterskrevne
sognernand : Morten
Pedersgn, Anders Svendsgn, PouI Kraase, Lund .fens pedersgn,
poul
Kjeldson,
Niels
christen
Pedersgn,
Michelsgn,
,Jens
MieheLson, for at oprette
en skoLe her i byen og perprentuere
en
visse Lov af samtlige
sognernand, hvor da af overbemeldte
patron
blev foreslagen
og: samtykte,
Bt enhver af sognemaendene belgards
sivel
som halvgirds
nrand, og el"lers
aIle
sognemand som avl
bruger,
skal Arlig
dertil
Levere en skip rug og en sret nank udi
penge, undtagen Mads Jensgn, som giver en skip byg i steden for
rug, og derforuden
skal enhver helgird
erle harvgi.rds mand, elrer
hvo Eon heste og vog'n haver, give og levere skoreholderea
et godt
las hedet'oxv, og to snese ekudtgrv,
og kornet
skal leveres
tiI
hver juJ-efest,
og pengene til
hvert St.Eansdag, 09 tgrwene pi en
dag santidig
i torveleveringstiden
n6.r begjeres,
og er der nogen
af sognets indbyggere
der heri findes
genstridige,
elrer
efter
en advarsel
overhgrig
med sin contingent
til
overskrev-ne tider
at betale,
er grandefogden
med tvende sognemand autoriseret,
og
betroet
af hgjedle
Patron Er. Oberst Lieutenant,
at de uden aI
anden lov straks mA udpante de skyldige,
hvad der kan resteres,
dog at det forst
forkyndes.
Sku1le nogen af sognemandene understA. sig i at sende deres born
i en anden skoLe for at informeres
end den af socrDeprasten er
constitueret
og approberet,
skar den hvis brgst
siledes
findeE
pantes for hver uge en mark dansk, Eom lagges til
den forordnede
skoleholders
Lgn, og derforuden
betaLer den foror.l"ede
skoleholders
].'an.
Dette altsammen siledes
at vere samtykt,
09 skal r:brydelig
af
os arre
ved komnende furdbyrdes,
stadfaster
vi her med vore
handers undertegnelse,
aIle ydnyg begjarende
at overnerdte
Er.
Patron vores kjere
sjalesorger
art son foreskreven
er med sin
underskrift
med os viI ratificere
o€t stadfaste.
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Eer foruden s-Asomgadehusrnandene, da det blev
nedskrevet
er forgremt, og af skriverens
uagtsomhed forbigaet,
bi;;
der-on bemeldte
tid sa.mtykt, at der af hvert irdsted
i gaaehusene skar gives ir_
ligt
til
skoleholderens
lpn ti1 sarmre tirmin
og tider
under lige
pantning otte gki].]-ing, hvirket
i lige mide,- #rt;;ilg
skal hol_
des, og af os stadfastes.
Datum ut Jrrpr" Nsrholm.
rfard
at skoleholderen
ikke skulle
ro-rtrotae jiq
i sit enbede og
ungdommens information
som han sig burde, stie det werbirne
Er.
Patronen frit
for at gJare omskiftelse
med skoleholderen
efter
eget skjan og behag.
At dette er af_mig samtykt bekrafter
jeg med min hind.
Datum yt :upra.Restrup
christ,ian
trredeiirl Levetzou.
r lige made Niers ursin - Anders svendsgn - poul
Kraase _ poul
Michelsgn - Morten pedersgn - r.N. - s.r. -.r.L.
- s.M. - LT.A.s..r.M.s. * Niels Eusmand - Niels Jensgn - christ""
uiiegn _ o.p.s.
poulsgn - T. E. s . - Eeegard christen
,Jens Knudson - Michel
- Berter Sorgerrser, - p.s.s.
christenson Eyllegird
- c.K.s.
,r
De fleste
i Ngrhorm kan stadig undlrskrive
med deres navn, res_
ten hvor der kun er forbogstaver
er med f'grL hand.
.ronas Nielsen Dalin er begravet i Ngrholm 1g-T
LTLL 55 ir ? md.
3 dage.
Gjertrud Marie Madsdatter er begravet i Ngrholm
A_LZ 1?11 61 ir
3md
De er dsd hurtig
efter
hinanden,
sa efterfsrgeren
har haftet
kort nidsens Ar.
Det var en forordning
af Frederik
den 4. i 1?0g-"t;y;;"
d.er pilagde
sog_
nemandene at bidrage
t,ir skorelererens
Lan og
skorer,
det, er de sikaldte
Rytterskoler.
Den i fcgrhotm er den eneste af
glagsen i Eornum heried,
der var i forvejen
funderede
skoler
i
Ardestrup
og SOnderholm.
NIELS NIELSEN AALBORG 17L2
1749.
Eans fgdested er uvist,
da han er student fra Aarborg, d,er er
det
kun dem der reser videre
der er med som stud,enter,
han kan vare
fra
Nibe'
men ogsi
fra
Pandrup.
Ean brev
skoreholder
i
orslevkloster
sogn, hvor han sLartLae sin rgbebane.
Det var
Leventzou pe Restrup der var ejer af grsretki;;t;'pi
c"rr*rende
tid.
Ean blew gift
der g-5 t7L{ med Anna And.ersdatter,
d,atter af
degnen i Sgnderholm
Anders Lauersen.
Niels Nielsen Aarborg blev degn i llgrrrorm
,.7,.2, der var der ogsa
chr. F. Leventzou der havde kildsretten.
Der blev
fgd,E 6 bsrn i
agteskabet,
de fire
dade som smi, den s a" han var 15 ir
det var
en sgn Niels han gik i latinskolen
da han dgde, si der var kun
en datter
Dorthe der overrevede,
hun brev gift
med eftermand.en.
Fra biskop Lindtrups
visitatsbog:
Den g- g L7z4 om eftermiddagen
kom jeg fra Sgnderholm til
Ngrhoir,
frvor jeg visil"i"A"
og fandt
ungdommen ikkun helt miderigt
informeret
i ieres tcrieienaom,
omend skjsnt
de havde en skikie_rig
studiosi.us
til
i;;;,
holdt
skore for dem, og boede de aIle i aeo
ene by, hvor"o,de hver
sondag brev overhgrt
"*"
i deres katekismus
og brev informeret
i
deres kristendom.
Kirken som hgrte Generalmajor Leventzou
tiI.

;$iffi::.

"n

desnens kirkeboser urev- mis e1.e.ri-J--os risris

Ngrholm degnene har fgrt
kirkebog fra 1650 til
1?49. Det er det
eneste sted at jeg har set degnerie
giort
det
fsr 1g14, det
lrar var det var prestens
pligt
at gore det.
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det
Det er godt de har gjort
lige med det. Ngrholir-kirkebog

har veret
nir prasterne
i Eorn'n
er den aldste

forsgmneherred.

Det er den fgrste
den VI skoLelov'
Den 23 januar kom Christian
i regning_,_
undervise
at
pibudt
degnene
hvor det blev
skolelov
i a1le
skole
bygges
der
lkulte
d.erfor
ig
og lasning,
skrivning
pligt
at
kirkeejerens
si
det
blev
v-ar,
sogne. Evor der ingen
omgangsen
ned
ntjes
man
mAtte
byer
en sidan, i d; mindre
;y;;;
skoleholder.
-Den
proust Laurberg i Sgnderholm alle herreZ.-S L73g indkaldte
Pastor ttrrsin var ikke
ti1 skolengde i voksLev kirke.
dets prester
og i d9t forkLarer
brev,
et
sendte
;;;
!" grotd af sygdorn, men
men der er ingen
skole,
funderet
delvis
han ai i Ngrhol*
sA der
"-r-en
i
degnens'stue,
foreg&r
undervisningen
hele
af
sgges
kan
si
"r.or"ui"e,
der
skolestue,
"g;"iiig
til
tiftyfning
U6frO.r"u-en
ti skolen
ungdom,-6a a5r kun er en t/4 miL fra Klitgird
""g""t"
i Nprholm.
i Aali vor Frue kirke
Den 30-11 L?40 var der msde om skolerne
drejede
det
da
med,
var
og patronerne
borg, hvor stiftamtmanden
de
til
og tilbygninger
skoler
hvad der behgvedes ir-nye
Ngrholm
i
skole
falIes
on en
"ig-o*,
Niels Ursin forsGg
eksi-sterende.
at bygge e-n skolestue
vedtaget
deL
blev
r
stedet
forkastet.
blev
forKlitgird'nitte
mens
til Ngrholm, som s& blev for Nprholm by,
dgd
i
sgnderholm
Laurberg
Nu er
skoleholder.
*yrr"" med en
"rg*"g"
i Nibe. er ny Plots!:-^
o| uarcos Alsing
Ursin, meddeler L742: Degneboligen er blevet
wiels
Sogr*pr*sten
og sggies af Ngrholms ungdom,
skolestue
med 2 fag til
e"riy"Lt
gmgangg - skoleholder'
forsynes-med
iritlata
1
6-1 1?50'
d
s
d
e
r
Niel! Nielsen
i augiust 1?53 70 lr '
hustru begravet
hans
Anna Andersdatter
sognedegn
forrige
st<iCte efter
Den 13-2 1?50 blev der afholdt
holdtes
skiftet
og vel-lerde mand Niels Nielsen Aalborg.
hnderlige
fornuftige
2
med
Mlreus i Nibe og Chr. Ursin Ngrholm
af provlt
Ngrholm, Bagge Pedersen og Lars Mortensen den aldre
fra
danemand
og hendeE
Enken Anna Andersdatter
.r.Eass sgnderhoim.
Er.
'brudt'
var
af kisterne
"g
Forsejlingen
Thomas 5 ir.
dittersgn
suppefade, 2- taL1erkener,
3
tin,
fu
ting:
mange
-"g
Boet erenvisle
af
8 stk brandevinstOj'10- ting -agaf kobber,
1 sarcirke",
18
stentgj
tra_sager 76 ting,
ting,
? ting,"1ernE41
messing-""rrg"t6i'
ca. 40 rf ", degnens
Iinned
n-!.
eorit<ettige
fS
ting,
3
09 1-vadnels,
kleder 1 stoFieg - kappe, 1 soit klades kjoel,
vadmels
og \ 'ar
vadnel"s .r""t" ,- 1 r-dj sek j oel , 1 Par tf lades
hue,
1 plydsforet
plyds
kanter,
med
tabuds
klades
1 sort
bukser,
med
stok
1 eske med perugu€, -1 p"t sko, tgfler'
2 91. hatte,
handsker, vanter og muffe'
soivring,
bl-andt
var,
Degnen havde en del bagez, mere end aLmindeligt
Gerners Evang. Postille'
andet Luthers Eus og RejJe Bibel,
og Guds Red til
Pradikener
Katekisme
it"tikers
Salighed." v"jri"et,
Grunings Gudeom Menneskets sjal,
oa-nchel-s Diskution
salighed,
Sjalens
Sandhed, Gerhardi
om Saligggrelsensiige-ge6trf."i"g;t
Appolonii
Kong
Timoth.
ti1
Povels-iiardom
over-St.
Klenodie,
Genvej af Naur, 1 galme over de 10 bud,
Kristensdoms
Eistorie,
Sange'
Thomas af Kempis' pg99t-Dass
Stige,
von Badens Einnel
bier,
om
bog
nyttig
1
Ritual,
skreven
i;""gefierl_i
Epistler
provst
af
auktion
ved
kgbtes
"q
hvilken
Torm
orrdt Erilc
i'Ligpr*dilien
ogPraster'menkunenkeltebgnderfrabyens"o.!kromandenfra
pi deres saliggive overbud pi sidan vejviser
tur[e
fiiigara
ggrelsens vej.
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Degneboets besetning
var 1 ko 10 f6.r, og 1 so i andet ir ialt
LZ rdI..
Den lilIe
Thomas tildeltes
5 mark, boet overtoges af svigersgnnen og succor Gert Didrik
Eo1er, der tillige
havde 51 rdl.
tilgode.
GERT DIEDRICE E6JER T749 1?68.
Glox vitterligt
at jeg haver kaldet Gert Diedrich
HoSer til
substitut,
for sog:nedegnen Niels Niersen Aarborg, at ner han ved
dgden afgir
fuldkornmen sognedegn at vare,
nar han i revned og
lerdom forestir
og betjener
efter
kongelig
rov og forordning
dmhandler.
Der oplyses tillige
at han har veret
skolehorder
i Nyrup
Sgnderholmi3i.rstid.
EOjer er sgn af prasten
Thomas Andersen Hgjer i Sgnderholm der
kom fra Tjele - Vinge L74A hvor han var proust.
Eg1et blev viet i Ulstrup kirke til
Gert Diedrich
Dorthe Nielsdatter Aa1borg, datter af degnen Niels Nielsen Aalborg i Nsrholm.
De har kun en sgn Thomas dabL 19-3 1745.
Dorthe Nielsdatter
er begravet L0-L2 L745" Der er skifte
efter
hende 7-t
t746
hederlige
over
og velagtede
Matrone
Dorthe
Nielsdatter,
Gert Diedrich
Eojer succerende degn i Norholm, hans
egtefalle.
Arvinger
er hendes efterladte
husbond og deres eneste son Thomas
Gjertsen F,a3er. Boet wurderet til
290rd1. 2 n. 5 skl.,
indkommen
ved aktion 237 rdl.
3 m. 4 skr.,
der blev at arve nA.r udgifter
og gald er fra&aget,
135 rdI. 1rn. 5 skL. til
hver.
Degnen bl-ev gift
2 gang med Karen Michelsdalter
fra Ngrho1m, der
er ingen bgrn i andet egteskab.
20-1 1?50 efter
hans hojarvardighed
Er. Biskop Anders wsldikes
Lfarge hans kongl. mayst. allernidigste
ordre,
udgangen forordning af 4-11 L749 angiende prinsesseudstyr
si vidt mig som degneindkomster
er kranret indstillet
specifj-ceret,
bide pi visse- og
uviese indkomster,
sAledes som jeg med god samvittighed
kan sta
ansvar for:
til
Degnekorn rug 4 td.7 skp.efter
1750 kapitertakst
11 rd..2 m.4 sk.
Piskerenteudirug3td.4
skp.
I"
1"0"
Degnekorn byg 10td. Sskp. efter
1750 kapiteltakst
12 " 3 "15 ,r
St. Eans rente vardi i penge
2 ,, Z "10 ,l
De tre hojtider
regnes hver af dem 6 rdl.
4 m. er 20 r'
Ekstra indkomster
hvoraf
sjeldent
falder
noget
Z '
Siledes som overanfgrte
Ngrholm degnebolLg 20-t

rigtig
er
1751 Gert Diedrich

57 "
3 "13 ,,
Eojer.

Der findes en l*rer
indberetning
, fra degnen i NSrhoIm fra 1?53.
Der var 19 born i skolen fra 6 til
t2 ir,
ogr en bedgmmelse af
hvadde har lart.
Den er omtalt i Bjergposten nr.8 1984 side 14,
jeg ikke skrive
si det vil
om. Ean har varet efter
tid.en habil
larer,
bornene har lart
mere end bgrn i almindelighed.
Gert Diedrieh
christian
Bojer begravet 26-3 1?68 46 Ar 3 md.
Gert Eojers enke begravet 9-8 L792.
Der er skifte
efter
degnen den 18 april
samne ar, det oplyses
af afdodes sgn af fgrste
egteshab Thomas Gertsen Eolex 23 Lr,
hvis
opholdssted
ikke er bekjendt,
undtagen at hin i sidste
afvigte
ar ved pinse tide Ekal have ophordi sig i Kjobenhavn.
Det er sA et Ar siden de har h'arE fra ham.
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Ved hans dgd var der endnu mere i degneboligen
end i hans
Ean havde mange boger. De adle metaller
tid.
var
svigerfaders
med en guJ.dkade p& 1% alen (verdi 16 rdl.)
supleret
og'en sukkerEojer anno t722n €t sglv lomeur
bgsse med navn Gert Diedrich
vardi 10 rdl.,
solvknapper i dusinvis,
bAde i rund og flad facon.
Der er ingen tvivl
om at han var en velhavende
degn, &en ikhe
desto mindre har han haft mangel pA kontanter
i hans sidste
Ar.
hos Peder Nielsen Munk i Ngrholm, med god
Ean havde li.nt 100 rdl.
pant i guldkeden ogi solv sukkerbgssen
samt i 9 sglvsgbeskeer,
6
1 sukker klemne, 1 brandevinskedel,
1 jern kakkelova,
teskeer,
og i 4 dyner og I hovedpuder.
af s1. Peiter
Eojers bo i
I boet var der en pung med 252 rdl.
dsd 1760), hvilken
Eammer (han var allerede
Gert Eojer havde i
f,or Er. Peiters
som formynder
forvaring
sgn Andreas EOler, der
havde
25
forhen
varet
indkaldt
i de danske aviser,
var
&r, ogi som
han
kunne
imod
fadrende
tage
sin
arv. der skulle
nu ledes
for at
ham i danske, tyske og norske aviser.
efter
Ars tid fgr skifteforvalteren
fek brev dat.
Der gik et halvt
Bt han efter
eD lang
25-10 1758, hvori Andreas EATer neddelte,
rejse opholdt sig i Kgbenhavn.
Aatborg for
Degnens sgn Thomas var i L757, t2 Ar 91. sendt til
der er indfsrt
i Skifteprotoat gi i sko1e. Efter de skrivelser
over udgifter
ti1 sgnnen, kan man forsti
at degaeas iadkollen
ikke kunne sli
til.
tagter
og underskrevet
af Thomas Gertsen ErjerOpggrelsen er forfattet
Aalborg for at lare regning og slrivL157 om p&sken kom jeg til
ning, €f, for mig udgivet dette ir som fglge:
skolemesteren
Indgangspenge til
lan
Skolemesterens
Kost og logi for et heLt ir 3 m om ugen er
2 par sko og strgmper
t hat
til
skjorter
30 alen hgrlarred
Sylon for 6 skjorter
kladning
en indsprengt
Ved juletid
er for

l.757

0 rdl.
4rf
26
2rr

4 a.

I

sLl.

I

"
n

rl

0rt
0rl
0rl
7ff

45 rdl.

1n
3rl

1r
1.11
5n

1 n.

10 skI.

t766.
Fra 1?59 til
Viborg udi lere hos S.Schmidt blev rejDa jeg om pisken kom til
0 shl.
3 rdl. 0 n.
sens bekostning,
2 tgrklader
hat, sko, strgmper,
Samme tid til
tl
nathue
MichaeLis tid samme 5r for stemplet papir tit
3rt
rnin lerekontrakt
pA
blev gjort
For at skrive den, Kontrakten
1tt8rr
8ir
7 i.r er jeg bekorunet 85 alen
I de folgende
rr
10
10
3"
skjorter
a'12 skI. pr. al-en
hprLarred til
"
stt5rf
Sylon derfor
sendt og k1aI de sarnme 7 ir er mig Arligt
rr
?0
er
der for 10 rdI.
10
5r'
en bIA klades kladning
Derforuden
"

er

103"0"9rl
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t766.
Onr pisken efter
min begjaring
pas og
til
larebrev
1 skomager regning
Da jeg kom hjem efter
rejsens bekostning
En ny klades rejse kjortel
1 par bukser
1 nat troje
oq nat hue
1 par sko og spander
32 alen horlarred
a'14 skL. er
For 6 skjorter
at sy
2 sat lintoj
Rejsepenge ti1 Kgbenhavn

sr:rrrmerne
tir""o,*:X

20 rd1.
4 tl
3 tl
9 tf
1 'l
2
L
4
2
4

tf
tl

2 n. 0 skl.
1''
I
ll

4*
2r,

I
4

tf
tt

4rl

2"12

ll

1 :: 1i

::

tf
tl

,Zt^ ::

Evilket
h,arer til
min fadrene arv.
jeg herved min kjare fader fuldkonunen afkald
giver
Ellers
og
kvj.ttering
for min fadrene arv bide efter
min salig
moder og
morfader.
Nsrholm 4-8 1-766 Thomas Gert,sen Eojer.
Efter
faderens
dodsbo var gjort
op, brev der en formue pa 1s3
rdI"
1 m. 81+ skr.,
der dertes ligeligt
mellem enken Karen
Michelsd,atter
og Thomas.
Der er ingen oplysninger
om hvilket
hindvark
Thornas har lart.
r en oplysning
om Ngrholm skole:
r Nzrhorm er skolen bygget af
bindingsverk
og, kJ.inede vagge, pi nordre side er en tir6ygning
opbygt 1742, gulvet
er af ujevne kanpesten,
der er ikkun ej torn(ca. 1?0 sm.) vinduerne er fa og smi, bemer fra gurv til
loft.
lysningen
er sa, dA.rlig i den side der er taget fra degn6ns bolig,
at man nqppe kan se at Lase midt p6. dagen.
NIELS URSIN MIIJLING 1768
1?96.
Milling
blev kaLdt ti1 degneembedet i NgrhoLm af enke Grevinde
sofie Eedevig Leventzou, til
at forrette
aI den degnetjeneste
si
kristerigt
og fo,rsvarligt
som det en degn anstA,r, si kan han nyde
al den rettighed.
visse og uvisse indtagter,
som hans formand isr
ham nydt haver.
Si snart dette mit kaLdsbrev komner ham i hande, si har han tilhans Eojerverdighed
Eojadle Er. Biskop wsLdiche i viborg
at forfaSe sig, for efter
dennes eksanation,
sit, corlats
pa degneembedet i Narholm at, blive
meddelt.
Til- bekreftelse
under min hind og segl,
Restrup L7-S 1768 Sofie Eedevig Leventzou
Enhe Grevinde af Leventzou.
Niels ursin Milling
var prastesgn fra Q.Eornum, hans morfar var
prasten Nie1s Ursin, der var prast i Ngrholm fgrst
i 1?00 t,a11et.
Ean var gift
med 'rohanne Eelbek, hun var 20ir eldre end han, han
var 25 Ar da han tiltridte
ernbedet, hun var 4? ir,
der var ingen
bgrn i agteskabet.
Milling
var student.
selv om han ikke var prasterard,
var der
ingen prest
der stod mAl med ham til
at mane (Det var gammer
overtro
at hvis der var nogen der gik igen, mitte presten
mane
da'n ned i graven far de kunne fred)
,Johanne Eelbak dgde 1-8 1291.
Efter hendes drd fik Milling
sindsyge, han klarede sig til
L796,
si blev de ngdt til
at finde en afLsser til
han
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Da han blev ved med at vare skikkerig,
fik han lov tir
at blive
boende i degneboligen
han dsde. Der var jo ikke noget der hed
til
pension pi den tid.
pi grund af hans sinds forstyrrerse
Det har nok v*ret
han har
veret god til
at mane , han har nok veret mere overbevisende
end
de andre.
Det er sparsomt med oprysninger
om skolen i Millings
tid,
de har
nok ikke veret meget skrivende
hverken presten eller
degmen. Det
eneste er konfirmerede
boxn der er indfgrt
i kirkebogen
fra 1?83.
Bgrnene gik kun i skore i fem Ar ca. fra 5 til
L2 ar, efter
den
tid skulle
de mgde i kirken
hver sondag, enten fsr elrer
efter
prediken,
hvor degnen s& Ekulle lare dem og overhtre
dem i deres
kristendoms
kundskab, det foregik
p& folgende mi,de, degaen taste
det f,srst op for dem, sA skulle
de gentage det efter
ha-.
Konfirmeret
fgrste
piske den 21-4 1783.
sgndag efter
Peder Jensen
Ngrholm
18 6.r laser godt prent
Jens Christensen
Klitgird
17 A.r ligesom forrige
Thor Jensen
Ngrholm
L7 ir ligedan
Christian
Sgrensen
Ngrholm
18 ir nideligt
Peder Madsen
Nsrholm
t7 ir mideligt
Dorthe Pedersdatter
Ngrholm
16 &r kan prent etc.
Mette .fensdatter
Nprholm
L7 ir rrasten som forrige
Maren Poulsdatter
Ngrholm
16 ir rresten som forrig'e
Anna Sgrensdatter
Ngrholm
18 ir kan lese uden og iaden af
Malene Andersdatter
Nsrholm
L7 ir middelnadig
.rea tuag
ElLen Marie Nielsdatter
Ngrholm
18 ir Lasevillig
Kirsten
Cheistensdatter
Ngrholm
19 ir niddelmidig
El1en Pedersdatter
Nsrhol-m
16 ir niddelmidig
Ellen Larsdatter
KlitgArd
17 Ar middelnidig
Mette M.Eenriksdatter
Klitgirrd
17 Ar middel-nadig
Maren NieLsdatter
Klitg&rd
19 ir tungnem
Ial-t 16 bgrn, deraf de LZ fra Ngrholm, en hel del f].ere end de
19 bgrn der var i skolen 1753. Der er ogsi lidt
on hvad de har
lart.
1783 blev der bygget kapel
blev lagt ti1 Ngrholm sogn,
i Restrup og fore kirkebog
ind i NArholm Kirkebog.

pi Restrup,
praste og degaetjeuesten
sA Milling
skulle
nu s1znge i LapelJ.et
over Restrups beboere,
de bJ.erv fa.rt

PEDER PEDERSEN(\TARSE) 1?95
1845.
Victor
Jeg Sigfred
Raben Leventzou til
Restrup , gor vitterJ.igt,
(vikar)
at jeg har beskikket
som srrbsistut
for nunereade dega
Niels Ursin Milling,
som formedens svaghed ikhe kan forrette
sit
esrbede, og nir Milling
ved dpden afgir,
da til
huserend.e dega til
Ngrholm sogn og Restrup kapel. Dette degne kald har Peder pedersen at foresti
som en modig og retferdig
mand.
Kobenhavn 6-9 1795.
Ean var vikar til
Millings
dgd 25-2 1807. Der var ingien pensiou
gengald blev de heller
til
degnene, til
ikke afskediget,
si de
blev siddende. Fgrst efter Millings
dgd blev Peder Pederseu VA,rst
udrranrnt tiJ- degn, si selv om han virkede
som degn i 50 eE, taller
'Jgbeldet fgrst
fra 180?, og derfor
er han ikke rranrnt iblandt
larerne"
det var degne med 50 irs tjeneste,
det er lidt
synd at
han blev snydt for det.
Peder Virst
boede i et lejet
hus ved siden af kirken,
der har
han boet til
degneboligen blev ledig efter
Millings
dsd i 180?.
Han har ogsi boet der i 1810.
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Evor der er en indl'eretning
om skoren og efter
den er degneborigen i mieerabel
forfatning,
bide taget og loftet
er si utet
at man kan se himlen inde fra stuen.
1812 brev den gamle skole
fra 1?10 restaureret,
der blev bygget til
skolestuen,
der kom
vindue i den rngrke ende, ag der bLew lagt murstansgulw,
der blev
lavet et ekstra bord med bank, hidtil
var der kun to borde sa, nu
kom der et 3die for at de ca. 60 bgrn kunne fi plads,
der brev
lagt nyt loft,
det gamre var pilriddenL,
degneborigen brev sat
ngdtarft.ig
ist,and,
ialt
forbedringer
for Lza rdr. " Degnens Lgn
var 1810 9 td. rE9, I td" byg, 29 les fladtsrv
og L09 rdl.
ved den ny skoJ.elov af 1814 blev skoLen tj.ldel-t
1lr2 td. land,
og ronnen blev fastsat
til
25 td. byg, efter
kapiteltakst,
119
lispund ho !a'8 kg.), 192 lispund halm, 10 rdl. for sangr rengaring af skolen og kirken og ringning
og kirkeurets
pasning,
hitjuls piske og pinse,
tidsoffer
til
accidentsen
fra bryllup
og
og til
ildning
barnedib
6 favne bogebrende,
der kunne osrregnes
i EeTv.
Med den nye skolelov
af 1814 kom bgrnene tir
at ga 7 6r i ekole
mod fgr 5 ir,
og der blev ragt mere vagt pi de traditionelle
fag,
bgrnene startede
i skoren i deres 7 b,r, og brev konfirmeret
i d;res 14de a.r, de gik 4 ir i l klasse og 3 &r i 2 kLasse, L krasse
gik i shole 4 dage om sosrneren og 2 om vinteren,
2 klasse gik 4
dage om vinteren
og 1 om solrmeren, lereren
havde lordagen fii
om
gonmeren.
Der bLev sat en skolekormlision
hvor Micael de. NeergArd var med
prasten
som skoleejer,
Ottosen var fsdt
formand,
desuden fra
Ngrholm Knud fhomsen, Peder Lund, fxa KlitgArd
Bucholdt, og ,Jens
Ko1dbak.
Pi et kommissions mode i prastegirden
den 2?-1 1815, har sAvel
prasten som skoleforstanderne
erklaret,
at undervisningen
gik
godt, endog over forventni*g,.
Sko1en behgver nye J-asebOgerl men
da aLmuens tarv kranrer a1 murig hensyn, har kommissionen ladet
forblive
med de forrige,
der var anskaffet
pA fatt,igkassens
regning. M.de NeergArd erklarede
at de brev for fA og utirstrekkelige
efter den nye skolelov,
si har de.Neergird
pA distriktets
regning kgbt de ngdvendige sarnt tavler,
grifler
og papir.
Der
blev si foretaget
ligning
til
betai.ing af regningen,
prasten mi
punge ud med 4 rdL. gArdnandene fra 1 til
2 rdl.
husmandene fra
2 EiL 3 mark.
Pe et mgde 10-3 1816, besluttede
kommissionen,
Bt ingen bgrn
burde mulkteres for forsgnrmeJ_se, uden Chresten Malles sgn peder,
som nu pA andet &r gik tiJ. prast,
og stadigi var ganske uvidende,
hvorfor han igen i Ar mitte afvises,
da han imod alle pAmindelser
har forsgmt de sidste tre vinter
mineder, derfor fandt kommissionen det passende at mulktere
ham for 30 dage a'en mark daglig,
da det ene har sin grund af trodsighed,
for de avrige bgxn ins5s
forsgmmelserne for undskyldelige
i flere
henseende.
r vinter
har skolen varet godt besogt i al-l-e mider,
og kommissionen var meget tilfreds.
Ottosen - Knud Thomsen * peder Knudsen.
Ang&ende chresten Marres son peder, sA kan prasten ikke afvise
harn nir han har giet i skole i s1.v Ar, og giet tiI
konf irmations
prasten vir benytte
forberederse,
sig efter
hans ret efter
den
ganle rov, hvor han kunne afvise
dem, hvis han ikke fandt dem
egnede, Peder Malles foraldre
mA have fundet ud af, Et han ikke
behgvede at gir i skore lengere,
e1ler han har fAet en husbond.
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Den 3-4 L819 en indberetning
om skolevasenet
i Nurho1m,
De skolepligtige
borns antal nar 59, 35 i I klasse, 24 i II
krasse,
af diese skal 4 konfirmeres
i ir,
31 born var undervist
i skrivning,
18 i regning:, dog uden synderlig
fremgang. Skoleg'angen har veret
pi nogre fA nar der har fulgt
temmeLig stadig,
gammel slendrian.
Af mulkter
er hidt,it
intet
fordret,
for godvilligt
fis
ikke en skiIIing.
Man beklager
den hlppige
udvandring af soginet af bgxn, der tager tjeneste
udensogns uden at anmeLde det, og'der er ingen foresporgsler
fra andre distrikter
desangAende, skoJ-egangen undgAes pi den mAde. skorestuen
er mide1ig, dog er gjort
a1t for at satte den i brugbar stand. pa
grund af det tiltagende
hoveri og manges uformuenhed, kan de ikke
holde de ngdvendige tjenestefolk,
har kommissionen bestemt sonmer
hver sandag eftermiddag
skolen til
fra 3 til
6 og onsdag aften
fra 6 til
9 for aldste klasse,
men hver formiddag for de yngste.
Der mangler stadig forstielse
for den nye skolelov,
ber.derne vil
ikke have de store barn i skole pi hverdagiene om soffireren, men
de kunne ikke sidan uden videre
lave om pA skoleplanen,
der star
ikke at deres plan er afvist,
efter
et mgde i augiust er det klart
at deres plan ikke er gennemfgrt.
Da hobjergningen
sivel
som hpsten har varet meget besvarlig
og
lang"varig,
har der veret
megen skoleforsgrunelse
i somer.
De
store born pi grund af det fatale
hoveri,
og med den nye ordning
om markfred kan de ikke undvares. De mindre har temmelig flittigt
sagE skolen far hoblergning'en,
siden har enhver haf t nok at brule
dem til.
Det erklarer
skoleforstanderne
med fuld overbevisning,
ej kan
vare anderledes.
N g r h o l m 1 7 - 8 1 8 L 9 O t t o s e n - Peder Knudsen - Knud Thomsen.
Den nye 1ov om markfred
gArdenes udskiftniog,
er indfArt
efter
nu kan man ikke,
som t,idJ-igere,
l-ukke kwaget ud om morgenen i en
flok fra byen og lade byhyrden vogte dem, nu var de ngdt til
at
Ea1re dem.
Der var landbrugskrise
efter
statsbankerotten,
og oveni havde
EngJ-and lagt
told pi irnport af byg, kapiteltaksten
var nede p6
ca. 1k rdl.
Den lave kapiteltakst
var grunden ti1 at Ngrhofun sogn i 1826
prasterne
blev lagt safirmen med Sgnderholm og Frejlev,
kunne ikke
fi deres udkomme uden, og staten havde ikke midler til
at forhoje
deres ]-an.
Sognet kom nu til
at hedde Sonderholm, Ngrholm, Frejlew
soga,
Ottosen i Ngrhol-m bLev forflyttet.
Restrup Kapel blev lagt under
at gi. ud over skolen i Ngrholm. Nrrholmerne
O.Eornum. Det kom til
ville
ikke til
Sgnderholm til
skolemgder,
og pastor
Sletting
ville
ikke til
NgrhoJ-m, det skull-e vist have varet pi skift,
men
Sgnderholm og Frejlev
skolebestyrelser
har nok helJ.er ikke varet
for at tage til
Nzrholm, sA selv om prasten var fa,dt- fozaand ikke
var med, holdt Ngrholm sine skolemgder for sig selv i Nsrholm
skole. Det var en ordning der var tvunget frem uden at sporge de
implicerede,
nok derfor den store modvilje,
Ngrholm var selvfglgelig ikke tilfreds
med at afskrive
deres prast.
Pastor Sletting
si det som en ekstra byrde, der blev lagt pA ham, der nu var en
pA god fod med Ngrholmerne,
aldre mand, han kom aldrig
Ngrholm
skole blev forsgmt med reparationer,
det hele blev gjort
si bi1ligt
som muligt.
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skoleforsgmmelserne
var ekst,reme, og der var ingen skolemultering.
Forsgmmelser blev der fundet en undskytdning
for. provst
og biskop provede med henstillinger
til
komissionen,
det hjarp
ikke,
de korte deres eget lab. sadan gik det til
1836, da urev
sretting
syg og dgde a.ret efter.
sretting
fik,
da han blev syg,
tildelt
en kapellan
Anders Eorm, €D ung mand. Ban rvdte
op t11
eksamierne i Ngrholm, og forlanger
at se listerne
over forsgmmerEer, der var ingen, si den Lz-L 1837 mitte Ngrholmerne den
tunge ganlt til _Sgnderholm prestegird
til
skolemgde og meclhringe
listerne
over forsgmmelser for de sidete to m6neder, det blev
dem da pAlagt at forsgmmelige
bgrns foraldre
eller
husbgnders
mulkter burde inddrives
straks.
A.Holm, Anders christensen,
Jene Pedersen Ostergird.
I 1837 fir vi ny prast Lavrits
Bl-icher han er med til
skol-emode
i Ngrholm 2-9 1838. uagtet gentagne formaninger
om at sCIge undervisning er frugtesltse,
og forsOg pi at gOre foraldrene
det klart
at det er ngdvendigt
at bgrnene larer
noget i de uerstattelige
ungdomdir. At forsgmnrelserne
har veret sA hlppige
det sid.ste ir,
mi, i.rsagen vrnre foreldrenes
runkenhed for sagen mere end egentDa almisselem Thomas Terkil-dsens sgn og Sgren Jensens
lig uvilje.
Anne Marie med deres UG var langt over skolens krav, fandt
datter
de ingen grund til
at mulktere.
BLicher var ikke grad for det,
men gik med til
det, pi betingelse
af, der blev gjort
foranstaltninger til
at holde bgrnene til
stadig skolegang.
- Anders Christensen - Laust Pedersen.
Pastor Blicher
De har f&et Blicher
der e11ers var perfektionist,
til
at sLakke
p5. kravene om forsgmmelser,
det er muJ-igvis et forsgg pi at lempe
sig igennem, han har ogsA varet i Ngrholm ti1 skotemgde frem for
at tvinge dem til
ssnderholm prasteg&rd,
og det mA siges at have
virket,
frernover mulkteres for skoleforsgmmelser,
og bornene kom
nu ind i f ast sko3-egang.
Peder Pedersen var murermester
szn fra virst,
derfor
fik han
virst,
tilnavnet
han var student fra Aalbolg,
og'var den sidste
larer
i Ngrhorm uden seminarie uddannelse.
Ean vae degn og rarer
i Ngrholm i 51 i,r og burde varet udnavnt som jubeLlarer,
men da
han var substitut
for Milring
taller
de ikke med, det var han i
I ir, man kan jo synes det var lidt
smiligt,
Virst
stod ogsA for
embedet i de Ar. Ean bLev gift
i Nsrhorm22-9
1?95 med Ane ssrens
datter
Fark fra Ngrho1m.
Ean var en dygtig
landrnand og biavler,
punktJ-ig i sit embede,
og kunne godt lare fra sig, hvis blot bgrnene mgdte i skolen.
Ean, der var fra fgr den nye skolelov,
syntes miske selv der var
for meg'et bgrnene gik i skole om somnreren, han fik
jo ogsi mere
tid til
sit landbrug hvis de slakkede pA kravene.
gerne vere vittig,
Ean viIle
og gote lojer
ved gilder,
men det
var ham ikke medfAdt, han blev tit
for p1ump, nir han gik over
stregen bremsede Ane ham med en grefigen
selv ved bryllupper,
det hjalp si en tid.
pi vers findes i folkemj.ndesamlingen,
Eans bryllupstaler
han har
ogsi forfattet
viser
og lejlighedssange,
han var en mand med
mange evner, og har sat sine spor i Ngrholm b&de kulturelt
og
som bysbarn.
fortsattes.
Niels

@stergdrd.
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