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Året der gik 

Året 2016 blev indledt med generalforsamling i 
Frejlev Kirkecenter den 10. februar med over 100 
deltagere, og vi er meget stolte og glade for den 
store interesse, der er for vor forening og general-
forsamling. 

Inden generalforsamlingen havde vi et flot fore-
drag om familievirksomheden S.D. Kjærsgaard - 
SDK ved barnebarnet Palle Kjærsgaard, Frejlev. 
Det var en meget interessant gennemgang fra da 
Søren Dengsø grundlagde S. D. Kjærsgaard før 
 2. Verdenskrig og op til i dag. 

Ved generalforsamlingen aflagde formanden be-
styrelsens beretning om aktiviteterne i det for-
gangne år. Kassereren Flemming Gravesen gen-
nemgik regnskabet, og der blev forelagt en lille 
stigning af kontingent fra 75 kr. til 80 kr. Beret-
ning, regnskab og kontingentstigning blev god-
kendt. Valget til bestyrelsen tog ikke lang tid, idet 
alle blev genvalgt uden modkandidater. Valgt blev 
Henning Klitgaard, Drastrup, John Ejdrup, Nibe, 
Per Mølgaard, Tostrup og Karen Hansen, Sønder-
holm. Tove Bang, Nørholm blev suppleant.  Til 
revisor blev Poul Hansen, Nibe valgt i stedet for 
Egon Flensted Andersen, som havde ønsket at 
stoppe, og som ny revisorsuppleant blev Jørgen 
Riise, Sønderholm valgt. 

Aktiviteterne i 2016 startede med et besøg på 
”Springeren”- det maritime oplevelsescenter i 
Aalborg, hvor vi blev guidet rundt af centerets 
direktør Mads Sølver Pedersen, Frejlev. Han var 
en engageret og fortræffelig fortæller omkring de 
enkelte skibe og deres formål. Og til sidst gik vi 
ind i selve u-båden Springeren, hvor vi kunne få et 
meget livagtigt indtryk af, hvordan livet var i en 
sådan båd. Der var her et meget flot fremmøde. 

Sommerudflugten gik til Stadsarkivet og til Aal-
borg midtby, hvor vicestadsarkivar Flemming 
Nielsen fortalte om de gader, stræder og personer, 
der fortæller Aalborgs historie. Selvom vejret ikke 
viste sig fra den bedste side, fik deltagerne her en 
meget grundig og interessant tur rundt i noget af 
det gamle Aalborg. Arrangementet sluttede på 
Stadsarkivet til kaffe og lagkage. 

I bestyrelsen arbejder vi altid på at skabe interesse 
for alle i lokalområderne, og vi deltager i forskel-
lige arrangementer. I år blev der så efterspurgt en 
billedudstilling fra Nibe Plejehjem, og udstillin-
gen var en stor succes, da der i blandt plejehjem-
mets beboere er stor interesse for vores område. 
Vi har også et godt samarbejde med de tre folke-
skoler i området, og vi kommer gerne og samar-
bejder om den lokale historie, som børnene jo er 
en vigtig del af. 

Det sidste arrangement i år var den 12. november. 
Her var der Åbent Arkiv, og temaet var  
”Kom og se hvad Arkivet rummer, nu hvor der 
er gået 40 år”.  

 I forbindelse med 40 års jubilæet afholder vi i 
øvrigt et stort arrangement lørdag den 25. marts 
2017 på Arkivet og på Sønderholm skole, og vi 
planlægger i øjeblikket at trykke en folder med 
40 års tilbageblik. Men se mere om det i årsskrif-
tet og hold øje med Nibe Avis, når tidspunktet 
nærmer sig. 

På Arkivet bliver der hver tirsdag formiddag ar-
bejdet intenst med scanning og registreringer af de 
mange arkivalier og billeder, som i øvrigt er 
nemme at finde på Arkiv.dk. Alle kan søge på 
siden, så det er bare med at komme i gang og fin-
de det sted eller det familiemedlem, man har i 
tankerne.  

Til slut vil jeg gerne sige tak til de, som har leve-
ret materiale, det være sig private, virksomheder, 
skoler og andre. Det sætter vi meget stor pris på, 
da det bl.a. er den måde, vi kan bevare fortiden for 
fremtiden. Så hvis skuffer og skabe skal tømmes, 
så tænk gerne på det Lokalhistoriske. Hvis det 
alligevel er besluttet at smide det ud, vil vi meget 
gerne være med til at sortere!!! 

Tak til dem som har bidraget med de gode histori-
er og billeder til dette års Bjergposten og på gen-
syn i jubilæumsåret 2017. 

 
På bestyrelsens vegne Peter Stoffersen
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Den gamle tallerkens historie 

 

Marie Munk, der boede i Porsheden er født i 1902. Hun var barn af Anna og Marinus Thorsted fra Sønder-
holm, og i maj måned 1978 skrev hun følgende erindring. 

Vi boede først i Nørre Uttrup, vi tre børn er født der. Da jeg var  
fem år solgte min far gården i Nørre Uttrup til Cementfabrikken  
og købte gården i Sønderholm. Men den var meget forfalden  
både ude og inde. Mor har fortalt, at første nat vi sov der, måtte 
vi flytte sengene, for det regnede ned. Det var Grundlovsdag 
d. 5. juni 1907. Kresten var 1 år, Jenny 3 år og jeg blev 5 den 
21. juni. Gården kostede 18.000 kr., det lyder jo ikke af meget 
nu om dage, men der fulgte jo en gammel aftægtsmand med, 
hvor meget far skulle yde ham, husker jeg ikke.  

Men han flyttede ned til en gammel kone i Svanehuset, hun hed Møller Trine. Hun havde en søn i konfirma-
tionsalderen. Far prøvede ham som hyrdedreng, men det gik ikke, jeg husker ikke hvorfor. Den gamle mand 
hed Poul Larsen. Men en dag mødte Præsten "Pastor Bay" op og sagde til de gamle mennesker, at det søm-
mer sig ikke, at en mand og en kvinde bor sammen, når de ikke er gift. Og derfor blev det så aftalt, at der 
blev lyst til ægteskab oppe i kirken. Og jeg husker det, som det var i går. 

Mor og pigen og vi tre børn stod oppe med hovedet ud af en lem i den gamle lade, da far kørte for døren i 
gammeldags høj fjedervogn, og jeg synes jeg kan se han hjalp Trine op, så de lange skørter svang, så vi kun-
ne se hendes hvide underskørt. Far brugte altid sort stiv hat dengang, og efter vielsen var far og mor til bryl-
lupsmad, sødsuppe, kan jeg huske, om de fik mere kan jeg ikke huske. Og da spiste de af de gamle tallerkner. 

Men folk var fattige dengang. Brudeparret spiste først, og Trine sagde til mor: "Nu skal vi stræb og spis, så 
kan I søb o vor tallerken."  Det talte mor altid om. Trine var ikke meget renlig efter nutiden. De var ellers 
gode og rare mennesker, jeg gik meget derned. Poul Larsen lå næsten altid til sengs, han havde en dårlig arm 
fra krigens tid, han lærte mig bogstaverne og lærte mig at synge "I østen stiger solen op." Men et held for far 
levede han ikke så mange år. Far skulle jo holde begravelsen, og jeg husker også tydeligt, at han havde haft 
12 børn. En af dem var Jens Poulsen, Sønderholm Forsamlingshus.  

Og en dag kom Trine og gav mor den gamle tallerken til erindring. 
Og en dag gav mor mig den, da det var mig, der huskede Trine 
bedst. Sønnen blev gift med en Vendelbopige, han arbejdede i Aal-
borg, og der flyttede Trine ud til dem, hun var en god og dygtig 
pige, så Trine fik det godt til sidst. Jeg har besøgt dem, da jeg var 
ca.16 år. Det blev en lang historie. 

Marie Munk f. Thorsted 

Hvor gammel tallerkenen er, ved jeg ikke, men den er sikkert over 
100 år. 

 

 

 

  

Marie Christine Amalie Thorsted, 
var datter af Anna og Marinus Thorsted,  
og her står hun som konfirmand i 1916. 
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Otte år senere skrev Marie Munk videre på sin historie.                           

 Porsheden d. 28. februar 1986 

Til mine Søskendebørn  
Først en Tak til jer, som har været gode ved mig (særlig Aage og Anne Marie). Jer alle. 

Jeg vil lige skrive nogle erindringer ned, da jeg lige har haft besøg af Arne Fristrup fra Sønderholm Lokalhi-
storiske Arkiv i Store Restrup. En stor Tak fordi I har sendt Fars gamle Papirer derned, og Arne Fristrup 
inviterede mig sidste Sommer til at se det, og derfor har jeg ringet efter ham, fordi jeg havde for 25-30 Aar 
siden faaet et meget sjældent gammel Papir af Far, og det kan I se dernede. Fristrup vil skrive det af med 
rigtige Bogstaver, det var jo skrevet paa gammel dansk. Jeg kunde læse det, da jeg fik det, men jeg kan ikke 
se de smaa Bogstaver mere. Det var et Himmelbrev, som Soldaterne skulde medbringe, naar de gik i Krig.  
Og nu har vi talt om saa meget gammelt, at jeg har lyst til at skrive lidt ned: 

 

I Nørre Uttrup var der et nyt stuehus. Her boede vi 
lige over for Skolen, og Skolemadammen var 
Søster til Alfred Stoffersen i Sønderholm, saa jeg 
tænker, at det havde noget at sige med at vi kom 
til Sønderholm. Gaarden i Sønderholm laa bog-
stavelig paa Jorden. Saa vidt jeg husker, var der 
plads til 7 Kreaturer, men jeg kan ikke huske, 
hvor mange der var, men der var 3 gamle Heste. 
De var meget overtroiske, og jeg har faaet fortalt, 
at når de kørte Mælk til Mellemholm Mejeri, hav- 
de Hestene en Pose med noget i bundet under 
halen, for at de ikke skulle blive forgjort. 

 

Til Gaarden hørte 70 Tdl: 20 Tdl. Hede med 
Lyng, 12 Tdl. Fejkær, 8 Tdl. Tørvekær, 2 Tdl. 
Sorteskær, 28 Tdl Mark. Tørvekæret var nærmest 
Mose, og Far havde altid en Mand, der gik og 
grøftede. Alle Bygningerne var miserable, saa i 
1911 byggede vi ny Lade bag ved den gamle, og 
han forlængede begge Udhuse, og han fik jo ef-
terhånden flere Dyr. I 1913 fik vi Vindmotoren, 
som Jenny var en af de første, der prøvede at 
kravle op i, men det blev hurtigt forbudt. Aar 
1916, det Aar jeg blev konfirmeret, fik vi nyt 
Over og Sten paa Stuehuset, og der blev bygget et 

Maries barndomshjem i Sønderholm på Tjelevej 30. Sådan så hjemmet ud i 1912. 
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Fag til. I ved jo saa, hvordan det var da min bror 
Kresten overtog det. 

Da jeg var ni Aar faldt Mor i Kælderen. Trappen 
gik løs. Hun havde en Pande Frikadeller i Haan-
den, og den slog nogle Flasker i stykker. Hun skar 
sin ene Pulsaare over og havde et stort Blodtab 
inden Doktoren kom med Hestevogn fra Nibe, og 
hun laa i Sengen nogle Dage. Hendes ene finger 
blev aldrig rigtig til Brug mere. Jeg husker fra de 
Dage en Dag, jeg gik fra Skole, mødte jeg Alfred 
Stoffersen ved Line Olsens Hus. Han var paa Vej 
til sit Bryllup kørende i Lukket Vogn og med høj 
Hat. 

I anledning af det Uheld (Mor var jo Ulykkesfor-
sikret) maatte Far og Mor gøre en Københavnertur 
for at faa udbetalt Erstatningen, som var paa 100 
kr. I den Anledning opsøgte de et Næstsøskende-
barn af Mor, hvad de havde meget Glæde af, og 
de tog godt i mod dem. Men det blev en dyr Tur, 
men jeg har dog aldrig hørt dem klage. Næste 
Sommer ankom Familien Gislarson, Mand, Kone 
og 4 Børn paa Ferie. Derefter havde vi to Feriepi-
ger paa Ferie i mange Aar, og da de blev store, var 
de jo paa Kontor og glemte os aldrig i Sønder-
holm.  

Mens de som Børn kom med Ferietoget, hentede 
og bragte Far dem paa Svenstrup Station paa Po-
nyvognen. Far var meget glad for Børn. Hvert Aar 
tog han til Dyreskue i Aalborg med fem Børn, og 
vi var altid i Cirkus. De andre var paa Karrusel, 
men det skulle jeg ikke have noget af. Dengang 
var der ogsaa noget, der hed Det rullende Hjul. 
Københavnerne var jo vant til at komme i Tivoli, 
de kunne næsten ikke faa nok. I kan tro, Mor hun 
har svedt, naar hun vaskede. De Københavnere 
havde meget hvidt Undertøj og hvide Kjoler, og vi 
legte meget oppe paa Troldkirken, hvor vi trimle-
de meget ned af Bakkerne i Nord, saa vi var 
somme tider grønne paa Enden. 

 

Far solgte snart 10 Tdl. af Heden til Skoven. Det 
vil sige, han fik ingen Penge, men 15 Aktier. Men 
de kan ikke gaa i arv undenfor Sønderholm. Kun 
Pastor Bays Børn og min søster Erna, fordi Pastor 
Bay og Far, sammen med Peter Stoffersen, i man-
ge Aar var saa meget for Skoven. Per og Erna 
kørte mange Aar til Generalforsamling. Jeg har 
været der en enkelt gang.  

De andre 10 Tdl. har Far opdyrket. Jenny og Al-
bert og jeg har samlet Kartofler op derude, der var 
mange Sten. Jeg husker, vi havde 2 Stude. Naar vi 
kørte Møg ud i Heden, brugte vi dem, men brugte 
dem ogsaa i Marken. Mens jeg var hjemme pluk-
kede vi jo ogsaa Bær i Heden hvert Aar. Vi mang-
lede aldrig noget, var altid pænt klædt paa til Sko-
le og til Fest, og Far gav os en 2 Øre hver eneste 
Dag, naar vi gik til Skole. Og vi havde tit Udflyt-
terbørn med hjem at spise, og det blev der aldrig 
sagt noget til, ogsaa de fik en 2 Øre. 

Vi havde tit Tandpine, og saa lo Far tit af os og 
sagde - I dør nok ikke den her Gang. Men saa en 
eneste Gang, mens saa jeg var Hjemme, fik Far 
Tandpine, og han var helt tosset og gik i Seng. 
Mon ikke der var nogen, der lo.  

Far har aldrig haft døje med sine Folk, til Gen-
gæld blev de ved at besøge os. Mor var god til at 
lave Mad. 

 

Skrevet af Marie Munk (født Thorsted) 

 

 

Den gamle pavillon i Sønderholm Plantage 1930 
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Marie og Anton Munk fra Porsheden 
 Aage Quist Jensen fra Volstrup fortæller videre om Marie og hendes mand Anton Munk. 

Jeg burde jo nok skrive det hele ned, men jeg vil 
meget hellere fortælle om de gamle dage i  
Porsheden, Klitgård og Sønderholm, som jeg  
kender til.  
Allerførst vil jeg starte med at sige, at det er min 
kusine Anne Marie Pedersen, der har renskrevet 
det materiale, som min moster Marie Munk har  
 

skrevet ned til både os i familien og til det lokalhi-
storiske arkiv. Anne Marie var datter af Maries 
søster Erna og hendes mand Per Pedersen fra El-
lidshøj, og hun gik vældig op i at få orden på de 
mange gamle historier, som familien ligger inde 
med. Det er vi hende meget taknemmelige for. 
Desværre døde hun for få år siden i 2010. 
 

Anton Munk (Maries mand) fremviser et 
af sine føl. 

Maries bror Kresten Thorsted pløjer marken i Sønderholm. 
Mellemholm ses i baggrunden. 

Marinus Thorsted (Maries far) og et af hans børne-
børn nyder en tiltrængt pause i høstarbejdet. 



 

Jeg, Aage er nevø til Marie Munk, eller moster 
Mie, som vi kaldte hende, og jeg er født i Sønde
holm i 1927 den 6. marts. Her boede mine foræ
dre hos bedstemor og bedstefar Anna og Marinus 
Thorsted i deres første tid sammen, inden de købte 
en gård i Juelstrup ved Støvring. Min mor hed 
Jenny Thorsted (1904-1942) og min far hed A
fred Quist Jensen, født den 16. maj 1901
var fra Godthåb. 

 

Moster Marie Thorsted blev gift med Anton Munk 
i 1923, og mine søskende, fætre og kusiner og jeg 
var tit på ferie ude på Jydeholmen 4 i Porsheden, 
hvor de boede dengang. Den hvidkalkede eje
dom havde de selv bygget i 1925, og den lå med 
en flot udsigt over fjorden. Her havde de 7
og ejede jorden, der gik helt ned til vandet. I dag 
er ejendommen i øvrigt væltet, og der er bygget en 
ny og fornem rødstensvilla på grunden.

Marie og Anton Munk blev gift den 1.2 
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Jeg, Aage er nevø til Marie Munk, eller moster 
Mie, som vi kaldte hende, og jeg er født i Sønder-
holm i 1927 den 6. marts. Her boede mine foræl-
dre hos bedstemor og bedstefar Anna og Marinus 

te tid sammen, inden de købte 
en gård i Juelstrup ved Støvring. Min mor hed 

1942) og min far hed Al-
den 16. maj 1901, og han 

Thorsted blev gift med Anton Munk 
i 1923, og mine søskende, fætre og kusiner og jeg 
var tit på ferie ude på Jydeholmen 4 i Porsheden, 
hvor de boede dengang. Den hvidkalkede ejen-

havde de selv bygget i 1925, og den lå med 
havde de 7-8 køer 

og ejede jorden, der gik helt ned til vandet. I dag 
er ejendommen i øvrigt væltet, og der er bygget en 
ny og fornem rødstensvilla på grunden. 

Anton Munk, som oprindelig hed Anton Marinus 
Nielsen, er født den 22. maj i 1895 (yngst af 8) 
stammede fra Porsheden. Hans far var husmand 
Jens Nielsen (Munk) og mo
(født Larsen). De boede på Porshedevej 12.
Anton blev som så mange andre uddannet som 
landmand. Han var meget glad for sine heste og 
for dyr i al almindelighed. For 
huske, at når han og Marie skulle til Sønderholm 
og besøge Maries forældre, så syntes han, det var 
synd for hestene at gå den lange vej, så han for
slog altid at gå vejen i bare ben og træsko. Marie 
arbejdede på ejendommen sammen med Anton
og som regel havde de en ung karl. Hun var
stor hjælp i Antons sognerådsarbejde, som han 
havde i flere perioder, og under krigen i 1940
havde Marie trøstet så mange af de tyske soldater, 
som lå oppe ved lyskasterne oppe på bakken i 
Klitgård (Nørholmsvej 540), at hun blev ganske 
ferm til tysk og senere også engelsk. Moster Mie 
og Anton var flinke folk, men de fik desværre 
ingen børn.  

 

 

 Porshedens yngre mænd omkring 1920
 Jørgen Hermansen, Bernhardt Bendtsen, Anton Munk 
og Kristian Bendtsen. 

blev gift den 1.2 1923. 

Jydeholmen 4 i Porsheden.  
Gården byggede Marie og Anton Munk i 1925.

Anton Munk, som oprindelig hed Anton Marinus 
sen, er født den 22. maj i 1895 (yngst af 8) og 

heden. Hans far var husmand 
Jens Nielsen (Munk) og moren hed Ane Sofie 
(født Larsen). De boede på Porshedevej 12. 
Anton blev som så mange andre uddannet som 
landmand. Han var meget glad for sine heste og 
for dyr i al almindelighed. For eksempel kan jeg 
huske, at når han og Marie skulle til Sønderholm 
og besøge Maries forældre, så syntes han, det var 
synd for hestene at gå den lange vej, så han fore-
slog altid at gå vejen i bare ben og træsko. Marie 
arbejdede på ejendommen sammen med Anton, 

e en ung karl. Hun var til 
hjælp i Antons sognerådsarbejde, som han 

havde i flere perioder, og under krigen i 1940-45 
havde Marie trøstet så mange af de tyske soldater, 
som lå oppe ved lyskasterne oppe på bakken i 

lmsvej 540), at hun blev ganske 
ferm til tysk og senere også engelsk. Moster Mie 
og Anton var flinke folk, men de fik desværre 

rshedens yngre mænd omkring 1920. 
Jørgen Hermansen, Bernhardt Bendtsen, Anton Munk 

Gården byggede Marie og Anton Munk i 1925. 
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Da Anton døjede en del med astma, valgte Anton 
og Marie at sælge ejendommen på Jydeholmen i 
1957. Nu flyttede de til Porshedevej 20, i et hus, 
der blev bygget af murer Jens H. Christensen fra 
Sønderholm, og her nød de deres otium i mange 
år. De havde en stor omgangskreds og familie på 
begge sider, og når der var runde fødselsdage, 
blev disse altid fejret med mange indbudte folk.  

 

 
Hjemme i Maries barndomshjem i Sønderholm 
var hendes mor Anna død i år 1935 kun 58 år 
gammel, men da min onkel Kresten og hans kone 
Minna Rose senere skulle overtage gården, blev 
bedstefar boende på gården. I 1961 blev gården 
imidlertid overdraget til Johanne og Egon Kristen-
sen, og bedstefar fulgte så med som aftægtsmand. 
Johanne, som kom fra Tostrup, (hun var søster til 
Åge Qvist Andersen) og hendes mand var gode 
folk, og da han nu var en ældre mand holdt han 
meget af at blive kørt til Sønderholm Plantage. 
Her holdt han et vågent øje med beplantningerne 
og udviklingen af skovarealet, og han deltog altid 
i de årlige generalforsamlinger i Aktionærforenin-
gen. Min bedstefar Marinus Thorsted døde i 1964 
i en alder af 89 år, og han fik en flot begravelse i 
Sønderholm kirke. 

I 1973 holder Marie og Anton en stor fest i anled-
ningen af deres guldbryllup i (Nørholm Forsam-
lingshus), og nogle år efter dør Anton i 1979.  

Nu bor Marie alene og hun har det godt, men en 
morgen i 1988 bliver min kone Bodil og jeg ringet 
op af Købmanden Sonja og Jens Nielsen i Porshe-
den. De kan ikke få kontakt med Marie, og hun  

 

 

bliver indlagt på Geriatrisk afdeling i Aalborg. 
Heldigvis får hun derefter tilbudt en stue på Skip-
per Clement Plejehjem i Svenstrup, og her får hun 
tit besøg af os alle sammen. Marie Munk dør i 
1991 og har sammen med Anton et gravsted på 
Nørholm kirkegård. Huset i Porsheden blev solgt 
til Flemming Kjærsgård. 

Om Marie Munks barndomshjem på Tjelevej i 
Sønderholm kan det fortælles, at det sidste år er 
blevet væltet, men at der heldigvis er bygget en ny 
og flot villa i nærheden af den tidligere grund bag 
ved laden.  

 
Jeg selv bor på en gård i Volstrup, ikke så langt 
fra Tostrup Brovej, og med mine snart 90 år på 
bagen er der nok at gøre. Men jorden har jeg lejet 
ud, værkstedet kan bruges, når jeg har behov for 
at makke med en traktor eller en plæneklipper. 
Eller så tar´ jeg bilen og kører en tur i landskabet 
og besøger venner og familie, hvis jeg da ikke 
hellere vil sidde i min forholdsvis nyrestaurerede 
østvendte veranda og nyde dagen og vejen. 
 
                              Aage Quist-Jensen fra Volstrup

Marie og Anton Munk foran huset på Porshedevej 20. 
Hvis du går ind på arkiv.dk kan du se alle  
guldbryllupsgæsterne fra Porsheden og omegn. 

Aage, Jens, Niels, min kone Bodil og Tove i 1962. 

Guldbrudeparret i Nørholm forsamlingshus 1973. 
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Gård efter gård lå åben for Tordenkalven 
 

I landsbladet den 6. november 1981 findes denne 
artikel, og da Tordenkalven i 2016 kunne være 
fyldt 200 år, markerer vi hermed den runde dag. 

På "Stenildvad" i Himmerland er bevaret det væ-
relse, hvor tjenestepigen Maren Christensdatter i 
1816 fødte slegfredbarnet Christen, som siden 
blev beskrevet i Johannes. V. Jensens novelle 
"Tordenkalven". Skoleinspektør Viggo Vandkær 
Thomsen, Lysabild, Skovby, genfortæller her 
Tordenkalvens liv. 

Gården "Stenildvad" ligger mellem Kongens Thi-
sted og Års i Himmerland. Snoede smukke veje 
fører derud, den store gårdsplads er omgivet af 
velholdte bygninger - slet ikke gammel af udseen-
de, men gården er gammel, og inde i stuehuset 
kan husmoder Tove Nørgaard fremvise det værel-
se, hvor Tordenkalven blev født. 

Det var den 12. september 1816. Tjenestepigen på 
"Stenildvad" var dengang Maren Christensdatter. 
Tjenestekarl - eller en af dem - var Lars Sørensen, 
og det var kendt på gården, at de to nok kunne 
sammen. Bryllup var det ikke blevet til, men Ma-
ren blev gravid. Det blev der talt meget om. 
På sit værelse i gårdens stuehus fødte Maren 
Christensdatter 12. september 1816 en søn. Præ-
sten blev tilkaldt for at døbe barnet, som fik nav-
net Christen Christian Larsen. I kirkebogen blev 
han kaldt "slegfredbarn", altså uægte barn. 

De to forældre blev ikke gift med hinanden. Ma-
ren blev gift med smeden fra Djørup i Bislev sogn 
i det nordlige Himmerland, men smeden ville ikke 
have Christen med, så han måtte blive på egnen - 
måske på "Stenildvad" - indtil 1826, da han alli-
gevel blev taget til nåde og hentedes til moderen i 
Djørup. Han kom til Bislev skole, men - som for 
andre i hans situation - blev det næppe til megen 
tid i skolen. 1833 blev han konfirmeret i Bislev 
kirke, hans skudsmål betegnes som "nogenledes" i 
kundskaber, hans opførsel kaldes "sædelig" - for-
tæller kirkebogen. 

Hans ungdomstid begyndte. Den blev meget 
usædvanlig og endte ulykkeligt. 

I kirke om natten 
Christen tjente på himmerlandske gårde, og hans 
styrke og mod rygtedes snart fra sogn til sogn. De 
andre karle, som tjente sammen med ham, yndede 
at provokere ham til væddemål, sådan som den 
aften, da en af tjenestekarlene påstod: 
"Du tør nu alligevel ikke bære en af os op i kirken 
ved midnatstid?" ”Jeg kan sætte ham af oppe på 
alteret" svarede Christen. Det ville mange i folke-
stuen nok vædde på, så nu ventede alle på mid-
natstiden. 

 

Men just den aften var "Bettefanden" og hans folk 
- en bande med lederen Johs. Jensen kaldet "Bet-
tefanden fra Stenild" - i færd med tyveri af får. 
Bandens medlemmer fordelte sig mod forskellige 
gårdes fårestier, en anden ventede oppe i kirkens 
våbenhus med slagtebænk og kniv. Ingen ville 
turde forstyrre i kirken ved midnatstid, troede de. 

Christen Christian Larsen født 12. september 1816 
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Og just ved 24-tiden kom en mand ind i kirkens 
våbenhus med noget under armen. Vel et får men-
te fåreslagteren."Er det fedt?" hviskede tyven. "Du 
får ta´ ham som han er" svarede Christen og slap 
sit tag i karlen. Forskrækkede forlod alle kirken, 
men væddemålet var ikke afklaret. "Om så Chri-
sten ville hente en knogle ved gravkammeret un-
der kirken?" 
"Jeg går med det samme" svarede han. 

Men forvalteren ville nu se, om ikke han kunne 
sætte forskrækkelse i den kålhøgne karl, så han 
greb et lagen, løb en anden vej og kom først ned i 
gravkammeret. Da så Christen kom derned og tog 
en knogle, rejste en hvidklædt skikkelse sig og 
sagde med hul røst: "Det er min!". Christen smed 
knoglen og tog en anden. "Det er min!" lød det 
igen. 
Christen tog den tredje med samme resultat. 
"Det kan vel ett være dine alle sammen" svarede 
så Christen og løb med knoglen hjem til de ven-
tende karle, hvor han smed den på bordet og sag-
de: "Her er benet, men ham, der ejer det, kommer 
lige om lidt!" Ingen ønskede mere spænding den 
nat. 

Mænd af få ord 
Barndom og ungdom lærte Christen at klare sig 
selv. Han blev fri og uafhængig, ikke til sinds at 
bøje sig sådan uden videre. Galt blev det, da han 
sammen med andre karle efter skiftedag var op-
stillet for at hilse på den nye forvalter, som stille-
de sig med skrævede ben og råbte: "Jeg er en 
mand af få ord. Når jeg vinker, så kommer I!" Den 
tale brød Christen sig ikke om. Han svarede 
straks: "Osse A er en mand af få ord. Når A ryster 
på hovedet, så kommer A ett!" 

Christen havde plads på herregården "Lundbæk" 
ved Nibe, da den ulykke skete, som ændrede hans 
liv.  Den dag skulle en plag rides til vands, men 
ingen turde ride. Christen turde.                         

Han sprang på hesten, som straks i vilde spring 
søgte at kaste ham af, men Christen brugte sine 
enorme kræfter og holdt fast i tøjlerne, så fast, at 
hesten gik bagover og faldt på den hårde stenbe-
lægning - med Christen under. 
Christens ene lår knustes, og han mistede sin før-

lighed. Lægebehandling var så som så. Da bruddet 
var lægt, var hans ene ben kortere end det andet. 
Års og Veggerby-Bislev kommuner stredes om, 
hvem der skulle forsørge den unge mand, Års 
sogn inddrog amtet i forhandlingerne i 1843, da 
Christen jo dog kun havde haft tilknytning til den-
ne kommune til sit 10. år. Afgørelsen blev, at 
Veggerby-Bislev skulle betale, men dengang var 
det forventet, at den forsørgelsesberettigede selv 
gik rundt for at skaffe bidrag til livets ophold. Da 
var Christen sidst i tyverne. 
Himmerlands veje og gårde blev nu hans hjem. 

 

En eventyrskikkelse 
" - at se denne foroverbøjede skikkelse i en utrolig 
lappet dragt med store bylter over skulderen - 
komme svingende mellem sin krykke og stok 
henad vejen, gjorde et forunderligt indtryk, og 
man fristedes til at tro, at det snarere var en af 
fabelverdenens skikkelser end et virkeligt menne-
ske. - Fremmede studsede, når de så ham, hestene 
stejlede og veg til side, og hundene standsede i 
afstand og glemte rent at give hals." 
Sådan beskriver Johs. E. Tang Kristensen i bogen 
"Tordenkalven" den mytefigur, som Christen hur-
tigt blev. Navnet tillagde han vist sig selv blandt 
mange andre, men det blev dét, han kendtes under 
og som Johannes V. Jensen digtede frit ud fra. 
Men afholdt var han. Var hans dragt end såre lap-
pet, så var han også kendt for sin renlighed, så 
gård efter gård tog gerne imod ham. Hvor han 
kom frem, samlede han jern hist og her, fik det 
forarbejdet til tøjrepæle eller træskoringe, som 
han solgte. Også på andre måder handlede han - så 
han havde økonomien i orden; var altså aldrig 
tigger, men gårdfolk tog gerne mod ham, hvor 
vidt han end kom omkring. Sine sidste år foretrak 
han ensomme veje, hvor han fandt de ældste går-
de, og hvor hans sprog, det rigtige himmerland-
ske, blev talt. 

 
 
Det frie menneske 
I efteråret 1891 ebbede kræfterne ud. Religiøs, 
som han dybest var, har han måske søgt mod kir-
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ken i Aalborg. Her blev han fundet af gårdejer 
Søren Veggerby fra Nr. Tranders. Søren Veggerby 
var i 1856 født i Sebber og hans kone Ane Marie 
Larsen Thorn var født i Drastrup i 1855, og de 
kendte begge Tordenkalven. Søren Veggerby tog 
ham med hjem i pleje på sin gård i Nr. Tranders. 
Gården havde matr. nr. 22, men blev revet ned i 
1970.  

 

 

 

 

 

Længe levede han ikke. Allerede den 5. december 
1891 døde han, og den 10. december blev han 
begravet på Nr. Tranders kirkegård - lidt vest for 
tårnet. 

(Fra Landsbladet den 6. november 1981.)  

   

 
Tove Nørgård fra Aars fortæller 

 

I artiklen om Tordenkalven er det mit navn, som 
husmoder, der nævnes, og det skyldes, at vi den-
gang boede på gården på Stenildvadvej, der hvor 
Tordenkalven er født. Vi kom oprindelig fra Frej-
lev, hvor vi ejede en anden gård, der ligger inde 
midt i byen på Nibevej 311, og min nu afdøde 
mand Christian Nørgård, jeg og vores fire drenge 
på henholdsvis seks og tre år og de to små tvillin-
ger på tre måneder havde i 1968 valgt at flytte til 
Aars-området. 

Jeg husker selvfølgelig tydeligt skoleinspektøren 
fra Skivum skole, Viggo Vandkær Thomsen og 
hans besøg hos os på Stenildvadgård. Og vi kend-
te også godt til bibliotekar Jens Bråten fra Aars og 

også til hans store interesse for at skrive om bl.a. 
Tordenkalven, men vores gård blev nu ikke af den 
grund nogen stor turistattraktion.  
Men Tordenkalven er og bliver en kendt figur her 
i Himmerland, og vi kommer jo egentlig også tit 
til at snakke om ham, når man sådan mødes i  
venners lag. 

 

 

 

 

 

Toves familie et par år efter de flyttede fra Frejlev. 

Christian og Tove ejede gården i Frejlev på Nibevej 311 indtil 
de flyttede til Aars. I dag står stuehuset tilbage, og Frejlev by 
har forandret sig en del siden da. (Fotografi er efter 1962) 

Ane Marie Larsen Thorns barndomshjem i 
Drastrup på Nibevej 133. Billedet er fra 1910. 
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Små betragtninger over handelslivet i Drastrup 

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 

 
 

Jenny Glerup Jensen, der er født i 1939, er datter 
af købmandsparret Erik og Esther Bendtsen i 
Drastrup, og hun har med udgangspunkt i køb-
mandsgården skrevet en historie om, hvordan 
handlen var i byen for cirka halvfjerds år siden. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Mine forældre Erik og Esther Bengtsen og vi børn 
Bent, jeg Jenny og Henning kom oprindeligt fra 
Stengade ved Gåsepigen i Aalborg, men i 1944 
flyttede vi til Drastrup. Her skulle vi overtage min 
farmor og farfars købmandsbutik, de hed Grethe 
og Anders Bengtsen. Det var min farmor, der 
betjente kunderne, men da hun døde, måtte min 
mor lære at stå i butikken. Farfar havde et murer-
firma, og her arbejdede min far som murer. 

 

 

 

 

 

 

Postkort med både købmandsbutik, mejeri og mine bedsteforældre Anders og Grethe Bengtsen.  

Bedstefar og far tager en tur på motorcyklen, 
en BSA med sidevogn. 

Mor og fars bryllupsdag maj 1938. 
Esther og Erik, Grethe og Anders 
Bengtsen. 
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Byen Drastrup var en lille landsby dengang, og 
den så ikke ud af meget. Der var kun en smedje, 
en skrædder, en købmand, en tyrestation, en 
vognmand, et frysehus, en lille skole, 6-8 gårde og 
nogle enkelte huse. Men det store mejeri, som var 
vores nærmeste nabo, imponerede alle og havde 
en stor del af byens folk som ansatte. 

Mejeriet var bestyret af Sigurd Christensen og 
hans kone Sigrid, og her kunne man gå ind og 
købe morgenfrisk mælk, og det fik vi hældt op i 
vores lille mælkespand, som vi havde med hjem-
mefra. Vi kunne også få piskefløde, deres nylave-
de ost, smør og is, og naturligvis deres gode kær-
nemælk. På en trækvogn hentede vi også varmt 
vand i mælkejunger. Vandet brugte vi til storvask, 
og om søndagen kunne vi få lov til at låne mejeri-
sternes badekar til det ugentlige bad. 
Mejeriet skulle bruge meget energi for at lave 
varme, og til det husker jeg, at der en gang imel-
lem blev leveret vognfulde af gamle tørrede kran-
se og andet affald fra en kirkegård i Aalborg. Når 
vi børn så fandt nogle gamle visne blomsterløg 
eller andet spændende fra de fyldte læs og tog 
noget af det med hjem, fik vores mor hurtig vist 
os vejen, for hun ville godt nok ikke have begra-
velsesløg i sin have! 

 

Vores egen lille butik lå i svinget inde midt i byen 
på Nibevej 124. Vi betegnede den som en blandet 
landhandel med næsten alle varer, lige fra træsko, 
gummistøvler, sokker og undertøj og til skjorter, 
damestrømper, benzin og legetøj, men vi solgte 
selvfølgelig også almindelige kolonialvarer. Pe-
troleum og sprit havde vi i store beholdere, som vi 
tappede i flasker og solgte på den måde. Vi solgte 
også spegesild og klipfisk, og når kunderne skulle 
købe kaffe, fik de kaffebønnerne malet i vores 
store kaffemølle. Alt mel, sukker, gryn og salt 
blev vejet op i poser, ja selv gæren solgte vi i løs 
vægt. Mor købte et helt kilo gær, som hurtigt blev 
forvandlet til kager, boller og franskbrød hjemme 
hos vores kunder. Vi solgte dog samtidig brød fra 
vores brødudsalg. Det nybagte brød blev hver dag 
leveret fra en bager i Svendsgade i Aalborg. 

 

 

 

 

 

Min mor Esther Bengtsen, Bent og jeg blev fotograferet en dag i 1944 foran mejeriet i Drastrup. 

Vi tre børn, jeg (Jenny), Henning og Bent. 
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Købmandsforretningens varelevering foregik en 
gang om ugen, og det syntes vi tre søskende var 
fantastisk. Vi cyklede på en Long John-budcykel, 
og vi var som regel altid heldige med at få en lille 
mønt, et stykke chokolade eller et æble med hjem 
i lommerne.  Hvis der skulle bringes større og 
tungere varer ud til kunderne, overtog vores far 
som regel arbejdet. 

Far var en meget aktiv mand, og han måtte følge 
med i alt, hvad der rørte sig i omegnen. Derfor 
holdt den alsidige handelsmand også mange avi-
ser, så når Posten kom hver dag, havde han både 
Jyllands Posten, Aalborg Amtstidende og Aalborg 
Stiftstidende med i sin taske. Mejeribestyreren 
Sigurd Christensen holdt derimod ingen aviser, 
men han kom i stedet for hver dag og satte sig i en 
lænestol, og her læste han de tre aviser. Somme 
tider tog han sig også en stille lur, inden han så 
traskede hjem igen.   

Drastrup var kendt for sin flotte Tyrestation, og 
den lå på den anden side af vejen. Der var mange 
tyre på gården, og nogle af dem var utrolig store. 
Når der var Dyrskue i Skalborg, kom karlene tid-
ligt om morgenen trækkende med de store og 
voldsomme tyre. De skulle nu gå på vejen til 
Skalborg, og det var ganske vist ikke helt ufarligt, 
men så vist jeg husker, skete der aldrig noget med 
hverken dem eller andre. 

På vejen kunne vi også flere gange om ugen se 
store hestevogne med tønder anbragt på ladet. 
Heri var der bærme, som var et affaldsprodukt fra 
Spritfabrikken i Aalborg. Foderet, som mest be-
stod af kartoffelaffald, var beregnet til tyrene, og 
de nød vældigt den helt specielle ret. Tyrene hav-
de åbenbart behov for en lige så varieret kost, som  

vi andre, for de fik i tøndevis leveret affalds-
negerkys fra Chokoladefabrikken i Skalborg, og 
vi børn fik heldigvis lov at smage på flødebolleaf-
faldet. Da jeg var veninde med Tyrestationens 
datter Annie, kom jeg meget derovre. 

Under krigen beslaglagde tyskerne Drastrup skole. 
Skolen holdt dengang til i Hans og Petrea Chri-
stensens ejendom på Nibevej ?, og  lærer Knud-
sen, som boede i huset ved siden af på Nibevej ? 
spurgte derfor mine forældre, om der i stedet for, 
hos os, kunne være midlertidig skole. Her var der 
plads, en egnet stue, et køkken, en indgang og 
ikke at forglemme et lokum i gården. Og selv om 
der kun var to klasser i skolen, nemlig Bette klas-
se og Store klasse, så fungerede vores lille køb-
mandsgård nu både som købmand og skole, og det 
var en speciel oplevelse. Jeg husker også, da kri-
gen var slut og tyskerne skulle hjem, da købte de 
en masse varer, som de både skulle bruge til hjem-
turen og til gaver. Ja, de tømte næsten hele butik-
ken! 

I vores hus var der tre lejligheder, og de var som 
regel altid lejet ud. I den ene lejlighed boede der i 
mange år en børstenbinder. Han hed Morten 
Abildtoft, og han cyklede rundt i omegnen og 
solgte sine selvbundne børster til private og til 
landkøbmænd. Da han blev ældre, holdt han sig 
mest for sig selv, og han ville nærmest kun tale 
med mine forældre. Jeg husker, at han blev 90 år, 
inden han døde. 

Der er stor forskel på dengang, og på hvordan 
tingene er i dag: Når folk for eksempel skulle 
have noget nyt tøj syet, husker jeg, at skrædder 
Mortensen tog imod bestilling, og at han altid sad 
på bordet og syede i rigtig skrædderstilling! Og 
når man efter slagtning, af for eksempel en gris, 
skulle have frosset kødet ned, havde byen sit eget 
frysehus. Her lejede man en boks til opbevaring af 
de frosne varer, for der var ingen, der selv havde 
frysemuligheder derhjemme. Ved købmanden 
kunne man også indlevere sit tøj, hvis det skulle 
sendes til rensning. Man kunne også, som noget 
helt nyt den gang, få udleveret apotekervarer, og 
var der løbet en maske i nylonstrømperne, kunne 
strømpen blive sendt til opmaskning! 

Til Drastrup kom der ugentlige besøg af både en 
fiskehandler, en bager fra Frejlev og en slagter fra 

Købmandsbutikken lå langs med Nibevejen, og som 
en ung pige i 50’erne (jeg) var der nok at se til. 
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Frejlev. Vi havde dog vores egen frisør, Fru Jen-
sen, i byen. Hun havde ikke nogen egentlig salon, 
men hun var en frisør, der med sin saks i sin taske, 
kom i vore hjem, og så klippede hun som regel 
hele familien! 

 Når det var vinter, måtte alle beboerne i Drastrup 
hjælpe hinanden med snerydningen. Jeg husker, at 
min far altid måtte tage skovlen med ud og hjælpe 
til med at få vejen ryddet. Det var der nok ingen, 
der ville have mod på i dag. Jeg husker også, at vi 
var stolte over at have en familie, der havde 22 
børn! Det var fyrbøderen på mejeriet, Marinus og 
hans kone Signe. De boede midt i byen, og hver 
dag gik Marinus naturligvis hjem og spiste til 
middag - nøjagtig som alle andre ansatte på meje-
riet. 

 

Da min far stoppede med murerfaget, begyndte 
han at leje motorcykler og biler ud. Han købte 
også vaskemaskiner til udlejning, og da fjernsynet 
kom på markedet, købte han nogle af dem, lejede 
dem ud og leverede dem naturligvis ud til kunder-
ne som en selvfølgelig service. Jeg husker far var 
oppe på at have otte Nimbusser til udlejning, så 
det må have været en god forretning på det tids-
punkt. 

I vores købmandsgård har der altid været meget 
liv, mekanik og altid mange mennesker. Byens 
ungdom holdt da også til på en mark ved siden af 
butikken, for far var et naturligt centrum, både 
med hans friske bemærkninger og hans opfind-
somhed. På marken blev der om sommeren også 
spillet bold, og jeg og andre i byen mindes stadig-
væk de aftener, hvor en karl fra en af gårdene 
spillede på guitar, og vi alle sammen sad og sang 
med. Vi købte som regel altid en is, lidt slik eller 

en sodavand ved købmanden, men far kunne også 
finde på at lange et par stænger wienerbrød over 
disken. 

Min lillebror Henning husker jeg som en dreng, 
der altid kørte på knallert sammen med mejeriets 
søn Arne og vognmandens søn Bent Christensen. 
Min storebror Bent kom i lære på Drastrup Meje-
ri, og Henning blev udlært som mekaniker. Jeg 
selv kom i lære i Aalborg, hos Brandts Magasin 
på Vesterbro, og butikken, som lå lige ved siden 
af Oste Allan, solgte dametøj og lingerivarer. Her 
ekspedere jeg kunder i over 26 år, og det var jeg 
meget glad for. 

I begyndelsen af 1960'erne lukkede mine forældre 
købmandsbutikken. Far og farfar havde i længere 
tid bygget huse og lejet dem ud, og jeg tænker de 
havde omkring ti lejemål af huse og lejligheder, 
som både lå i Aalborg, Skalborg og i Drastrup. 
Far havde også et Lille-bil-firma, og hertil kunne 
folk bare ringe til Skalborg nr. 29, så kom bilen. 
Når han så som vognmand, somme tider skulle 
hente halvberusede folk fra bl.a. Jernkroen i Nibe, 
så husker jeg, at min mor sommetider skulle med 
som ekstra chauffør for at transportere deres bil 
hjem, men da jeg fik kørekort, fik jeg lov at køre 
turen. 

 

Jeg blev gift med Olaf Jensen i 1963. Han var 
tømrerens søn fra Drastrup, og hans forældre An-
ne Lene og Christian Jensen, og hans fem søsken-

Min mand Olaf. Her som marinesoldat 
på Rådhuspladsen i København. 

Far fik allerede den første bil, da han var 18 år, og 
her står købmanden ved en Ford A årgang 1929. 
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de Birthe, Bent, Anni, Ruth og Lone havde vi stor 
glæde af. Da Olaf og jeg flyttede til Skalborg, fik 
vi vores to døtre Anette og Tinna. 

 

 

Bent og Henning fik som voksne begge smag for 
København, og som henholdsvis afdelingsleder på 
Novo Nordisk og flymekaniker på Kastrup luft-
havn forvaltede mine to brødre deres gode liv. 

Desværre blev de ikke så gamle, for de døde i en 
alder af blot 65 og 58 år. 

Min far Erik Bengtsen døde i 1970, og han blev 
kun 58 år gammel. Vi vidste godt, at han havde 
haft mange biler stående bag ved huset, men vi 
blev noget forundrede, da vi talte i alt 129 skrotbi-
ler, og de skulle nu alle sammen sælges. Nu boede 
vores mor Esther alene i købmandsgården, men 
hun flyttede efter en kort årrække til Drastrup 
Skovvej 35, hvor det dog aldrig rigtig lykkedes 
hende at falde til. Hun ønskede hele tiden at vende 
tilbage til købmandsgården, men i 1981 døde hun 
som 78-årig, og vi solgte ejendommen et par år 
senere. 

Som sagt var der altid liv og glade handelsdage i 
Drastrup, og jeg har været glad for at skrue tiden 
lidt tilbage. Der kunne selvfølgelig fortælles man-
ge flere historier fra dengang, men nu må jeg 
stoppe og lade billederne fra byen fortælle resten.  

Jenny Glerup Jensen, Svenstrup. 

 

 

                                    

Købmandsgården, som den ser ud i dag, er omfattet af 
motorvejsprojektet over Limfjorden. (foto 2015) 

Mine bedsteforældre og forældre i godt  
selskab 1963. 

Tre mænd, som med hver deres familie, har 
haft lejet bolig af far: Egon---, Aage Bengt-
sen og Åge Grynnerup. 

Her er tyskerbarakken på Nibevej 112,som far 
købte efter krigen. Han pudsede den op og lejede 
den ud. Huset her var blot et af de mange huse, 
som både han og farfar lejede ud til folk. 

Sigurd og Sigrid Christensen, Fru lærer Knudsen 
og lærer Knudsens søster Tante Anna. 
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Lidt om Svenske Lars og andre historier fra Tostrup 
 
Jeg hedder Maren Nissen og bor i Kolding. Jeg er 
født i Tostrup i 1930 og flyttede derfra, da jeg var 
19 år, men jeg husker nu en del fra byen. Nu er 
jeg blevet opfordret til at skrive lidt om min mors 
far, Lars Nielson, også kaldet Svenske Lars, men 
der er dukket flere historier op, som jeg håber 
Bjergpostens læsere har lyst til at høre. 

Jeg er som sagt født i 1930, den 28. maj, og mine 
forældre hed Sørine og Laurits Damborg. Min 
søster hed Karen. Min mor og far har altid kendt 
hinanden fra skolen i Tostrup, for de er vokset op 
i samme by. Den gang kom man ikke så langt for 
at finde sig en kone eller en mand, og det er kendt 
i Tostrup, at der var mange fra en bestemt Larsen-
familie og en Damborg-familie, som ofte blev gift 
ind i hinanden 

 

Hjemme hos os havde vi en hund, der hed Asse, 
og den var jeg glad for. Far og mor havde en ejen-
dom på Råhøj 7, der lå mellem Tostrup og Godt-
håb. Det er i det hus, hvor Tostrup-tømreren sene-
re havde sin virksomhed. Min søster og jeg havde 
en dejlig barndom. Jeg kom tit ned til Qvist og 
Pouline Andersen. De boede i et meget gammelt 
hus ved Tostrupvejen 110, og da der var hul i 
gavlen stod deres hund ofte og gøede om kap med 
vores hund. Qvist væltede senere det gamle hus 
og byggede et nyt flot rødstens stuehus. Det skulle 
være det flotteste i byen, og det blev det.  

Vores nabo nede ved Tostrupvejen nr.120 hed 
Charles Pedersen (Lex), og han og hans kone  
Karen havde ni børn. De hed Erna, Ruth, Sven-
ning, Leo, Lissy, Djon, Bjarne og Alex, og så var 
der en anden nabo, Otilie og Peter Christensen. De 

havde børnene Egon, Jens, Kresten, Lilly og Jør-
gen. Dem legede vi også med. De boede lige som 
os, på en statsejendom, ude på Tostrup Mark.  

 

 

Meta og Niels Nielson og vores kusine Karna og 
fætter Herluf var også vores nabo på Råhøj, men 
de var yngre end os. Hos Qvist og Pouline var der 
børnene Johanne, Niels og Åge. Jeg legede også 
tit med Hilda og Kirsten Hollesen, og de boede, 
hvor der i dag er Dyreinternat på Råhøj 40. Når 
min søster og jeg skulle i skole, gik vi af og til 
tværs over Tostrup Bakker, så var det ikke nær så 
langt. 

Tostrup er og bliver en dejlig lille by med åen, der 
snor sig. Her har vi badet i mange gange. Blandt 
andet når vi var inde hos farmor. Hun boede på 
Tostrup Brovej 1 og hun hed Maren Damborg, og 
det er hende, jeg er kaldt op efter. Hos hende le-
gede vi med vores fætre og kusine Ejner, Alfred, 
Asta og Aksel Damborg, og når farmor havde 
fødselsdag den 1. juni havde hun alle børnebørne-
ne på besøg. Ja, vi var vist 16-17 børn i alt. Der 
var større børn iblandt, men vi små kravlede i 
kirsebærtræerne, og det var ikke altid, at mor var 
lige glad for de plettede kjoler, når vi kom hjem.  

Min søster Karen og jeg har altid troet, at Karen 
og Bertil Jacobsen var vores bedsteforældre. De 
boede på Tostrupvej nr 175 og havde en ejendom 
oppe på højdedraget på den anden side af vadeste-
det. Mor havde en søster Marie og de to var rigtig 
gode veninder. Hun var lidt ældre end mor, og 

Ejendommen på Råhøj 7 mellem Tostrup og Godthåb. 
Her boede mor, far, Karen og jeg ind til 1949. 

De unge mænd er ukendte, men mor har sikkert gemt 
billedet, fordi Tostrup Skole ligger i baggrunden. 
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hun blev gift med Marinus Bødker på Vokslevvej 
12 i Sønderholm, og her har min søster Karen og 
jeg naturligvis været på besøg mange gange. Der 
var børnene Stine, Peter og Karen. 

 

Ak ja. Men så en dag, jeg husker egentlig ikke, 
om det var en pige i skolen, eller om det var min 
mor, der fortalte os, at mors rigtige far og hendes 
rigtige mor faktisk var Svenske Lars og Marie 
Nielson, og historien er lidt indviklet, men jeg vil 
forsøge at forklare den alligevel: 

Lars Nielson er født i 1858 og han kom som ung 
mand fra Malmø til Danmark. Her fik han arbejde 
på St. Restrup Herregård, og de kaldte ham og 
hans venner for Herregårdsbørster. Året er 1890, 
og her træffer han Marie Petersen. Hun var datter 
af Søren og Kristiane Pedersen og de boede den-
gang i Laurits Kjær Larsen hus Restrup Skovvej 
172 i Tostrup. Marie var som ung stuepige på 
Herregården i Restrup, og da Lars Nielson og 
Marie blev kærester, endte det med, at de fik min 
mor den 10. april 1893. Men Marie var ung, så 

min mor kom derfor op til sin mors søster Karen 
og hendes mand, Bertil Jacobsen i Tostrup. De 
havde selv en datter, der hed Marie, og mor kom 
til at hedde Sørine, hun var vel opkaldt efter sin 
morfar Søren Pedersen. De to piger, Marie og 
Sørine, kommer til at vokse op som "søstre". 

 I 1895 gifter Svenske Lars og Marie (min mors 
mor) sig imidlertid alligevel, og de køber en ejen-
dom i Tostrup på Tostrupvej 179. Her får de nu 10 
børn mere, nemlig Søren, Lise, Astrid, Krestense, 
Henry, Niels, Bernhard, Carl, Dagny og Elva. 
Men min mor Sørine bliver boende ved Karen og 
Bertil. Så hun er opvokset her og ved jo ikke at 
det er hendes rigtige søskende og hendes rigtige 
forældre Svenske Lars og Marie, som bor i nabo-
laget. 

Jeg husker ikke bedstemor-Marie, for hun døde, 
da jeg var helt lille, men jeg kan sagtens huske 
Svenske Lars. Han svang en lille smule i det sven-
ske sprog, og jeg husker ham som en helt almin-
delig landmand, som vi børn vist godt nok var en 
lille smule bange for. Han var jo meget gammel, 
havde ingen kone, men havde på det tidspunkt et 
barnebarn Rigmor til at bo hos sig. Men nu havde 
vi da så sandelig pludselig fået en meget stor fa-
milie med flere onkler og tanter, fætre og kusiner, 
og dem var der mange af! 

Livet går bare videre i Tostrup, men det var lidt 
underligt, for mor fortalte os ellers altid en masse 
historier fra gamle dage, men det her havde nogen 
glemt at fortælle. Og vi kom da heller ikke så tit 
ned til hendes rigtige far, for mor havde jo aldrig 
været der som barn.  

 

Svenske Lars boede i et lille hus nede ved broen. 
Her havde han og sønnen Bernhard for en del år 

Min ”moster” Marie og Marinus Bødker. 

Tostrupvej 181, malet af Thomas Jensen, Tostrup. 
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siden bygget et aftægtshus til ham og Marie, men 
Marie døde efter to år. Så havde Svenske Lars 
boet alene en tid indtil sønnen Carl og Astrid flyt-
tede ind til ham. Den ældre mand flytter nu ind i 
den ene stue i huset. Carl og Astrid får i øvrigt 
børnene Elly, Vagn, Grethe, Jonna og Birte.  
Nogle af dem blev boende i området som voksne. 
 

 

 

Da Svenske Lars døde i 1949, var han næsten 92 
år, og da ville skæbnen og min fars sygdom, at 
mine forældre Laurits og Sørine Damborg købte 
huset for den arv, der var efter ham. De beslutter 
at betale hver af min mors søskende 1000 kr., og 
så får mor sit ønske opfyldt om igen at bo inde 
midt i byen - langs med den dejlige å. Karl og 
Astrid flytter til udkanten af Tostrup by. 

Da jeg var 19 år fik jeg plads hos Svend Åge 
Agerbo i Vokslev fra 1949 -51. Her arbejdede jeg 
som tjenestepige. Jeg fik også arbejde i en slag-
terbutik ude i Danmarksgade, og som så mange 
unge, gik vi til bal på danserestaurant inde i  

Bispensgade i Aalborg. Her mødte jeg Jens Peter 
Nissen fra Kolding. Han lå som soldat i byen, og 
inden så længe fik jeg heldigvis plads på Jule-
mærkehjemmet i Kolding. Vi blev gift i 1954 og 
fik to piger Emmy og Helle. Jeg blev uddannet 
som sygehjælper på Kolding Sygehus, og Jens 
Peter drev vognmandsforretningen Brdr.Nissen, 
sammen med sin bror  i mange år. 

 

 

Mor Sørine dør i 1967, og far flytter derefter ud til 
min søster Karen i Staun ved Nibe. Her dør han i 
1969. Begge vore forældre er begravet på Sønder-
holm kirkegård, og huset i Tostrup stod nu tomt i 
en periode. Det blev så heldigvis solgt til min 
kusine Steffa Stoffersens datter Inge Louise og 
hendes mand Steen, som har boet der i mange år.  

 

 

Mor og far, Sørine og Laurits Damborg. 

Mine forældre og nogle af deres familie og venner i Tostrup: 
Fra venstre ses Sørine og Laurits Damborg, Ruth Frandsen, 
Lars og Signe Frandsen, Peter Olsen, Andrea Frandsen og 
Marinus Frandsen.   

Svenske Lars Nielson på hans 90 års fødselsdag. 



20 
 

 

Som en afsluttende bemærkning kan jeg fortælle 
lidt om det billede af genforeningstenen, som 
Bjergposten bragte i nr. 37. For her er det min mor 
og far og min søster Karens dreng Bent, der står 
ved broen over Tostrup å, og deres hus ses også i 
baggrunden. Anders Hune gav det til mine foræl-
dre, da hans bog blev udgivet i 1958, og tegningen 
her har mor passet på og altid haft liggende. 

Maren Nissen fra Kolding. 

 

 
Metaldetektor - et redskab til ny viden om vores fælles fortid 

 

En af de lodsejere, hvor jeg har tilladelse til at 
dyrke min hobby, synes det var meget spændende, 
hvad jeg kunne finde på deres marker. Derfor har 
de opfordret mig til at kontakte Bjergposten for at 
fortælle lidt om min hobby, og hvad det er  
Historisk museum finder i Frejlev, ved de udgrav-

ninger, de har i gangsat på Griegsvej (markerne 
bag Frejlevgård).  

Jeg hedder Claus Thrane og er tilflytter til Frejlev 
i sommeren 2000, hvor vi overtog ejendommen på 
Offenbachsvej 3 efter Taxavognmand Poul Han-
sen.  

Maren Nissen er her på besøg i Tostrup i 2016.  
Du kan se de mange billeder, hun har afleveret til 
Arkivet på arkiv.dk  Søg f.eks. på Tostrup. 

Mine rigtige bedsteforældre Lars og Marie Nielson boede i den midterste ejendom (Tostrupvej 179), ind til de 
som ældre byggede det mindre og næsten tilsvarende hus på udstykningen bag ved på Tostrupvej 181.  
Billedet er taget før 1940. 
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Jeg har siden efteråret 2014 (hvor jeg begyndte at 
gå med metaldetektor) deltaget i flere forskellige 
forundersøgelser/udgravninger, der har været i det 
lokale område. Jeg har ingen faglig baggrund for 
at deltage sammen med museet i udgravninger, da 
jeg er uddannet som bager, derefter ansat i flyve-
våbnet i mange år og arbejder nu som pædagog 
ved Aalborg kommune. Men jeg har en stor inte-
resse i at hjælpe museet med at undersøge den 
opgravede jord i deres udgravninger, da de ikke 
selv har tid til at gå jorden igennem. På den måde 
kommer der mange følgefund af metal og flint til 
deres kendskab, som de ellers ikke ville have fået 
med.   

På forsiden af Skalk i 1983 (Populærvidenskabe-
ligt tidsskrift med nyt om dansk arkæologi og hi-
storie) var overskriften ”Metaldetektor - noget 
fanden har skabt”.  Til et foredrag på Nationalmu-
seet i januar 2016 udtalte den nuværende chefre-
daktør, at en overskrift i dag godt kunne lyde så-
dan: ”Metaldetektor - som sendt fra himmelen”.  

Museumskrav 
Danmark er et af de få lande, hvor lovgivningen 
tillader detektorbrug med nogle få regler. Man må 
ikke grave under pløjelaget, dvs. typisk 25 – 35 
cm, og alt metal fra før 1537 skal afleveres til 
danefæbedømmelse.  Og alt, hvad der tages med 
fra marken, er der taget GPS-koordinater på. Nye-
re ting, som f.eks. guld og større sølvmønter, skal 
også afleveres. De fund, der bliver indleveret, 
sendes så til Nationalmuseet, som vurderer, om de 
pågældende ting har museumsinteresse, og det 
kan udløse evt. danefæbelønning. Det tager mel-
lem 2 – 5 år inden en sådan proces er færdigbe-
handlet.  

Samarbejdet med landmanden 
Vi kan ikke dyrke vores hobby uden landmanden, 
så han er en meget stor medspiller, og derfor er 
det hans forventninger til os detektorfolk, der 
gælder. Derfor forsøger man altid at træffe aftaler, 
så man ikke kommer i tvivl om landmandens øn-
sker.  

De aftaler kan f.eks. være retningslinjer for føl-
gende:  

Hvornår må jeg gå på marken? Kun efter høst 
eller kun når der er pløjet/harvet, eller også når 
der er sået? Her er der meget stor forskel. Nogle 
landmænd ville ikke have mig gående, når der er 
lagt korn i jorden. Andre har den holdning, at jeg 
vil ødelægge mindre end muldvarpen, og andre, at 
det lader de være op til mig at vurdere.  

Hvor må jeg holde parkeret? Lyder umiddelbart 
som en lille ting, men det er vigtigt, da vi ofte har 
en del udstyr med og helst ikke skal holde i vejen 
for landmanden og hans brug af maskiner. Tit har 
vi også en del affald med os retur, da vi samler 
ALT metalaffald op, som vi finder. Min rekord på 
en enkelt dag er ca. 10 kg jernaffald, og det vil jeg 
jo gerne kunne lægge i bilen løbende, så det ikke 
bliver alt for tungt at gå med.  

Den personlige kontakt med landmanden: Vil han 
gerne vide det, hver gang jeg går på marken? Vil 
han se, hvad jeg finder efter hver søgning eller 
bare en gang i mellem? Vil han have nogle af de 
effekter, jeg finder på marken, som ikke skal på 
museet?  Må jeg have en detektorkammerat med 
ud at søge på hans marker?  Er der perioder, hvor 
der er jagt på marken og derfor ikke adgang? Her 
er der store forskelle fra sted til sted, og derfor er 
det vigtigt med klare aftaler, vi kan rette os efter.  

 

 

 

 

 
 
 

 

Andre detektorfolk: Selv om der er mange, der 
dyrker denne hobby, forsøger vi selv at have nog-
le indbyrdes etiske regler. Hvis en landmand alle-
rede har en aftale med en detektormand, så er det 

Claus Thrane fra Frejlev. 
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område ”optaget”, og derfor finder vi andre områ-
der. Mange gange har den pågældende detektor-
mand brugt måske 100 timer på at søge og skabe 
sig et overblik over markens tidsaldre, og en ny 
mand kan risikere at forstyrre det arbejde, der 
allerede er lagt i det.        

En historie fra marken  
I foråret 2015 lavede Aalborg Museum en forun-
dersøgelse på de områder, der hører til Frejlev-
gård, hvor der nu skal anlægges fodboldbaner 
samt et nyt villa område. Ved forundersøgelsen 
fandt man tegn på spor efter flere huse, og man 
besluttede derfor at gennemføre en endelig ud-
gravning i efteråret 2015 for at få klarlagt, om det 
var her det første Frejlev lå. Efter udgravningen 
stod man tilbage med en vished om, at her havde 
været mange huse med staldbygninger og 
værkstedshuse. Som detektormand på området har 
jeg fundet en del klædesmykker (Fibula), som 
hjælper med til at sætte en tidsperiode på området, 
da de kan dateres til omkring år 500 – 700 (se 
billedet nedenfor). Den endelige rapport ligger 
desværre først klar omkring årsskiftet 2016/2017.  

 

Ud over klædesmykker har jeg også fundet 4 eller 
5 mønter, der hænger sammen. Netop mønter er 
spændende for museet, da de er nemme at datere 
og dermed kan sætte tid på marken og dens liv. 
Dette fund af de sammenhængende mønter er 
spændende, da de 2 mønter, man kan se i hver 
ende, er forskellige. Den ene dateres typisk til år 
820 (Danmarks første selvstændige mønt) og den 
anden til ca. 950. At 2 meget tynde sølvmønter 
med 130 år imellem tilsyneladende har været i 

brug på samme tid, betyder, at man nu må overve-
je, hvordan de skal tidsdateres. Så et lille mønt-
fund på en mark i Frejlev rykker måske ved hele 
den danske mønthistorie.  

Ud over en masse knapper, mønter og andet 
spændende har jeg også fundet en medalje, som 
blev uddelt for deltagelse i krigen 1864. Det satte 
gang i fantasien. Hvorfor lå den lige der? Var det 
mon en soldat, der havde tabt den, eller var den 
bare blevet smidt ud ved en fejl?  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jeg begyndte at søge på internettet og fandt ud af, 
at Rigsarkivet netop var blevet færdig med at ind-
taste alle ansøgninger fra krigsveteraner om af få 
en fortjenstmedalje for deltagelse i krigen i 1864. 
Jeg gennemgik alle papirerne, som heldigvis var 
opdelt efter sogn. Jeg startede med Nibe sogn, da 
Frejlev/Sønderholm ikke er opført som et selv-
stændigt sogn.  Allerede nr. 8 på listen var fra 
Sønderholm: Clemmen Christensen født i 1830, 
fra 4. Fæstningskompagni, tjeneste nr. 41, som på 
ansøgningstidspunktet arbejdede som murerfor-
mand i Sønderholm.  Kunne det være ham? Må-
ske, men det er jo en af de ting, man aldrig får at 
vide. Men historien om et metaldetektorfund er 
hermed blevet personlig, og det er her, det bliver 
sjovt at være detektormand.   

Hver mark har sin historie, som vi nu på denne 
måde kan finde frem og blive klogere på.  

Fuglefibula fra ca. år 600 – 700. 

 Clemmen Christensens fortjenstmedalje som den så 
ud, da jeg fandt den på Frejlevgårds mark i 2015 
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På en anden mark i Frejlevområdet fandt jeg i 
foråret 2 klædeplomber fra Holland. Disse klæde-
plomber adskiller sig fra andre, idet de er meget 
store, og der kun er fundet få af dem i Norden, 
heraf 3 i Aalborgområdet. Var der en handelsplads 
på området tilbage omkring 1500 – 1600?  Det vil 
tiden vise, men indtil videre er der kun fundet få 
mønter fra perioden. Men de kommer måske næ-
ste gang, jeg kommer forbi med detektoren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På en 3. mark ved Frejlev har jeg fundet en segl-
stampe, der har tilhørt S*Petri Muus. Dateringen 

på dette segl er ud fra formen ca. 1300-tallet. Var 
han en stor mand i området eller bare en, der kom 
forbi og tabte sit segl? 
 På samme mark fandt jeg i efteråret 2015 et me-
get fint lommeur. Omkring årsskiftet var jeg så 
rundt til de 4 lodsejere, jeg går hos i Frejlev, med 
en lille julehilsen samt fotos af de ting, jeg havde 
fundet på deres marker. Den ene lodsejer gen-
kendte lommeuret, som et han havde tabt for 
mange år siden. Nu fik han så vished om, hvor det 
var blevet af.      

Jeg siger tak til de landmænd, som har givet mig 
lov til at gå på deres marker, og er der nu læsere, 
som også gerne vil vide, om deres mark har en 
historie, så er jeg klar sammen med detektoren.  

Claus Thrane, Frejlev 

 

 
Den originale medalje fra Frejlevgård-marken 
samt en kopi, jeg har fået lavet af fuglefibulaen, er 
overgivet til ejeren af Frejlevgård, da det er en del 
af dens historie. 
Fund fra Frejlev og omegn kan ses på cowski.dk, 
hvor der henvises til et fotogalleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frejlevgårds mark set fra Ny Nibevej i 2013.  
 

Seglstampe fra  
ca..1300-tallet. 



 

En efterlysning (opfølgning på forrige artikel side 20

Er der nogen der kender til Clemmen
bog om Tostrups historie (1980), og i følge den er der måske en familierelation i Tostrup.
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Tostrup 1787 og 1980 

(opfølgning på forrige artikel side 20-23) 

Er der nogen der kender til Clemmen Christensen, der er født i 1830? Tegningen her er fra Charles Pedersen Lex` 
bog om Tostrups historie (1980), og i følge den er der måske en familierelation i Tostrup.

Tostrup by 

  

Christensen, der er født i 1830? Tegningen her er fra Charles Pedersen Lex` 
bog om Tostrups historie (1980), og i følge den er der måske en familierelation i Tostrup. 
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Vognmandsfirmaet Carl Sørensen og Sønderholm Cementstøberi 
 

 

I artiklen her fortæller de to søstre Kirsten Dahl 
og Birthe Hjort om deres barndom i Sønderholm. 

I 1948 flyttede vores forældre Else og Carl Chr. 
Sørensen til Sønderholm. Mors bror Christen 
(tømrer i Hvorupgård) havde nemlig talt med 
købmand Ejvind Kjær i Sønderholm om, at der 
var plads til en vognmand mere i byen. Så derfor 
flyttede mor og far, Aksel og jeg Kirsten fra vores 
landejendom i Jetsmark og til Sønderholm. 
 
I starten boede vi til leje hos Stinne og Otto 
Bendtsen på Vestervej 8, og det var under meget 
beskedne forhold. I 1949 blev vores søster Ellen 
født på Nibe Sygehus, for lejeboligen var for ringe 
til en hjemmefødsel. Imens byggede far og mor et 
nyt og mere moderne 2-families hus på det nuvæ-
rende Tjelevej 13, og her flyttede vi ind i 1949. 
Førstesalen var udlejet til Karla og Søren Ander-
sen (de flyttede senere op på Nibevej 524), og 
derefter boede Marie Østergård Nielsen der.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie var slagter Karl Hansens svigermor, Johan-
nes mor.  

Vi boede selv i stueplan. Her var der et sovevæ-
relse, som vi alle sammen sov i, men senere blev 
der soveværelse i den ene stue. Der var et lille 
køkken og et meget lille toilet. Bad foregik en 
gang om ugen i zinkbaljen inde i stuen foran kak-
kelovnen. Senere fik vi dog bad i kælderen. Her 
fra vores hjem blev vognmandsvirksomheden 
drevet, og her boede vi alle fire børn Aksel, Kir-
sten, Ellen og Birthe. Birthe, blev som den sidste, 
født i 1956.  I kælderen boede chaufførerne, og en 
del af kælderen var på et tidspunkt også udlejet til 
en malermester Harry Christensen og hans kone 
Ellen Margrethe (datter af malermester Møller, 
Frejlev). De flyttede senere til at andet hus på 
Tjelevej. 

I kælderen var der vaskerum, hvor der var stor-
vask en gang om måneden. Det foregik med kog-
ning i gruekedlen og skylning i kar med blånelse i 

Stoltheden lyser ud af os børn foran fotografen og den flotte Fordson Thames  
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det sidste hold vand, så det kunne blive hvidt. Og 
det var det! Kulørt vask foregik på vaskebræt. Det 
var en stor dag, da Aksel købte en elektrisk va-
skemaskine til udlejning, og den kom os alle til 
gode. 

I begyndelsen blev fars lastbil sat i mejeriets gara-
ge, men snart byggede far en garage ved huset. 
Den blev ad åre for lille og blev erstattet med en 
garage med plads til tre større lastbiler. 

 

 
Som vognmand kørte far, Carl Sørensen, med 
smør i dritler fra mejeriet i Sønderholm til Aal-
borg. Han kørte også varetur for Brugsen og kørte 
kartofler og jordbær til auktionshallen i Skalborg. 
Der blev kørt en del for murermester Jens H. 
Christensen fra Sønderholm, for hvem der blandt 
andet også blev hentet tegl i Pandrup.  

En ikke uvæsentlig del af virksomheden var at 
køre med grise og køer til slagtning i Nørresundby 
og til auktion på Kvægtorvet i Aalborg. Mor tog 
altid imod tilmeldingerne, men som et kuriosum 
kan nævnes, at hvis mor og far var i byen, når der 
var tilmelding af grise på en tirsdag aften, var det 
”Ellen på centralen” der tog imod. Så ringede de 
til hende, når de kom hjem og fik navnene på de 
bønder, der skulle have dyr af sted dagen efter. 
Far kørte mest for småbønder og husmænd, og om 
vinteren blev der kørt med sneplov, når der var 
behov for det. Når søndagsskolen skulle på ud-
flugt blev der sat bænke på ladet af lastbilen; der 
sad så alle børnene. Det var Ansgar Pedersen og 
hans kone Marie fra Tylervej 9 i Sønderholm, der 
stod for søndagsskolen på det tidspunkt, og alle 
nød de små køreture i området. 

I flere år gik forretningen godt, og der var ansat 
flere chauffører, som mor måtte bespise. På et 
tidspunkt var der tre på en gang. Af de chauffører, 
der har været ansat i vognmandsvirksomheden, 
kan vi blandt andet huske Alfred Holm, Leo Pe-
dersen og en anden Leo. Jørgen Koch, som senere 
blev gift med Maja, damefrisør fra Godthåb og vi 
husker Søren Peter. Vores bror Aksel var selvføl-
gelig også tit ude ved kunderne, og det nød både 
de og han. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I 1960’erne valgte far at stoppe virksomheden, og 
i stedet for kom der gang i et cementstøberi i ga-
ragen.  Dette kom i stand efter at vores bror Aksel 
og hans kammerat Frede Hansen, Erik Hansens 
søn fra Sønderholm begyndte at støbe cementsten 
og senere også fliser i garagen. Far var medinve-
stor i firmaet, men senere overtog Aksel virksom-
heden. Han udvidede senere med et cementstøberi 
længere henne ad Tjelevej 21, og det var der, hvor 
tømrervirksomheden Poul Ottesen og Lund og 
Staun senere hørte til. Efter nogle år flyttede Ak-
sel virksomheden til Støvring.  

Mor og far havde en overgang et bageriudsalg 
Mette på Vesterbro i Aalborg, hvor de hjalp hin-
anden med arbejdet. Senere fik far job på støberi-
fabrikken Wejra i Skalborg, hvor der blev lavet 
granathylstre og Rebild gryder. Far mistede sin 
tommeltot ved dette job, men det bevirkede så 
bare, at huset derhjemme blev restaureret, for han 
kunne både save og hamre uden tommel.    

 

Far Carl Sørensen og hans Volvo hjemme i Sønderholm. 
Vores store bror Aksel er som konfirmand 
fotograferet hos Andersens Foto, Nibe i 1958. 
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Mor havde job i kantinen på Sygehus Syd i Aal-
borg, senere på et cafeteria på Vesterbro. De sid-
ste arbejdsår gjorde hun rent og lavede kaffe og 
lignende hos præsten L.P. Larsen og hans kone 
Anne Grethe i Sønderholm præstebolig, og den tid 
tænker hun altid tilbage på med stor glæde. 

Mor og far byttede huset på Tjelevej ud med en af 
de næsten nybyggede andelsboliger på  
Fussingøvej i Sønderholm i 1980-érne, og her fik 
de nogle gode år sammen. 

Desværre fik vi den store sorg at miste Aksel den 
20. april 1981, og far døde den 8. januar 1996. 

 

 

Vores mor Else Sørensen er i dag 95 år og bor 
stadigvæk i Sønderholm. Hun er glad og tilfreds, 
og hun elsker at få besøg, og hun kommer tit på 
besøg hos os børn og børnebørn. Mor elsker også 
at sidde i sin stue og se en god dansk film. Vi har 
lige været på familieudflugt, hvor mor naturligvis 
var med, og vi nød alle sammen samværet med 
både store og små. 

Kirsten og Birthe.

 

 
 Lokalhistorisk forening fejrer 40 års Jubilæum 25. marts 2017  

 
Program (foreløbigt): 

Rådmand Mads Duedahl  
Reerslev-filmen 

Rullende slideshows 
Rigtig mange billeder og forskellige kort 

Rundstykker og kaffe fra kl. 10 
 Rørende oplevelser og Work-shops  

og ikke mindst Runde Jubilæumskager til eftermiddagskaffen o.m.m. 

Stedet er Arkivet og Sønderholm skoles Fællesrum (følg blot flagene ved sportspladsen), 
og arrangementet er lørdag den 25. marts 2017 mellem kl. 10 og 15. 

Du er meget velkommen til at tage dine venner med til en forhåbentlig dejlig dag i lokalhistoriens tegn. 

Med venlig hilsen og vel mødt 
Bestyrelsen 

Mor og far, Carl og Else Sørensen. 
foran bageri-udsalget Mette i Aalborg. 

Ellen, Kirsten, Birthe og vores mor Else Sørensen. 



 

 

Den årlige Generalforsamling afholdes
Sønderholm Sognegård onsdag den 1
19.30. Herefter vil Christian Juul fortælle om da 
Niels Hausgård, Poul Krebs, Tørfisk og mange 
andre kendte musikere indspillede plader og ka
settebånd på et af Nordens mest moderne 
studier ”Stuk” i Sønderholm. Foreningen er vært 
ved kaffe og brød. 
 
Udflugt til Nordjyllands Landbrugsskole 
Lundbæk på Halkærvej 3 ved Nibe.
Tidligere forstander Niels Quist-Jensen
den 7. juni kl. 19.00 fortælle om den
 

Åbningstider i Arkivet 2017. Obs ændringer.
Den vil være åbent i Arkivet den 2
Hver tirsdag mellem kl. 10-12 er der en 
re. Her er du velkommen til at kikke forbi, eller 

 
 
Bestyrelsen.  
Formand Peter Stoffersen, Nibe 
 4017-8302 
Næstformand John Ejdrup, Nibe        
 2147-3394 
Kasserer Flemming Gravesen, Frejlev
 2047-9122 
Sekretær Karen Hansen, Sønderholm
 98-341141 
Medlemsansvarlig Per Mølgård, Tostr
 2485-9675 
Henning Klitgård, Drastrup                
 98-188933 
Jon Jensen, Sønderholm                      
 2156-5097 
Gunnar Jensen, St. Restrup  3051-1583
Tove Bang, Nørholm  98-341493 
 
Mail: info@lokalarkiv-sonderholm.dk
Pris: Medlemskab er årligt 80 kr. 
 
Konto nr.: Reg. 9296 konto 241 02 
Kontingent: Betales inden 1. februar 201
Følg med på lokalarkiv-sonderholm.dk
Arkivets adresse: Stadionvej 2, Sønderholm, 9240 Nibe.
Lokalhistoriske bøger - Kontakt Arkivet. Der er 
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Arrangementer 2017 

afholdes i  
onsdag den 14. februar kl. 

fortælle om da 
fisk og mange 

plader og kas-
Nordens mest moderne plade-

Foreningen er vært 

Udflugt til Nordjyllands Landbrugsskole  
på Halkærvej 3 ved Nibe.  

Jensen vil onsdag 
le om den gamle  

Hovedgård Lundbæks histo
ven. Desuden ses der tilbage på
han har haft med landbrugets elever i 
I anledning af Jubilæumsåret
ved kaffe og brød.  
Tilmelding til Peter Stoffersen 4017
John Ejdrup 2147-3394 eller
info@lokalarkiv-sonderholm.dk
 
Lørdag den 11. november 
afholdes det årlige Åbent 
ved Sønderholm skole.  Årets tema vil blive a
nonceret i de lokale aviser.
 

Obs ændringer. 
2. onsdag i hver måned mellem kl. 19-21 - dog ikke

er der en arbejdsgruppe på Arkivet, der arbejder med at registrere og arkiv
velkommen til at kikke forbi, eller ringe til et bestyrelsesmedlem og aftale en anden tid.

           

ev

Sønderholm      

Tostrup

Drastrup                

    

1583 

sonderholm.dk 

 06601. 
. februar 2017.  

sonderholm.dk og Arkiv.dk 
Stadionvej 2, Sønderholm, 9240 Nibe. 

rkivet. Der er stadig gode bøger fra Nørholm og St. Restrup

HØSTENS BILLEDER.  
Luftfoto af Slotsgården, Nørholm Bygade 60 i 1940’erne.
Har du andre spændende billeder af høst og høstarbejde 
liggende, hører Arkivet meget gerne fra dig. 
(Både nye eller gamle billeder har interesse). 
 

 Lokalhistorisk Arkiv for Frejlev, 
Nørholm og Sønderholm Sogne.

historie og om Tordenkal-
ven. Desuden ses der tilbage på det samarbejde, 

landbrugets elever i over 25 år.  
såret er foreningen vært 

Stoffersen 4017-8302,  
eller mail til:  

sonderholm.dk  

 mellem kl. 14 og 17 
 Arkiv på Stadionvej 2 

Årets tema vil blive an-
ser. 

g ikke juli måned. 
ed at registrere og arkive-
aftale en anden tid.

ger fra Nørholm og St. Restrup til salg. 

Luftfoto af Slotsgården, Nørholm Bygade 60 i 1940’erne. 
Har du andre spændende billeder af høst og høstarbejde  
liggende, hører Arkivet meget gerne fra dig.  
(Både nye eller gamle billeder har interesse).  

Lokalhistorisk Arkiv for Frejlev,  
Nørholm og Sønderholm Sogne. 


