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Året der gik 2019
Året 2019 begyndte med generalforsamlingen d.
12. februar, som blev afholdt i Frejlev kirkecenter med omkring 75 deltagere.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning med
en gennemgang af aktiviteterne i årets løb, hvor
der også blev omtalt dialogen med ledelsen på
Sønderholm skole ang. vort lokale, som vi ønskede udvidet/omforandret for at skaffe mere
plads.
Forløbet blev dog noget anderledes, da skolen
ønskede at bruge lokalet til deres DUS ordning.
Det medførte så, at der blev nogle møder mellem
skolens ledelse og vores bestyrelse, hvor vi fik
forevist nogle mulige lokaler, som dog var mindre end det vi egentlig ønskede. Men udgangspunktet var, at skolen ikke er forpligtet til at stille lokale til rådighed for Lokalhistorisk Forening, men ville selvfølgelig gerne være behjælpelige, så godt det kunne lade sig gøre. Efter
nogle møder er det så endt med, at vi er flyttet til
et lokale ud til skolegården, som er mindre end
det gamle, men vi har dog fået lov at beholde et
rum til fjernarkiv i det ”gamle” Arkiv. Det er
vilkårene, når vi er på en skole, som mangler
plads!
Kasserer Flemming Gravesen gennemgik regnskabet - og både beretning og regnskab blev
godkendt. Valg af bestyrelse blev hurtigt overstået, da der var genvalg til Lis Dalsmark, Sønderholm, Flemming Gravesen, Frejlev og Peter
Stoffersen, Nibe. Som suppleant blev Bodil
Bundgaard, Frejlev nyvalgt. Jørgen Riise, Sønderholm blev genvalgt som revisor.
Efter generalforsamlingen var der foredrag ved
Arne Christensen fra Løkken, som holdt foredrag
om sit barndomshjem, senere ejerskab og arbejdsplads - Drastrup mejeri. Tilhørerne fik en
skøn og meget livagtig fortælling om hans forfædres evner inden for mejeridrift og udviklingen indenfor mejeridrift fra hestevogn, trillebør
og traktorer, og til hvor tankvognene tog over.

Arne havde også samlet en billedserie, som viste
udviklingen og arbejdet på mejeriet. Han sluttede
foredraget med, hvordan hans arbejdsliv havde
formet sig efter mejeriet lukkede i 1975 - også
her havde det med mælk og mejerimaskiner at
gøre. Et meget spændende foredrag, der blev
lyttet meget intenst til.
Årets forårsudflugt gik til Støvring Højskole,
mandag d. 8. april. Den gamle Højskole rummer
i dag et lokalt museum, hvor vi fik en god gennemgang af blandt andet byudviklingen i Støvring, en meget spændende fortælling og rundvisning, som de mange deltagere fik del i, og som
blev afsluttet med kaffe og kage.
Sommerudflugten gik til Frejlev Cementstøberi
(FC-beton), der i 2017 havde 75 års jubilæum.
Udflugten havde rekorddeltagelse, og vi fik en
meget god og detaljeret gennemgang og rundvisning (i 2 hold) af Jens Mølgaard, hvis farfar og
navnebror, havde startet støberiet inde i Frejlev
by, men nu er flyttet til Drastrup, hvor der er
bygget et moderne støberi. For et par år siden
købtes et støberi i Gadbjerg, hvor det er et andet
koncept, men hvor der er større muligheder for
udvidelse m.m. Det blev en fantastisk god og
lang aften, hvor der blev afsluttet med kaffe og
kage i kantinen, som lige kunne rumme de mange mennesker. ”Der har aldrig været så mange i
lokalet før,” udtalte Jens.
Efter sommerferien har bestyrelsesmedlemmerne
brugt en del tid på indretning af og flytning til de
nye lokaler. Og lige nu mangler vi blot at få
trimmet tyverialarm og varme, så disse ting også
passer til foreningens brug af lokalerne.
Til slut vil jeg gerne sige tak for et meget indholdsrigt år, med en fantastisk medlemsopbakning til vore arrangementer. Tak til alle, som har
bidraget både til Arkivet og til Bjergposten.
Alle indsatser betyder meget for at bevare fortiden for fremtiden.
På bestyrelsens vegne - Peter Stoffersen.

Min oldefar var skrædder i Klitgaard og andre historier
Hugo Michelsen fra Nibe har sendt denne artikel
til Bjergposten. Her ser han tilbage på Klitgaard,
hvor han i sin barndom ofte var på besøg hos sine
bedsteforældre.
Jeg blev født i marts 1950 i huset Granly på Mellemholmvej 94 i Klitgaard. Her boede mine forældre, Marie og Ingvard Michelsen, hos min morfar
og mormor, Thorvald og Kristine Christensen. Det
var mens vores hus i Nibe blev bygget færdigt, og
det er grunden til, at jeg blev døbt i Nørholm kirke.

Thorvald blev født i Klitgaard 1893 og giftede sig
med Kristine Marie Christensen, der var født i
Nørholm i 1901, og hun var datter af Anton Lund
og Marie Christine Johanne Lund. De fik 3 børn:
Viggo, Aage og Marie, som blev min mor.
Thorvald arbejdede på vejen om sommeren og var
ledig eller kastede sne om vinteren. Desuden fiskede han og dyrkede grønsager. Hans ret store
have var altid ny-revet. Han var meget omhyggelig og klippede kun hæk i absolut stille vejr! Han
var til sin død i 1984 meget stolt af sin soldatertid
i Randers, hvor han var dragon i to år før 1. Verdenskrig. Selv i en alder af næsten 90 år mente
han, at han til enhver tid kunne slå et kraftspring,
hvis det skulle være! Vi testede det dog aldrig.
Kristine reparerede tøj og syede for fremmede,
foruden at hun passede hus, mand og børn. Desværre døde hun allerede i 1955 kun 53 år gammel.

Mine oldeforældre Ane Marie og Magnus Kristensen på
Mellemholmvej 99.

Lidt længere nede ad vejen mod Limfjorden boede
min oldefar skrædder Magnus Augustinus Kristensen og min oldemor Ane Marie i Ane Maries
hus, Mellemholmvej 99, et lille hus med stråtag.
Dvs. min oldefar var død allerede i 1939, så jeg
husker ikke skrædderen, men nåede lige at hilse
på min oldemor Ane Marie, som døde i juni 1950.
Skrædderen Magnus stammede fra Elling ved
Frederikshavn, og Ane Marie var fra Tostrup ved
Sønderholm. Hun var datter af Poul Pedersen og
Kirsten Marie Larsen. Magnus og Ane Marie var
blevet gift i Budolfi Kirke i Aalborg i 1890. De fik
5 børn, hvoraf min morfar Thorvald Johannes
Christensen var den ene af dem. De 4 andre var
Søren Emanuel (1891), Johanne Kirstine Marie
(1893,Thorvalds tvilling), Poul Augustinus (1905)
og Lydia Agnes Ottomine (1910).

Min onkel Aage, mormor Kristine, mor Marie og morfar Thorvald
foran huset Granly på Mellemholmvej 94.
Sølvbryllupsbillede i 1940’erne

Familien blev ramt af en tragedie, da den ældste
søn Viggo blev ramt af lynet og dræbt i 1939 kun
19 år gammel. Jeg har fået fortalt, at Viggo tjente
på en gård mellem Nibe og Vokslev, hvor han var
ude at pløje, mens et tordenvejr trak op. Efter sigende blev man først opmærksom på ulykken, da
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hestene kom hjem til gården uden Viggo. Min
mormor blev herefter afhentet af politiet, så hun
ved selvsyn kunne se sin afdøde søn på sygehuset
i Nibe. Derefter blev hun sendt med Nørholmbilen
hjem - det var før man kendte til begrebet krisehjælp!
Jeg husker tydeligt Viggos grav på Nørholm Kirkegård, lige ved indgangen til kirken, hvor der
bl.a. var en sten fra hans ungdomsvenner i Nibe.

Hun ville aldrig bo ved siden af tyskere på campingpladserne.
Far og mor, Ingvard og Marie, boede resten af
deres liv i Nibe, hvor far først arbejdede som elektriker og senere som varmemester på fjernvarmecentralen. Mor blev hjemmegående husmor og var
bl.a. meget dygtig til syning og skrædderi - måske
en arv fra skrædderen i Klitgaard? Jeg fik i 1952
en lillesøster Inge-Lene og i 1966 en lillebror
Peter. Vore forældre døde desværre alt for tidligt.
Far blev kun 62 og mor 65 år.

Mors bror Viggo
Christensen, der
døde 19 år gammel.

Når jeg som barn i 1950'erne besøgte Klitgaard,
var der kun et enkelt bjælkehus henne i skoven og
kun enkelte små træsommerhuse ved krydset, der
hvor vejen går over kæret. Det var før, der blev
udstykket sommerhusgrunde i området.
Selv blev jeg udlært i Nibe inden for herreekvipering, idet min far satte mig i lære hos Niels Jørgen
Jensen. Siden uddannede jeg mig til civiløkonom
og arbejdede som lærer og uddannelseschef på
Aalborg Handelsskole fra 1980 til 2013. Desuden
var jeg medlem i danseorkestret The Bongoes fra
1967-1974.

Den næstældste bror Aage var en rask gut, som
godt kunne lide at skyde med bue og pil. Han
spurgte en dag nabokonen Ellen Larsen, som var
gift med Niels Lassen, om han måtte skyde en
høne? Hun svarede:" Ja, du må skyde to!". Herefter skød Aage en pil ret gennem den første høne,
hvorefter Ellen straks stoppede legen.
Datteren Marie var født i 1930, og blev, som tidligere nævnt, min mor. Hun var en frisk pige, som
gik i skole i Klitgaard og blev konfirmeret i Nørholm.
I sommeren 1945 cyklede hun efter endt skolegang over kæret for at blive "lillepige" i huset hos
politimester Fog Petersen i Nibe. Hun har fortalt,
at hun, kun 14 år gammel, stod af cyklen flere
gange og så sig vemodigt tilbage mod Klitgaard.

Bongoes’62 i 2017. Fra venstre forrest: Hugo Michelsen
og siddende Aksel Jensen, Peter Holm.

Hun havde, som barn, drømt om at blive præstefrue. Men det skulle gå anderledes, idet der dukkede en elektriker op, så det blev i stedet til et liv
som elektrikerfrue. Hun giftede sig med elektrikeren Ingvard Michelsen i 1949.
Besættelsen havde gjort et stort indtryk på hende,
og hun vedblev at frygte tyskere helt op i tresserne, hvor mine forældre var begyndt at campere:

Bagest Jan Sandberg, Kjeld Nielsen og Ulf Døssing.

Jeg flyttede tilbage til Nibe i 1986 og nyder nu
pensionisttilværelsen sammen med min kone Anne Marie. Vi har en søn Ole, som bor i Valsted.
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Skrædderhjemmet, eller huset, der mest er benævnt som Ane Maries hus, på Mellemholmvej 99.
Huset brændte i ca. 1960, og der er i dag genopført et nyt.

Afslutningsvis er her et par billeder mere fra den
svundne tid i Klitgård, hvortil Anne Marie og jeg i
øvrigt gerne cykler en tur og nyder miljøet ved
fjorden.
Min bedstefar
Thorvald Christensen som
dragon.

Min mor,
Marie Christensen
som ung.

Nibe, 2019
Hugo Michelsen

Mine erindringer om kunstmaleren i Tostrup
Thorvald Jørgensen
Søren Hoppe Christensen fra Sønderholm har
kendt kunstmaleren Thorvald Jørgensen det meste af sit liv, og han har skrevet følgende erindring om maleren og dennes familie i Tostrup.

Jeg kom til at kende Thorvald Jørgensen i 196263, da Sønderholm ny skole blev taget i brug og
Tostrup skole nedlagt. Der mødte jeg Danny,
Thorvalds søn, som jeg blev kammerat med.
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Jeg husker første gang, jeg var med ham hjemme, der sad Thorvald i et lille skur med kakkelovn og malede malerier. Det var jeg meget betaget af, og jeg følte mig velkommen med det
samme af både Thorvald og hans kone Helga.

vognen stående uden for Sønderholm ved Villads
Marens gård på Vestervej. Min far, Murer Jens
H, ejede den gamle forfaldne gård på det tidspunkt, og jeg kan tydeligt huske, vi slæbte den til
Tostrup med en gummiged, som Svend Mortensen kørte, også kaldet bette Svend - han var ved
min far. Men da vi kom til Tostrup og lige havde
fået den drejet hen, hvor Thorvald ville have den,
knækkede undervognen sammen, og så blev den
stående der i mange år.

Huset, de boede i, var et gammelt hyrdehus til St.
Restrup herregård - også kaldet Rottehuset. Det
var nok fordi, det lå lige op af åen, hvor der var
mange mosegrise. Familien kom fra Aalborg og
de havde købt huset omkring 1948-50.
Til at begynde med havde Thorvald en knallert,
hvorpå han kørte rundt og solgte sine billeder.
Senere fik han en motorcykel, for så kunne han
nå længere hjemmefra på en dag. Efter den, fik
han en kabinescooter, som jeg har et sjovt minde
om:

I banevognen er der blevet malet mange billeder.
Danny og jeg havde et lille knallertværksted i
den ene ende af rummet, og det syntes Thorvald
var hyggeligt. Thorvald var også dygtig til at
spille på harmonika, og det syntes han også, at
jeg skulle lære. Så når der var tid, spillede vi
sammen; Thorvald og mig på harmonika og
Danny på mundharmonika. Om det lød godt,
skal jeg lade være usagt, men det var dejlige tider.
Så var der lige et stykke tid, på cirka tre år, hvor
jeg arbejdede på Grønland, der blev det ikke til
så mange besøg, men efter den tid, tog vi fat,
hvor vi slap. Jeg fik som regel et maleri, når jeg
havde hjulpet med noget, og har da også stadigvæk en del af dem hængende i vores hjem.

En dag Helga og Thorvald var ude at køre, blev
det pludseligt lidt for varmt for deres bagdele.
Der var gået ild i sædet, og det skyldtes, at batteriet sad lige under sædet, så fjedrene i sædet
havde lavet en kortslutning, men det var også to
store mennesker. Efter den oplevelse ville han
ikke have scooteren længere, for som han sagde,
var den er jo ”saftsuseme livsfarlig”, så den blev
byttet ud med en Opel Kadet.
Jeg tilbragte meget af min ungdom ved Tostrupmaleren og hans familie. Danny og jeg biksede
meget med knallerter og motorcykler, og dem
var Thorvald også interesseret i, så han skruede
ofte lige så meget som os.
Jeg hjalp tit med forskellige ting. De havde ikke
rindende vand. Dette skulle hentes ved en pumpe
udenfor, og det var tit, at den var frosset om vinteren. Men så hjalp jeg Thorvald med at lave et
vandværk, så de kunne tappe vand inden døre.
Senere fik vi også lavet et wc, så de ikke skulle
ud på dasset bag ved huset.

Der gik nu endnu en del år, (hvor mange husker
jeg ikke lige), men Thorvald fik en hjerneblødning og han blev delvis lam i den ene side. Han
kom heldigvis op at gå igen, men hans malerstil
ændrede sig: fra mest at male landskaber, blev
det nu en mere abstrakt stil, hans malerier havde.
Men et par år efter gik det galt. Hans elskede
banevogn brændte med alle hans skitser og optegninger, og efter den tid, malede han ikke ret
meget. Senere solgte de huset og flyttede til
Svenstrup, hvor jeg mener, de boede i tre år, før
Thorvald gik bort. Thorvald og Helga fik fem
børn: Betty, Jette, Mona, Danny og Allan.

Efterhånden blev det bedre vilkår, så i stedet for
det lidt utætte maler-skur, byttede han sig til en
gammel banevogn, hvor betalingen var nogle
malerier. Det var min farbroder, Ejner, der havde

Det var et meget lille uddrag af mine erindringer
om kunstmaleren i Tostrup. På næste side kan
ses nogle af Thorvalds malerier.
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Bag på et af Thorvald Jørgensens malerier
står der skrevet:
Kunstmaler Thorvald Jørgensen - født 18/9
1909 i Flejsborg.
Th. Jørgensen viste tidligt interesse for malerkunsten, og han hører til de malere, der med sit
arbejde har bidraget til at skabe den første
interesse for billedkunst i mange hjem landet
over. Han er en stilfærdig natur, der ikke har
tragtet efter offentlige påskønnelser. ”Mine
billeder køber folk, fordi de kan lide dem”,
siger han.

7

Søren Hoppe Christensen
Sønderholm Hedevej

Eva og Karlo Kristensen
supplerer historien om kunstmaleren
Eva og Karlo Kristensen boede på Tostrupvej
184, hvor de var nabo til Thorvald Jørgensen
og hans familie i mange år. Eva og Karlo bor
nu i Svenstrup og fortsætter historien:

Thorvald og Helga var jævne og venlige folk.
De kom ikke sammen med så mange af byens
beboere, men holdt sig mest hjemme ved familien.
Engang kom Thorvald med en figur, han selv
havde udskåret, og vi har haft den stående i
haven i alle årene. Vi synes faktisk den ligner
ganske godt; både Thorvalds ansigtsudtryk og
måden, han står på.

Vi er vist ikke de helt rette folk at spørge om
Tostrup-maleren, men vi har dog været gode
naboer i mange år. Her oplevede vi, at vi hjalp
hinanden med småting i dagligdagen, og vi
fik, som belønning, til tider et maleri.
Thorvald fandt ofte inspiration i Restrupskoven, men bygninger i Tostrup-området var
også foretrukne motiver.
Thorvalds bror Per Jørgensen var også en
meget dygtig kunstmaler. Vi husker, han udstillede sine værker i Bredegade i Aalborg ved
Ohlsens Enke, et frøkompagni, som lå der
engang.

Nu bor vi i Svenstrup og tænker tit tilbage på
de gode gamle dage i Tostrup, hvor alle kendte alle og havde det godt med hinanden. Håber dette kendetegn stadig hersker i den lille
hyggelige by.
Nedenfor har vi et par billeder fra vores tidligere og nuværende bopæl.
Eva og Karlo Kristensen, Svenstrup

Thorvald Jørgensens familie. Helga og Thorvald og Mona,
Jette og Betty. Foto 1950’erne. Et billede fra Arkiv.dk.

Hjemmet, hvor Karlo og Eva og børnene Solveig og Viola,
boede fra 1961- 2013. Tostrupvej 184 i Tostrup.

Karlo og Eva og figuren af Thorvald.
Fotografi 2019 i Svenstrup.
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Hasseris å er fyldt med mælk (ved et uheld hos en nabo),
og Th. Jørgensens hus, Tostrupvej 186. Foto1980’erne.

Historien om mejeriet i Drastrup 1908-75

Luftfoto af købmandsbutikken til venstre og Drastrup mejeri til højre, og jeg husker tydeligt, da flyvemaskinen tog
billedet i 1952. Den bagerste tilbygning var et slags forsamlingshus for byens folk, hvor bl.a. pastor Reerslev også
har holdt foredrag. Skorstenen og en del af selve mejeriet blev væltet i 1980.

Arne Christensen er søn af tidligere mejeriejere Sigurd og Sigrid Christensen i Drastrup,
og hans liv har næsten altid drejet sig om
mejeridrift. Han har nu kikket i protokoller og
fotoalbum fra mejeriet og har sammensat følgende historie:

der var elektrisk belysning. Hver dag blev der
taget reduktaseprøver, som var en metode til
at bestemme indholdet af bakterier i den indleverede mælk, og hvis der var for stort bakterieindhold i mælken, medførte det en nedsat
betaling til leverandøren/landmanden.
I protokollen står der, at mejeriet var monteret
med: En Silkeborg indvejningsvægt, en Bismer udvejningsvægt, en Silkeborg smørvægt,
en Buaas flødepasteur-koger/forvarmer, en
Sabroe kølemaskine, en Alfa centrifuge, en
Buaas kærne, en Sabroe kedel og en brugt
dampmaskine. Der blev også anvendt aluminiums transportspande.
Fra start blev mejeriet bestyret af Johannes
Bjerre fra Trustrup. Han havde en alsidig mejeriuddannelse og høstede siden mange anerkendelser for sin smørproduktion. Personalet
bestod derudover af endnu en mejerist, en
elev og en chauffør samt leverandørernes
femten kuske.

Mejeriet blev oprindelig oprettet i 1908 af en
gruppe landmænd, som tidligere havde leveret
mælken til et privatejet mejeri på Letvadvej i
Skalborg. Mejeriet i Drastrup, på Nibevej
122, er tegnet af arkitekt Chr. Kærdal fra Aalborg, og det blev bygget af murermester M.
Jørgensen fra Uttrup. Mejeriet havde fra starten 65 leverandører med i alt 650 køer, hvoraf
otte landbrug var med over 20 køer. 10 landbrug havde besætninger på 4 køer eller derunder. Gennemsnitsantallet af køer var ikke så
højt dengang, men det var et forholdsvis stort
mejeri efter datidens forhold.
Mejeriet i Drastrup var den gang kulfyret, og
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I 1917 blev proprietær Jens Blaabjerg valgt
ind i bestyrelsen, og han blev Drastrup Andelsmejeris formand ind til 1928. Han var
uddannet maskinmester fra Orlogsværftet og
var en initiativrig mand, for ud over at være
landmand, ejede han også en motorfabrik i
Haugesund i Norge fra 1907-1916.
I 1912-13 indvejede Drastrup Mejeri 1,52
mill. kg mælk fra bønder i Drastrup og Skalborg, og det tal steg jævnt frem til 1929-30 til
1,70 mill. kg mælk. I 1912-13 blev der produceret 60.000 kg. smør, og det tal faldt jævnt
frem til 1929-30 til 46.000 kg. Den faldende
smørproduktion skal nok ses i forhold til, at
der i 1928-29 blev solgt mere mælk, 600.000
kg mælk og fløde, til bysalg i Aalborg. Der
blev desuden solgt 1500 kg smør direkte fra
mejeriet og 30.000 kg til bysalg, og resten
blev afsat til en grossist.

indtil 1958, hvor han købte mejeriet af sin far
og fortsatte som ejer og leder.
Min mor og far, Sigrid og Sigurd Christesen,
fik fire børn. Først kom Henning i 1938 og
Jørgen i 1942, og siden vi to tvillinger Inga og
jeg, Arne, der er født i 1944.

Drastrup Mejeris mærkat er fra
1930’erne. Den pasteuriserede
mælk var vigtig for at undgå
sygdomme.
Vi stoppede med levering i
flasker i 1965.
Til venstre: Arne, som mælkedreng i 1954.

Drastrup Mejeri leverede meget mælk og
smør til forbrugere i Aalborg, men vi solgte
også varer til de lokale borgere. Kunderne
kom med en spand eller andre beholdere, som
de fik fyldt med mælk, og hvad man ellers
havde brug for. Man kunne også hente varmt
vand i mælkejunger til storvask eller få det
ugentlige bad i et baderum på mejeriet.

I 1933 kom min familie ind i Drastrup Mejeri,
og det skete, samtidigt med at mejeriet overgik til at være et privatmejeri. Det blev nemlig
købt af min bedstefar Marius Christensen,
som stammede fra Bjergby i Vendsyssel. Han
havde i 1921 købt mejeriet i Klarup, og ved
købet af Drastrup Mejeri indsatte han så to af
sine sønner, min far Sigurd og min onkel
Kesse, som bestyrere. Bedstefar sørgede for,
at mejeriet i Drastrup blev renoveret, og der
blev investeret i moderne maskiner. Han mente så, de to drenge var sat godt i vej, og det
skulle også vise sig at holde stik.
Mejeriet kørte godt og stabilt op gennem
1930erne, og klarede sig også godt gennem
Anden Verdenskrig. Der blev ombygget og
udvidet i både 1940, 1945 og 1950 i takt med,
at landbruget fik større kvægbesætninger.
Udvidelserne var under medvirken af Buaas
Maskinfabrik i Aalborg og De Danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding samt andre fagligt relevante samarbejdspartnere.
I 1952, døde onkel Kesse i en alder af kun 42
år. Min far Sigurd fortsatte, som bestyrer,

Mejeriet set fra vej-siden. Her er det den gamle Simonsen
fra Dall, der kommer med sin mælk. Ved døren til venstre
indleverede landmændene den nymalkede mælk. Ved døren
til højre fik de udleveret returmælken. Foto 1935.

Fra min barndom kan jeg huske den megen
aktivitet, der var hver dag. Det var det samme,
der skete alle dage hele året rundt, for mælken
skulle jo behandles så hurtigt, efter udmalk10

ningen fra køerne, som muligt. Og der var jo
meget dårlige køle-forhold på gårdene dengang, som især gjorde sig gældende om sommeren.
Flere af beboerne i Drastrup var beskæftigede
på mejeriet, og jeg har været ved at kikke
nærmere på et par af dem: (red: Nv=Nibevej)
I 1950’erne var der blandt andet 1. mejerist
Jens Olesen (Nv 109). Han var en eventyrlig
dygtig og loyal medarbejder, som var med fra
starten og lige indtil mejeriet blev nedlagt. Så
var der Hugo Thomsen (Nv 100), der efter
giftermål nedsatte sig som cigarhandler i Aalborg og senere startede som købmand i Mou.
Han var en dygtig, omhyggelig og kærlig
medarbejder. Ricard Olesen, Dr. Skovvej 9 i
Drastrup var chauffør. Desværre døde han
tidlig af kræft. Han var meget afholdt af såvel
kunder som kolleger. Verner boede på mejeriet, og han var chaufførmedhjælper, men flyttede senere til Sverige. Hans Christensen var
arbejdsmand og fyrbøder. Desuden var der
Marius Jensen, Nibevej 104. Han var far til
21 børn, hvoraf de 18 voksede op.

lavede leverandørregnskaber, samt skrev fakturaer til butikker og kuske, sammen med min
far og onkel. Desuden var der min mor og en
ung pige, som stod for den store husholdning
for vores familie med fire børn og med tre
mejerister på kost.
I Drastrup var der mange gårde i 1950’erne,
og landmændene kom selv med mælken.
Først kom Anton Lundby (Nv 142) på traktor.
Han havde Danmarks højst ydende besætning,
og den højst ydende ko.
Derefter kom Johan Thorn (Nv 131) der ikke
altid selv nåede ned til mejeriet, idet hans hest
Musse begyndte at gå, når den sidste
mejerispand var læsset. Den kendte vejen, og
Johan kunne let falde i snak på vejen, så mange gange læssede mejeristerne spandene af,
tømte dem og læssede de tomme spande på,
og så gik Musse hjemad igen, og ingen så
noget til Johan.
Så kom Karl Møller (Nv 146) og Marius Petersen (Nv 144). De fulgtes ad med deres
mælk læsset på hestevogn. Bøg Christensen
(Nv 132) kørte også med hest. Skov Carl og
Simonsen (Visborgs ejendom, Nv 98) kom
begge med trillebør. En traktor fra Johannes
Larsen i Frejlev kom med mælken fra bønderne mellem Drastrup og Frejlev, og en traktor mere kom med mælken fra hedebønderne i
Drastrup. Vognmand Klitgaard kom med
mælken fra Frejlev, og vognmand Vilhelmsen
kom fra Dall. Og efter nogle år kom også
vognmand Niels Søndergaard med mælk, efter at mejeriet i Sønderholm, var blevet nedlagt.

1.mejerist Jens Olsen arbejder med mælken
Jens Olsen

Harry Jørgensen (Dr. Skovvej 17) arbejdede
med at veje returmælk ud til leverandørerne,
samt kørte brændsel. Søren Jørgensen vaskede flasker. Fru Jørgensen (Dr. Skovvej 1) tog
fra ved tappemaskinen og kørte mælken i kølerummet, og hun hjalp ellers til i køkkenet.
William fra Frejlev sorterede flasker. Boghol-:
der Nielsen sad naturligvis på kontoret og
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Mejeriet set fra bagsiden. Herfra udleverede vi vores
færdige produkter, og mælkeflaskerne står samlet i de
lokalt fremstillede (og patenterede) kasser fra Drastrup.

Drastrup mejeris personale:
Tommy, far Sigurd, Ivan Christensen, Schmidt, mor Sigrid,
bror Henning Christensen,
Henrik Christensen, og bag
ved ham, Arne Nielsen. Så står
mælkemanden og musikeren
Henning Larsen og hans søn
Jan foran ham. Dernæst Laurits, Sofus og Jens Olsen med
hvidt forklæde. En ukendt
medarbejder, Svend Christensen, jeg Arne og Henning
Christensen bagest til højre.
Fotografiet er taget et par
dage før vi lukkede i 1975.

I mejeriet blev mælken pasteuriseret og kom i
tanke med henholdsvis sødmælk, skummetmælk, kaffefløde og piskefløde. Af syrnede
produkter producerede vi kærnemælk, tykmælk samt smør, så det var et overskueligt
program.
I tapperiet blev flaskerne vasket og fyldt med
den friske mælk, og flaskerne blev leveret til
Aalborg inden middag. Kl. 13 var alt i orden
og rengjort og klart til næste dag, der begyndte kl. 5. Her startede dagen med udlevering af
mælk til de kørende forhandlere.
Der blev brugt megen energi/damp til både
pasteurisering, opvarmning, flaskevask og til
varme i huset samt på mejeristernes 4 værelser. Varmen fik vi ved at fyre med blandt andet tørre kranse fra kirkegårdene, høvlspåner
fra snedkerier og
andet brændbart materiale. Alene med dette
arbejde, var der beskæf
tiget to mand.
Et udklip fra Amtstidende i 1965:
”Mælken fra
Drastrup Mejeri
leveres nu i poser,
og Sigurd Christensen ser til at vognen
er pakket tilfredsstillende.”
(Drastrup mejeri
leverede mælk i
poser indtil 1975.)

Drastrup Mejeri blev på mange områder drevet sammen med Klarup Mejeri, der jo begge
var ejet af min bedstefar. Mejerierne leverede
begge deres produktion til mejeriudsalg i
Aalborg. Den lastbil, der kørte mælk til Aalborg, fortsatte derefter til Klarup efter supplerende leverancer og havde desuden smør med
derfra til grossister i Aalborg og til smøreksporten.
I 1958 stoppede min bedstefar som mejeriejer,
og far, Sigurd Christensen, overtog, som sagt,
Drastrup Mejeri. Den tredje bror Evald Christensen overtog Klarup Mejeri, da bedstefar
og bedstemor døde
I 1963 var Drastrup Mejeri oppe på at indveje
3,5 mill. kg mælk årligt. Leverandørområdet
var jo dengang udvidet til også at omfatte
Sønderholm, og i store træk fungerede mejeriet således til 1965, hvor der skete store omvæltninger i mejeridriften. Kvægbesætningerne var blevet større, og mælken skulle hentes i
tankbil, og der skulle tages stilling til eventuelle nye og større investeringer, som var nødvendige for at kunne fortsætte som et selvstændigt mejeri.
Det blev besluttet at modernisere. Og vi fik
installeret et nyt pasteuriseringsudstyr, en
homogenisator og vi indkøbte en ny tankvogn. Desuden fik vi en tappemaskine til plastikposer, der dengang var det eneste, forbru-
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gerne i Aalborg ville have mælken i, og sådan
forsatte udviklingen.

for både sødmælk, letmælk, skummetmælk,
kærnemælk, tykmælk, ymer, yoghurt naturel
og med forskellige frugter samt smør. Det gav
stor produktionsfremgang. Der var nu tre kørende forhandlere, og vi leverede til 135 udsalgssteder, som hovedsageligt var købmænd,
supermarkeder og bagere.
I 1975 var vi oppe på, hvad der maksimalt
kunne produceres i de eksisterende lokaler.
Der blev på det tidspunkt indvejet 7.5 mill. kg
mælk fra 40 leverandører i Frejlev, Sønderholm, Byrsted, Bislev, Dall-Ferslev og
Drastrup Hede. Situationen var den, at enten
skulle der bygges nyt, eller også måtte vi sælge rettighederne.
I 1970’erne var mejeristrukturen i voldsomt
opbrud. Små andelsmejerier og privatmejerier
blev nedlagt, og leverandørerne samlede sig i
større enheder. Det betød, at Nordjyllands
Mejeriselskab og Mejeriselskabet Danmark
var blevet etableret, og der var i høj grad konkurrence, både om leverandører og om konsumsalget.

Reklame for den nye karton-emballage i 1970.
Vi var i øvrigt det første mejeri i Nordjylland, der
introducerede letmælk!

Som nævnt havde vi kapacitetsproblemer, og
situationen indbød ikke til at bygge nyt. Men
da vi havde et godt samarbejde med Nordjyllands Mejeriselskab, var det dem, vi henvendte os til først, idet de, ved flere lejligheder,
havde vist interesse. Det blev nu til en meget
hurtig handel i september 1975, og for at lave
en glidende overgang med hensyn til kunder
og leverandører, blev det aftalt, at mejeriet
skulle fortsætte til hen ved juletid.

Jeg var undervejs blevet uddannet mejerist.
Og efter endt militærtjeneste i 1967 blev jeg
bestyrer for min far, som godt nok ejede mejeriet, men han gav mig frie hænder til at drive virksomheden videre på min måde.
I 1970 blev mælkeordningen ophævet i Aalborg, som den blev det i alle andre større byer. Man havde i sin tid givet enkelte mejerier
eneret på at sælge mælk inden for bygrænsen.
Det var for at sikre en stabil mælkeleverance
til forbrugerne, og for at alle børn, fra 0 – ½
år, kunne få leveret en halv liter sødmælk
dagligt til en rimelig pris.
Ophævelsen var imidlertid til stor gunst for
os. Under ordningen havde vi en koncession
på 10,5 % i Aalborg. Det betød, at vi leverede
til otte udsalgssteder og til otte kørende forhandlere.
Vi fik nu i stedet mulighed for en større andel
af det totale salg i byen. Vi producerede der-

Der kom imidlertid en storm i vejen. Den herskede i begyndelsen af november måned og
afbrød strømmen i to dage. Det blev enden for
produktionen på Drastrup Mejeri efter en
konstant aktivitet i 67 år. Der var nogle enkelte skuffede leverandører, der ikke følte, at
deres interesser var blevet imødekommet på
den mest fordelagtige måde, men bortset fra
det, tror jeg at såvel ansatte, kunder samt mine forældre var tilfredse med den afslutning.
13

Kort tid derefter flyttede mine forældre til
Aalborg på Kornblomstvej, og de boede her
indtil de, som ældre, gik bort. Mejeribygningerne blev afhændet til en privatperson, som
stille og roligt lod dem forfalde. Men bygningerne blev heldigvis senere købt af muremester Henning Klitgaard (Nibevej 146), som
fjernede selve mejeriet, for at opføre det præsentable lejlighedskompleks, der nu ligger
langs Nibevej i Drastrup.
For mit eget vedkommende flyttede min familie til Løkken, og her har jeg siden, i flere

forskellige sammenhænge, været beskæftiget
med bl.a. mejeridrift. Jeg fik også opstartet et
firma, hvor det handles med mejerimaskiner,
og jeg er i dag så heldig, at vores søn Lars har
overtaget firmaet.
Arne Christensen ved
Lokalhistorisk forenings
generalforsamling 2019.
Der er flere billeder med tilknytning
til historien på Arkiv.dk

Arne Christensen, Løkken

Lidt om min barndom på Kærvedgaard i Frejlev
Kirsten Henriksen er meget interesseret i historier, og hun har gennem et langt liv samlet avisudklip til over 50 scrapbøger. Her fortæller hun om
sin barndom på Kærvedgårdvej 5 i Frejlev, samt
lidt om hendes fritidsinteresse.

Jeg husker, at det var meget almindeligt, at storkene gik nede i engen, og at de sad på taget af
laden, et smukt syn.
Jeg begyndte at gå i skole under krigen og det
var i Drastrup, da tyskerne havde taget Østre
skole, som lå ovenfor Kærvedgaard (i krydset
Kærvedgårdvej/Nibevej). I Drastrup gik vi i skole i nogle lejede lokaler. Jeg tror det var i en
kælder, hvor der var cementgulv. Det er, hvad
jeg husker bedst.
Dengang gik vi til og fra skole, selvom der ikke
var hverken fortov eller cykelsti.
Vi havde lærer Knudsen, som var flyttet fra
Østre skole og ned i en villa i Drastrup, og jeg
husker, at vi sommetider måtte over og vække
ham, når han havde sovet over sig.
Jeg fik ofte at vide, som barn, at jeg skulle have
været en dreng, så måske er det derfor, jeg altid
hellere ville hjælpe til ude end inde. Jeg elskede
heste og katte, og jeg havde en hest, som jeg red
mange dejlige ture på, og jeg tilbragte megen tid
hos hestene. Jeg var altid med i marken. Kunne
lægge et læs korn, kunne harve, rense roer og
rive med hesteriven, og da jeg blev voksen, kunne jeg også køre med selvbinderen med tre heste
for.
Under krigen gravede vi tørv nede i kæret, Og
når tørven skulle vendes, var vi alle nede og
hjælpe med det, og her havde min mor altid saf-

Jeg, Kirsten Henriksen, er født Vilhelmsen på
Kærvedgaard i Frejlev den 30. september 1937.
Mine forældre var Kristine og Carlo Vilhelmsen,
og deres gård Kærvedgaard var også min mors
barndomshjem. Jeg har to søstre, Ruth (nu Jensen), som er født i 1940 og Marna (nu Levisen),
som er født i 1943.
Det første jeg husker fra min barndom, var den
9. april 1940, det glemmer jeg aldrig. Det var,
hvor vi så de tyske flyvere komme hen over os
om morgenen.
Der er mange minder fra krigen i mine barndomsminder, bl.a. da et tysk fly faldt ned over
lerdammen ude i kæret, da havde vi en stærk
trafik af tyskere forbi Kærvedgaard. Jeg husker
også engang vi slagtede gris, hvor så tyskerne
kom ind på gården og kom med deres drikkedunke og fyldte dem med blod fra grisen, som de
så drak. Vi havde mange husundersøgelser både
nat og dag, hvor de ledte efter evt. skjulte englændere.
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tevand og kage med. Det var så hyggeligt. Der
var masser af min yndlings-blomst, engblommer,
i kæret dengang. I dag ser man dem meget sjældent. Jeg elskede at plukke store skønne buketter
med engblommer, og de duftede så dejligt. Det
er nogle af mine bedste barndomsminder.
Min morfar, Lars Stoffersen, boede hos os på
Kærvedgaard indtil han døde i 1944.

Jeg kan huske, at det var så spændende at komme op i Brugsen (i dag ”il Borsa”) og se juleudstillingen i butiksvinduerne. Men den flotteste
juleudstilling var hos Fru Nielsen, som havde en
lille forretning på hjørnet ved Vestre skole (Frejlev Skolevej, i dag Ungdomsklub). Det var Fru
Nielsens søn Gunnar, som lavede de flotte juleudstillinger.

Min farmor og farfar, Maren og Christian Vilhelmsen, boede på ejendommen Skovly, bag
Brugsen på Svenstrupvej, men da min farmor
døde i 1942, blev ejendommen solgt og min farfar købte et hus i bunden af Verdisvej 7 lige ved
siden af Frejlev Kirke. Huset er nu revet ned, og
der er bygget nye boliger der. Jeg gjorde mange
ture op til min farfar. Der gik en lille markvej
bag om kirken direkte derop fra Kærvedgaard.
Jeg husker, at den gang kostede en ispind 10 øre,
og jeg gik ofte op til bageren og købte for de
penge, min farfar gav mig.

Juleaften foregik altid med, at vi spiste frokost
inden vi skulle i kirke til kl. 14.00. Efter kirke
kom vi hjem til et kaffebord, og så skulle mændene ud og fodre og malke. Min mor og den unge pige havde travlt i køkkenet, og vi fik serveret
andesteg eller flæskesteg. Et år under krigen,
mens der var rationering på alle ting, husker jeg,
at vi fik risengrød, hvilket nærmest var en umulighed, da man ikke kunne købe ris under krigen.
Men Ragna Andersen, vores gode og søde nabokone (Blokgården, Nibevej 222) havde gemt
nogle risengryn på loftet, som hun kom og delte
med os. Det skabte stor jubel.
Min farfar var ofte hos os juleaften, og så fortalte
han julehistorier for os tre piger før vi skulle
spise. Det var hyggeligt og så gik tiden hurtigere.
Det var små julegaver vi fik den gang, ofte
hjemmelavet dukketøj, men vi var jo ikke så
forvænte dengang.

I slutningen af krigen byggede mine forældre et
beskyttelsesrum for enden af stuehuset på Kærvedgaard, men vi nåede aldrig at bruge det, heldigvis. Inden da var vi dog nogle gange nede i
kælderen, når de skød for meget udenfor.
I min barndom husker jeg, at vi holdt fest, når vi
var færdige med at meje korn, og vi fik ekstra
dejlig mad, og når vi havde indhøstet, holdt vi et
stort høstgilde. Vi havde sommetider en daglejer
til at hjælpe i høsten, så han og hans kone var
også inviteret med.
Vi havde piger og karle på Kærvedgaard, og de
var hos os juleaften. Der var rigtig mange forberedelser til julen. Der skulle slagtes gris, laves
blodpølse, rullepølse, spegepølse, røges skinke,
henkoges og saltes, da der jo ikke fandtes frysere
dengang. Senere kom Frejlev Frysehus (ved
”Svinget”) og der fik vi en fryser i en årrække.
Der skulle skrubbes og skures og ferniseres inden jul, så der var altid travlt. Vi bagte også altid
småkager, og min mor bagte pebernødder af 10
pund mel!

Efter krigen kom jeg til at gå i Østre skole, senere blev skolerne i Frejlev lagt sammen, så vi gik
hver anden dag i Østre- og hver anden dag i Vestre skole. Det var ikke godt, så derfor blev vi tre
piger flyttet ind på Elisabeth Brøndsted Skolen i
Aalborg (senere Skipper Clement Skolen). Vi
cyklede i skole om sommeren, og om vinteren
tog vi med rutebilen. Derfor blev jeg konfirmeret
i Vor Frue Kirke i Aalborg, hvor Poul Schou var
præst dengang. Han var skolens præst og en rigtig dejlig og behagelig mand, som senere blev
Domprovst i Haderslev.
Efter skoletid gik jeg på Marthaskole i tre år i
Aalborg, og jeg kom i huset hos autoforhandler
Lykke Madsen, hvor jeg var i 2 år, men måtte
sige op, da min mor blev alvorlig syg. Vi miste15

de hende i september måned 1955. Det var meget hårdt, og jeg var kun 17 år og mine to søstre
var endnu ikke konfirmeret.
Jeg blev derfor hjemme på Kærvedgaard og
hjalp min far indtil efteråret 1957, hvor jeg blev
gift med Villads fra Tjelevej i Sønderholm. Vi
byggede hus på Rungsvej i Skalborg, hvor vi
stadig bor her i 2019. Vi fik to børn, Torben,
som blev født i 1960 og Merete i 1962. Merete,
som er gift med John, bor i Frejlev, hvor vore to
børnebørn blevet født og har haft deres barndom.
Esben, som blev født i 1993 og Kristine i 1996.
Jeg har altid haft en stor interesse for at lave
scrapbøger af forskellig art. Helt fra min barndom har jeg samlet på lokalhistorie og bl.a. lavet

mange scrapbøger om Frejlev og Sønderholm,
som lokalhistorisk forening har læst med stor
interesse. Derudover har jeg gennem tiden lavet
mange scrapbøger omkring vores familie og ferier, samt offentlige personer, som jeg har haft i
min bekendtskabskreds.
Jeg har haft en god ven af familien gennem
mange år, som har været skuespiller ved Aalborg
Teater igennem en menneskealder, og da han
sidste år fyldte rundt, gav jeg ham alle mine
scrapbøger om hans liv og karriere. Det var en
stor glæde at give ham dem, og både han og hans
børn blev lykkelige for at få dem.
Min egen familie, børn og børnebørn har også
stor fornøjelse af at læse i de gamle scrapbøger
og mange minder kommer frem og bliver genoplevet.

Jeg, Kirsten til venstre, mor Kristine
Vilhelmsen i midten,
min søster Ruth til
højre og søster Marna
siddende på skødet af
mor.
Foto ca.1945.

Arbejdshestene og far Carlo
Vilhelmsen. Han var en aktiv
mand, og var blandt andet også
med til at styrke den lokalhistoriske interesse.

Her arbejder jeg med en af de
mange mapper, der skal holdes
opdateret med nye avisudklip.
Foto 2019.
Kærvedgaard anno ca. 1960. I dag er gården omdannet til Aalborg Hundehotel.
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Kirsten Henriksen, Skalborg

Stenersgaards historie / Sønderholm hede i 30´erne

Kresten Kjærsgaard boede på Sønderholm hede
som dreng, og han skrev denne historie til arkivet for længe siden. Han døde desværre i 2015,
men familien v. sønnen Per Krøis Kjærsgaard
tillader, at Bjergposten nu gengiver dele af artiklen. Kresten skrev i 2007 følgende tilbageblik:
Mine forældre Metha og Jens Kjærsgaard havde
gården Stenersgård på Sønderholm Hedevej 25
fra 26. marts 1927 til 3. sept. 1945. Far stammede fra Sandagergård mellem Binderup og Vokslev, havde i 1901 købt gård på Tjelevej 8 Sønderholm. Men da hans første kone, i 1905, døde i
barselseng og barnet også døde, solgte han gården og flyttede til Glenstrup ved Hobro.
I 1911 giftede han sig imidlertid med Metha Borup fra Volsted. De boede siden i Volsted og
Gelstrup ved Nibe, inden de flyttede til Nibe i
1918. De havde på det tidspunkt mistet fem børn
under den Spanske Syge.
Efter 7 år i Nibe, følte de sig parate til at begynde på en ny gård med deres 3 børn: Margrethe
(Grethe) født i 1915, senere forstanderinde på
Hals Sygehus, Kirstine (Stinne) født 1921 senere
hjemmesygeplejerske i Hals og jeg, Kresten, der
er født i 1924. Jeg blev lærer på Elisabeth Brønsted skole i Aalborg og senere forstander på
VUC i Hjørring.
I Sønderholm fik mine forældre yderligere to
børn; Lars (Lasse) i 1928, som senere blev skolepsykolog i Sverige og Poul, der døde i 1938 og
ligger begravet på Sønderholm kirkegård.

Men nu et tilbageblik på fordelingen af hedejorden uden for Sønderholm, som jeg husker, den så
ud i min barndom i 1930 – 1940, og som den
sikkert har set ud fra udflytningen i 1790’erne:
Længst mod øst på heden havde Søndermarksgård (Mysagervej 10) og Mysagergård
(Mysagervej 15) hver en stor hedelod. Derefter
lå der længst mod øst et hus, der tilhørte en
mand, som vi kaldte Hotti Kristian. Så kom tækkemanden, Anton Nielsen (Sdr. Hedevej 47), gift
med Gudrun, med 8-12 tdr. land. Han havde gået
i skole med min far i Vokslev skole, og derfor
havde vi en rimelig stor kontakt med dem. Han
hjalp til, ikke kun som tækkemand, men også i
travle perioder. De havde børnene Jens Peter (af
et tidligere ægteskab, hvor konen døde), Christian, Marius, Bertel og Kirstein. (red- fik to sønner
mere.)

Marie og Lars
Thomsen,
Sønderholm
Hedevej 43.
Foto 1954.

Så fulgte Marie og Lars Thomsen (Sdr. Hedevej
43) med vel omkring 15-20 tdr. land. De byttede
med familien Christian Nielsen i nærheden af
Nyrup. De havde døtrene Astrid, Berta/Bess (gift
med Laurits Fristrup i Restrup, Nibevej 476),
Kirsten og Karen Helene, der blev jurist, og vist
en eller to døtre mere. (red.- i alt var der 11 børn)
Den næste hedelod tilhørte præstegården i Sønderholm, der blev drevet af familien Rindsig.
Stenersgård på Sønderholm Hedevej 25. Luftfoto 1952.
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Derefter kom så den hedejord, der i sin tid var
blevet tildelt Stenersgaard. Den lå mellem banen
og plantagen og havde en bredde på ca. ¾ af
plantagens bredde. Dertil kom området mellem
præstegårdens jord og plantagen samt en strimmel på ca. 10 meters bredde hele vejen langs
med østsiden af skovens brandbælte ud til den
ejendom, som ligger ved skovens sydøstlige
hjørne og vistnok ejes af skovfoged Jakobsen, St.
Restrup. Markjorderne, som blev tildelt Stenersgård og Mysagergård, lå mellem banedæmningen og vejen til Søndermarksgård.
Alt på sydsiden af banen var lyng da mine forældre overtog gården efter Just Christensen.
Efter Stenersgårds hedejord fulgte hedelodderne
til Thorsteds gård (Tjelevej 30), derefter Alfred
Stoffersens gård (Tjelevvej 31) og så Levisens
(Vestervej 26B). Disse lodder strakte sig også
helt ud til sydenden af plantagen og var ene
lyngbakker med blåbær og enorme mængder af
tyttebær. Den daværende plantage var i
1930`erne meget mindre end nu. Til gengæld var
hedearealerne meget store, helt ud til Molbjerg.

Hansine, Martine (Tinne), Søren, Else, Laurits og
Niels Peter Hollesen. Datteren Grethe var i vente.
Sønderholm Hedevej 57. Foto 1937.

Nabo vest for dem var Hollesens ejendom (Sdr.
Hedevej 57). Hansine og Niels Peter Hollesen
havde børnene; Else, Tinne, Søren og Laurits(tvillinger) og vist en mere. Hollesens og Jens
Thomsens var dem, som min mor og far kom
mest sammen med. Vi holdt f.eks. ugeblade
sammen med Jens Thomsens. De holdt Familie
Journalen og vi Hjemmet, og så byttede vi midt
på ugen.

Da vi midt i 30´erne fik radio på anodebatteri,
kom Hollesens meget ofte til os tirsdag aften for
at høre en ugentlig serie, der hed Familien Hansen. Ellers blev radioen kun brugt til Pressens
Radioavis middag og aften. Anodebatteriet skulle nemlig oplades, og det kunne kun lade sig
gøre i Nibe, og det var dyrt.
Derefter fulgte hedelodderne til de øvrige gårde i
Sønderholm: Qvists (Nibevej 529), Abildgårds
(Vestervej 20), Jakobsens (Tylervej 4) osv. Disse
lodder blev udstykket til husmandsbrug i begyndelsen af 30´erne. Først Petrea og Karl Nielsen
( Sdr. Hedevej 71) længst mod vest med børnene
Poul og Ove (nu gift med Gudrun Søndergaard)
og så Marie og Jens Grønhøj (Sdr. Hedevej 69)
nærmest ved stationen. De havde bl. a. sønnen
Arne (født ca. 1923), der blev stærkt skadet på
synet, da han eksperimenterede med sprængstoffer, som blev brugt til at sprænge kampesten
under hedeopdyrkningen. Han boede efter krigen
i Mellemholm.
Levisens jord blev sidst i 30´erne udstykket til et
husmandssted, som blev overtaget af Chr. Buus
fra Hasseris (Sdr. Hedevej 55) Han havde nogle
vilde planer om en frugtplantage, men det blev
aldrig rigtig til noget, og så rejste han over til sin
kæreste på Lolland. Han jagtede for øvrigt, hvert
år på hesteryg, de tyttebærplukkere, der gik på
hans hedelod.
Vestligst på heden lå der et hus i svinget, hvor
Taarupvejen drejede over banen. Her boede Dun
Laurine på Vokslevvej 30, hvor vi købte fjer til
puder og dyner. Længere oppe ad den vej boede
Tinus Jensen (Vokslevvej 40), som var vor mælkekusk i mange år.
På modsat side af vejen (Vokslevvej 35) et par
1oo m inde boede en overgang Ejner Krogh, der
var bror til min svigermor i Gl. Hasseris. Der var
en 3-4 børn. Jeg husker kun Helge.
På stationen i Sønderholm (Sdr. Hedevej 61) hed
forstanderen i min tid Anton Poulsen. Hans kone
blev kun omtalt som fru Poulsen. De havde 3
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sønner: Harry, Edmund og Gunnar. Edmund var
meget dygtig til at spille klaver, husker jeg.
Gunnar, der var et par år ældre end mig, gik på
Klostermarkskolen i Aalborg. Han havde sendt
ind til en eller anden konkurrence i ugebladet
Hjemmet og vandt som 14-15-årig en rejse til
Paris med ledsager. Han tog skolens fransklærer
med, og det blev afbildet i årets Blæksprutte,
hvor læreren drikker lystigt, og Gunnar sidder og
keder sig.
Dengang gik man i kirke mindst et par gange om
måneden. Fru Poulsen kom altid for sent, og gik
altid ud før udgangsbønnen, og så sang hun meget gennemtrængende. Desuden husker jeg tydeligt en meget tidlig sommermorgen sidst i
30´erne: Jeg skulle hente køerne hjem til morgenmalkning, da jeg hørte familien Poulsen
skændes højlydt. Jeg standsede jo nok op, og så
råber fru Poulsen pludselig:” Hold kæft Anton.
Kjærsgaards søn lytter”.

Stationen Sønderholm Hedevej 61. Foto 1930’erne.

Desuden lå der et hus lidt nordvest for Vangsgård (Sdr. Hedevej 20). Det blev kaldt Fattighuset (red.- nu nedrevet). Familien her havde i alt
19 børn, en af dem hed Viktor, og han havde
plads som karl hos os. En af pigerne, som jeg gik
i klasse med, hed Mary. Faderen huggede sten
ligesom Jens Vejmand. Han sad sommer og vinter lige op ad vejen ind til byen på en træklods
med en sæk over knæene og huggede sten til
skærver.
I vores gård på heden havde Just Christensen og
hans kone Maren boet. De havde drevet gården

til 26. marts 1927, hvor mine forældre Metha og
Jens Kjærsgaard købte stedet. Just og Maren
havde forinden frastykket jorden mellem snevoldene og banen samt en 3-4 tdr. land vest for gården, hvor de byggede et stuehus og en kombineret stald/lade (Sdr. Hedevej 27). De havde 10
børn: Kresten og Søren (der var rejst til Amerika,
da gården blev solgt), Holger, Elna, Kristian,
Marius (han blev, i et par år, som karl hos os),
Jens, Margrethe, Agnethe og Anna. Desuden
opdrog de barnebarnet Rigmor, som Agnete
havde fået med kontrolassistenten, inden hun
senere blev gift.
Sønnen Jens overtog ejendommen efter sine forældre og solgte den senere til en søn af Jens og
Johanne Frandsen, Poul, i Sønderholm, som siden har opkøbt en del af de omtalte hedelodder.
Efter overtagelsen af Stenersgård i 1927 pløjede
min far hedejorden, som lå nord for banen, op,
merglede den og begyndte at dyrke jorden. Det
samme gjorde alle bønderne inde i Sønderholm.
Gården havde på det tidspunkt 90-100 tdr. land:
50 tdr. land ager, 40 tdr. land hede og 10 tdr.
land eng. Gården var 4-længet. Kostalden, bygningen mod øst, havde stråtag og plads til ca. 40
kreaturer + et par stier til drægtige søer. Der var
en indgang i gavlen samt en dobbeltdør ud mod
øst til møddingen. Laden og den vestlige bygning havde pandeplader på taget. Laden havde
for øvrigt kampestensmur med hvidt imellem
stenene. I vestbygningen var der, op mod laden,
hestestald, derefter karlekammer med indgang
fra hestestalden og forøvrigt uden varme. Vi
havde to karle, en ”flytdreng” og en pige, og
sådan var det på alle gårdene dengang. Derudover havde vi hjælp til at køre møddingen ud, til
roetynding, til tørvegravning og til kartoffeloptagning, idet vi leverede mange kartofler til
Spritfabrikken i Aalborg. Resten af bygningen
var svinestald.
I gårdspladsens sydvestlige hjørne fik vi et motorrum, hvor der stod en petroleumsmoter, der
skulle startes med et håndsving. Den havde forbindelse via remskiver til et tærskeværk og en
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kværn i laden, en hakkelsesmaskine oven over
hestestalden og en pumpe i flere end 8 meter dyb
brønd i gårdspladsens nordøstlige hjørne. Herfra
blev der, et par gange om ugen, pumpet vand op
i et kæmpe trækar, der stod på kostaldsloftet. Der
skulle jo være vand til både mennesker og dyr.
Stuehuset var hvidkalket, som de øvrige bygninger, men havde teglstenstag. Det havde ikke den
nuværende udestue ud mod haven. Ud mod
gårdspladsen, altså mod syd, var der to 3-fags
vinduer og en fordør midt på, og så var der bryggersdør i østgavlen. Der var to kælderrum: bagekælderen med indgang fra bryggerset, og madkælderen med indgang fra køkkenet.
Bagekælderen blev helt op til 1934-35 brugt ca.
en gang om måneden. Her fandtes, i væggen ind
under huset, en meget stor bageovn. Den havde,
foran, en stor metallåge. Indeni var den bygget af
tykke sten. Vi kunne fint gemme os inde i den,
når vi legede ”fil kuk”. En gang om måneden,
om aftenen, tændte far op inde i ovnen med lyng,
høstet med en lyng-le (den havde, modsat den
almindelige le, et blad på kun 20-30 cm). Når der
var blus på i ovnen, blev der fyldt lyngtørv på.
(Der, hvor lyngen var høstet, skar man rodnettet
op i lyngtørv på ca. 4-5 cm tykkelse og en størrelse på ca. 30x10 cm). Næste morgen skrabte
far så alt ud af ovnen, der nu var næsten gloende.
Dagen før havde mor og pigen æltet rugbrødsdej
i et stort trækar og tilsat surdej, (en klat dej, som
havde stået i madkælderen siden sidste bagedag),
og nu var den godt skimlet, men surdejen fik
brødet til at hæve. Ovnen kunne tage 12- 15 meget store rugbrød af gangen. Efter to ovnfulde
rugbrød blev der så bagt en ovnfuld sigtebrød,
finbrød, som vi sagde, og måske til sidst lidt kage. I madkælderen stod der et stort trækar med
stærk saltlage til flæsk og kød, en hel masse henkogningsglas med pærer og æbler og så naturligvis den omtalte surdej.
På loftetagen var der tre værelser, hvor vi børn
sov. De var uopvarmede, så vi havde opvarmede
sten med i seng i de koldeste vinterdage. Der var
udendørs toilet i et hjørne af maskinhuset, som lå

lige øst for stuehuset. I den østligste ende af det,
var der hønsehus med hønsegård.
Da krisen kradsede, bl. a. fordi ham, der havde
købt mine forældres hus i Nibe, ikke kunne klare
sine afdrag, og fordi familien havde kautioneret
for en ven, der ikke kunne klare afdragene på sin
ejendom i Mellemholm, så familien sig nødsaget
til i 1932-33 at udstykke to statshusmandsbrug
fra gården. (Sådan hed de, fordi Staten lånte de
nye ejere penge til købet). De blev hver på 15
tdr. land og lå side om side syd for banen på det
opdyrkede hedeareal. Vi beholdt dog de sidste
opdyrkede arealer op mod skoven samt lyngområderne (med den flotteste udsigt i hele Himmerland) og områderne langs plantagens østside.
Det østligste statshusmandsbrug blev overtaget
af familien Mikkel Pedersen (Sdr. Hedevej 35),
som ejede det i mange år, og siden flyttede til
Rimmen ved Nyrup. Han var for øvrigt vor post i
en hel del år. Han havde en gase, der fulgte ham
trofast. Når han kørte fra os, og videre på ruten,
fulgte han vejen over til sit eget hjem, men gasen
fløj skråt over marken og stod så og ventede på
ham.
Den vestligste blev overtaget af Anna og Harald
Simonsen (Sdr Hedevej 33). Han var søn af
landstingsmand Simonsen, der havde en ejendom
i St. Restrup (Tostrupvej 210). De solgte til Jens
Kalstrup fra Gl. Hasseris, og flyttede til området
ved Aggersund. Jens Kalstrup og hans husbestyrerinde Tinna var i nogle år samlingsstedet for
egnens karle og piger. Kalstrup passede ikke
bedriften, så han måtte sælge, og jeg mener, at
han solgte til Karl Nielsens søn Poul Vinther
Nielsen, som så senere flyttede til Ranum.

Sønderholm Hedevej 33. Foto 1940’erne.
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Da der blev stykket jord fra vores gård, og da vi
børn nu kunne hjælpe til, var der ikke mere behov for så mange medhjælpere, og så gik man
over til at bage i komfur- eller primusovn.
Sidst i 30´erne fik vi en gift fodermester, der
boede i den østlige trediedel af stuehuset. Han
var karl, og hun passede malkningen. En del af
deres løn var naturalier.
De daglige fornødenheder, såsom kartofler,
frugt, grønsager, æg og mælk havde vi jo selv,
men ellers kom der en slagter i hestevogn en
gang om ugen. Der kom også en fiskehandler fra
Nibe (Klitgaard, der meget ofte snød Anton Nielsen i hestehandler), og hver 14. dag kom margarinebilen fra Aars, ligesom Andi, ægmanden,
kom og opkøbte æg, som vi også kunne sælge i
Brugsen. Endelig havde mælkekusken tit varer
med hjem fra Sønderholm. Varer, vi havde bestilt over telefonen.
Endelig var der rejsebud Hansen. Han tog hver
dag med toget fra Års til Aalborg og tog sig for
betaling af f. eks. afhentning af medicin på apoteket eller andre varer, som vi så modtog ved
toget, når han var på vej tilbage. Og så kom der
en slagter hjem på gården et par gange om året, i
hvert fald lige før jul, og slagtede en af grisene.

Der var ikke elektrisk lys på heden før omkring
1938. Jeg husker, hvordan det kneb at få folk
med på ideen. F. eks. ville Lars Thomsen og Anton Nielsen, samt et par stykker mere, ikke være
med, fordi de var bange for brandfaren. Det bedste ved oprettelsen af transformatorstationen, der
lå ved Søndermarksgård, var, at vi nu fik malkemaskine, så at vi børn slap for at malke ”vores” 2-3 køer hver morgen og aften.
I tørre somre kom køerne på græs i Rimmen. Vi
cyklede ved 4-tiden ned og malkede, kørte i hestevogn omkring mejeriet med mælken, fik morgenmad, og så skulle jeg møde i skolen i Aalborg
kl. 8 (på cykel!).
I kæret blev der gravet tørv i krigsårene. Jeg
hjalp i mine ferier. Vi havde en meget trofast
daglejer, Søren Sørensen (kaldet Søren Sus). Han
hjalp ved roetynding, ved rydning af møddingen,
ved tærskning med plejl (halm til stråtag) og ved
tørvegravning. Søren var et geni til tal. Han lærte
mig en masse om ligninger og matematik, som
jeg siden brugte i min matematikundervisning.
Jeg kan stadig mange af hans regneregler, som
jeg har nedskrevet og videregivet til mine to
sønner, Per og Jens.
De sidste dage før jul havde vi ganske bestemte
opgaver, der skulle udføres. På alle agrene skulle
hovedageren (enderne) pløjes inden jul for at
undgå misvækst. Alle vinduerne, også dem i
staldene, skulle vaskes både udvendig og indvendig, der skulle være kørt roer ind til hele julen, tærsket og malet korn til dyrene i helst et par
uger, da man nødig skulle arbejde i halvhelligdagene, og i det hele taget ryddet op overalt. Juleaften fik alle dyrene så ekstra foder, ligesom der
blev sat grød og mælk ud til nisserne. Det var
mærkeligt nok altid væk næste morgen, vi havde
jo flere katte.

Tækkemand Anton Nielsens familie: Øverst fra v:
Bertel, Marius og Christian. (Jens Peter døde som
dreng). Siddende: Gudrun med Kirstein og Anton
med lille Jens Peter på skødet.
Stedet er Sønderholm Hedevej 47, og ejendommen
er nedrevet for mange år siden. Foto 1939-40.

Ved snefog om vinteren skulle gårdene stille
med to mand og humandsstederne med en. Lederen og planlæggeren var sognefoged Magnus
Knudsen, der boede lige vest for byen (Tjelevej
14) (jeg gik i klasse med hans søn Søren Knudsen). Der var kun tre steder på heden, der havde
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telefon; Thomsens (Mysagervej10), Stoffersens
(Mysagervej 15) og os, og da vi lå mest centralt
skulle vi ”bøj”, som det hed. Vi skulle derfor kun
levere en snekaster, men til gengæld ride rundt
til alle ejendommene på heden og meddele, at de
skulle møde ”der og der” kl. ”det og det” med
enten en eller to mand.
I forsamlingshuset gik vi også til dans. Min dame var post Hansens datter Inga (Vestervej 5).
Derforuden gik vi om søndagen i søndagsskole i
præstegården, hvor snedker Ansgar Pedersen
(Tylervej 9) underviste.
Fra 1936 til 1941 gik jeg på Møllers Realskole i
Aalborg og begyndte så på læreruddannelsen i
Ranum i 1941, hvorefter jeg kun kom til Sønderholm i ferierne. Mine forældre solgte gården i
1945 og flyttede til en villa i Skalborg.

Peder Jensen og hans kone Agnes kom fra et
delvist nedbrændt hjem i Sdr. Tranders og havde
børnene Jytte, der nu er gift med Ronald Kjærsgaard fra bilfirmaet i Aalborg, og Egon, som
blev gift med Grethe Rye Andersen fra Rodstrup.
Den l. juli 1965 overtog Egon og Grethe Jensen
gården, mens Peder og Agnes Jensen flyttede til
en villa på Nibevej 517 i Sønderholm.

Kresten
Kjærsgaard
ved Rubjerg
Knude Fyr.
Foto 2005.

Kresten Kjærsgaard
Hjørring den 27. oktober 2007

Per Krøis Kjærsgaard, forfatter til ”Kære Linedanser”
Kresten Kjærsgaards søn, Per Krøis Kjærsgaard, har i 1998 skrevet tekst og melodi til den
nu meget kendte sang, Kære Linedanser. Her har
han suppleret sin fars historie, på de forrige sider, med en lille fortælling.

han havde gået med hestene op ad ageren (om
det var pløjning eller harvning husker jeg ikke).
Hestene var langsomme, når det gik væk fra gården og op ad bakke mod plantagen. Til gengæld
fik de fuld fart på, når det gik hjemad.

Der er ingen tvivl om, at Sønderholm betød noget ganske særligt for min far. Som børn var vi
flere gange hvert år på tur til Sønderholm Plantage, hvor vi drak kaffe eller spiste frokost i det
overdækkede jagtskur. Særlig sommerens blåbærplukning og efterårets kantareller lokkede.
Min far var en meget ivrig samler, og vi har været med på bær- og svampejagt utallige gange.
Når vi skulle hjemad stoppede min far som regel
bilen, når vi kom ud af plantagen. Her steg vi ud
og nød den helt enestående udsigt ud over landskabet under os. Det er den udsigt, han også beskriver i sin artikel. Han fortalte om, hvordan

En anden episode, min far fortalte om, var hvordan de som børn på markarbejde kunne finde på
at plukke et blåbær-ris, som de kunne gå og
plukke bærrene fra til det videre arbejde. Det var
forbudt. Farfar måtte ikke vide noget om den
slags spildtid. Måske var det derfor, min far altid
brugte ordet "Himmerigsmundfuld" om netop
blåbær. Som børn fik vi dem ofte med mælk og
sukker.
Sangen "Kære Linedanser" har ikke egentlig
rødder i Sønderholm. Men den er præget meget
af det livs- og verdenssyn, jeg har fået fra mine
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forældre. Min far havde en enestående evne til at
glæde sig over livet, naturen - skaberværket om
man vil.
En af hans yndlingssange - og en af de sange, vi
sang til hans 91-års fødselsdag på Hospice
Vendsyssel få dage før hans død - var "Jeg bærer
med smil min byrde". Sangen kredser om glæden

ved det enkle: "Mit hjerte svulmer af glæde, blot
duggen dynker et strå".
Denne evne til at glæde sig over de små ting - fx
et blåbær-ris eller en kantarel i Sønderholm Plantage - er grundlag for noget af teksten i Kære
Linedanser: "Det største, det ser man kun i det
små, og kigger du opad er himlen blå".

Kære linedanser
1. Kære linedanser, udspændt
ligger foran dig,
selve livet
du fik givet,
gå nu kun din vej.
Du må turde træde ud,
hvor dit liv kun er dit.
Det briste eller bære må
dette ene skridt.
Give fra dig hvad du magter,
da ser du,
en dag du nåede ud
og danser til himmelens stjerneskud.
2. Kære linedanser, hop nu
ud ved siden af.
Se dig danse,
bare sanse,
gøre hvad du ka'.
Være én, men én iblandt.
Og mødes så du gror.
Ja, vent dig meget fra den kant:
Denne er din jord!
Tro mig, når jeg siger til dig
det største –
det ser man kun i det små.
Og kigger du opad er himlen blå.
3. Kære linedanser, ser du
livet er et net,
øjeblikke,
tro blot ikke,
dansen kun er let.
Og en dag gør livet ondt,
det ved jeg, at det vil.
For livet er et liv på trods,
smerten hører til.

Ud af sorgen vokser lykken
og livet
i påskens evige fest.
De stærkeste rødder har træ'r i blæst.
4. Linedanser - vælge livet
hvilken er din vej?
Følge hjertet uforfærdet.
Sige ja og nej.
Verden spørger tit hvordan
og alt for lidt hvorfor.
Der er så mange ting, man kan
- stå for det du tror!
Gid du aldrig mister modet
og lader
det onde uimodsagt.
Når viljen befries, - da falder magt.
5. Linedanser i det høje
dans vidunderligt!
For det næste
er det bedste:
Glæden ubestridt!
Tænk at få balancekunst
Så helt ufatteligt!
At modtage sin stang og snor
ganske kvit og frit.
Uanset om du nu tror det,
så ved jeg,
at lyset brænder for dig!
Og kigger du op, er der nok en vej.

Per Krøis Kjærsgaard

Per Krøis Kjærsgaard skrev i 1998 sangen til hans nieces konfirmation. Han var da på en længere oversøisk
rejse og glædede sig meget til at overbringe sang-gaven. Den unge konfirmand blev imidlertid ikke synderlig
glad for gaven. Men det er hun i dag, hvor hun, som voksen, også er betaget af, at ”hendes konfirmationssang”
i 2006 blev optaget i Højskolesangbogen. – Nr. 145 og at den ligeledes er kåret af danskerne, som den 5. mest
populære fællessang i Danmark.
(Uddrag fra Nordjyske Week-end 4.5.2019)
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Frejlev Missionshus 100 års jubilæum den 20. november 2019.

Frejlev set fra syd i 1962.
Missionshuset i Frejlev, Nibevej 283, blev udstykket fra Teglagergård (gården til højre i billedet), på nuværende
Glinkavej 3, og kan desværre ikke ses på billedet her. Men Missionshuset ligger tæt ved gården få meter mod øst.

Den Indre Missionske Menighed i Frejlev fejrer
100 år jubilæum i november 2019. Og Henning
Klitgaard, Drastrup fortæller her, hvordan huset
på den smukke placering på Nibevej blev bygget
og hvem der medvirkede til dets start.
Det begyndte med, at Hans Peter Villadsen og
hans kone Marie, Oddershøjgaard i Drastrup
blev omvendt omkring 1898. I 1893 kom Villads
Pedersen til Oddershøjgaard som karl, og han
købte Teglagergaard i Frejlev i 1895. I 1901 blev
han gift med Ane og de var troende mennesker
sammen med flere og flere. De tog til møder i

Missionshuset set fra nordvest i 1930’erne.

Gl. Hasseris Missionshus og derefter begyndte
de at holde møde i Frejlev Østre Skole.
I 1911 var der startet en forening af KFUM & K,
som Hans Peter Villadsen var formand for. Der
blev også startet søndagsskole, hvor de fleste
børn fra Frejlev, Drastrup & omegn var med.
Med tiden, hvor der var flere, der kom til at tro
på Herren, blev man enige om, at det kunne være
dejligt med sit eget missionshus, og der blev bedt
meget for at det skulle lykkes. Man blev enige
om, at hvis der kunne tegnes en kapital på
12.000 kr., så kunne man bygge, og det lykkedes. Villads Pedersen, Teglagergaard skænkede
grunden og så gik man i gang.
Håndværkerne var: Murermester A. Kristensen,
Frejlev og Jens Hansen, Sønderholm. Tømrer
Johan Jensen, Restrup Enge og Ansgar Pedersen,
Sønderholm. Teglbrænder Jens, fra Frejlev Teglværk forærede mange mursten til byggeriet.
Snedkermester Jensen fra Aalborg leverede inventaret samt den smukke prædikestol, som desværre
ikke eksisterer mere.
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Huset kostede 23.397,03 Kr. og blev indviet den
20.11.1919 v. Pastor Jensen, Horsens.
Den første formand var Villads Pedersen, Teglagergaard. Han var formand i 12 år, derefter har
der været flere formænd, og den nuværende er
Henning Kristensen.
Vi samles til møde tre gange om måneden, hvoraf den ene gang er på kredsplan, og her samles
ca. 30-40 mennesker i et kristent fællesskab.
Missionshuset Frejlev. Foto år 2019.

Henning Klitgaard
Drastrup

Da vi flyttede på landet i 1963
Til Jubilæumsbladet for Sønderholm Borgerforenings 10 års jubilæum i 1975 skrev Henrik
Havrehed følgende artikel, og indledningen lød:
Translatør, adjunkt Henrik Havrehed, med
familie, var vel nogle af de første, der flyttede til
Sønderholm fra storbyen Aalborg. Vi syntes
derfor, det var naturligt at bede ham om at fortælle lidt om, hvordan det er at komme som ny
til et så gammelt og etableret samfund, på godt
og ondt, som Sønderholm dengang var.
For 12½ år siden flyttede min kone og jeg som
nygifte ind i det lille røde hus over for Brugsen
(Nibevej 516). Huset blev kaldt Tankpasserhuset, fordi købmand Jensen dengang havde en
benzintank lige foran.
Det var ikke tilfældigt, at vi slog os ned i Sønderholm. På mange ture rundt i Aalborgs omegn
var vi blevet indtaget i Sønderholm og omgivelserne (Troldkirken og Plantagen), og vi mente
vejen fra Sønderholm ind til vor skole i Aalborg
var meget naturskøn, ikke mindst vejen fra Restrup Højskole og ind over Restrup enge. Det er i
øvrigt også den korteste vej til Aalborg. Og at
køre fra Troldkirkebakken til Frejlev var som at
køre gennem en lang allé. Herligt. Høje træer på
begge sider.

Var det rart at møde naturen omkring Sønderholm, så var det en lige så behagelig overraskelse at møde beboerne i den ”daværende” landsby
Sønderholm. Som de måske første tilflyttere var
vi noget spændte på, hvordan vi ville blive modtaget, hos landmanden, hos præsten og sognefogeden, hos de handlende og alle de andre. Meget
hurtigt følte vi os hjemme; der var kun positiv
holdning overfor ”de fremmede i Tankpasserhuset”. Folkene i det gamle landsbymilieu tog godt
imod os, det skortede ikke på invitationer fra
mange sider, og man følte sig velkommen og
accepteret – enhver ved, hvad det betyder for
humøret.
De ældre landmænd sagde, når de så os i gang
med hakkejernet i haven: ”Tillykke med arbejdet”. Det var for mig en ukendt hilsen, der dog
mindede mig om tilsvarende landsbyhilsen fra
min barndomslandsby på Fyn i 30’erne, der lød:
”Goddav - og Gud hjælpe jer”.
Når landmændene kørte ajle og gødning ud,
bredte der sig en stram ammoniak-lugt overalt,
helt ind til middagsbordet. ”Det er det, der giver
smør på brødet,” råbte de fra traktoren, når de
kørte forbi.
Øst for Tankpasserhuset, hvor Texaco nu ligger,
lå der en gammel gård, og foran den gik der, om
foråret, tit små påskelam. Landlig idyl.
Kommunen havde dengang en rottefænger, der
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cyklede rundt og lagde gift ud i huse og haver;
han prøvede at udrydde en koloni mosegrise i
vor græsplæne, og han kunne på grund af sit
særprægede væsen og sprog til enhver tid skabe
sammenstimlen på hjørnet. Af og til råbte han
meget højt: ”Rotter!”
Om morgenen hentede man mælk i spand og ”løs
vægt” henne på mejeriet.
Af vore genboer, familien Reerslev, blev vi af og
til ringet op. En samtale lød i al sin korthed med
Reerslev i den anden ende af tråden vinkende fra
sit telefonvindue i præstegården over til mig i
vort telefonvindue i Tankpasserhuset: ”Der er
fodbold i fjernsynet klokken 16, og jeg har en
whisky.” Det var uimodståeligt!
Jo, det var et trygt og godt miljø i en ret lille sluttet kreds, hvor alle kendte alle.

andre familier flytte ind i vore huse ”oppe på
marken”, som de ”nede i byen” udtrykte det. Ved
at flytte ud fra den egentlige gamle landsby fornemmede vi, at vi kom væk fra det gamle miljø,
dog heldigvis uden at miste kontakten til det.
Vi fornemmer, at der stadig er et fint og positivt
forhold mellem den gamle og den nye bydel.
Men det gamle millieu eksisterer ikke mere i
samme omfang som for 10 år siden. Velstanden i
60’erne og den deraf følgende vognpark har bevirket, at man lettere kan forlade landsbymilieuet. Man lægger ofte sine kræfter, sine penge,
sine interesser uden for landsbyen.
Sønderholm har fået del i samfundsudviklingen
på godt og ondt. Der vil ske endnu mere de
kommende 10 år. ”Lad blot udviklingen komme,
det går jo nok,” synes vist nok de fleste.

Så kom Carlo Madsen med sin udstykning oppe
på Otto Bendtsens jorder. Nu kom der skub i den
retning, der fra 1965 og til i dag, sprængte det
gamle landsbymilieu og gjorde Sønderholm til
noget af en forstad til storbyen.
En god byggegrund på 1225 m2 kostede i 1963
blot 6.000 kr. Vi skrev skøde, og til efteråret
1965 kunne vi nogenlunde samtidig med fire

Den jubilerende borgerforening fortjener påskønnelse for sin samlende og formidlende virksomhed; der bliver nok at gøre for foreningen i
de næste 10 år. ”Tillykke med arbejdet,” som de
gamle Sønderholmere siger.
Henrik Havrehed

Den første forstander ledte efter eleverne!
Bjergposten markerer, at det er 100 år siden,
forstander K. Balle kom til egnen, og fra St. Restrup Højskoles årsskrift er der afskrevet denne
artikel, som Aalborg Amtstidende bragte den 1.
april 1968. Overskriften lød:
St. Restrups første forstander K. Balle fortæller om
sit liv og mindes de glade år på St. Restrup:

Mandag er det 50 år siden, forstander K. Balle
begyndte sin virksomhed ved husmandsskolen i
St. Restrup. Da skolen samtidig blev fagpræget,
var der brug for en leder med særlige kvalifikationer, og dem havde K. Balle. Skolens bestyrelse
var da også enig i, at Balle var den eneste, der
kunne klare opgaven.

Man ville skabe en skole, der tilbød eleverne
både faglig og højskolemæssig undervisning, så
unge fra de mindre landbohjem kunne klare sig
med ét skoleophold. Og det var netop en sådan
skole, Balle ønskede.
I sine helt unge år ville Balle være landmand,
selv om der i familien var længsel efter det boglige.
”Imidlertid fik jeg arbejde hos gartner Mose i
Glamsbjerg på Fyn,” siger Balle. ”Han havde
tillid til mig og betroede mig den selvstændige
opgave at sælge frugt til Jylland. Det ene med
det andet bevirkede, at jeg blev vundet for gartnererhvervet. Så fulgte soldatertjenesten i København, og da den ikke kunne tilfredsstille min
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virketrang, benyttede jeg fritiden til landsbrugsstudier. De blev afsluttet efter to års forløb, mod
normalt fire år, med højeste eksamen.”
Fra gartneri til husmandsskole
I de følgende år drev Balle gartneri på Lollands
fede jord, og bedriften bar frugt. Om det nu var
det hjemlige miljø i Vester Nebel ved Kolding,
friskolelæreren eller pastor Brøchner i hjemegnens friskole og valgmenighed i Ågård, der er
skyld i det eller ej, så blev Balle, der havde taget
lederuddannelse på en højskole, leder af gymnastik og andet ungdomsarbejde på Rødby-egnen.
Med berettiget stolthed kan Balle fremvise et
sirligt skrevet takke- og afskedsbrev fra ungdomsarbejdet i Rødby, som han forlod for at
blive lærer på Kærhave husmandsskole ved
Ringsted.
Det var sin virksomhed her og som foredragsholder ude omkring i landet, at Balle blev ”opdaget” af husmændene i St. Restrup.
”Jeg blev ansat den 1. april 1918;” siger Balle,
”Men min kone og jeg flyttede i virkeligheden
først til vor nye virkeplads den 9. april. Da vi
ankom, var der kun tilmeldt én elev til sommerskolen. Men jeg satte mig på min cykel og kørte
rundt og indbød de unge piger i husmandshjemmene til at komme som elever. Havde de ingen
penge at betale opholdet med, måtte de komme
uden vederlag, for skolen skulle jo i gang, og det
gik, selv om det kneb meget det første år. Men i
løbet af få år var skolen fyldt. Om vinteren var
der 100 elever og om sommeren 80.”
De mange år på St. Restrup blev en lykkelig tid
for familien Balle.
”Undervisningen var ikke præget af højlærthed,” siger Balle, ” men vi lagde stor vægt på
den faglige uddannelse, og jeg tror, at det hyggelige, muntre og fornøjelige samvær mellem elever og lærere var af afgørende betydning for eleverne og alle dem, der gennem årene har været
knyttet til skolen.”
”I den forbindelse må det stærkt fremhæves,”
siger Balle, ” at min hustru af såvel første som

andet ægteskab og vore gode medarbejdere har
været uvurderlige støtter. Uden dem var der ikke
blevet den glade og harmoniske stemning.

T.v. Kresten Balle og fru Christine sidder på forreste række.
Christine Balle døde i 1931.Foto 1930.
T.h. Fru Ingeborg og Kresten Balle. Foto 1960.

Lykken
Store Restrup husmandsskole har også haft betydning for husmænd fra andre egne af Jylland.
De årlige kurser i havebrug har været besøgt af
folk mange steder fra. Selv fra udlandet kom
interesserede for at se, hvad danske husmænd og
Balle kunne udrette i Store Restrup.
Uden for skolen var Balle en benyttet foredragsholder, og som formand for havebrugsudvalget
for Jylland var han i høj grad med til at inspirere
interessen for velholdte haver ud over Jylland.
Balles virke faldt på en tid, da husmandsbevægelsen var i blomstring, og hvor ” det levende
ord” fra talerstole på danske højskoler var et
kendetegn. Balle fremhæver selv det lykkelige i
dette at fortælle for ivrigt lyttende unge. - Dermed er vi vel helt ovre i det grundtvigske, så
måske skal noget af hemmeligheden i hele Balles
levende virksomhed findes her.
Den næsten 92-årige Balle nyder sit otium på sin
gård i St. Restrup. De mange bøger på reolerne
vidner om et langt livs åndelige virksomhed, og
Balle er stadig en interesseret læser af bøger og
aviser. Omkring det smukke stuehus på Restrup
Skovvej 29, blomstrer forårsblomsterne smukkere end andre steder, og de fortæller, at K. Balle
også stadig er en aktiv havemand, der kan glæde
sig over en fin og nobel havekultur.
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Arrangementer 2020
Årets generalforsamling finder sted mandag
den 3. februar kl. 19.30 i Sønderholm Sognesal.
Efter generalforsamlingen fortæller Christian
Havrehed om sit spændende og internationale
liv. Christian er opvokset i Sønderholm, hvor
hans forældre, Elisabeth og Henrik, boede i mere
end 40 år. Foreningen er vært ved kaffe og
lagkage.
Forårstur til Johannes V. Jensen og Thit Jensen – Museet i Farsø, Søndergade 48 i Farsø,
torsdag den 2. april. kl. 19.00.
Her vil der være en guidet rundvisning i det nyomdannede museum. Museet har nemlig i 2019
været under ombygning, og søskendeparret er nu
samlet under samme tag. Tag med og oplev denne nye himmerlandske turistattraktion. Entre,
kaffe, brød og guide koster 50 kr. pr. person.
Tilmelding inden den 26. marts. Der er mulighed
for samkørsel fra Sønderholm kirke kl. 18.15

Sommertur til Vitskøl Kloster, Viborgvej 475
ved Ranum, onsdag den 10. juni kl. 19.00.
En guide fortæller historier om selve stedet og
om det særlige uddannelsessted, det er for unge
mennesker. Det tidligere cistercienser-kloster og
tilhørende have fremstår i dag som et smukt og
særdeles toptunet historisk bygningsanlæg, og
prisen for deltagelse er 50 kr. pr. person. Tilmelding inden den 3. juni. Der vil være mulighed for
samkørsel fra Sønderholm kirke kl. 18.00.
Husk tilmelding til begge arrangementer- til
Peter Stoffersen eller John Ejdrup (se telefonliste
nedenfor) eller på arkivets mail.
Arkivernes dag, Stadionvej 2 på Sønderholm
skole, lørdag den 14. november kl. 14-17.
Kom og se arkivalier og anden lokal historie.
Medbring gerne billeder og arkivalier og få en
god oplevelse over en kop kaffe.

Bestyrelsen
Formand Peter Stoffersen, Nibe (tidligere Sønderholm)……………40 17 83 02
Næstformand John Ejdrup, Nibe (tidligere Mellemholm)………… 21 47 33 94
Kasserer Flemming Gravesen, Frejlev ……………………………...20 47 91 22
Arkivleder Lis Dalsmark, Sønderholm ……………………………. 41 17 33 89
Sekretær Karen Hansen, Sønderholm ……………………………… 98 34 11 41
Medlemsansvarlig Per Mølgård, Tostrup ……………………………24 85 96 75
Henning Klitgård, Drastrup…………………………... …………….98 18 89 33
Suppleant Tove Bang Nielsen, Nørholm………………………….. ..98 34 14 93
Suppleant Bodil Bundgård, Frejlev …………………………………22 14 38 05
Mailadresse: lokalarkiv.sonderholm@gmail.com
Venligst betaling
Hjemmeside: lokalarkiv-sonderholm.dk
inden 1. januar 2020.
Arkivets adresse: Stadionvej 2 i skolegården, 9240 Nibe.
Åbningstiden er hver tirsdag ml. 9-12 (dog ikke i juli og december måned),
eller en anden tid - efter aftale med et bestyrelsesmedlem.
Facebook: Lokalhistorisk arkiv for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne.
Pris for medlemsskab: 80 kr. pr husstand pr år. Kan betales via Mobile-pay: 52609216
ved kontant betaling til et bestyrelsesmedlem eller via konto-overførsel: 9296 konto 241 02 06601.
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