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ÅRET DER GIK
Der er sket en hel del i 2005. Det hele star-

tede med generalforsamlingen i februar, som
var velbesøgt. Vor hidtidige, mangeårige for-
mand, Hardy Frandsen, havde besluttet at han
ikke længere ønskede at stille op til valg til
bestyrelsen. Hardy syntes at han nu havde
beklædt formandsposten længe nok og hel-
lere ville have tid til at gøre andre ting i for-
bindelse med arkivet. Vi siger tak for Hardys
store indsats gennem mange år og glæder os
over at Hardy stadig er en hårdtarbejdende
medarbejder, der ofte kommer på arkivet. Vi
skulle så have valgt et nyt medlem til for-
eningens bestyrelse. Til trods for at vi er en
forening med mange medlemmer, viste det
sig at være umuligt at få nogen til at stille op
til valg. Vi måtte derfor konstatere, at det ikke
var muligt at få valgt en fuldtallig bestyrelse.

I løbet af den første del af året blev vi fær-

dige med at registrere alle arkivets arkiv-
fonds (dokumenter m.m.) på edb, hvilket gør
det langt lettere for os og vore besøgende at
finde det vi ønsker, hvis det findes på vort
arkiv. Vi er nu klar til for alvor at gå i gang
med at få overført alt vort billedmateriale
til elektroniske medier og få alle billeder re-
gistreret. En stor del af vore billeder findes
kun i negativer og den gamle scanner har
vist sig ikke at være egnet til at scanne ne-
gativer. Det blev derfor besluttet at indkøbe
en ny og bedre scanner samt yderligere en
computer, således at to personer kunne ar-
bejde samtidigt på billedregistrering.

I april havde vi en aftenudflugt til Nør-
holm Kirke, hvor Knud Dittmer særdeles le-
vende fortalte om kirke, gravlagte, tidligere
præster og meget mere. En meget interes-
sant aften med kaffe i sognegården og yder-

kan kontaktes følgende steder:

FORENINGENS BESTYRELSE

Sønderholm: Formand Poul Staun Hansen, Skaunshøj 2 Tlf: 9834 2022

Lis Jensen, Fussingøvej 24 9834 1215

Henning Skak Thrysøe, Niels Buggesvej 20 9834 1924

St. Restrup: Sekretær Gunnar Jensen, Tostrupvej 240 9834 1583

Kasserer Mogens Ejersbo, Nibevej 379 9834 1997

Nørholm: Næstformand Karsten Mortensen, Mariehønevej 3 9834 1180

Suppleanter: Tove Bang Nielsen, Nørholm Villavej 20, Nørholm 9834 1493

Erik Larsen, Nørholmvej 312, Nørholm 9834 1098
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ligere oplysninger fra Knud Dittmer.
I juni havde arkivet aftenudflugt til herre-

gården ”Hessel” ved Farsø. Der var ca. 60
medlemmer der deltog. Vi blev modtaget af
museumsinspektøren, der fortalte oplagt om
Hessels historie og om de ting, der var at se
på herregården, hvor man kunne se hvorle-
des man boede og arbejdede for 60 – 200 år
siden.

I øvrigt har bestyrelsen deltaget i Arkiv-
udvalgsmøder i Aalborg Kommune, hvor der
er et godt samarbejde mellem Stadsarkivet
og de mange lokalarkiver.

Klasselæreren for 7, klasse i Sønderholm
Skole havde spurgt arkivet, om vi kunne vise
7. klasses elever arkivet og fortælle om, hvad
man kan finde der. Gunnar Jensen og jeg la-
vede en lille præsentation som via compute-
ren kunne vises via en projektor. Det gik rig-
tig godt, så vi har besluttet at vi på grundlag
af arkivets materiale skal udarbejde flere af
disse præsentationer og vise dem på de øv-
rige skoler i arkivets område og i alle andre
situationer, hvor vi skal formidle noget af
arkivets materiale for et publikum.

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)
har færdigudviklet et nyt  registrerings-
system, ARKIBAS 4, som er et moderne,
Windows  baseret system, der opdateres via
nettet. Arkivet har gennemgået alle tidligere
registreringer og konverteret til det nye
klassifikationssystem DK5, som det nye
registreringssystem, ligesom bibliotekerne,
anvender. Arkivet har, som nævnt i sidste års
Bjergpost, besluttet at gå over til det nye sy-
stem og har sendt alle registreringer til kon-
vertering til det nye system og vi forventer
at gå over på ARKIBAS 4 i løbet af novem-
ber måned 2005.

For at få gennemført overgang til
ARKIBAS 4, scanning og registrering af
arkivets store billedsamling og for at for-
bedre arkivets muligheder for formidling af
arkivets materiale har vi, foruden den nye
scanner, indkøbt en ekstra, bærbar compu-
ter og en projektor samt fået installeret bred-
bånd på arkivet.

Arkivet har i juni ansøgt SparNord om til-
skud til disse indkøb og har fået positiv til-
bagemelding, men kan formentlig først
komme i betragtning i det nye år (2006).

Gunnar Jensen og Mogens Ejersbo del-
tog i SLA’s generalforsamling, hvor hele be-
styrelsen med én undtagelse havde besluttet
ikke at fortsætte. Der var til generalforsam-
lingen fremsat vedtægtsændringer, der ville
fratage alle de små arkiver deres stemmeret.
Vort arkiv havde fremsat et alternativt æn-
dringsforslag, som blev fremsat med støtte
fra arkiverne i Godthåb og Ø. Hornum, og
som var det eneste der var nær ved at blive
vedtaget. Situationen i SLA er desværre i
øjeblikket ret vanskelig og der er frygt for
en sprængning, hvad især de små arkiver ikke
kan have interesse i. Mogens Ejersbo blev
indvalgt i den nye bestyrelse.

Der er planer om ombygning på Sønder-
holm Skole. Disse planer kan medføre at ar-
kivet på et tidspunkt må holde flyttedag, dog
indenfor Sønderholm Skoles område. Det må
forventes at kræve en vis investering, som
vi derfor gennem vore henlæggelser forbe-
reder os på.

Til slut vil vi sige tak til alle, der i årets
løb har bidraget til arkivet på den ene eller
den anden måde.

Mogens Ejersbo
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KRIGSPERIODEN  1940-45

Nedenstående er et uddrag af en erindringsbog,
”Tid til at opleve, at undres, at fortælle”, af Arne
Vestergård-Jensen, som er opvokset i Tostrup.

Det var tirsdag d. 9. april 1940. - Jeg var
godt 6 år gammel. - En typisk forårsdag med
klart koldt vejr og masser af lærkesang. - Far
var begyndt at få forårsfornemmelser, så han
havde været tidligt oppe og gjort heste og
vogn klar til at køre staldgødning ud. Det
første læs var allerede læsset inden stald-
arbejdet begyndte. Da morgenmaden var
spist kl. 7,15, fik mor besked på, at gøre stald-
arbejdet færdigt inden hun kom i marken for
at sprede møget. Jeg fik til opgave at strø
under dyrene samt feje i stald og lade.  Om-
kring kl. 7,45 var mor og jeg i marken for at
sprede møg. Far mente, at jeg som 6 årig var
gammel nok til at begynde at hjælpe til.

Pludselig kom der „bølger“ af sorte fly-
vemaskiner med påmalede hagekors buld-
rende lavt hen over hovederne på os, med
retning mod Aalborg flyveplads, som den hed
dengang. De var næppe mere end ca. 100 m
over jorden. Hestene blev forskrækkede og

ville løbe, men far fik hold på dem. Vi var
også forskrækkede og nærmest målløse. - Vi
havde hørt om, at der var krig langt nede i
Europa, men der var ikke ventet krig her,
eftersom der var underskrevet en ikke-
angrebspagt imellem Danmark og Tyskland.
Disse mange flyvere virkede urovækkende.

Far var dog straks klar over situationens
alvor og gav derfor mor og mig besked på,
at lytte efter kirkeklokkens evt. vedholdende
ringen, som i så fald betød omgående mobi-
lisering. Far forklarede kort, at hvis det skete,
så måtte vi tage os af hestene og så i øvrigt
klare hverdagen på bedste måde. - Han var
lige færdig med at give os denne besked og
mor havde forklaret mig mere uddybende,
hvad det hele gik ud på, - så sætter kirke-
klokken på Sønderholm kirke i med at ringe!
- Gråden sad i halsen og hjertet hamrede i
brystet. - Så fulgte bedeslagene og alt blev
stille igen - meget stille. - Det var sol-

opringning, vi havde hørt.
Klokken blev 9 og den

blev 10, uden at der skete
andet end at endnu flere fly-
formationer kom buldrende
hen over vore hoveder. Vi
kunne også i det fjerne høre
en del kanontorden og eks-
plosioner, sandsynligvis om-
kring lufthavnsområdet. Vi
tænkte på moster Petra og
hendes familie, der boede
lige ved den ene indkørsel til
flyvepladsen. - Vi fortsatte
selvfølgelig markarbejdet.

I middagspausen var far i
Brugsen for spørge nyt, idetArne Vestergård-Jensens hjem, Tostrupvej 164. De oprindelige

bygninger 1947
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skolen og Brugsforeningen var de eneste, der
havde radio i byen. Far fik nu at vide, at
Danmark var blevet besat af tyskerne og at
kongen havde udsendt en bulletin der lød, at
befolkningen skulle forholde sig roligt og
ikke gå til angreb på tyskerne. Det forlød, at
der var faldet flere soldater, hvor de havde
sat sig til modværge, da tyskerne trængte ind
over grænsen. - (I løbet af de næste par år,
fik næsten alle i byen radio, bl.a. for at kunne
høre de danske nyheder fra England, selv om
der var indsat en støjsender).

Den særprægede aprilmorgen i 1940, står
fortsat lysende klar i min erindring, selv om
det snart er 60 år siden.

Vi kunne nu slappe lidt af og passe den
daglige dont, spændt afventende, hvad den
nye situation ville medføre. I løbet af få dage,
kom der påbud om, at mørklægge alle vin-
duer - også i staldene. Da man ikke var sik-
ker på, at alle havde fået beskeden eller havde
efterkommet den, så kom landbetjenten rundt
i alle hjem, dels for at kontrollere, men også
for at vejlede. Vi fik oplyst at begrundelsen
var, at tyskerne var bange for, at udtrængende
lys skulle få „fjenden“ - englænderne til at
tro, at der var et bombemål. Mørke rullegar-
diner blev hurtigt en mangelvare. Stald-
vinduerne blev mørklagte med halm og
sække.

Der gik ikke mange måneder før vi be-
gyndte at mærke varemangel på visse områ-
der. Der kom næsten ingen importvarer til
landet længere og „beskytterne“, som ty-
skerne kaldte sig, havde førsteret til alle va-
rer. Først mærkedes benzinmanglen. Kun
læger, dyrlæger og jordemødre samt politiet
kunne fortsat få begrænsede mængder. Alle
private biler blev „klodset op“, dvs. klodser
under vanger eller aksler, så hjulene undgik,
at blive skæve. Mange fandt et afskærmet
rum eller udhus, hvis de ikke havde garage,
hvor deres kære bil kom til at opholde sig de

næste 5-6 år. - I Tostrup var det kun lærer
Andersen og gårdejer Jens Sloth, som havde
bil, -  henholdsvis en Ford 31 og en Citroën
39.

Snart kom der også rationeringsmærker til
kaffe og tobak. Det var forståeligt, når det
drejede sig om importerede varer, men da der
så senere kom rationeringsmærker på almin-
delige danske varer som sukker, mel, gryn,
brød, smør, margarine - ja så voksede mod-
standen. Da der så blev indført afleverings-
pligt på alt brødkorn (rug og hvede) samt svin
og fåreuld, så begyndte der at udvikles en
„tag-selv- kultur“. Nogle brugte endda bibel-
ordet fra det Gl. Testamente med, at bonden
har førsteret til sine afgrøder. Der blev også
udviklet en mængde surrogatvarer. -
Rationeringsmærkerne blev tildelt efter det
antal voksne og børn der var i familien. End-
videre blev rationeringsmærkerne yderst at-
traktive objekter for tyveknægte, som solgte
dem på den „sorte børs“.

Det var sådan, at når man kom på besøg, i
hvert fald hvis det drejede sig om flere dage,
så skulle man helst medbringe rationerings-
mærker.

Det varede ikke længe, inden det var mu-
ligt at købe ekstra rationeringsmærker i
Brugsen. Officielt kaldtes det sortbørshan-
del og var strafbart. Lokalt kaldte man det
nødret,  men uddeleren tjente godt på denne
„varegruppe“.

Landmændene „glemte“ som regel at af-
levere alt brødkorn, ligesom de „glemte“ at
aflevere et par svin om året. Ofte hørte man
en gris afgive et „slagtehyl“ bag de tilluk-
kede bryggers- eller udhusvinduer. Det var
godt at være hjemmeslagter under krigen. Vor
hjemmeslagter var murer om dagen og el-
lers menighedsrådsmedlem i „Tabor“. Møl-
len i St. Restrup kunne også male andet end
foderkorn til grutning. Nederst i et læs korn-
sække lå der ofte en sæk rug eller hvede, som
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var lukket med en anden farve snor end det
øvrige eller evt. med en dobbelt sløjfe. En-
ten fik man en sæk mel med hjem, som også
var lukket med en speciel farvet snor,  eller
også kunne man hente „resten af grutningen“
samt den enlige sæk om et par dage, hvis der
var „alt for travlt“. - En sæk rug kunne også
blive til en sæk hvedemel, hvis man så i til-
gift også „glemte“ en enkelt sæk foderkorn.
Mølleren havde nemlig høns og en enkelt
gris. Den illegale formaling af brødkorn fore-
gik sent om aftenen eller tidligt om morge-
nen, idet kværnen skulle stilles om. Sigtnin-
gen måtte man selv klare.

Efterhånden blev det også svært at skaffe
sig tøj af rimelig kvalitet. Meget af det, der
kunne købes i almindelighed var af celluld -
en slags rayon - eller af papirfibre, som blev
meget anvendt til undertøj og sengelinned,
hvilket man først opdagede, når det første
gang skulle vaskes.

Afleveringen af en betydelig mængde uld
blev ligeledes „glemt“. - Illegale spinderier
opstod og havde gyldne tider. Disse blev
jævnligt lukket og varerne konfiskeret, lige-
som der faldt store bøder til såvel spinderi-
ejeren som til de kunder, der kunne opspores.
Virksomheden kom som regel hurtigt i gang
igen, - der skulle jo tjenes penge til betaling
af bøden.

Mor havde som barn lært at karte og
spinde, men det var gået i glemmebogen, så
hun opsøgte nogle af de gamle koner i byen
og fik særlig hjælp af Karen Frandsen. På
den måde lærte hun det påny. Tilbage var der
så øvelsen, der skulle udvikle mesteren. De
første produktioner var absolut ikke fine ens-
artede og tynde garner, men der blev nogle
solide og varme arbejdssokker ud af dette
garn. Mor blev dog ret hurtigt, dygtig til også
dette håndværk. Hun lavede meget garn for
fremmede. Prisen var lige så meget uld til
mor, som de selv ønskede at få lavet i garn. -

Også den lokale politiøvrighed - sognefoge-
den - fik lavet garn hos mor. Vor familie
manglede på den måde aldrig garn under hele
krigen og der blev aldrig lavet ransagning i
vort hjem. Uden tvivl nød mor en vis
øvrighedsbeskyttelse.

Den relativt store hjemmefremstilling af
uldgarn affødte et naturligt behov for egnede
farvepulvere. I forretningerne stod stativerne
med de mange farvepulvere frit fremme,
nærmest som slikpose- eller frøpose-
stativerne gør det i dag. På myndighedernes
spørgsmål til formålet med alle disse farve-
pulvere, var standardsvaret: Når folk ikke
kan få nyt tøj, så bliver det gamle grimt og
trænger til en ny farve. Om myndighederne
troede på det eller blot accepterede dette svar,
som fuldgyldigt, ved jeg ikke noget om.

Det normale mønster var, at garn til un-
dertøj forblev ufarvet, hvilket var praktisk,
idet ingen den gang skiftede undertøj og
skjorter mere end én gang om ugen. Bad var
mindst ligeså sjældne. Garn til strømper blev
farvet sort, rødt eller grønt. Til strikketrøjer
benyttedes hele farveskalaen, idet der næ-
sten lå en indbyrdes konkurrence i at få strik-
ket de flotteste trøjer med de mest raffine-
rede mønstre og farver. Selv har jeg haft en
trøje med snomønster og  dekorationer i uld-
ens naturlige farver - hvid, grå og sort.

Beklædningsvarer af finere karakter - kjo-
ler, habitter og frakker var en mangelvare på
landet, til gengæld manglede de fødevarer i
byen. Derfor var landmændene interesserede
i at skaffe sig gode kontakter i manufaktur-
og konfektionsforretninger. Disses indeha-
vere var ligeså interesserede i gode
landbrugskontakter. En byttehandel kunne
praktiseres på den måde, at forretnings-
manden manglede noget halm og korn til
„sine høns i baggården“ samt et par sække
kartofler. Langt nede i vognen kunne der så
også ligge lidt brødmel og en halv gris. - Det
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„viste sig så, at landmanden var kommet til
at tage for meget halm med“, som han så
måtte tage med tilbage. Nede i halmen lå nu
godt gemt en pose godt tøjstof til videre for-
arbejdning samt en del lingeri.

Det var kun fantasien, der satte grænser
for de mange byttehandlers gennemførelse
med de utroligste varegrupper. Eksempelvis
kunne den jordløse arbejdsmand altid bytte
sig til naturalier imod, at give en hånd med i
travle perioder, gerne aftener eller søndage.

Mod krigens slutning var varemanglen på
især tøj så udtalt, så der ikke var noget at
bytte med. Derfor blev voksentøj syet om til
børnene, måske blev vrangsiden vendt udad.

Udover at karte og spinde, så havde mor
altid utrolig travlt med at sy om vinteren og
tjente dermed også lidt. Om sommeren sagde
hun nej, for at kunne hjælpe til i mark og
stald. - Jeg mindes en særlig opgave mor en
gang fik, hun skulle sy et par fine kjoler af
noget silkeagtigt stof, som viste sig at være
faldskærmsstof. I den periode var hun me-
get varsom med at have dette stof liggende
frit fremme, for at undgå evt. nærgående
spørgsmål om, hvilke forbindelser hun havde
til modstandsfolkene, eftersom det var en-
gelsk faldskærmsstof.

Kartoffelmel og sukker var
også rationeret. Da vi spiste
meget grød og mor stivede
sine hvide forklæder, ja, så
var manglen på kartoffelmel
stor. Den samme mangel
gjorde sig gældende med
sukker, eftersom mor syltede
mange bær og frugter og la-
vede mængder af saft. Der-
for var løsningen: Hjemme-
fremstilling.

Hos den lokale smed fik vi
fremstillet en kartoffelrive-
maskine. De vaskede kartof-

ler blev så revet ned i et stort kar med vand.
Pulpen blev anvendt til svinefoder. Det
udvaskede mel blev skyllet adskillige gange
og derefter lagt til tørre. Det hed sig, at det
skulle tørre på et sted i skygge og træk. Pro-
blemet var, at det hjemmelavede mel altid
blev gråt. Dette problem havde alle. - Ved
en forglemmelse havde mor ikke taget sig i
agt for solens vandring og opdagede derved,
at solen havde bleget det grålige eller gul-
lige mel - afhængig af kartoffelsorten. Hur-
tigt bredte denne „opfindelse“ sig til hele
byen, så det hjemmefremstillede kartoffel-
mel kunne nu blive næsten hvidt. - Kartoffel-
rive-maskinen blev på skift lånt ud til ad-
skillige i byen.

Man kan ikke selv fremstille sukker og vi
dyrkede endvidere kun fodersukkerroer, som
har en bittersmag. Vi rev sukkerroerne på den
føromtalte rivemaskine og hele massen blev
kogt. Pulpen fik køer og grise. Sukkervandet
blev inddampet til en gullig skarptsmagende
sirup, som kunne anvendes til at søde visse
ting, som syltede græskar og andre ting med
krydderier. Sødning af syltede rødbeder fore-
gik ved at koge lige dele rødbeder og suk-
kerroer af samme størrelse. Roerne klarede
sødmen, mens rødbederne klarede farven.

Det nye stuehus 1948
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Man kunne så ind imellem opleve, at visse
rødbeder var „træede“, det var roer, som var
på vej til at gå i stok.

Der kunne også købes saccarintabletter,
som kunne bruges til kaffen og til nød i grød,
men bismagen var påtrængende.

Kaffe var så godt som umuligt at skaffe. I
krigens første tid, var der 250 g kaffe pr.
voksen person om måneden. Men i den sid-
ste del af krigens tid, kunne kaffe ikke kø-
bes legalt. Der kunne i stedet købes Cikorie,
Java, Richs og Danmarks. De to sidstnævnte
solgte godt, for deri var indlagt flotte samle-
billeder, hvortil der kunne købes et album i
Brugsen. De nævnte kaffeerstatninger havde
det til fælles, at de var tilsat malt.

Mor forsøgte sig også i kafferistningens
mysterier. Hun ristede rugkærner på en tør
pande, som så blev malet på kaffekværnen.
Det smagte ikke meget af kaffe, men havde
den brændte smag og kunne sammen med
Rich’s - godt drik’s.

Tobak var ligeledes stærkt rationeret. Far
brugte skrå, som var undergivet de samme
restriktioner. Der blev efterhånden dyrket
meget dansk tobak, som der ikke var afleve-
ringspligt for. Alle rygere kunne „sagtens“
få plads til nogle tobaksplanter i køkkenha-

ven. Om efteråret var det al-
mindeligt, at se bundter af
tobaksblade hænge til tørre,
side om side med vasketøjet.
Bladene blev derefter knust
eller tilsat lidt sveskesaft og
så skåret i strimler på brød-
maskinen. - Far lagde sådan
en portion skåret tobak i blød
i sveskesaft og brugte det
som skrå (kardus). Svesker
var i øvrigt også rationerede,
men det var et prioriterings-
spørgsmål, om de skulle bru-
ges til grød eller tobak.

Cykeldæk og slanger blev også hurtigt en
mangelvare, så jo længere vi nåede frem i
krigsperioden, desto mere bumpende blev
cyklerne at køre på. Vi reparerede og satte
stykker af kassable dæk uden på de tyndslidte
steder på dækket, så man ikke længere kunne
se slangen. - Slanger med mere end 50 på-
satte lapper var ikke noget særsyn, men slan-
gerne blev  efterhånden også møre. Altså blev
der lagt lap uden på lap.

Der blev også gjort mange eksperimenter
og forsøg med at holde „jernhesten“ kørende,
såsom de tunge trefælge med fjedre, eller
kunststofdækkene med en slags skumgummi
indeni, for i den sidste periode, kun at køre
på en tilskåret strimmel slidbane af et bil-
dæk eller ganske simpelt et tov lagt omkring
fælgen. En cykel kunne den gang med rette
kaldes for en „bumpepeter“. Jeg mindes den
afskyelige fornemmelse det var, at sidde som
passager på stangen på en grusvej med den
slags surrogatdæk påmonteret.

Det var i disse år godt at være cykelhand-
ler, for der var altid reparationsbehov. Cy-
kelhandler Jens Mortensen i Godthåb arbej-
dede hver aften længe. Han var om dagen
ansat på Zinck’s fabrikker. Længe kunne et
stykke skinke bevirke, at der alligevel kunne

De nye bygninger 1952
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skaffes „et enkelt dæk mere“.
Rutebiler, lastbiler, taxaer samt bagere og

slagtere m.fl., som kunne dokumentere et
erhvervsmæssigt kørselsbehov, de måtte an-
skaffe sig et gasgeneratoranlæg (et
kakkelovnslignende aggregat), som skulle
påmonteres. Når man fyrede med tørt bøge-
brænde heri, så kunne der udvikles en gas-
art, som så blev drivkraften. Dette betød
også, at der skulle påmonteres en tagbaga-
gebærer, så man kunne medbringe nogle
sække tørt bøgebrænde til at fyre med. Den
tids chauffører havde derfor altid arbejds-
handsker, kittel og klude med sig, for det var
et beskidt arbejde, at rense fyr og fyre. - For
os drenge var det ofte muligt, at tjene en
lommeskilling, - ikke mindst hos lægen og
dyrlægen, der gerne ville undgå at blive snav-
set til. Dyrlæge Jessen tog sig i stedet en øl
eller  tre i Brugsen, hvorefter han var meget
gavmild over for os drenge.

Dieseldrevne tog måtte på samme måde
nøjes med gasgenerator, mens damptogene
kørte videre, nu blot med den forskel, at kul-
lene blev udskiftet med brunkul eller tørv.

I krigens sidste år var der udbredt mangel
på alt brændsel. Det var på grund af den store
efterspørgsel, efterhånden ikke muligt at
købe tørt bøgebrænde eller tørre tørv, for
produktionen skulle gå så hurtigt. Endvidere
solgte man tørv til tyskerne efter vægt, så
hvorfor skulle de være tørre?

De mange gasgeneratorer fik, som resul-
tat af det våde brænde, store problemer med
soddannelse og ringe trækkraft.

F.eks. kunne det lille to-vogns motortog
„Nibe-Peter“ ikke forcere Tostrupbakken,
hvis det havde måttet stoppe ved Tostrup-
holdepladsen for at optage eller afsætte pas-
sagerer, det  måtte ofte bakke og tage tilløb
flere gange, eller bede passagererne stå ud
og skubbe på, - hvilket jeg har oplevet ad-
skillige gange.

Godstoget med damplokomotivet havde
også problemer med tørvekvaliteten og der-
med med trækkraften, når det stønnende
skulle  forcere bakken. - Såvel børn som
voksne mente, at kunne høre lokomotivets
optimistiske stempelslagsang: „A trowr det
goer, - a trowr det goer ......“ i en meget lang-
som takt (jeg tror det går). - Når stigningen
så aftog og der kom lidt mere fart på, så lød
det kvikkere: „Ka do si det gik, det tint a
nok, - ka do si det gik, det tint a nok... „ i
stadig stigende takt. (kan du se det gik, det
tænkte jeg nok).

Et andet genialt eksempel skal også med
her: Bager-Villy, der kørte rundt i sin vare-
bil, Ford 29, hvor varedelen var indrettet med
diverse hylder til brød og kage og selvfølge-
lig med bagdør, hvilket bevirkede, at han
måtte have installeret en speciel lav genera-
tor, der støttede på højre trinbrædt. - Det
kunne godt opfattes som noget uheldigt, når
han skulle ekspedere brød og smørkager med
sorte hænder. - En lys sandkage skulle helst
ikke have afsat 5 mørke pletter på siderne.
Efterhånden som det blev sværere og svæ-
rere at få tørt bøgebrænde, så fik også han
problemer med sod og dermed endnu mere
snavsede hænder.

Han fik så den geniale idé, at afmontere
generatoren og  påsvejse et trækøje på den
forreste kofanger og så blev hesten spændt
for bilen. Villy sad på førersædet og betjente
rat og bremser, alt imens hesten blev styret
med tømmerne igennem den løftede forrude.
Det var dog en anseelig vægt, der skulle træk-
kes af den lille hest.

Nogen tid efter dette geniale påfund, op-
gav Villy den hestetrukne bil og fandt sin
gamle brødvogn frem igen, som blev istand-
sat og malet. Den mindede om den tidligere
omtalte mælkevogn, blot indrettet til bager-
formål. På vognsiden stod påskriften:
„Frejlev Bageri“ på øverste linie. Nedenun-
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der stod der: „Telefon Frejlev Nr. 7.“
Den samme Bager-Villy var børnenes

gode ven. Villy var ungkarl, men elskede
børn. Så snart Villy kom til byen, kappedes
vi drenge om at komme først og tilbyde vor
hjælp med at løbe ærinder for ham eller, at
køre hestevognen eller bilen frem til næste
kunde. Når turen rundt i byen var slut, fik vi
som regel en stor kage, som tak for hjælpen.
Denne kage var ofte af en størrelse, så den
passede til familiens aftenkaffe. - Hvis der
var flere tilbud fra børn end han havde brug
for, holdt han utrolig godt styr på, hvis tur
det var i den følgende uge.

Det mest anvendte transportmiddel under
krigen var hestekøretøjer. Der forlangtes, at
de skulle have lys på om aftenen, men lyset
skulle være afskærmet a.h.t. flyvemaski-
nerne, så det blev en firkantet glaslygte, i hvis
holder, der var anbragt et stearinlys og med
en bred hat over. (Bilers og cyklers lygter
skulle være afskærmet til et lille rektangu-
lært hul på henholdsvis 1½ x 5 og 1 x 3 cm).

De større gårde og mere velhavende fa-
milier havde en flot charabanc-vogn, som var
den hestetrukne „Rolls Royce“. Ellers var
fjedervognen et meget skattet og flot køre-
tøj med læderfortæppe på begge stolerækker,
og med piskeholder, lygteholdere samt lyg-
ter i messing. Vognen kunne have en meget
fornem bemaling i sort og guld.

Det almindeligste og mest populære kø-
retøj var den to-hjulede „jumbe“, der havde
en lukket  kasse i brysthøjde. Den var frem-
stillet af formpresset krydsfinér og med for-
nemme svungne hjulskærme. Alt var lakeret
og bemalet med stafferinger og var i øvrigt
kun beregnet til én hest. Man kunne købe
eller lave sig en lammeskinds fodpose samt
en særlig lammeskinds kørekappe, - så havde
man det virkelig lunt og godt under en så-
dan jumbetur.

Ofte havde man et særlig fint og stafferet

seletøj til hesten, når man skulle køre „stads-
kørsel“, som blev vedligeholdt med en sær-
lig lædercreme. Ligeledes var den tilhørende
tømme særlig fornemt udført, ofte som en
flad flettet rem.

Disse hestekøretøjer, som her er omtalt,
har en historie, der går meget længere til-
bage end til krigsperioden, idet bilerne først
lige havde begyndt sit indtog hos enkelte fa-
milier indenfor de sidste ca. 10 år før krigen,
hvorimod hestekøretøjerne langsomt havde
udviklet sig fra forrige århundrede til den nu-
værende standard. - Om vinteren kørte man
i kane med agestole, eller i en almindelig
slæde med varekasse og et enkelt siddebræt
på tværs af kassen. - Her kom de før omtalte
køreposer og kørekapper til fuld værdighed
igen. - En kanetur igennem skov og over
marker med en gul nordbagge forspændt med
bjælder på det skinnende seletøj, står fortsat
for mig, som noget af det mest charmerende
og fredfyldte, ja, romantiske, jeg kan fore-
stille mig - og ønske mig igen.

Som tidligere kort nævnt, så var der kun
få radioer ved krigens begyndelse. Men alle
var interesserede i krigsudviklingen ude
omkring i hele verden, men Danmarks Ra-
dio var censureret, så det var ikke de fakti-
ske oplysninger, der kom igennem der. Det
var heller ikke alene en tiltagende velstand
der gjorde, at flere og flere fik radio under
krigen, men ganske enkelt et ønske om, at
kunne høre den dansksprogede engelske
kortbølgeudsendelse, med den flygtede dan-
ske journalist Niels Grunnet, som fast oplæ-
ser fra London. - Efter de aktuelle nyheder
kom til slut meddelelsen: „Vi sender hilsen
til Ida, Mathilda, Karen, Martha o.s.v., - hvil-
ket var kodeord for nedkastningssteder af
våben den følgende nat.

En gang imellem kunne vi se de engelske
flyvere kredse over et bestemt område oppe
over heden eller i Sønderholm skov, ligesom
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vi kunne se/høre folk på mørklagte cykler
og i hestevogne køre forsigtigt frem mod en
bestemt position. Hovedreglen var, at de ned-
kastede våben og faldskærme, straks blev
gemt væk og så senere afhentet, hvor det
kunne se ud, som et legalt ærinde. - Var det
derimod sværere at hente nedkastningerne
den følgende dag, så blev det forsøgt samme
aften/nat, - men det er ikke let at skjule et
hestekøretøj, hvis der pludselig kommer ty-
ske køretøjer med projektørlys. Derfor var
det yderst påkrævet med stor forsigtighed,
som f.eks. tøjstykker om hestens hove og så
helst gummihjul på vognen.

Vi, der ikke var med i modstandsbevæ-
gelsen vidste i en vis udstrækning lidt om,
hvad der foregik, men vi vidste også hvem,
der absolut ikke skulle vide noget om disse
aktiviteter. - Far var ikke aktiv modstands-
mand, men han var sympatisør og vidste
meget.

Faldskærmene fra disse nedkastninger var
af særdeles godt stof og de blev forsøgt far-
vet og syet om til beklædningsgenstande.

Tidligere har jeg fortalt om mors
omsyningsarbejder. Men til dette hører også,

at da der ikke kunne købes hverken hånd-
klæder eller egnet stof til sådanne, så blev
gamle melsække eller jute-fodersække klip-
pet op og syet til daglige håndklæder.
Melsækkehåndklæderne var acceptable, men
jutehåndklæderne var absolut ikke bløde og
lækre at bruge. - Sæbe var ligeledes en man-
gelvare, så det var somme tider en ejendom-
melig substans, der udgjorde sæbe-
erstatningen. Jeg mindes endnu med ubehag
den grønne håndsæbe med den ejendomme-
lige „klorofylduft“, der virkede, som der var
iblandet finkornet sand.

Det var ikke så sjældent, at tyske soldater
holdt øvelse i Tostrup eller nærmeste omegn.
Øvelsen begyndte som regel med, at et kom-
pagni soldater kom marcherende ind i byen,
samtidig med de sang. Somme tider var der
et hornorkester foran. Sangen var kraftig og
ofte flerstemmig. Det lød faktisk godt, selv
om det den gang var svært at indrømme.

Betænkelighederne var størst, når tyskerne
holdt øvelse i heden, idet man frygtede de
skulle finde skjulte våben eller spor efter
disse våbennedkastninger.

Oftest blev øvelserne holdt i selve byen,
hvor soldaterne gemte sig og
gravede skyttehuller i folks
haver og så skød de vildt ef-
ter hinanden med løst krudt
bag træprojektilerne.

Mange soldater ville gerne
i forbindelse med den lokale
befolkning. De handlede me-
get i Brugsen og ofte forsøgte
de at købe fødevarer hos de
private. De unge piger var
yderst attraktive at få forbin-
delse med, og mange piger
var også interesserede i de
unge uniformsklædte mænd.
Det var ikke ualmindeligt at
se tyske soldater komme cyk-

Familien Vestergård-Jensen ved krigens begyndelse,
faderen Jens, Arne, Erik og moderen, Johanne.
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lende til byen om aftenen og så forsvinde
ind på visse pigeværelser.

Vi børn var meget interesserede i at følge
soldaterne på så tæt hold som muligt, når de
havde øvelse, idet afskudte patroner var ef-
tertragtede og en almindelig handelsvare for
os drenge. Efterhånden som vi blev dristi-
gere og overvandt sprogbarrieren, gik vi i
forhandlinger med soldaterne om også, at få
nogle af de uafskudte patroner og allerhelst
også nogle skarpe uafskudte 9 mm patroner.
Fremgangsmåden var den, at vi gik ind til
mor og tiggede noget kage til os og vore le-
gekammerater, som vi så gik i gang med at
spise i soldaternes påsyn, hvorefter de tig-
gede kage af os. På en god dag, hvor vi havde
fået meget kage med ud til de „mange“ lege-
kammerater, så byttede vi kage med solda-
terne for uafskudte patroner og selvfølgelig
helst de gule skarpskuds-patroner.

Det har været svært for mig som far - på
en overbevisende måde, - at forbyde mine
børn, at lege med krudt og kugler, jeg har
ofte indskrænket mig til at fortælle, hvor og
hvordan de skulle passe særlig godt på. Jeg
undlod at fortælle mine egne børn, hvad jeg
og mine kammerater bedrev som børn i så
henseende. Først efter de er blevet voksne,
har jeg løftet lidt af sløret. - Nu tillader jeg
mig, at beskrive hvad vi lavede, for dermed
også at fortælle, at børns daglige og natur-
lige leg altid vil være stærkt påvirket af, hvad
de ser og oplever omkring sig.

I en krigstid vil der altid være meget
„bang“ med i børnelegen. Vi savede legetøjs-
geværer ud af træstykker - somme tider vej-
ledt af far. En stor del af vore lommepenge
gik til skabsnøgler og tændstikker. Af bitter
erfaring blev vi efterhånden ret kritiske med
valg af nøglekvalitet. Svovlet blev pillet af
tændstikkerne og proppet i skabsnøglens
åbne rør. Så blev der bundet en snor i hen-
holdsvis nøgleøjet og i et søm, hvorefter vi

med et slyngkast mod en mur kunne få svov-
let til at eksplodere. Ikke sjældent spræng-
tes nøglen også, men efter et antal sår på
benene af nøglestykker, lærte vi os at slynge
om et hushjørne, hvorved vi var bedre be-
skyttet. Denne leg var selvfølgelig kendt af
alle forældre. - Lidt mindre kendt var det,
hvordan vi som 10  årige drenge „behand-
lede“ de uafskudte patroner: Vi vred træ-
projektilerne ud af patronerne og hældte
krudtet ud i en dåse, som vi senere lavede
„krudtbaner“ med, som vi så antændte. De
skarpe patroner klarede vi ved at spænde dem
i høvlbænken og så vrikke det skarpe pro-
jektil af med en tang. Vi sørgede altid for at
projektilet vendte væk fra os. - Disse tomme
patroner med intakte fænghætter, spændte vi
fast i høvlebænken på en bestemt måde, hvor-
efter vi lagde et brædt ovenpå, inden vi med
søm og hammer udløste fænghætten, - alt
imens vi holdt os og især vore ben på så stor
afstand, så vi som regel undgik, at få evt.
sprængstykker fra patronen ind i benene. -
Dog er mine ben fortsat lidt arplettede efter
disse ikke-ufarlige lege.

Vi fortalte absolut ikke vore forældre alt,
hvad vi foretog os, idet de selvfølgelig syn-
tes, det var både forkert og farligt - og deri
havde de sikkert ret.

Jeg erkender, at det var farlige elementer,
vi drenge ofte omgikkes med, men antallet
af sprængskader var, trods dette, betydeligt
færre end vor tids fyrværkeriulykker. - Det
var vist alle drenges leg i krigsårene.

Måske var Erik og jeg samt enkelte andre
lidt mere drevne i så henseende, idet far
havde tilladelse til købe og bruge aerolit, som
er et dynamitsprængstof til bl.a. at sprænge
sten med. Vi var ofte med ham, når der skulle
sprænges sten og havde derfor lidt kendskab
og erfaring med krudt og fængtråd samt
fænghætter, eftersom vi hjalp ham med, at
anbringe sprængladningerne på de store sten.
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 Det var krigstid og vi oplevede ting, som
bestemt ikke var for sarte sjæle. Som 10-årig
var Erik og jeg på besøg hos min bedstemor
og øvrige familie i Biersted. Et par dage i
forvejen var et fly styrtet ned nogle få hun-
drede meter fra bedstemors hus, hvor pilo-
ten og et par mennesker mere omkom. Da
moster Mille kort efter nedstyrtningen gik
over til bedstemor for at se, hvordan hun
havde det, lå der flere afrevne legemsdele
på og ved stien, hvilket gav Mille opkast-
ning. - Vi børn skulle selvfølgelig over og se
flyvraget, her så vi også flere menneske-
stumper fra de omkomne flyvere, men vi
samlede alligevel nogle stumper med fra fly-
vraget som souvenir. Vi undgik så vidt mu-
ligt, at indsamle blodplettede dele, som el-
lers måtte vaskes af, inden vi viste dem for

forældre og kammerater. I mange år efter,
havde jeg glæde af bl.a. en magnet jeg fik
med fra denne flyver.

Under besøg hos moster Petra i Vejlen, der
boede lige ved siden af lufthavnen, var vi
jævnligt inde på lufthavnsområdet sammen
med kusine Dora, hvor vi kom meget tæt på
mange ting. - Selvfølgelig blev vi også jævn-
ligt jaget væk af de patruljerende soldater.

Endnu et par glimt fra krigens alvorlige
side: Mor og far var i Aalborg for at gøre
indkøb d. 29. august 1943. Det var netop den
dag, hvor danskerne gik i generalstrejke mod
tyskernes hærgen, hvilket afstedkom nogle
voldsomme aggressionsudfald fra SS-fol-
kene og Gestapo. Der blev skudt en del i ga-
derne og mange blev visiteret. Busser og toge
fik besked på at indstille driften, så mor og

Lærer Andersen og eleverne i Tostrup skole, formentlig 1946.
Det er Arne i næstsidste række til højre og Erik i forreste række med ternet skjorte
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far kom ret forsinkede hjem efter at have gået
det meste af den 14 km lange vej.

En måned senere var der igen en ny stor-
stilet Gestapo/SS-aktion, hvor man forsøgte
at indfange alle politibetjente og befalings-
mænd, som derefter blev internerede og se-
nere sendt til forskellige tyske koncentrati-
onslejre, hvorfra mange aldrig vendte tilbage.
- Det lykkedes selvfølgelig ikke at finde alle,
nogle nåede at gemme sig eller havde fri-
dag, for derefter straks, „at gå under jorden“.
I den følgende tid kunne man opleve, at ad-
skillige gårde havde fået „nye medhjælpere“,
der igen forsvandt lige så pludseligt. Det var
ofte politifolk, der på den måde gemte sig
midlertidigt, inden turen gik til Sverige eller
andre steder.

En af de mere stemningsfyldte oplevelser,
som fortsat sidder dybt i mit sind og fortsat
kan fremkalde hårrejsninger, når jeg hører
danske sange sunget med en inderlig kraft -
var „Alsangen“ i grusgraven syd for Aalborg.
Med mellemrum samledes tusindvis af men-
nesker  i denne grusgrav, der også benytte-
des til cirkus og lignende - og så blev der
sunget danske sange i en times tid. Nogle
professionelle sangkor ledede de mange
mennesker i afsyngelsen af de gode danske
og nationale sange, som de fleste danskere
kendte baggrunden for og undertonen i. Der
blev ikke talt, men sangen forenede og gjorde
„danskheden“ blomstrende i den enkelte. -
Hvis det var klart vejr og med en nordøstlig
brise, så kunne vi høre denne kraftige sang i
Tostrup, som i luftlinie lå i en afstand af ca.
10 km. På den måde oplevede vi også, at
„sangen havde vinger“.

Til sidst i dette afsnit skal jeg beskrive ka-
pitulationen og frihedsdagen, som jeg ople-
vede den. Desværre havde jeg ikke lejlighed
til at være med til at feste, som vi hørte de
gjorde det andre steder.

Jeg var indlagt på Nibe Sygehus. Om af-

tenen d. 4. maj 1945 fik vi af aftenvagterne
at vide, at tyskerne havde kapituleret, - at
Danmark igen var et frit land, - at regerin-
gen igen kunne begynde at fungere. Igennem
de åbentstående vinduer kunne vi høre fest-
jubelen i den lille Nibe by.

Sygehusets nærmeste nabo havde en søn,
som var befalingsmand og i øvrigt gift med
overlægens datter. Derinde gik flaget til tops
om aftenen, selvom det var begyndt at
mørkne,  ligesom vi så dem komme ud og gå
til byen. Næste morgen gik flaget igen til
tops.

Der skulle efter sigende være en sand fol-
kefest og noget der lignede en sejrsrus i alle
Aalborgs gader, hvor alt i øvrigt var fest og
kaos.

Den følgende dag var præget af en blan-
ding af forvirring og festrus. Det føltes nær-
mest som en blanding af juledag og nytårs-
nat, - altså en blanding af højtidelighed, tak-
nemlighed og løssluppenhed i forsøg på, at
give glæden afløb og fornemme, at det tyske
åg var fjernet fra danskernes skuldre og hver-
dag. - Det var 5. maj: FRIHEDSDAGEN!

Tidligt om morgenen d. 6. maj, blev en
Nibe-elektriker indlagt med akut blindtarms-
betændelse og blev omgående opereret. Han
var frihedskæmper og havde ikke spist i 1½
døgn. Han var én af disse mange „sidstedags-
frihedskæmpere“, der meldte sig til tjeneste,
da friheden var forkyndt. Disse blev af de
egentlige frihedskæmpere sat på de mere
kedelige bevogtningsopgaver, idet de ikke
nød nogen særlig stor respekt. - Da han våg-
nede af bedøvelsen, kunne han fortælle om
stemningen ude i byen.

Op ad formiddagen samme dag, kom der
flere lastbiler med åbne lad, kørende forbi
vore vinduer fyldt op med „feltmadrasser“,
der skulle til aflusning på sygehuset. D.v.s.
unge piger, der havde ligget i med tyske sol-
dater og som nu havde fået alt håret klippet
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tæt af, hvilket de forsøgte at skjule med tør-
klæder og hænder. - Blandt disse piger gen-
kendte jeg Gerda fra Tostrup. Det gjorde lidt
ondt inden i mig, for Gerda var altid så flink.
Jeg vidste også godt, at tyske soldater jævn-
ligt sov hos hende.

Der skulle dog gå flere år, inden
forsyningssituationen gjorde det muligt, at
afskaffe alle rationeringsmærkerne, hvilket
vist nok først skete i 1948. - Det samme gjaldt
byggematerialer, som der især i krigens sid-

ste år var mangel på.

Ofte har jeg tænkt på, at med min meget
danske holdning, var det sikkert godt, at jeg
først blev født i 1934 og ikke i 1924, idet det
så havde været helt sikkert, at jeg havde
været at finde i frihedskæmpernes rækker -
og derfor måske ikke havde været i stand til,
at beskrive den forløbne periode, sådan som
det nu er sket.

Arne Vestergård-Jensen

DET GAMLE BAGERI

Den 1. september 1926 ankom Søren
Møller Nielsen, 21 år, til Sønderholm. Han
havde med sig sin gravide kone, Stence,
samt Elly, en lille pige på to år. Han ville
skabe et hjem og en tilværelse for sin lille
familie. Han havde købt en købmandsfor-
retning, blandet landhandel, af en mand,
der kaldtes Slik Sørensen.

Der var små kår i  tyverne, men Søren
Møller Nielsen havde en jernvilje og et gå-

påmod uden lige. Da han
var ni år, var han kommet
ud som hjorddreng, og det
klarede han fint. Da han var
blevet konfirmeret, kom Sø-
ren i lære på Gedsted
Madrasfabrik, og senere
blev han udlært som sadel-
mager hos sin far, sadelma-
ger Jens Nielsen i Vegger.

Købmandsforretningen
gik ikke alt for godt, så der
blev brug for kendskabet til
læderarbejde. Der blev
fremstillet træsko, som
kunne sælges til bønderne.

Den 26. september 1926
blev sønnen Eigild født, og

den 3. december 1927 kom datteren Inga
(Søster). Så begyndte bageriet. Det blev
indrettet i den gamle staldbygning, hvor
der blev bygget en gammeldags stenovn.
Det første, der kom ud af ovnen, var bag-
værk til juletræsfesten i forsamlingshuset
2. juledag 1928.

Søren Møller Nielsens bror, Otto, som
var udlært bager, stod for bageriet, og Sø-
ren hjalp til og lærte derigennem efterhån-

Bagerfamilien foran købmandsbutikken 1931. Den del af bygningen
der her ses, findes ikke mere. Bygningen i baggrunden blev senere

afløst af Texaco.
Fra venstre: Søren Møller Nielsen, Ketty (ung pige), Stence og foran

har vi Eigild, Søster (Inga) og Elly.
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den faget. I købmandsforretningen blev der
ansat en ung kommis, Ejvind Kjær. Bage-
riet gik godt, og der blev kørt brødtur i om-
egnen. Købmandsforretningen blev senere
solgt til Ejvind, som flyttede den over på
den anden side af vejen, hvor den stadig
ligger.

I 1937 blev efternøleren Tove født. Ba-
geriet blev noget af et familieforetagende.
Elly var ekspeditrice i bagerforretningen i
mange år; Søster hjalp til i bageriet, Eigild

efterhånden også.
Møller var en driftig

mand og fik mange tillids-
hverv, bl. a. som kasserer i
Sønderholm-Frejlev Syge-
kasse. Han blev senere
valgt ind i sognerådet, hvor
han blev kasserer, og senere
ansat i Sønderholm-Frejlev
kommune som kæmner, et
job han havde indtil kom-
munesammenlægningen i
1970.

Sønnen Eigild havde væ-
ret i bagerlære i Aalborg og
flyttede i 1954 hjem og

overtog bageriet, men Møller havde stadig
overskud til at give en hjælpende hånd.
Der blev bygget en etage ovenpå, og der
flyttede Stence og Møller ind.

Byen voksede. Eigild og Norma havde
nu to børn, Birgit på 16 måneder og Flem-
ming på 7 år, som netop var begyndt at gå i
skolen tæt ved. Eigild mente at tiden nu
var inde til en fornyelse i bageriet. I 1966
blev bageriet udvidet, og der blev installe-
ret en elektrisk ovn. Så begyndte nogle

slidsomme år med stadig
nye produkter, men det var
en dejlig tid. Vi var en fami-
lie der hjalp hinanden, var
der for hinanden. Flemming
hjalp i bageriet i ferierne fra
skole og seminarium, Birgit
var i forretningen o.s.v. Far-
far, som Møller nu var ble-
vet, blev træt, men vi boede
i samme hus, og vidste at
hvis der var brug for hjælp,
var der altid nogen. Flem-
ming blev gift, fik to børn
og boede i Aalborg, men
han kom troligt hver week-Bagerforretningen,ca. 1980

Familien 1960. Fra venstre: Norma, Birgit, Flemming og Eigild
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end og hjalp sin far om natten.
Møller døde i 1982 og Stence i 1990.

Se, det var en rigtig familie, som H. C.
Andersen sagde, på godt og ondt.

Efter 50 år i det gamle bageri blev
Norma og Eigild pensionister. Børnene var
flyttet hjemmefra. Vi var trætte, tog en
svær beslutning og drejede nøglen om. Vi
bor nu på Munchsvej 13 i Nibe og er glade
for det. Men vi lever på minderne om det
gamle bageri.

Norma Møller Nielsen

Eigild i bageriet ca. 1980

Bageriet efter ombygningen
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SIGNESTEN OG SIGNETEGN
i og ved de tre lokale kirker (Nørholm, Frejlev og Sønderholm

Tekst: Knud Dittmer
Fotos: Knud Dittmer og Mogens Ejersbo

Hvorfor navnet signesten, signe?
Jo: Sign betyder tegn, mærke (af latin

signum). Tænk på et stempel, et laksegl, som
også kaldes signet. Ordet signal, et tegn som
gives i krig såvel som i trafik. En signetring.
Og så denne betydning af ordet, som måske
er mere relevant i kirkesammenhæng:
signing, (oldnordisk signa, efter lat. signare
‘mærke, korstegne’), signelse, gammelt ud-
tryk for velsignelse; bruges også om magi-
ske, beskyttende tegn. Og skæmtsomt: Der
var velsignet mange boller i suppen.

Nørholm Kirke er rigest på disse symbo-
ler; så lad os begynde med den.

På kirkens sydmur ses fire såkaldte signe-
sten imellem granitkvadrene. De er ikke lige
tydelige, de fire sten, og i tørt solskinsvejr
forsvinder de nærmest. Da jeg første gang
fotograferede stenene, havde jeg foruden
kamera medbragt en vandkande med sprede-
bruser. Stenene står nemlig tydeligere frem
efter regn med efterfølgende sollys.

De to tydeligste sten bærer symbolerne
Malteserkorset og Rosetten. Begge symbo-

ler findes på gamle fund i markerne omkring
Nørholm. Malteserkorset på stenen er an-
bragt i en ”flettekant”.

Malteserne var en ridder- og munkeorden,
som korsriddere drog de til det hellige land.
De havde stor indflydelse i kirkepolitik. De
erobrede øen Rhodos, hvor de byggede en

Malteserkors

Rosetten

Malteserkors også brugt inde i kirken
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kæmpe borg, en kæmpe fæstning, øens store
turistattraktion. Disse korsriddere holdt

længe stand mod tyrkerne, men efter ende-
ligt nederlag fik de frit lejde til øen Malta
(deraf deres navn). Malteserordenen hedder
i dag Johanniterordenen. Ordenens præg
omkring Nørholm har ikke været af krige-
risk art; den var også en slags hjælpe-, støtte-
, opbyggeorden. Malteserkorset optræder
bland andet på en kendt dansk snaps og på
gærpakkerne. Malteserkorset ses også på et
af kapitæ-lerne inde i kirken.

Så er der en kvadersten, der viser et lam
med et bagvedstående kors med høj lodret
stolpe og en mindre overskæringsbjælke højt
oppe i korset. Det Byzantinske kors ses på
dansk mønt i en kort periode, nemlig i årene
1146 – 1157. Godt 10 år, - så fandt pave-
dømmet i Rom, at det var rimeligt at stoppe
denne markedsføring.

1146-1157 er Svend Grathes kongetid. Og
hvor er vi nu henne i historien ”Svend, KnudKristusfigur (?)

Guds Lam
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og Valdemar”? Kongedrabet i Roskilde.
De tre ”konger” samledes til forhandlings-

gæstebud. Alt forløb godt. Svend trak sig til-
bage. Det var tegn til hans mænd, som trak
våben og gik løs på Knud og Valdemar og
deres folk. Det lykkedes Valdemar at bryde
ud af hallen og redde sig. Knud ramtes og
døde i armene på Absalon, søn af Asser Rig
og fosterbror til Valdemar. Herefter flygtede
Absalon ud af bygningen og bort fra Ros-
kilde. Krige og slag fulgte, og endelig faldt
Svend ved Grathe hede i 1157.

Keltisk flettekors

Mandehoved

Dørskilt
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Sejren var Valdemars og Absalons.
Nu fulgte en dansk opgangstid med et flot

samarbejde mellem stats- og kirkemagt.
Kong Valdemar lagde op til en tysk stil og

skød skylden på den vældige, stærke kirke-
magt under Absalon, når han skulle forklare
sig.

Biskop Absalon lagde ud med fransk
kirkepolitik, og han skød skylden på den
fremadstormende danske kongemagt, når
han skulle forklare sig.

De to herrer var godt enige i denne „Del
og hersk“ politik.

De havde den fra den
gamle biskop Eskild, som
var uddannet i Clairvaux
og ven til den berømte
Bernhard af Clairvaux.

Biskop Eskild opdrog/
påvirkede de to. Sendte
bl. a. Absalon på univer-
sitetet i Paris. Biskop
Eskild ligger begravet i
Clairvaux. Du kan se hans
gravsten der den dag i
dag.

Jeg mener at Nørholm
Kirke blev bygget under
Svend Grathe og stod fær-
dig under kong Valdemar, også kaldet Val-
demar den Store.

Frejlev Kirke har tre signesten. I sydmu-
ren (udvendig) en forvitret figur af et mands-
hoved – muligvis et besværgebillede.

På østgavlen findes et keltisk flettekors
efter engelsk-irsk mode fra 1100-tallet. Må-
ske en hilsen fra kirkens glemte bygherre
eller stenmester, ligesom det lille såkaldte
stenhuggerfelt, der findes i sydmuren. Eng-
lænderne og Irerne sendte mange bygmestre
til Jylland.

Sønderholm Kirke har ingen signesten,
men til gengæld et spændende signetegn. Et
beslag omkring låsen i døren mellem våben-
huset og kirkerummet. Beslaget forestiller en
spåntækket bygning, hvorom snor sig to uhy-
rer. Lad mig give ordet til afdøde pastor
Svend Aage Reerslev, Sønderholm:

”Der findes mellem våbenhuset og kirken
en ældgammel dør… Så gammel, at de ege-
planker, den består af, aldrig har set en høvl.
De er tydeligt nok blevet tilhugget af et øk-
seblad, hvad enhver kan overbevise sig om

uden at være fagmand.
Dørskiltet, der er af

malm og ret anseligt af
størrelse, er prydet med af-
gjort hedenske motiver: et
bulhus med store drager på
gavlen.

Professor Kornerup fra
Nationalmuseet har i fuldt
alvor udkastet den hypo-
tese, at kirkens dør har til-
hørt det hedenske gudehus,
der uden tvivl har stået på
samme sted, som den nu-
værende Sønderholm
Kirke er bygget på. Imel-
lem disse to – gudehovet

og den nuværende stenkirke – har der efter
al sandsynlighed ligget en lille trækirke, der
måske har arvet sin yderdør fra byens gamle
gudehov. At døren er en af de ældste i vort
land, derom tvivler i hvert fald ingen af de
sagkyndige.”

Sv. Aage Reerslev, 1961

Ja, kære læsere af Bjergposten, dette var
blot lidt oplysninger om nogle historiske
symboler, som ofte er oversete. Så tag og
nærlæs jeres kirkebygninger, næste gang I
er på de kanter.

                    Knud Dittmer, Nørholm

Stenhuggerfelt



22

TYRE FORBUDT I PRÆSTEGÅRDEN I NØRHOLM VED ÅRHUNDREDESKIFTET
Historien blev bragt i Aalborg Stiftstidende den
22. november 1970.

Tidligere tiders forpagtningskontrakter
indeholdt mange bestemmelser, som man i
dag dels står uforstående overfor og dels
trækker på smilebåndet ad, og man skal
ikke så mange år tilbage før man støder på
mærkværdigheder, som blomstrede i fuldt
flor endnu i vore forældres tid – i dette år-
hundrede.

G. Frederiksen, Vinkelvej 4, Kaas har
således en forpagtningskontrakt for Nør-
holm præstegård fra 1904, som ikke er helt
almindelig.

Kontrakten er et digert værk med 19 pa-
ragraffer, hvori forpagterens forpligtelser i
alle enkeltheder er opgjort, medens der
ikke tales så meget om hans rettigheder.

Det er pastor Søren Jensen Nielsen, der
bortforpagter forskellige jorder og bygnin-
ger til Niels Frederiksen, og forpagtningen
er gældende fra 1905-1917. Den gode
præst forlanger, at der på ejendommen til
stadighed er en besætning på mindst to he-
ste, seks-otte køer og fire-fem små-
kreaturer, og han har fastlagt driftsplanen
for jorden, hvor der skal veksles mellem
helbrak, rug, kartofler og roer, byg havre
kløver, helbrak, og hele turen om på ny.

Løsgående svin og hunde tåles ikke, ej
heller vil præsten have et så skamløst han-
køn-dyr som en tyr på ejendommen, og be-
dækning af heste, køer og svin må ikke un-
der nogen omstændigheder finde sted i
præstegården, som derved kan vanhelliges.
Slige handlinger må derimod godt finde
sted hos de måske mindre gudelige naboer.

Forpagteren skal også komme hvile-
dagen i hu, og han må under ingen om-
stændigheder på helligdage under gudstje-
nesten foretage noget arbejde, med mindre

det er forelagt præsten, og denne anser det
for uopsætteligt og nødvendigt for
kontraktens opfyldelse.

Forpagteren må heller ikke foranstalte
dans, sammenkomster, støjende lystighed
eller nattesvir på ejendommen, uden præ-
stens udtrykkelige tilladelse, som sikkert
har været vanskelig at opnå.

Forpagteren skal holde ryddeligt og rent
alle steder ude og inde, og ikke blot skal
han rense skorstenen, fire gange årligt,
foretage snekastning med mere, men han
skal, udover sin egen retirade, tømme og
rengøre præstens retirade og sørge for, at
affaldet kommer ud på gårdens mødding,
så præsten kan benytte gødningen i sin
have.

På samme måde skal forpagteren ren-
gøre og holde præstens hønsehus, idet præ-
sten privat holder høns og duer på den el-
lers fredede gårdsplads, der holdes fri for
andre dyr.

Der er meget manuelt arbejde, kørsel
m.m. som forpagteren må udføre for præ-
sten, der gennem forpagteren har en altmu-
ligmand til rådighed til alt forefaldende,
især grovere arbejde. Hertil kommer, at
forpagteren i årlig afgift i penge skal betale
et beløb, der svarer til fem tønder rug efter
sidste års kapiteltakst, 92 pund smør efter
dagens udregninger, 2888 potter mælk med
syv øre pr. pot, udregnet og afrundet til
199 kr. om året. Heri fragår dog, hvad præ-
sten eventuelt måtte behøve i husholdnin-
gen udover de naturalier, som skal erlæg-
ges af forpagteren. I dette tilfælde: fire
pund mejerismør om ugen, fem tønder rug,
fire tønder toradet byg, en tønde hvid
havre, fem tønder kartofler, 20.000 stk.
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tørv til præstens brug, som forpagteren må
besørge skåret og tørret, og endvidere må
han yde kørsel til hjemtagning af syv-otte
læs kul, hver på fem tønder.

Forpagteren skal endvidere levere otte
læs gødning til præstegårdshaven, to læs
strandsand, et læs mursand og otte læs mur-
harpning til blandt andet gangene i præste-

For en sikkerheds skyld understreges
der i kontrakten, at forpagteren ikke må gå
på jagt på ejendommen, idet rettighederne
tilhører præsten, og man kan af kontrakten
– det er ret tidstypisk – udlede, at forpag-
teren ikke havde mange rettigheder, men
masser af pligter. Til trods for dette var
præstegårdsforpagtningerne alligevel ef-
terspurgte på den tid.

Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase
(NOKS) var et succesrigt projekt under Det
digitale Nordjylland. NOKS blev lanceret
på Internettet i februar 2002. Det var et
første forsøg på fælles formidling af søge-
data fra Arkiver, Biblioteker og Museer i
Nordjylland med det hovedformål at give
større eksponering og en mere direkte ad-
gang for mange potentielle brugere til
105.000 registreringer af kulturhistoriske
emner på de 7 ABM-institutioner, der var
med i projektet.

ARKIVET ER KOMMET PÅ NETTET!

NOKS blev godt modtaget af brugerne, og
det har kunnet mærkes på institutionerne,
at kendskabet til samlingerne er blevet
øget.
På grund af den positive modtagelse af
NOKS og med udgangspunkt i et godt
samarbejde mellem de deltagende institu-
tioner var der derfor al mulig grund til for
alvor at realisere NOKS2 – at gå fra pro-
jekt til drift og øge antallet af deltagende
institutioner. Samt at undersøge mulighe-
derne for samsøgning på tværs af regioner.

gårdshaven.

Gå på nettet: http://noks.wwi.dk, og søg på fritekstsøgning: 851-05
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NYRUP SKOLE

I november 1961 averterede Sønder-
holm-Frejlev sogneråd i egnens dagblade,
at man agtede at nedlægge skolerne i
Nyrup og Tostrup. Indsigelse mod denne
beslutning skulle være sognerådet i hænde
inden nytår 1961.

Ingen protester indløb og dermed var
Nyrup og Tostrup skolers skæbne beseglet.

For Nyrup skoles vedkommende var
avertissementet dog kun en formalitet, idet
skolen reelt blev nedlagt flere år før og ele-
verne overflyttet til Sønderholm.

Nyrup lærerembede blev først oprettet 1.
november 1894, da skolebygningen blev
udvidet med – som en åbenbart lidt bitter
lærer skriver i embedsbogen – ”en til dels
anordningsmæssig beboelse”. Før den tid
var skolegangen ordnet således, at læreren
i Tostrup holdt skole i Nyrup tre dage
ugentlig om sommeren. Om vinteren blev
der almindeligvis ansat en som oftest
ueksamineret lærer.

Den første fastansatte lærer ved Nyrup
skole var en københavner, Otto Gustav Ju-

lius Petersen, der be-
klædte embedet til
1906. Derefter
overtoges det af semi-
narist Niels Kristian
Kvist, Øster Hornum
(til 1908).

De følgende lærere
var: Jens P. Petersen
(til 1912), Albert Jør-
gen Klingbech Chri-
stensen (til 1913), A.
L. Nielsen (til 1918)
var meget musikinte-
resseret, virkede som
musiker og dirigent
for Nibe Musik-

Nyrup Skole

Lærer Alfred L. Nielsen
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Sønderholm, den 1. juli 1979
Kaj Nielsen

tidl. skoleinspektør

forening og Nibe Sangforening. Han døde
ugift på Nibe sygehus 20. december 1918
under den spanske syge. Han efterfulgtes
af Jens Chr. Pallesen, der også døde i em-
bedet (april 1943). Derefter fulgte Th. P.
Jensen (til 1945), Kaj Nielsen (01.06.45 –
31.12.51) og Chr. Sondrup (til 1954).

Af skolens protokoller fremgår, at
begyndelseslønnen for embedet var 625 kr.
årligt. I 1906 dog forhøjet til 700 kr. årligt.
I 1916 er lønnen steget til 925 kr + 32 kr.

Foruden de fabelagtige summer tilkom
der embedet 34.300 tørv, der skulle leveres
af egnens beboere. Leverancerne rettede
sig efter hartkornet og varierede fra 25 tørv
til 2559 tørv. Når tørvene var leverede,
holdt læreren en gevaldig ”tørvefest” for
leverandørerne.

I skolens annaler berettes endvidere om
aftenskole og anden frivillig undervisning.
Det har næppe været lønnen, men lysten,
der drev værket – eller læreren. Det hedder
således: ”Vinteren 1894-95 holdtes aften-

skole med 7 elever (mandlige) 2 x 3 timer
ugentlig. Undervisningen bestod i retskriv-
ning, regning, skrivning, skriftlæsning,
foredrag og oplæsning. Eleverne betalte
hver 1 kr., i statstilskud ydedes 10 kr.

I 1921 var lærerens vederlag for aften-
skole 2 x 3 timer ugentlig vinteren igen-
nem steget til den formidable sum af 76 kr.

I 1911 er der provstevisitats i skolen, og
provst Sommer erklærer sig tilfreds i alle
fag undtagen læsning og pålægger læreren
at lægge mere vægt på det fag i fremtiden.

Allerede i 1913 er provsten på færde
igen. Hans henstilling er taget til følge, for
”børnene viste sig i det hele opvakte, inte-
resserede og vel underviste i alle fag”.

Da Nyrup skole var nedlagt, blev byg-
ningerne købt af pastor Reerslev og
ombygget til bolig for en hjælpepræst, idtil
Reerslev selv, efter sin afsked, flyttede ind.

Frejlev Grusgrav 1923
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FREJLEV SOGN
Da jeg er ved at opbygge en oversigt over

Frejlev sogn fra fæstebøndernes tid og frem,
efterlyser jeg personer der er født i, eller har
kendskab til, Frejlev sogn. Oversigten byg-
ges op fra gård til gård og hus til hus: hvor-
når de er bygget og hvem der har boet der.
Alle i familien med navne og fødselsdage.
På den måde er det lykkedes at følge hele
familiegrupper og hvilke steder de har boet.
Jeg kan finde mange oplysninger i folketæl-
linger og kirkebøger, men det er først med
billeder af personer og hele familier samt op-
lysninger om dem, at det bliver interessant
og levende.

Så hvis der er nogen der har oplysninger,
billeder eller dokumenter fra egnen, vil jeg
gerne kontaktes. Hvis I ønsker det, besøger
jeg jer gerne, uanset hvor I bor. Billeder og
dokumenter skal jeg blot låne. De vil blive
skannet og tilbageleveret samme dag, hvis
afstanden tillader det.

Der er lavet tre album og de vil blive lagt
frem til Lokalhistorisk Forenings generalfor-

samling i februar. Jeg vil gerne sige tak til
dem, der har medvirket til den del af arbej-
det, der nu er færdigt. Det har været en stor
oplevelse at møde så mange med kendskab
til Frejlev, og se hvor godt de har gemt de
gamle billeder og papirer fra deres familie.
Jeg har besøgt personer der er født i 1907 og
som kunne huske meget fra deres tid i sog-
net.

Oversigten over Frejlev sogn bliver lavet
i tre eksemplarer: et til Lokalhistorisk Arkiv
i Sønderholm, et som jeg selv beholder og
som kan lånes ud, og det sidste bliver givet
til de personer, som jeg har fået oplysninger
og papirer fra, så snart de har godkendt det
jeg har skrevet. Jeg takker de mange der har
bidraget indtil nu og jeg håber at mange flere
vil kontakte mig.

Bent Elkjær
Smetanasvej 4
Frejlev
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98-343879
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MEDARBEJDERSITUATIONEN PÅ ARKIVET

Det skal ikke skjules, at vi har problemer
med at få alt det nødvendige arbejde på ar-
kivet udført. Dette er ikke blevet bedre af, at
det ikke viste sig muligt ved sidste general-
forsamling, at få valgt et nyt bestyrelsesmed-
lem til afløsning af den afgåede formand.

Først og fremmest drejer det sig om det
arbejde, der kræver et vist kendskab til com-
putere og anvendelse af edb, f.eks. registre-
ring af arkivalier, scanning og registrering
af billeder, udarbejdelse af materiale til for-
midling, redigering af Bjergposten, assi-
stance af folk, der kommer for at søge mate-
riale til forskellige formål etc. Det der i øje-

blikket har højeste prioritet er scanning og
registrering af billeder. Vi har rigtig mange
billeder, men da de ikke er registreret er det
meget vanskeligt og tidkrævende at finde
frem til de billeder man ønsker.

I øjeblikket har vi et arbejdshold bestående
af Gunnar Jensen og Mogens Ejersbo. Den
øvrige bestyrelse tager sig hovedsageligt af
onsdagsvagter.

Vi synes selv, at det er et både nyttigt og
interessant arbejde. Arbejdet er sjovest, hvis
det foregår sammen med nogen. Det ville
hjælpe betydeligt, hvis vi kunne blive i stand
til at etablere et arbejdshold mere. Desværre

er vore lokaleforhold, såvel
som antallet af computere,
begrænsede, så arbejds-
holdene skal helst ikke være
på mere end to personer.

Hvis der er nogen i med-
lemskredsen der kunne være
interesserede, modtager
Gunnar og Mogens gerne
henvendelser og viser gerne,
hvad det er vi laver og hvor-
dan vi arbejder på arkivet.
Adresser og telefonnumre
findes først i bladet.

Arkivet er åbent den første og den tredje onsdag i hver måned (undtagen juli) i tidsrummet
kl. 19,00 – 21,00.

Der kan i særlige tilfælde arrangeres besøg i arkivet udenfor de faste åbningstider efter
aftale med et bestyrelsesmedlem.

Arkivet er beliggende Stadionvej 2, Sønderholm (ved skolen).
Arkivets postadresse er: Lokalhistorisk Arkiv

Verdisvej 3, Frejlev
9200 Aalborg SV
e-mail: lokalarkiv.sonderholm@mail.dk

ARKIVETS ÅBNINGSTIDER
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GENERALFORSAMLING!

Foreningens årlige ordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 8. februar 2006
 kl. 19,30 i Sognegården i Sønderholm.

Dagsorden jvnf. Gældende vedtægter.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffen. Der vil blive vist nogle af Leo

Langelands billeder, som vi kunne bruge flere oplysninger om. Desuden vil Bent Elkjær
fremlægge sine bøger med oplysninger og fotos af gårdere og beboere i Frejlev sogn.

BESØG I SØNDERHOLM KIRKE

Den 26. april 2006 kl. 19,00 vil sognepræst Sussie Foged vise os rundt i Sønderholm
Kirke, og fortælle om kirkens historie og de mange spændende ting, der er at finde i kirken.

Efter rundvisningen er der kaffe i sognegården.

AFTENTUREN 2006 GÅR TIL
DANSK NUTIDSMUSEUM I AARS
Onsdag den 7. juni 2006 kl 18,30

Dansk Nutidsmuseum drives af frivillige ildsjæle og har en af landets største samlinger
fra dagligdagens virke fra år 1900 og fremefter, f.eks. kan nævnes : - Boligindretning - Læ-
gen / Dyrlægen - Telefonens udvikling fra ca. 1880 - Skolestue fra ca. 1940 - Mejeri, med
fungerende minimejeri - Isenkramforretning fra før 1900 - Frisørsalon fra 1915 - Kontorma-
skiner/Radio & Fjernsyn - Aars Andelsslagteri fra ca. 1930 - Skomager/Træskomager - Gam-
melt Bageri - Landbrugsredskaber/Maskiner - Stor Falckudstiling m/Brandbil - Legetøj &
Beklædning - Bogbinderi - Flot Motorsamling - Urmager/ Købmand - Gammel Smedje -
Håndværkereffekter, og meget, meget mere.

Adressen er: Støberivej 8, 9600 Aars.
Vi vil blive vist rundt på museet og der vil blive severet kaffe med kringle og lagkage efter

rundvisningen. Der vil være en entré per person på kr. 50,00 inkl. kaffe og kager. Billetten
kan yderligere anvendes til besøg i det spændende Aars Museum indenfor de næste 6 måne-
der (koster normalt kr. 30,00 per billet).

Der køres fra Sønderholm Sognegård kl. 18,30 i private biler. Forventet ankost ved
Aars Nutidsmuseum kl. 19,00. Vi beder medlemmerne om selv at arrangere samkørsel.

FORENINGSARRANGEMENTER I 2006




