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ÅRET DER GIK

kan kontaktes følgende steder:

FORENINGENS BESTYRELSE

Nibe: Formand Poul Staun Hansen, Anlægsvej 6 Tlf: 9834 2022

Sønderholm: Henning Skak Thrysøe, Niels Buggesvej 20 9834 1924

Nyrup: Emmy Jensen, Nyrupvej 37 9835 1942

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

Kasserer Mogens Ejersbo, Nibevej 379 9834 1997

Nørholm: Næstformand Karsten Mortensen, Mariehønevej 3 9834 1180

Tove Bang Nielsen, Nørholm Villavej 20, Nørholm 9834 1493

Suppleanter: Erik Larsen, Nørholmvej 312, Nørholm 9834 1098

Anna-Grethe Raun, Nibevej 485 9834 1435

Også i 2006 er der sket meget i forenin-
gen. Det hele startede med generalforsamlin-
gen i februar, som var velbesøgt. Året før
havde det været vanskeligt at få folk til at
stille op til bestyrelsen, derfor var det meget
positivt, at der faktisk blev kampvalg om de
ledige pladser i bestyrelsen. Flere gav også
udtryk for, at de godt ville indgå i forskelligt
arbejde i forbindelse med arkivet.

Den tidligere formand., Hardy Frandsen,
har levet op til sit løfte om at ville være be-
hjælpelig, selv om han gik ud af bestyrelsen,
og han har sammen med medlemmer fra be-
styrelsen mødtes stort set hver tirsdag og bi-

draget med sin store viden. I løbet af året
har der været arbejdet på at få scannet og
registreret mange af de billednegativer, som
arkivet modtog efter Leo Langeland. Det er
et spændende materiale, men det bliver sta-
dig mere påkrævet, at få navne og andre in-
formationer knyttet til mange af billederne,
hvor de mangler.

Mod slutningen af året har der været ar-
bejdet på at udvikle materiale til at lægge
ind på den nye hjemmeside , som Landsby-
foreningen St. Restrup arbejder hårdt på at
få i gang på adressen: www.st-restrup.dk. Vi
håber den bliver et aktiv for Lokalhistorisk



3

forening til at fremme interessen for arkivets
arbejde, og at den bliver et sted, hvor vi f.eks.
kan præsentere billeder fra Langelands sam-
ling og andre, som vi kan få medlemmerne
til at give os nyttige oplysninger om. Besty-
relsen vil også fremover kunne benytte denne
hjemmeside til at give nyttige informationer
i årets løb; i dag kun har vi jo kun Bjerg-
posten en gang om året.

I april havde vi en aftenudflugt til Sønder-
holm kirke, hvor Jan Mikkelsen særdeles
levende fortalte om kirken. Jan Mikkelsen
er historiker, og i øvrigt gift med den nye
sognepræst, Susie Foged, og han kunne ud
fra sin store historiske indsigt også tilføje ny
viden om kirken. En meget interessant og
velbesøgt aften, der sluttede med kaffe i
sognegården.

I juni havde arkivet aftenudflugt til nutids-
museet i Aars. Ca. 60 medlemmer deltog. Vi
blev modtaget af museets folk, som også for-
talte om museets tilblivelse og funktion. Det
var særdeles interessant og imponerende,
hvad der er blevet samlet i løbet af en for-
holdsvis kort årrække. Man blev overrasket
over, hvor hurtigt udviklingen gør praktiske
nutidsting til museumsgenstande.

Der er stadig problemer med at få det nye
registreringssystem, Arkibas 4, til at fungere
tilfredsstillende, hvorfor arkivet ikke har
været i stand til at gå over til at bruge dette
system. Mogens Ejersbo fra vores bestyrelse
har som forretningsudvalgsmedlem i Sam-
menslutningen af Lokalarkiver , SLA, været
- og er stadig - dybt involveret i bestræbel-
serne på at få  systemet gjort klar til brug og
i øvrigt til at få SLA til at fungere godt efter
at nogle store arkiver har dannet deres egen

organisation uden for SLA. SLA’s bestyrelse
havde held til at få nye vedtægter vedtaget
på den nylig afholdte generalforsamling og
det lover godt for det fremtidige arbejde.

En klasse fra Sønderholm Skole har også
i år været på besøg og er blevet orienteret
om arkivet. Vi vil gerne i fremtiden også for-
midle viden om arkivet til de andre skoler i
området. To af bestyrelsens medlemmer har
været i kontakt med Aalborg Universitet,
Historisk Institut, og har udarbejdet et for-
slag til et praktikprojekt for historie-
studerende. Ideen er, at vi med udgangspunkt
i arkivets materialer samt med støtte af en
række personer i St. Restrup skal forsøge at
beskrive den udvikling, der har fundet sted
fra fæstebøndernes tid til i dag. Projektet er
lagt ud som et tilbud til de studerende og vi
håber, at nogle vil vise sig interesseret.

 Bestyrelsen er gået i gang med at få sy-
stematiseret de mange avisudklip som fin-
des i arkivet. Et stort arbejde, men også et
vigtigt arbejde, da der findes mange værdi-
fulde oplysninger om den lokale historie i
avisudklip.

Vi har, som vanligt, deltaget i Arkiv-
udvalget for Aalborg Kommunes arbejde, og
det kan nævnes, at der i forbindelse med
strukturreformen og dannelse af det nye Aal-
borg er planer om et tættere arkivsamarbejde
mellem Stadsarkivet og samtlige lokalarkiver
i den nye kommune. Det er et samarbejde,
der kunne være perspektiver i, og planerne
ventes konkretiseret i løbet af 2007.

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

Gunnar Jensen
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EN  GÅRDHANDEL MED AFTÆGTSKONTRAKT

Gården, matr. nr. 22, Sønderholm, ejedes
i 1688 af generalmajor Hans Frederik
Levetzau. Den lå oprindelig på Vestervej i
Sønderholm, der hvor Fussingøvej nu er.
Det var en af de første gårde, der blev flyt-
tet ud efter udskiftningen. Da hoveri-
foreningen blev underskrevet den 27. april
1792, var gården flyttet ud på sin nuvæ-
rende plads, Mysagervej 15. Markerne den
blev flyttet ud til blev kaldt Mysagrene,
deraf navnet på gården.

Knud Olesen fæstede gården i 1837 og
havde gården fra 1837 til 1856.

Knud Olesen og hans hustru, Ane
Andersdatter, kom begge fra Nørholm. De
er født ca. 1790 og havde ingen egne børn.
Knud Olesen havde været soldat i 12 år in-
den han kom hjem og blev husmand i Nør-
holm.

Fæstebrevet blev først dateret 26. de-
cember 1841. Den forrige fæster, Jens
Hansen, og hans hustru Anne Jacobsdatter
døde begge i 1837 og Knud Olesen havde
lovet at opdrage deres børn som sine egne,
hvilket han også gjorde iflg. et af børnene,
Jacobine Margrethe Jensdatter, som blev
gift med Stig Laursen og dermed blev bo-
ende på sit barndomshjem. Knud Olesen
køber gården i 1849 af Mollerups fallitbo.

Overdragelse til Stig Laursen

Jeg underskrevne Knud Olesen, ejer af
en gård i Sønderholm sogn, Mysager
mtr.22, gør vitterlig at jeg haver solgt og
afhændet, ligesom jeg uden foregående kø-
bekontrakt herved sælger, skøder og
afhænder til ungkarl Stig Lauersen af Klit-
gård, min gård udflyttet fra Sønderholm by,

Sønderholm sogn, Hornum herred, dens
bygninger og tilliggende jordejendomme,
ansatte for ager og eng hartkorn 4-5-0-ll-/4
td. og gammel skat 41 rdl., med den avl der
måtte blive i behold den 1-4 d. år, samt be-
sætning ind og udbo med undtagelse af
hvad jeg ifølge aftægts kontrakt d.d. har
forbeholdt mig, og endvidere 6 td. rug, 10
td. byg, 24 td. havre, 2 td. ærter, 1 td. vik-
ker, 2 td. vårrug og 8 td. kartofler, alt for
den købesum 2900 rdl. rigsmønt. Og da
købesummen er berigtiget på den mellem
os forenede måde, skal bemeldte gård og
ejendom med dens løsøre tilhøre køberen
Stig Laursen i den stand det ved tiltrædelse
befandtes, og med de rettigheder, byrder og
pligter hvormed jeg selv ejet og besiddet
samme ifølge skøde, tinglæst d. 31.3 1849
og i øvrigt på følgende vilkår.

1.
Opfylder køberen og efterkommende

ejere af gården den imellem os under dags
dato oprettede aftægts kontrakt.

2.
Køberen tiltræder ejendommen den 1.

april dette år, men står fra dato for hans
regning og risiko.

3.
Køberen betaler alle omkostninger i an-

ledning af de fornødne documenters udste-
delse og tinglysning uden udgift for mig.

4.
Han udreder folkeløn fra 1. maj og præ-

senterer alle personlige byrder og national
præsentationer fra tiltrædelsen, samt beta-
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ler alle afgifter og skatter, tiender og udgif-
ter til kommunen fra 1. juli d. år, og i frem-
tiden uden udgift for mig, derunder indbe-
fattet forrentning af den 1/6 bankheftelse
uden at have krav på nogen aktieret for
samme.

Til bekræftelse med min underskrift i
vidners overværelse. Skrevet i Aalborg
d.27-3 1856.

Knud Olesen

Til vitterlighed: Laurs Lauersen Niels
Peter Jensen.

Attest for at ingen skriftlig købekontrakt
har været oprettet, medfølger skødet.

H. Petersen

I forbindelse med gårdkøbet udsteder

Stig Laursen en panteobligation på købe-
summen, og der oprettes en aftægts kon-
trakt. Begge bliver slettet efter Knud Ole-
sens død i 1863.

Stig Laursen bliver 25-10 1856 gift med
Knud Olesens stifdatter Jacobine Margre-
the Jensdatter. Børn:

- Ane d. 15-3 1857. g.m. Christian Niel-
sen, Nyrup Mark matr. 5b Søndermarksgård

- Lars Mourits d.13-6 1858. Død 9-10
1865

- Ane Marie d. 10-6 1861
- Laura Marie d. 13-9 1866
- Lars Peter d. 6-11 1868
- Dorthe Marie d. 12-10 1872. Død 9-11

1872

Stig Lauersen flytter 1885 til Nr.
Tranders. Stig Lauersen og Jacobine Mar-
grethe er begravet der, og de andre børn er
gift der.

Mysagergård, ca. 1950
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AFTÆGTSCONTRACT IMELLEM UNDERSKREVNE KNUD OLESEN OG STIG
LAURSEN AF SØNDERHOLM

A.

Idet jeg Knud Olesen har solgt og ved Skøde af Dags Dato overdraget min hidtil eiede
Gaard, udflyttet fra Sønderholm By, med Eiendomme, Besætning, Ind- og Udbo til Ung-
karl Stig Laursen, haver jeg reserveret mig og min Kone følgende Aftægt af Gaarden, som
Kjøberne og efterkommende Eiere af Samme skal opfylde saalænge jeg og min Kone leve,
nemlig:

1.

Til Aftægtsbolig for mig og min Kone skal Kjøberen være pligtig til for sin Bekostning
at lade opføre 5 Fag grundmuret Huus, 10 Alen bred indvendig, paa det Sted ved Gaarden
jeg bestemmer og indrette samme til en Stue og 1 Kammer, Køkken- og Bryggers med
Plads til Ildebrændsel, Skorsteen, Ildsted og Bagerovn samt forsyner Boligen med de for-
nødne Skillerum, Vinduer, Døre, Fjellegulv i Stuen og Kammeret og Teglsteensgulv i de
øvrige Lokaler, Loft over hele Huset og Skorstenen med Piben ud igjennem Taget saaledes
at Intet fra Brandvæsenets Side derved kan udsættes.

Aftægtsboligen indrettes og opføres i øvrigt saaledes som jeg bestemmer forsvarligt og
godt og den skal være færdig til at vi kunne flytte deri inden Juni Maaneds Udgang dette
Aar og den holdes forsvarlig ved lige af Gaardens Eier.

2.

Af det ved Gaarden værende Ind- og Udbo reservere min Kone og jeg os som vor selv-
stændige Eiendom, vore Kister, Senge med Klæder, vore Gangklæder og Linned, samt det
Boskab, Kjøkken- og Bryggerstøi med mere, som vi maatte behøve eller ønske til vor egen
Husholdnings Førelse, naar vi flytte ind i Aftægtsboligen, hvilken saavel som hvad andet
min Kone og jeg efterlader os ved den Længstlevendes Død tilfalder vore Arvinger som
bekoster vor anstændige Begravelse.

3.

Til vor Underholdning of Fornødenheder erholde vi uden Betaling leveret i vor
Bopæl aarlig: 4 Tdr. Rug, 2 Tdr. 4 Skp. toradet Byg, 1 Tde. 4 Skp. Bygmeel, 1 Skp. Koge-
ærter, 1 Tde. Kartofler, 100 Stkr. Grønkaal, 3 Lpd. Smør, 3 Lpd. Ost, 4 Lpd. Faarekjød, 4
Lpd. Mellemflæsk, 12 Pd. afsmeltet Faaretælle, 4 Pd. Lod, 4 Pd Uld, 2 Snese Æg, 1 Lpd. 4
Pd. Gaardaal, 1 ?? Høstsild og hvis disse ikke kan faaes da ½ Lpd. Bergens Fisk, 1
Skjæppe Salt, 2 Læs Gulvsand, 4 Lpd. stivt Rughalm, ½ Lpd. Hør, 14 Tallæs Hedetørv a 6
Snese, 12.000 Stk. Skudtørv, 2 Læs forsvarlig tør Lyng og daglig 3 Potter nymalket Mælk.
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Rug, Byg og Malt leveres os 2 Gange om Aaret, nemlig 1ste Mai og 1ste November hver
Gang det Halve. Ærter, Kartofler, Grønkaal, Gaardaal, Sild eller Bergensfisk, Gulvsand,
Rughalm og Hør om Efteraaret; Smør, Ost og Æg ved Sanct Hansdagstid og Mikkelsdags-
tid hver Gang det Halve; Kjød, Flæsk, Tælle og Salt i Slagtetiden om Efteraaret, Lod og
Uld i de sædvanlige Klipningstider, Tørv og Lyng i rette Bjergningstid og stables og ind-
bringes samme i Huus; Mælken leveres hver Morgen i vor Stue, og samtlige Aftægts-
præstationer leveres med sunde og gode Varer med forsvarlig Maal og Vægt og før en Ter-
min naar vi flytte i vor Bopæl og fremdeles forud for hver Termin. Dersom min Kone og
jeg eller den Længstlevende af os maatte flytte fra vor Bolig og tage Ophold andetsteds, da
leveres Aftægtspræstationerne os paa vor ny Bopæl, naar denne ikke bliver over 1¼ Miil
fra Gaarden undtagen Mælken, i hvis Sted vi betales 25 Rdl. om Aaret med 12 Rdl. 3 Mk. i
hver Juni og December Termin og naar vi flytte tilbage i vor Aftægtsbolig, hvortil vi have
Frihed saa leveres os Mælken igjen in natura. Den hele Aftægt leveres fuldt til den
Længstlevendes Død.

4.

Endvidere skal Kjøberen give min Kone og mig anstændig Befordring til Kirke og til-
bage 2 Gange om Aaret samt forrette 6 Reiser hver paa indtil 2 Miils Længde aarlig med
os, naar og hvorhen vi forlange samme, naar dette ikke skeer i Sæde- og Høsttiden.

I Sygdoms- og Svagelighedstilfælde skal han hente Præst, Læge og Medicin til os samt
skaffe os et Fruentimmer til vor Pleie og Opvartning og betale hendes Løn, hvorimod vi
selv give hende Kost og Logis.

5.

Naar vor Pleiesøn Niels Jensen indlader sig i Ægteskab, skal Gaardens Eier levere ham
en god Ko, 5 a 6 Aar gammel, og 2 Faar, men dersom han ingensinde gifter sig, saa bort-
falder denne Præstation.

B.

Jeg Stig Laursen tilstaaer at have indgaaet foranstaaende Aftægtscontract og forbinder
mig og efterkommende Eiere af Gaarden til punctlig at opfylde samme og skal denne
Aftægtsbyrde til den Ende hæfte med reel Ret frem for anden Gjæld paa den mig under
Dags Dato tilskjødede Gaard med Eiendomme efter den ny Matrikul Nr. 22, Af Hartkorn
Ager og Eng 4 Tdr. 5 Skpr. 0 Fdkr. 1¼ Album med Avl og Besætning, saalænge
Aftægtsfolkene leve, hvorfor denne Aftægtscontract thinglæses tillige som Pantebrev.

I Søgsmaalstilfælde er Aftægtsyderen den hurtige Retspleie efter Forordningen af 25de
Januar 1828 underkastet.
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For det stemplede Papirs Skyld ansættes den aarlige Aftægt til 144 Rdl.,
            som 5 Gange udgjør 720 Rd.
Og Aftægtsboligens Opførelse og det som en Gang skal

præsteres til 280 Rd.
I alt  1000 Rd.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter i Vidners Overværelse.
Skrevet i Aalborg, den 27de Marts 1856.

Knud Olesen Stig Laursen

Til Vitterlighed:

Lars Laursen Niels Peter Jensen

Læst i Retten paa Hornum Herreds Thing den 5te April 1856, tillige som Pantebrev og
indført i bemeldte Jurisdictions Skjøde- og Panteprotocol Nr. 14, Folio 434.

Anmærkning. Aftægtsyderens Skjøde har følgende Anmærkning: Paa den solgte
Eiendom hæfter med 1ste Prioritet 1000 Rd. ifølge Panteobligation af 31te December
1848.

W. Petersen

EN PRÆSTEGÅRDS-EJENDOMS HISTORIE

Historien er fortalt af  Anna-Grethe Raun, som
nu bebor ejendommen sammen med sin mand, Gun-
nar.

Ejendommen hedder ”Højvang” og ligger
Nibevej 485 og her bor Anna-Grethe og
Gunnar Raun.

I året 1929 blev der udstykket 3 ejen-
domme fra Sønderholm præstegård. Dette
handler om ejendommen med matr. Nr. 1E
parcel nr. 3, areal 89.660 m2, heraf mark
49.840 m2, eng 39.820.

Karl Winther Nielsen byggede husmands-
stedet med 80 m2 stuehus, sammenbygget
med lade på 96 m2 og kohus på 104 m2.

Efter et par år solgte han ejendommen til
Kristine og Jens Husum Larsen, der igen
solgte til Helga og Jens Chr. Back. I 1946
købte mine forældre, Karoline og Niels Chri-

stensen ejendommen. Vi flyttede ind d. 20.
maj. Jeg var lige fyldt 5 år og i november
kom lillesøster Kirsten til. Min far var ikke
den store landmand. Hans interesser gik mere
i retning af biler og mekanik. Kort efter, at
vi kom her købte han en bil, en Citroen mo-
del 1923 med kaleche og celluloid ruder.
Hvorfor han byggede den om til en 2 perso-
ners bil med klap bag på, ved jeg ikke, men
efter den tid blev han altid kaldt ”Jeep Niels”.

Den første april 1948 begyndte jeg på min
7 års fødselsdag skolegangen i Sønderholm
skole. 2 år gik jeg i første klasse hos fru Otte,
derefter 2 år i anden klasse, hvor også lærer
Bach havde timer med os. Om sommeren gik
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vi i skole fra kl. 8 til kl. 12 og om vinteren
fra kl. 8 til 15. For husmandsbørn var der
meget lidt tid til leg. Vi skulle hjem og hjælpe
til i marken om sommeren og i stalden om
vinteren.

Da jeg skulle i 3 klasse, som varede 3 år,
gik lærer Bach på pension og vi fik den unge
og dynamiske lærer Kaj Nielsen.

Der kom til at ske mange nye ting både
med indlæring og oplevelser. Det første år
var vi på udflugt til København i 4 dage. 2
dages rejse og 2 dages ophold, hvor vi bo-
ede på Svanemøllens kaserne. Jeg husker, at
vi skulle aflevere sukkermærker for at
komme med.

Lommepenge var ikke noget vi kendte,
men penge skulle vi jo have med. Jeg mente,
at 10 kroner ville være passende, men fik hele
25 kroner. Men så var der også både penge
og gaver med hjem. Det siger jo lidt om ti-
den for 50 år siden.

Jeg var meget glad for skolen og havde
let ved indlæringen, men det sociale var ikke
så godt, da jeg altid har været stor og kraftig
og blev kaldt ”tykke”. Når der skulle vælges
til rundbold, stod jeg altid tilbage som den
sidste der blev valgt.

Til eksamen en gang om året mødte hele
sognerådet og pastor Reerslev op til overhø-

ring. Jeg mindes ikke, at der var nogen
der dumpede, men derimod at jeg fik 1
krone til at bruge i Brugsen – det var
stort.

Den første december tegnede lærer
Nielsen en grangren øverst på den store
tavle med 24 lys, og hver dag blev et lys
”tændt”, og vi fik et kapitel af en jule-
historie læst op.

Jeg ville gerne have fortsat min sko-
legang i Aalborg med realeksamen, men
selv om det ikke blev sagt direkte, så
forstod jeg, at det rakte økonomien ikke
til.

For os udefra kommende var det jo en
betalingsskole, med hvad der hørte til af bø-
ger, transport og ikke mindst tøj. I stedet fik
jeg som så mange andre unge piger på 14 år
plads i huset til 100 kr. om måneden. Men
det var bestemt ikke mig.

Den sommer jeg blev 15 år begyndte jeg
hos Villiam Larsen som kartoffeloptager. Vi
startede til Sct. Hans og blev ved til hen i
oktober. På de ca. 3 måneder tjente jeg mere
end som pige i huset på et helt år. Resten af
året gik jeg ud som daglejer og husbondaf-
løser. Arbejdstiden var 7 til 18, så der var
ikke energi til megen ballade om aftenen. I
gode sommeraftener samledes vi langvejs fra
på en stabel sneskærme ved Troldkirkevejen
og havde det sjovt – uden alkohol og stof-
fer!

Det blev til 3 år på denne måde, og det
var tid til at komme videre. Der var blevet
bygget en ny handelsskole i Aalborg, som
tilbød en 1 årig handelsmedhjælper-
uddannelse med eksamen. Der var jeg så
heldig at blive optaget med ½ friplads. Jeg
fik min eksamen og blev udlært på kontor
hos Aalborg Dampvaskeri.

Som 20 årig blev jeg gift med Gunnar
Raun, og vi flyttede ind i en kælderlejlighed
i Hasseris og fik vores datter, Bente.

„Højvang“, Nibevej 485
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Efter 2 år købte vi et lille hus ved Ø.
Sundby, der blev Per født. Der boede vi i 6
år inden vi i januar 1969 flyttede tilbage og
overtog ejendommen efter mine forældre,
som flyttede til Valsted.

Ejendommen trængte til en renovering, og
vi begyndte med at få centralvarme, bade-
værelse og nyt køkken.

Jorden drev vi med korn, og i stalden
havde vi søer og smågrise. Jeg fik arbejde
på den nyetablerede Sønderholm kro til en
timeløn på 6 kroner – i 1969! Nå men det
var jo i det skattefri år for os kvinder, så det
hjalp da lidt på økonomien. Det gik ikke for
godt med grisene, da vi begge havde arbejde
uden for ejendommen. Blev der en syg gris,
måtte den jo vente til næste dag med dyrlæ-
gen. Det passede os ikke, og det var hverken
dyreværnsmæssigt eller økonomiskt forsvar-
ligt, så vi solgte grisene, men fortsatte med
at dyrke korn. Vores sidste høst var 1974, så
købte Harry Flyger de 7 tdr. land eng og for-
pagtede marken.

Samme år indså vi, at de gamle cement-
sten ikke kunne mere, og vi pillede alle

ydermurene ned og
erstattede dem med
gule mursten. Det
forandrede ejen-
dommen, der
havde været kalket
i 45 år, til nu at
fremstå som en
gulstens bygning,
men da det nu er 35
år siden, har alle jo
vænnet sig til det.

I 1975 skulle
Bente konfirmeres,
og i den anledning
blev kohuset lavet
om til gildesal med
borde og bænke i

kobåsene, køkken i hesteboksene og danse-
gulv i svinestierne. Det fungerede fint, og
der er blevet holdt mange sjove fester med
folk fra hele landet, ja, endog udlændinge
har deltaget.

Årene er gået forbavsende hurtigt, men i
2000 besluttede vi, at der ikke skulle holdes
flere fester i den gildesal, og der blev i sted
indrettet nyt fyrrum og stokerfyr i en del af
stalden. Det har vist sig at være en rigtig god
ide med olieprisernes himmelflugt siden da.

Nu er vi begge folkepensionister, og over-
vejelserne går på, om vi skal blive boende
eller flytte til noget mindre. Men beliggen-
heden og udsigten herfra, der er unik med
Sønderholm skov mod syd, Nibe bredning
mod vest og ikke at forglemme Troldkirken
mod nord, betyder at det vil være svært at
sige farvel til Nibevej 485.

1.august 2006

Anna-Grethe Raun
Nibevej 485, Sønderholm
9240 Nibe.

Anna-Grethe og Gunnar Raun Jensen
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Familiens hverdag.
Som barn i en familie, hvor mor og far

havde hver sin mælketur, er det naturligt, at
vores hverdag var præget af syslerne herom-
kring.

Mine forældre blev gift under krigen og
havde i den anledning købt et nedlagt land-
brug på Svenstrupvej i Frejlev med tilhø-
rende ca. 2 tønder land. Da det var svært at
skaffe materialer til istandsættelse af huset,
valgte far at nedrive laden. Materialerne her-
fra blev dels solgt, dels anvendt til istand-
sættelse af beboelseshuset. Huset har på det
tidspunkt været ca. 50 år gammelt, og må
således have trængt til en opfriskning. Til-
bage blev desuden en mindre stald med plads
til et par grise og et par hønsehuse, samt en
garage. Som jeg husker fra stedet, havde vi

altid dyr, såsom grise, høns og somme tider
også kalkuner, ænder eller gæs. Ræve, sump-
bævere og mink blev det også til.

I 1955  byggede min forældre nyt hus læn-
gere op af Svenstrupvej og solgte det gamle
hus fra.

Huset blev bygget på den del af det tilhø-
rende jord, hvor der var plantet til med sol-
bærbuske. Formodentlig et af min fars pro-
jekter. Den gode jord skulle jo helst bruges
nyttigt.

Det var lidt af en omvæltning at flytte ind
i det nye hus, for her var rigtig badeværelse
med badekar. Der var 2 opvarmede værelser
til børnene og centralvarme. Folk sagde godt
nok til min far: hvad vil du dog med et hus
helt deroppe? Men det fortrød de aldrig, og

Skovly i Frejlev ca. 1920

MÆLKEMANDENS DRENG FRA FREJLEV

Af Henrik Lundgård Nielsen
Godthåb
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bagefter kunne man godt se, at placeringen
var god, der var masser af natur omkring og
stadig tæt på by og forretninger. Huset blev
bygget i røde sten med hvide tværfuger og
røde stukfuger, så det tog sig
godt ud dengang. Selv i dag
– ½ århundrede efter klarer
de røde sten sig stadig godt.

Som mælkemand var far
tilknyttet Drastrup Mejeri, og
mælketuren var på det tids-
punkt jeg husker kvarteret
syd for Sygehus syd, nemlig
Mølleparkvej, Ørstedsvej,
Stenstrupsvej, Solbakkevej,
Bejsebakkevej og Jonstrups-
vej. Vi børn kom med far på
mælketur, når vi var store
nok til det. Det var selvføl-
gelig i skoleferierne. Det gav
lidt lommepenge. Vi fik et
fast beløb af far for at være
med. Hertil kom ofte – især op til højtiderne
– drikkepenge. Det var ikke ualmindeligt, at
kunderne – når vi skulle give byttepenge til-
bage – sagde: ”og så må du beholde resten”.
Så blev der takket og bukket. Det havde far
lært os, at man skulle gøre. Det kunne sik-
kert også godt betale sig. Vi havde blå for-
klæde på, som mor havde syet til os. Det var
meget praktisk, dels kunne det skåne tøjet,

men der var også en stor
lomme foroven, som man
kunne have en lille flaske
i eller en pakke smør. Må-
ske var det også for at
man kunne se, hvem vi
var. Far havde også blå
forklæde på. Nogle gange
købte jeg et Anders And
blad i Aalborg, det udkom
om tirsdagen. Det var nu
ikke på min fars opfor-

dring. Han syntes, at det var da noget pjat.
At jeg stadig som voksen kunne finde på at
kigge i sådant et blad undrede ham meget.
Han var egentlig med på fremskridtet, men

en anden ting brød han sig heller ikke om,
det var Coca Cola. Hans opfattelse var, at
det smagte af petroleum! Jeg fandt aldrig ud
af hvorfor netop af petroleum. Vi børn el-
skede det. Det var også noget man kunne
købe når man kom til byen.

Nogle gange på mælketuren – især en kold
vinterdag – kunne far godt finde på at købe
en varm smørkage. Den skulle da købes hos

Skovly 1954

Skovly 2006
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bager Villadsen på Ørstedsvej. Det var en
himmerigsmundfuld. Det var jo ikke lige-
frem hverdagskost for os.

I 1955 fik mor sin egen mælketur i
Frejlev. De første år foregik det med en
trækvogn – specielt bygget til formålet. Der
kunne stå 4 mælkenet ved siden af hinan-
den, 2 og 2. Senere blev der også lavet en
stor slæde med lad på til om vinteren. Det
var nu ikke så tit den kom i brug. Den var
tung at slæbe af sted med, når der var læs
på, men vi børn brugte den, når vi var
mange. Så var det bare med at få den slæbt
op på bakkerne. Mælketuren havde min mor
overtaget efter Baltzen, der ville klare sig
med sine høns på sine ældre dage. Han bo-
ede i det sidste hus, når man kører vest ud
af Frejlev.

Mælketuren foregik på den måde, at far
hentede mælken på mejeriet inden han kørte
for at passe sin tur i Aalborg. Han stillede
noget af mælken i små depoter rundt om i
Frejlev. Så passede det med at mor fyldte
op ligesom hun kom rundt. Vi fik ung pige
i huset dengang, og hun var også med ude
med mælk. Hjemme var der på det tidspunkt
4 børn, nr. 5 var på vej, så der var noget at
se til. Haven var stor, for der skulle dyrkes

alle de nødvendige grøntsager, kartof-
ler mv.

Vi børn kom også med mor på
mælketur i nogen omfang. Til daglig
kunne vi dog ikke, for vi skulle jo i
skole. Da jeg selv kom i skole, fik jeg
dog min egen lille mælketur, som jeg
klarede pr. cykel inden skolegangen.
Somme tider kneb at blive færdig til ti-
den og jeg kom for sent i skole. Jeg var
måske ikke så glad for at komme tidlig
op? Så vankede der skældud af lærer-
inden, og somme tider ryk i ørene. Så-
dan var jo betingelserne. Men jeg turde
ikke beklage mig derhjemme, for jeg

kunne jo bare have stået tidligere op! Det gav
lidt lommepenge. Jeg husker, at der var et
udbringningstillæg på 4 øre pr. flaske, som
jeg så fik. Senere kom jeg også til at gå med
mælkeregninger. Det gjorde vi nu alle sam-
men på et eller andet tidspunkt. Det betød, at
vi kom til at kende de folk, der boede i Frejlev
på det tidspunkt. Vi vidste også hvor vi lige
så godt kunne vente med at komme til tors-
dag eftermiddag! Ellers kom vi bare til at gå
flere gange.

Far afhændede sin mælketur i Aalborg i
1965, for så at blive graver ved Frejlev Kirke
i 12 år. Han overtog da delvis mors tur i
Frejlev, som de hjalp hinanden med, indtil
denne tur blev afhændet i 1969.

De første udstykninger, som jeg husker, var
på Axel Andersens mark. Det var først i tres-
serne. Det kom til at hedde Birkevej; ved
kommunesammenlægningen blev det til
Mozartsvej. På dette tidspunkt var mor be-
gyndt at bruge bilen til at køre mælk ud med
om morgenen før far skulle til Aalborg. Så
kunne jeg lige nå at være med inden jeg skulle
i skole. Om vinteren – når der ikke var frost –
var det ikke altid nemt at køre på Birkevej,
der ikke var asfalteret, ja ikke engang grus-

Det nye hus på Svenstrupvej
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belagt. Det var nærmest et stort muddersøle,
så vi sad ofte fast. Var der så frost og sne, ja
så var der andre steder, hvor det kunne være
svært at holde bilen på vejen. Vi havde dog
aldrig alvorlige uheld. Jeg kan huske, at mor
engang fik kørt bilen fast i sneen, og ikke
kunne få den løs. Da hun opgivende krav-
lede ud af bilen, smuttede jeg ind til rattet
og fik bilen løs igen, så mor kunne køre vi-
dere. Det var vist godt at der var mørkt, for
lovligt var det jo ikke. Men jeg var da lidt
stolt!

Frejlev Skole.

Frejlev skole var nok efter datiden og om-
rådet taget i betragtning en næsten moderne
skole. Da jeg startede min skolegang i 1957
var det meste af skolen forholdsvis ny. Ca. 4
år før var en tilbygning med 2 klasselokaler
taget i brug, således at der var i alt 3 klasse-
lokaler. Lyse og venlige lokaler, et af dem
havde endda mørklægningsgardiner og per-
sienner. Så kunne man se film om dagen! Der

var ansat 2 lærere og en lærerinde – som det
hed dengang. Lærerinden var en vikar, der
rejste ikke så lang tid efter. Dette gentog sig
de første par år. Jeg tror nok at vi nåede at
have 5-6 forskellige, før der i 1959 blev fast-
ansat en lærerinde. Nogle af de vikarer vi
havde haft var studerende og andre, der fik
et midlertidigt vikarjob. En enkelt husker jeg
som værende  en pensioneret lærerinde.  Den
fastansatte hed fru Hansen. Efter den nogen
omskiften for os små purke, var det en dej-
lig oplevelse, dels at få en der blev der, dels
var uddannet til det. Fru Hansen betog os
nok en del. Hun var ung, velengageret, ny-
uddannet samt tidligere spejderleder, og for-
talte af og til historier herfra. Det var noget
nyt for os. Man kan næsten sige, at hun åb-
nede vore øjne for en verden, der var ny for
os.

Skolen havde ikke nogen gymnastiksal el-
ler sløjdlokale. Idræt foregik på den nærlig-
gende sportsplads. Det var kun om somme-
ren der var idræt på skemaet. Jeg kan huske,
at de første par år spillede vi meget rund-
bold. Senere blev det fodbold. Jeg tror det
var præget af den enkelte lærers interesse.
Skolegården var grusbelagt, så her blev fri-
kvarteret normalt anvendt. Ofte med tagfat-
lege, sjippetov, ja endog sanglege blev det
til. Jeg husker, at på en af mine første skole-
dage fandt jeg i skolegården et stykke kridt.
Det var for fristende, så jeg tegnede på væg-
gen med det. En lærer kom forbi og gav mig
en ordentlig omgang, så jeg har nok stået og
”vandet høns”. En af de store drenge kom
og hjalp mig. Han fandt spand og børste, så
væggen kunne blive renset af. De første år
husker jeg, at vores frikvarter altid blev af-
sluttet med, at førstelæreren kom ud på trap-
pen og klappede. Så stillede vi op på række
klassevis, og fik herefter lov til at gå ind.

Skolen var inddelt i 4 klasser på den måde,
at 1. klasse gik for sig selv, medens ”2.

Mælkehandler Baltzen
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klasse” bestod af 2. og 3. skoleårgang, 3.
klasse bestod af 4. og 5. skoleårgang for så
at slutte 4. klasse med 6. og 7. skoleårgang.
Systemet blev dog ændret det sidste år, såle-
des at vi gik en årgang for os selv det sidste
år, det der svarer til 7. klasse.

Når der nu var 3 lærere og 4 klasser der
skulle undervises, måtte der ligesom lidt for-
skydning til i undervisningen for at få det
hele til at gå op. Den første vinter, hvor jeg
gik  i 1. klasse, gik vi i skole om eftermidda-
gen. ”3. klasse” havde fri om lørdagen og
”4. klasse” (=6. & 7.) mødte kl. 7 om mor-
genen, dog kun om sommeren.

Det med lørdagsfri i 3. klasse syntes vi
var fint. For mig og mine søskende bød det
på muligheder for at komme med far på
mælketur – og det var der udover afveksling
i skolegangen også lidt lommepenge i.

Skolen havde traditioner for årlige udflug-
ter. 1. og ”2. klasse” kom således i såvel zoo-
logisk have som i tivoli – begge steder på
samme dag. Da det var i Aalborg foregik tu-
ren med bus. Jeg kan huske at en af dren-
gene engang blev så ivrig efter at kigge på
søløverne, at han tabte  sin taske ned i bassi-
net. Stakkels Kurt der nu fik ødelagt sin
medbragte madpakke var ked af det. En ven-
lig dyrepasser fiskede den våde taske op, men
indholdet var ødelagt. Der var vist nogen,
der delte sin mad med ham. En anden gang
var en af drengene tæt ved at tisse i bukserne
fordi han trods vores forsøg på at hjælpe ikke
kunne finde toilettet i tivoli!

De 2 ældste klasser var på ture der veks-
lede mellem Skagen, Hobro/Mariager, Sil-
keborg/Himmelbjerget og Viborg/Mønsted.
Specielt den første tur, hvor mange af os
skulle opleve at køre i tog for første gang
bliver husket. Jeg kan huske at vi sejlede
mellem Hobro og Mariager. Bagefter gik vi
rundt og sagde: ”Hå do wot i Hobrow?”.

Naboer.

Mine forældres tre nærmeste naboer var
naturligt nok dem man kom til at kende bedst.
Den nærmeste var Jens Tandrup. Han købte
vores gamle hus i 1955. Han var ungkarl og
passede således sig selv. Jens Tandrup var
ikke ked af mad, det vil dem der kan huske
ham kunne bekræfte, alene på han udseende.
Som yngre havde han levet en lidt omvan-
drende tilværelse, idet han havde arbejdet
rundt omkring på de gamle herregårde. For-
inden han købte mine forældres hus, havde
han dog haft 2 andre huse. Han var lidt bange
af sig, fandt vi ud af. Han fortalte nemlig, at
han havde altid sit gevær hos sig i sovevæ-
relset om natten. Han var bange for tyve. Han
havde humor og også en smule selvironi. Han
mente f.eks. at han snorkede så højt, så for-
bipasserende kunne høre det. Det udtrykte
han med følgende sætning: ”Og natlig van-
drere hørte underlige lyde..”. Han havde hjul-
pet meget til på gårdene på egnen, men også
nydt godt af madkunsten. Han yndede at for-
tælle om en slagter der hver gang han havde
været på besøg et sted for at slagte, sluttede
af med at sige: ” Det war wal nåk ei gu grris,
ja den bejst A hår sit!”.

Den næstnærmeste nabo var ”Jens
Pelassen” eller Jens Peter Larsen som han
vist egentlig hed. JensPelassen og Dorthea
havde solgt ejendommen på Restrup Enge
og nød deres otium i Frejlev. Desværre om-
kom Dorthea ved en trafikulykke – hun gik
ud foran en motorcykel – så JensPelassen
henslæbte sine sidste år alene. Det var en stor
sorg for ham. Sin daglige varme mad købte
han af min mor idet han kom hver middag
og spiste med, resten klarede han selv. Han
var god til at flette kurve. Jeg kan huske at
han havde piletræer, hvor han brugte barken
til at binde/flette halmkurvene sammen med.

Den næste nabo var Carl Nielsen. Carl og
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Signe havde ligeledes valgt at nyde deres
otium i Frejlev by. Om sommeren – så snart

vejret tillod det – sov Carl sin middagssøvn
ude i det fri på en gammel ottoman. Han
sagde, at det gav gratis vitaminer. Jeg har
siddet mange gange og snakket med ham.
Han havde god tid og ville gerne snakke med
dem der kom forbi, så det kunne blive til
mange historier. Han havde nu fået den idé,
at en mælkemand som min far måtte tjene
mange penge! Ja, måske så mange, at ban-
ken næsten ikke kunne rumme dem! Ja, fan-
tasien fejlede åbenbart ikke noget, for var
der noget der blev dårligere og dårligere i
disse år, var det salg af mælk. Han havde en
rigtig slibesten med håndsving og vandkar.
Der gik naboerne hen, når leen eller andet
skulle slibes. Carl og Signe havde deres
ugifte søn Christian boende. Han har vel
været et halv hundrede år dengang, tror jeg.

Drastrup Mejeri.

Som nævnt, solgte mine forældre mælk fra
Drastrup Mejeri. Mejeriet blev drevet af Si-
gurd Christensen. Egentlig var det hans far,

der ejede båd Drastrup og Klarup Mejeri.
Sigurds bror bestyrede det i Klarup. Jeg har

altid syntes, at der var
et særligt liv omkring
et mejeri. Det var al-
tid spændende for os
børn at komme der.
Der var maskiner, der
snurrede, dampma-
skine og en mægtig
stor skorsten. Inde i
mejeriet var der natur-
ligvis fyldt op med di-
verse maskiner, og
disse blev drevet af
dampmaskinen. Der-
for var der aksler og
trækremme på kryds
og tværs hen under

loftet. En smørkærne var der jo også. Det var
en sjov indretning, lidt firkantet, hængt op i
2 hjørner som var omdrejningspunktet. Det
så underligt ud, når den drejede rundt for at
kerne smør. Mejeriet var kendt for at have
godt smør. Dog var der nogle gange hvor
smørfremstillingen drillede ”SmørJens”. Så
var han gal, men kærnemælken var da eks-
tra god! Pakningen af smør foregik naturlig-
vis manuelt. Der var et bord, hvor en presse
formede smørret i en firkantet pølse, hvor-
efter de blev skåret ud ved hjælp af en vippe-
mekanisme forsynet med strenge. Forenden
af bordet stod en eller 2 piger og pakkede
smørret ind. Jeg kan huske, at flaske-
påfyldningen blev automatiseret. Det betød,
at så var der én mand til at komme de tomme
flasker i vaskemaskinen. Herefter kørte de
på bånd igennem maskinen og direkte igen-
nem til tappemaskinen, der også fremstillede
kapsler af sølvpapir. Det var sølvpapir i rul-
ler, som blev stemplet ud og gled gennem et
rør ned på flaskerne, hvorefter en slags stem-
pel lukkede dem til. Så var det ”bare” at tage

Drastrup Mejeri
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dem med hænderne og sætte dem i mælke-
nettene.

Ud mod vejen var der en perron. Her kom
vognmændene og mælkekuskene – med
mælkespandene fra landmændene. Spandene
blev vejet og tømt over i store beholdere. Jeg
kan huske den særlige indretning, der løf-
tede spanden op, så den bare skulle vippes.

Mejeriet fungerede egentlig også lidt som
badeanstalt. Der var jo rigeligt med varmt
vand, formodentlig en følge af dampkraften.
Nogle af byens beboere kom og tog bad. Der
var i rummet bag dampmaskinhuset et bade-
kar, som blev flittigt benyttet.

I dag spiser vi nok ikke så meget fedtstof
som dengang. Jeg kan f. eks huske, at hvis
vi kom sent tilbage til mejeriet en lørdag og
var sultne, så var der næsten ikke noget bedre
end at gå ind i kølerummet og skære et par
kraftige skiver ost af og lægge dem sammen
med en centimeter tyk skive smør imellem!
Det skulle skylles ned med en halv liter kær-
nemælk, hvor vi først drak en ordentlig
mundfuld, for herefter at fylde op med pi-
skefløde og så ryste det lidt. Det kunne jeg
vist ikke klare i dag!

Om tirsdagen plejede min far at afregne
ugens mælkesalg. Det var mejeristen selv,
der stod for denne afregning. Han var en stor
godmodig mand, der ofte stak os børn en 25-
øre, hvis vi da ellers fik lov til at følge med
ind på kontoret. Han var i det hele taget ikke
bange for at hjælpe folk, også selv om det
kunne gå ud over ham selv. Engang kom han
forbi min fars bil, der havde fået utæt køler.
Så sagde han: Det er noget værre noget. Hvis
du nu tabte en hammer ind i køleren, så kunne
vi jo lade forsikringen betale en ny! Det ville
far dog ikke, selv om det var velment. Meje-
risten var nemlig også forsikringsmand. Jeg
kan også huske engang, hvor jeg lige havde
fået kørekort. Jeg ville køre de tomme fla-
sker hen på mejeriet en lørdag eftermiddag.

Der var faldet lidt sne og jeg var uerfaren
bilist. Resultatet blev i hvert fald, at jeg ram-
lede ind i en stabel tomme olietønder, der
hvor jeg skulle have drejet ind  til mejeriets
gård. Tønder buldrede ned omkring mig,
forskærmene var trykket ind og stemning hos
den nybagte bilist var også trykket!

Hidkaldt af olietøndernes buldren kom
mejeristen og kiggede på. Han fornemmede
åbenbart hurtigt mit dilemma og forsøgte
undsætning med at sige: Det skal du ikke
være ked af, vi anmelder det bare til forsik-
ringen, så koster det ikke din far noget! Jeg
måtte beklageligvis meddele ham, at far
havde kort forinden sagt sin kaskoforsikring
op, dels på grund af præmiestigning, dels på
grund af bilens alder. Nå men jeg fik en læ-
restreg og en gammel skolekammerat kunne
hjælpe mig med at rette bilen op for små
penge.

Forretningslivet i Frejlev.

Dengang var der flere forretninger og virk-
somheder i Frejlev end nu. Den nærmeste
virksomhed var vognmanden – Lauge
Klitgaard. Han havde røde lastbiler med sorte
skærme. Han malede selv sine biler med en
støvsugersprøjte. Første gang han fik en
dieselbil – det var en Bedford – syntes vi, at
det var et vældigt spektakel fra den motor.
Han fik også biler med tiplad, så slap han
for at skovle sand og grus af igen. Senere fik
han anhænger – jeg kan huske at der stod C.
M. Nielsen på den, da den kom hjem. Vi le-
gede ofte i bilerne når de ikke lige var ude at
køre. Det skete et par gange at jeg fik lov til
at komme med ud at køre. Engang skulle vi
køre helt til Blære efter sten. Det var med
anhængeren efter, det syntes jeg var vældigt
sjovt.

Brugsen rummede dengang også en
grovvareafdeling. Netop grovvareafdelingen
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syntes vi børn var spændende, for her kørte
lastbiler til og fra. På et tidspunkt havde brug-
sen sin egen lastbil med chauffør. Det var en
Austin- senere en Ford Thames - og chauf-
føren hed Folmer. Senere overtog vogn-
manden kørselen og chaufføren fulgte med.
Inde i butikken var der en lang disk, hvor
man henvendte sig for at handle. De fleste
havde ”bog”. Mor skrev ind i bogen hvad
hun ønskede, så blev der sat beløb på af eks-
pedienten, så man senere kunne betale. I dag
bruger vi dankort for ikke at rende rundt med
kontanter.

Da byen jo ikke var så stor, kendte man
naturligvis altid ekspedienterne og eleverne.
Nogle af dem har jeg senere mødt andre ste-
der. Det var oprindelig en gammel brugs fra
1800-tallet, men da lå den på den anden side
af vejen, der hvor jeg husker ”centralen” lå.
På centralen regerede Lars Bendt og Mar-
grethe. Vi skulle jo bede dem om at få for-
bindelse til dem vi ville tale med, men så kom
der automattelefon med drejeskive. Lars
Bendt fik derfor mere tid til at handle på
kvægtorvet.

Der var også en købmand. Oprindelig
havde han også grovvarer, men det

afskaffede han på et
tidspunkt. Jeg kan hu-
ske, at nogle af byens
mandlige indvånere
godt kunne lide at
mødes hos købman-
den og få sig en øl
sammen. Måske var
de sendt hen for at
handle af konen –
hvad ved jeg – men
der blev situationen i
verden drøftet. Der
blev vel også udveks-
let underretninger om
hændelser og formod-

ninger i byen. De stod pænt i den ene ende
af butikken, alt medens øvrige kunder kom
og gik. Det indbyder de moderne supermar-
keder vist ikke til …

Byen havde også en slagter. Her kunne
man ligeledes blive ”skrevet”. Engang skulle
min kusine hente slagtervarer til sine foræl-
dre. Da hun skulle til at gå, spurgte slagte-
ren, om det skulle skrives til mælkemanden.
Nej-nej – det er til mor og far – var svaret.
Min kusine lignede mine søstre, så derfor tog
han fejl.

Byens frisør var gift med byens damefri-
sør. Det var praktisk, så var de begge i samme
hus – lige over for bageren. I teorien kunne
ægtefæller følges ad til frisør, men det kan
jeg nu ikke huske at de gjorde. Der var ikke
noget, der hed tidsbestilling. Man kom bare,
og så ventede man på, at han fik tid, ja for
han var skam alene om at klippe. Når vi børn
kom, blev vi sat op på et bræt, der var lagt
tværs over armlænene. Her blev der i vente-
tiden udvekslet nyheder om næsten alt. Man
skulle jo fordrive tiden med noget mens man
ventede. Sjovt nok, så var frisører altid godt
orienteret om byens ve og vel ..

Bager Olsen havde sin butik nær ved

Brugsen i Frejlev



19

cementstøberiet. Her kunne vi børn købe slik,
når vi da havde penge til det. Men vi skulle
nu helst ikke stå forlænge for at vælge ud, så
fik vi besked! Jeg kan nu godt forstå det i
dag.

Cementstøberiet og grusgraven var der
også. Det var et sted, hvor der næsten altid
var trafik. Det var sjovt at se på, når de hånd-
terede de mange maskiner. Der var læsse-
maskiner, mørtelanlæg og grusharpe. En stor
slæbeskovle hentede sandet ind til grushar-
pen via kabeltræk. Ovenfor sandgraven var
der en gravemaskine bygget på en gammel
lastbil, en Triangel. Jeg kan huske, at maski-
nen kom, den var imponerende at se på. Det
var også sjovt at se på, når der kom kalk-
biler, der skulle bakkes op af rampen til
mørtelværket med anhænger. Det syntes vi
var utroligt at de kunne det!

Boligen til det gamle cementstøberi, der
nu for længst er revet ned, rummede en lej-
lighed på første sal, hvor saddelmageren bo-
ede. Han hed Andersen, jeg kan kun huske
ham som en ældre mand. Jeg kan huske, at
der blev polstret møbler.

Der var 2 grusgrave mere, men der kom
jeg ikke så meget. Det var nok mere stille
for os børn at se.

Vi måtte dog aldrig gå ovenfor sand-
graven. Det var for farligt. I den vest-
ligste grusgrav – jeg tror ikke at der var
helt så stor aktivitet – kan jeg huske at
de unge mennesker kørte race med de-
res motorcykler. Vi stod på højene om-
kring og så på, det så dristigt ud, og
engang var der også en af de modige
der væltede med sin motorcykel. Jeg
kan huske at han skyndte sig at køre
hjem, for han havde vist slået ryggen.

Imellem grusgravene er der stadig et
værksted. Dengang var det primært et
autoværksted men også med reparation
af traktorer. I stuehuset var der en slags

butik, hvor man kunne købe lidt reservedele
og cykler samt lidt udstyr hertil. Jeg købte
min første nye cykel her. På et tidspunkt fik
mekaniker Kjærsgaard forhandling af Bukh
traktorer. Der blev moderniseret og snart ef-
ter fik han også forhandling af Toyota biler.
De så lidt fremmede ud, når man nu var vant
til at se Obel, Ford, Morris osv. Men man
må da sige, at det blev en succes, det kan
man stadig se.

Ved siden af mekanikeren boede maler
Møller. Ham husker jeg også som søndags-
skolelærer i Frejlev Missionshus. Jeg kan
stadig se ham for mig, gå frem og tilbage, alt
imens han sang for på: Højt lyder over land
og by nu kirkeklokkens klang …Han er et af
de få mennesker, jeg har hørt om, der var
dybt engageret i både Indre Mission og i So-
cialdemokratiet. Han kørte oprindelig rundt
på en knallert. Det var sådan en ”røvskubber”
med nummerplade bagpå og foran over for-
skærmen. Senere kom der en bil til. Jeg tror
nok at han byttede sig til den, da mekanike-
ren manglede jord til at udvide på. Det var
en bil som en høj gammel Ford eller sådan
noget.

Overfor mekanikeren boede snedkeren.
Han var kendt for at være dygtig og akkurat.

Installatørens hus. Butikken er i baghuset



20

Man sagde, at når hans lærlinge først havde
gennemgået deres uddannelse hos ham
kunne de deres kram. Hvis man kom og
skulle bruge et stykke glas, kunne det hænde,
at han var ude for at arbejde et andet sted.
Men konen gik ikke af vejen for at skære et
stykke glas til, hvis det bare var det.

På hjørnet af vejen til skolen er der et hus
som dengang egentlig rummede 3 virksom-
heder. En trikotageforretning blev drevet af
fru Nielsen. Ja, sådan hed hun i byen. Hen-
des mand var byens elektrikker, (installatø-
ren) og derfor kendt som Installatøren. De-
res søn Gunner Duus Nielsen havde opbyg-
get sin egen forretning med slibning af plæ-
neklippere. Han havde en maskine, som han
brugte til at slibe med. Den måtte vi aldrig
se. Døren blev omhyggelig lukket ind til den
når vi kom. Der var altid lidt spændende der.
Måske især fordi vi vidste , at vi ikke måtte
komme ind i det allerhelligste. Blandt os børn
forlød det, at han havde selv opfundet ma-
skinen og var bange for at andre skulle lure
ham kunsten af.

Ved det næstsidste hus i byen – når man
kører vestpå – var der en såkaldt ishytte. Et

lille flytbart hus i træ,
hvor man kunne
købe is, slik og soda-
vand. Det blev ste-
det, hvor børn og
unge kunne finde på
at mødes for at ordne
verdenssituationen.
Der var en ring-
klokke udenfor, så
hyttens indehaver
ikke behøvede at op-
holde sig der hele ti-
den. Hytten er for
længst væk, tiden er
vist løbet fra den
slags, men de var vel

i næsten hver by.
Der var en liden by, i byen var en smed. Ja

Marius var nu godmodig nok, så ingen sam-
menligning her. Smedjen er stadig nem at få
øje på i den østre del af Frejlev, tæt ved kir-
ken. Her har man gennem tiderne skoet he-
ste, repareret slåmaskiner og landbrugsvogne
og meget mere. Smeden havde engang en
gammel Skoda varebil, det var ikke noget
man så så tit dengang.

Næsten over for smeden var der en auto-
maler eller ”Dukkelakkeren” som han også
blev kaldet. Der stod ”Frejlev Ducolakkeri”,
hvor duco er latinsk ord for cellulose, som
indgik i malingen. Det må have været et slid-
somt arbejde, da der skulle slibes og males
af flere gange, hvor slibningen naturligvis
foregik med håndkraft. Oprindelig havde
Møller købt værkstedet af ”Bil-Madsen” der
boede ved siden af. Sidstnævnte var en af de
brødre, der var med i at drive rutebil på Aal-
borg-Løgstør-ruten.

Frejlev Kirke.

Der er mange, der siger, at Frejlev Kirke

Frejlev set fra vest. Mekanikeren til højre
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ligger i et hul, men sådan er den ikke byg-
get. Oprindelig lå byen nedenfor, og set her-
fra ligger kirken faktisk på en mindre for-
højning.

Præsten som konfirmerede både mig og
min mor hed Sv. Aa. Reerslev. Han var også
forfatter og har således skrevet en del bøger.
Han var desuden en slags foregangsmand for
byens ungdom, idet han stiftede en konfir-
mandklub, som tog på rejser, både mod nord
og mod syd. Så optog han smalfilm, som vi
kunne se i Forsamlingshuset. Det var spæn-
dende, når man nu ikke havde været med
selv. Da jeg selv blev konfirmeret, var disse
ture holdt op, men det var også kort før han
gik på pension.

Dengang var der stort set kun syd-
indgangen, der kunne benyttes til ”pæn
brug”. D.v.s at man parkerede på pladsen op
mod landevejen og gik den vej ind til kir-
ken. Den nuværende vestre indgang var bare
en mark, godt nok med at par låger som ud-
gang. Men det var mest til arbejdskørsel og
lignende. Når man kørte ned på parkerings-
pladsen, lå der lige før lågen et hus på ven-
stre side. Her kan jeg huske, at familien Niss
har boet, først de yngre, så forældrene for til
sidst at efterlade huset til en ugift søn. Huset
er borte, men har desuden tidligere været
graverbolig.

TV-masten.

De første år var vi én af de nærmeste na-
boer til TV-station Frejlev. Det var ikke no-
get, vi mærkede så meget til, men lidt privi-
legier gav det da. Adgang forbudt stod der
ved indkørslen. Men vi måtte godt passere
dette, især når vi vidste hvem, der var på
vagt! Lørdag eftermiddag var det populært
at gå derop og se Familien Flintstone på TV.
I sort-hvid naturligvis. Men for os var det
spændende, da vi jo ikke selv havde fjern-

syn. Vi blev så godt kendt med de ansatte, at
hvis vi havde brug for hjælp, ja så vidste vi
godt, hvem det kunne gå an at spørge. Jeg
fik f.eks engang foræret en defekt lodde-
kolbe. En forespørgsel om hvorledes jeg
skulle reparere den, afstedkom, at jeg fik den
lavet, ved hjælp af billige reservedele. Man
skal huske på, at der var altid 2 mand på vagt
i TV-udsendelsestiden, udover at der også var
bemandet i en del af radiosendetiden. De
mange vagter gave derfor en del ventetid,
hvor man godt kunne være heldig at få tid til
at udrette et og andet. Kravle op i tårnet
gjorde vi ikke, det vidste vi godt var helt for-
budt, men engang ved et åbent-hus arrange-
ment dristede jeg mig selv et lille stykke op.
Da jeg kom til de første barduner, kiggede
jeg ned, og nu syntes jeg lige pludselig, at
det var bedre at være på jorden … siden har
jeg ikke prøvet!

Selve byggeriet af tårnet husker jeg også.
En påspændt kran løftede elementerne på
plads, hvorefter den blev flyttet en tak op.
Det var en T-formet kran, og vi har af og til
set byggelederen – vi kaldte ham Bornhol-
mer-Hansen – stå på  kranen og vinke ned.
Noget dristigt, må man sige.

Indvielsen af masten gik jeg desværre glip
af. Hele familien var inviteret til Aalborg,
hvor min onkel allerede havde anskaffet sig
et TV-apparat, og hvor det hele blev sendt.
Men jeg havde åbenbart overhørt et eller
andet for jeg var gået hen til en legekamme-
rat og kom først hjem, da hele familien var
kørt! Men familien kom hjem og fortalte til
min store ærgrelse, alt det de havde set i TV!

Når der var tordenvejr, kunne vi være hel-
dige at se, når lynet slog ned i masten – det
så flot ud, men var også en smule skræm-
mende. Vi var ellers ikke bange i tordenvejr
derhjemme, for det blev sagt, at Tv-masten
var én stor lynafleder for os. At stå der tæt
på, som vi jo boede, og bare kigge på, når
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skyerne sejlede forbi, kunne også godt være
betagende. Jeg husker engang min lillesø-
ster kom grædende ind og sagde at
”fjernsynsmasten vælter..”.

Nede ved åen.

Neden for Frejlev løber Hasseris Å. For
os hed den bare åen. En af mine legekam-
merater holdt meget af at gå derned og lege
og også fiske lidt. Vi fangede godt nok ikke
rigtig noget, men det var da sjovt at prøve.
Længere nede af åen var der en lille
opstemning for at bremse vandhastigheden
vel sagtens. Men for os var det nede ved
vandfaldet! Da vi blev dristige nok, vovede
vi os ud i det for at bade. Vi skulle passe på,

hvor vi gik, for nogle landmænd ville ikke
have, at vi trådte på markerne, medens an-
dre var ligeglade. Om rådet ved åen føltes
spændende og anderledes. Åen er neden for
den gamle fjordskrænt, hvor Limfjorden i
oldtiden har gået til.

På landet.

At komme ud på gården og få lov til at
være med, var altid spændende. Ud over min
legekammerat, havde jeg 2 onkler, der havde
landbrug ikke så langt væk. Der blev da lej-
lighed til at hjælpe med i høst og med at tage
kartofler op og luge roer mv. Det var en an-
derledes beskæftigelse end derhjemme, hvor
vi kunne gå til hånde med havearbejde,
mælkeudbringning og vande mink.

SØNDAGSSKOLE

Min lillesøster og jeg gik om søndagen i
søndagsskole i Missionsforbundets missi-
onshus i vores barndomsby, Tostrup. Mis-
sionshuset hed Tabor, og indtil for nylig
troede jeg, at det var babtisterne, der drev
både missionshuset og søndagsskolen.

Hvorom alting var: Søndagsskolen blev
ikke drevet i folkekirkens regi. Det vidste
vi godt, men vi vidste også, at søndagssko-
len handlede om ca. det samme som folke-
kirken – og at vore forældre mente, at vi
havde godt af at gå i søndagsskole under
alle omstændigheder.

Missionshuset bestod af en lille sal, en
stor sal, et køkken og en gang. Søndags-
skolen foregik i den lille sal. Den blev le-
det af Peter Christensen, der var husmand i
St. Restrup. Han var en meget rar mand og

en god fortæller.
Søndag morgen havde vi hjemme hos os

fået rundstykker, som var hentet ved Brug-
sens bagindgang. Rundstykkerne var i for-
vejen bestilt hos bageren i Nibe og var an-
kommet med rutebilen tidligt søndag mor-
gen.

Min søster og jeg fik vort pæne tøj på,
fik håret redt, flettet og ”sløjfet” i toppen
og fletningerne. Senere blev vi klippet og
blev herefter bare friseret og set efter for
evt. støv i ørerne.

Jeg husker specielt, at jeg stod ude ved
vejen iført lyseblåblomstret sommerkjole,
som min mor selv havde  syet, og ventede
på, at min søster skulle blive klargjort til
søndagsskolen. Solen skinnede naturligvis
som altid dengang fra en skyfri himmel –

Af pensioneret skoleinspektør Henny Janum
Svenstrup
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og jeg syntes, livet var skønt.
Søndagsskolen startede kl.10 med, at vi

sang et par salmer. Herefter krydsede Peter
Christensen de tilstedeværende børn af.
Denne afkrydsning var ikke uvæsentlig,
for kun ved flittigt fremmøde fik man en
gave ved årets juletræsfest (min søster og
jeg fik altid en gave). Herefter fik vi fortalt
beretninger fra både det gamle og det nye
testamente – og der var også tid til spørgs-
mål og snak om fortællingen. Som afslut-
ning sang vi igen et par salmer. Nu var
klokken blevet 11, og vi gik hjem til
søndagsmiddagen. Hos os fik vi ofte hak-
kebøf - efterfulgt af budding med saftsovs
- om søndagen.

At vi herefter ikke måtte høre radioens
ønskekoncert som alle andre var bare så
træls.

Når julen nærmede sig, stod både min
søster og jeg til at få en gave ved søndags-
skolens juletræ i Tabor 4. juledag. Der var
dog hvert år det skår i glæden, at vi hellere

ville til byens juletræ i forsamlingshuset
ved Brugsen. Her var der dans, og alle de
andre piger i byen fik taftkjoler til dette
julearrangement. Men… Vi måtte ikke del-
tage i denne julefest.

Vi deltog med vore forældre i søndags-
skolens juletræsfest i pæne, hjemmesyede,
uldne kjoler med læg. Vi modtog julega-
ven som tak for flittig deltagelse i søn-
dagsskolen året igennem, mens vi tænkte
på taftkjolerne og ballet i forsamlingshuset
ved brugsen. Hvem der dog bare kunne
deltage der?

Om søndagsskolen fik nogen betydning
for mit videre liv er svært at sige. Den blev
en del af min barndom, som jeg husker
som god, fordi den indeholdt så mange
gode historier og salmer – og som trist,
fordi den gav mig en julefest, der ikke var
nær så sjov som den, alle de andre ople-
vede med dans i forsamlingshuset.

Missionshuset Tabor, Tostrup
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Hvem er de nydelige herrer her på billedet?
Det ligner et sogneråd, en bestyrelse eller lignende. Vi mener at vide, at herren på første

række, nummer 2 fra venstre, er Marinus Thorsted, som boede på Tjelevej i Sønderholm.
Men vi kender ikke de andre.

Er der nogen, der har viden om, hvem de øvrige på billedet er, og hvorfor de er foto-
graferet sammen, anmoder vi om at få oplysningerne, enten på mail:
lokalarkiv.sonderholm@mail.dk, eller ved at overgive dem til et af bestyrelsesmedlemmerne.

LANDSBYFORENINGEN ST. RESTRUP, EJENDOMMENES OG HUSENES HISTORIE

Som anført i „Året der gik“, har Landsbyforeningen startet et projekt „Ejendommenes og
husenes historie“, hvor man forsøger at få de nuværende beboere i St. Restrup til at skrive
deres egen ejendoms historie. Til det formål er der lavet en skabelon, der kommer til at ligge
på Langsbyforeningens hjemmeside. Arkivet er meget interesseret i det projekt, og vi vil
gerne foreslå andre at anvende skabelonen som grundlag for at skrive deres ejendoms histo-
rie, også selv om de ikke er bosat i St. Restrup.

Vi har lagt en skabelon ind i alle de husstandsomdelte eksemplarer i Bjergposten; den
kunne evt. anvendes som udgangspunkt.

Bestyrelsen
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BERETNING OM ENLIGE KVINDERS VILKÅR PÅ SØNDERHOLMEGNEN OMKRING 1800-
TALLET.

Min bedstefar fortalte, at sidst i 1800 tal-
let boede der en del enlige kvinder i Sønder-
holm. De blev ofte benævnt med øgenavne,
som var almindeligt brugt dengang. Der var
Frendrup Dorthea, Kaja, Duun Else, Duun
Stinne, Mølle Trine og Mikkel Ane. Fælles
for dem alle var, at de var på ”Sognet”, som
man sagde dengang, når de levede af social-
hjælp.

En gang om ugen kom de ind til min bed-
stefar og fik 2 kr. En beskeden ydelse fra
sognerådet. Ellers gik de fra gård til gård og
tiggede mælk, brød, gryn og sul; en ynkelig
tilværelse at byde dem.

Frendrup Dorthea boede i et lille stråtækt
hus, hvori der var et fast bord, en bænk og
en alkoveseng. Hun havde fem høns og en
ged, som gjorde, at hun var selvforsynende
med mælk og æg til husholdningen. Både ged
og høns var inde i stuen om natten, hvor de
bidrog til både underholdning og varme.
Hver morgen fejede hun murstensgulvet,
hvorefter der blev strøet nyt tørt sand på.

Kaja var svensker og boede i fattighuset.

Hun havde 7 børn med 7 forskellige fædre.
Herregårdsbørsterne på St. Restrup, hvoraf
flere var udlændinge – mest svenskere og
polakker, besøgte hende ofte, fordi hun var
utryg ved at være alene om natten.

Duun Else syede sko for at tjene en ekstra
skilling, og Duun Stine vaskede for folk. Hun
klarede bl. a. storvasken for mine bedstefor-
ældre og det fik hun 1 kr. om dagen for. Jo,
de havde sandelig en kummerlig tilværelse.

Duun Stine havde desuden en evne til at
kunne læse over syge mennesker eller dyr,
en slags klog kone. Det fortælles, at da hun
lå for døden, lå hun syg i flere dage og kæm-
pede med døden; hun mente det var fordi hun
engang havde bedrevet noget ulovligt. Hun
sendte da bud efter Duun Else, og gav hende
besked på at tage en glød fra komfuret på et
fejeblad, som derefter blev anbragt under
hendes seng. Kort derefter sov Duun Stine
stille ind.

Af Svend Stoffersen

SØREN SUS

Af pensioneret skoleinspektør Henny Janum
Svenstrup

En kendt mand på egnen var Søren Sus.
Jeg har ingen nøjagtige data om Søren Sus,

men jeg tror, han var på alder med min far,
der var født i 1907.

Søren Sus boede, da jeg var barn, i
”kommunehuset” ved Sønderholm Hedevej.

Dette hus har sikkert været en slags fattig-
hus eller husvildehus.

Søren købte spiritus for sine penge.
Han vandrede rundt i omegnen iført gam-

melt, beskidt tøj og gummistøvler, tandløs
og ofte meget beruset. Han blev ofte invite-
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i høsttiden. Han spiste selvfølgelig også hos
os, når han arbejdede for os.

Vi børn følte os lidt utrygge ved Søren Sus.
Han var helt anderledes end alle andre, vi
kendte. Vi havde aldrig hørt om, at han gjorde
nogen fortræd, men alligevel var han sær,
snøvlende og truende i vores bevidsthed. Vi
undgik at møde ham, hvis det var muligt.

Der gik mange historier om Søren Sus –
og vi oplevede, at han med jævne mellem-
rum kom i folkemunde på grund af sit helt
specielle liv og adfærd. Ikke mange havde
ondt af Søren. Han kunne bare lade være med
at drikke og påtage sig reelt arbejde i stedet
for. Sørens mærkelige fuldemandsopførsel
var anledning til mangen god latter ved sam-
menkomster på egnen.

Søren ‘Sus’ Sørensen

ret på middagsmad i mit hjem – uanset hans
tilstand.

Ind imellem slap pengene op, og Søren
blev ædru, til han igen fik penge. I sådanne
perioder påtog han sig arbejde på gårdene.
Det hændte også, at han hjalp til hos os – fx

Min familie morede sig også af og til over
Søren.

Min far fortalte fx om en oplevelse, han
havde som mælkekusk. Da min far en mor-
gen kom til mejeriet i St. Restrup med mælk,
lå Søren i vejgrøften og sov gårsdagens rus
ud. En højskoleelev fra St. Restrup Højskole
var på morgenvandring. Han puffede til Sø-
ren og spurgte, om han kunne hjælpe ham.
Søren slog øjnene op og så, at den mand, der
stod bøjet over ham, var sort. Søren havde
aldrig før set en sort mand. Han kom vak-
lende på benene, stirrede skrækslagen på
manden og tog flugten. Han troede ikke sine
egne øjne, og har måske netop den morgen
overvejet at holde op med at drikke.

Mange år senere, da min mand Erik og jeg
var på weekendbesøg hos mine forældre i
Tostrup i 63/64, hjalp Erik min far, der var
ved at male stuehusets pandepladetag. Far
kunne ikke nå det øverste stykke på tagryg-
ningen. Stigen var for kort. Derfor holdt Erik
stigen med hænder og skuldre, mens far ma-
lede det sidste stykke af taget. Netop som
dette foregik, kom Søren Sus ind i gården.

”Har du en 10-øre”, spurgte han Erik. Nej,
det havde Erik ikke.

Søren mumlede lidt og spurgte så: ”Vil du
ha  ́no  ́tæsk?”

Erik, der ikke vidste, at Søren ikke var vol-
delig, begyndte at tænke på, hvad der ville
ske med svigerfaderen på stigen på taget,
hvis Søren angreb ham. Der skete ingenting,
for Søren forlod mumlende gårdspladsen
uden videre.

Mange år senere, da jeg var lærer på Sven-
strup Skole, kom Søren Sus som gammel
mand ind i skolegården i det store frikvarter.
Han var også en kendt person i Svenstrup,
og også her var børnene lidt utrygge ved ham,
fordi han var anderledes. Søren vandrede
rundt i skolegården, mens han uafladeligt
gentog: ”Aviserne strejker i dag”. Det havde



27

han ret i. Aviserne udkom ikke den dag på
grund af strejke. Jeg havde gårdvagt og un-
drede mig over, at Søren Sus stadig fulgte
med i den slags ting – trods betydelig beru-
selse i lange perioder af hele sit voksenliv.

Selv om der ikke blev nydt alkohol i mit
hjem, fordømte vi ikke Søren. Han var et lige
så værdigt menneske som alle andre i vort
lokalsamfund. Hans liv havde bare formet

AFHOLDSFORENINGENS MASKEBAL

I vinteren 1904 holdt Sønderholm
Afholdsforening et maskebal, som var det
første på egnen. Der var naturligvis præmier,
både for den smukkeste dame og den mor-
somste herre. Der var overfyldt med men-
nesker.

Den smukkeste dame blev Anders Pisen’s
datter, Petrea (Senere Petrea Andreasen).
Murer Martin Henriksen (senere arrest-
forvalter i Nibe), der var i Afholdsforenin-
gens bestyrelse og boede på Rimmen, hvor
der senere blev smedie, løftede Petrea højt i
vejret for at alle kunne se hende. Hun var
vel dengang 17-18 år; nu er hun over 90.
Hvilken rolle hun spillede eller foregav, kan
jeg ikke huske.

Mellem de maskerede var der efterhån-
den blevet ikke så lidt røre og morskab. En
person i en prangerfrakke og trækkende med
en vædder praktisk talt huserede nede mel-
lem de maskerede på gulvet; stadig træk-
kende med vædderen, der åbenbart var godt
dresseret. Han huserede også mellem tilsku-
erne, og ville sælge vædderen. Der var jo
mange børn blandt tilskuerne som var helt

bange for ham. De fleste troede at det var en,
der tilfældigt var kommet forbi ad landeve-
jen, og havde misforstået det hele. Bestyrel-
sen blev enige om, at han naturligvis skulle
have 1. præmie for komisk maske; den for-
tjente han, men kun hvis han hørte til egnens
befolkning. Far der jo var formand måtte ned
og se at få dette at vide. Til at begynde med
blev han i rollen, men fortalte hviskende
hvem han var. Kort tid efter faldt maskerne,
og der stod så manden med vædderen. Det
var Jens Munk fra Porsheden, som tjente hos
Frants Larsen i Nyrup, den anden vestre gård.
Jens Munk, der havde spillet rollen på me-
sterlig vis var jo bror til Lars Munk i Sønder-
holm.

Der blev nu drukket kaffe, og jeg tror også
at kaffe og chokolade var på billetterne. Men
det gav alligevel en del penge i
Afholdsforeningens kasse.

Det var det bedste maskebal der har været
i Sønderholm.

Af Aksel Nielsen

sig anderledes end de fleste andres.
Vi lærte således som børn ikke at for-

dømme folk, der ikke havde kræfter til at tage
kampen mod svære livsvilkår op – og derfor
gav pokker i samfundet og levede, som de
nu kunne. Søren Sus var et sådant menne-
ske.

Hvordan Søren endte sit liv, ved jeg ikke.
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FORENINGSARRANGEMENTER I 2007

GENERALFORSAMLINGEN

Foreningens årlige generalforsamling afholdes onsdag den 14. februar 2007 kl. 19.30 i
Sognesalen i Nørholm.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffen.

BESØG I NIBE KIRKE

AFTENTUREN 2007 GÅR TIL
LINDHOLM HØJE

ONSDAG DEN 13. JUNIM 2007 KL. 19.00

Lindholm Høje er et af Danmarks mest markante monumenter fra oldtiden. Siden oldti-
den var højene blevet dækket af et op til 4 meter tykt lag flyvesand. Siden 1889 har man
vidst, at der under sandet lå en gravplads. Den blev udgravet i årene 1952-58.

I 1992 åbnede Aalborg Historiske Museum en omfattende udstilling om Lindholm Høje
i den nye museumsbygning. Museumsinspektør Tommy Jensen vil tage os på en tur op på
bakken med gravhøjene og derefter på en rundvisning på museet, hvor man kan se, hvor-
dan landsbyen har set ud gennem tiden, hvordan dens indbyggere gik klædt, hvordan de
dyrkede deres jord, hvilke husdyr de holdt, hvordan begravelserne på gravpladsen foregik
og hvordan en række af dagligdagens gøremål blev grebet an.

Efter rundvisningen vil der være kaffe med kringle i museets cafeteria. Der vil være en
entré pr. person på kr. 50,00 inkl. kaffe og kage.

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

Den 17. april 2007 kl. 19.00 vil vi tage på aftenbesøg i Nibe Kirke, hvor Villy Kjær vil
vise os rundt udenfor og indenfor kirken og fortælle om kirkens historie og de mange spæn-
dende ting, der er at finde i kirken.

Efter rundvisningen er der mulighed for at drikke aftenkaffe sammen på Torvekaféen i
Nibe.

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.

Arkivets postadresse og beliggenhed er: Lokalhistorisk Arkiv
Stadionvej 2, Sønderholm (ved skolen).
9240 Nibe
tlf.: 9834 2211
e-mail: lokalarkiv.sonderholm@mail.dk

ARKIVETS ÅBNINGSTIDER




