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ÅRET DER GIK

kan kontaktes følgende steder:

FORENINGENS BESTYRELSE

Frejlev: Formand Bent Elkjær, Smetanasvej 4, Frejlev Tlf: 9834 3879

Sønderholm: Henning Skak Thrysøe, Niels Buggesvej 20 9834 1924

Karen Hansen, Sønderholm Hedevej 70 9834 1141

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

Kasserer Mogens Ejersbo, Nibevej 379 9834 1997

Nørholm: Næstformand Karsten Mortensen, Mariehønevej 3 9834 1180

Tostrup: Inge Louise Nielsen, Tostrupvej 181 9834 1137

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

Lis Dalsmark, Vestervej 27, Sønderholm 9834 1076

Der var god tilslutning til generalforsamlin-
gen i Frejlev Kirkecenter. Formanden, Poul
Staun, berettede om årets medlems-
aktiviteter, der begge var meget velbesøgte.

Ved besøget i Gjøl Kirke gav sognepræsten
Lone Krogsgård en meget interessant rund-
visning og gennemgang af kirkens historie.

Aftenturen i 2008 gik til Lille Vildmose-
centret, hvor vi startede med at køre en tur
til tårnet ved Tofte Sø, hvor vores guide,
Bent, gav en orientering om søen og dyreli-
vet deromkring.

Herefter tog vi tilbage til Vildmosecentret,
hvor vi fik en gennemgang af Vildmose-
centrets historie og fik lejlighed til at gå
rundt på egen hånd og besigtige centret,
inden vi fik kaffe.

Formanden, Poul Staun, og Emmy Jensen
fra Nyrup ønskede ikke genvalg. Valget
resulterede i at Bent Elkjær nyvalgtes til
bestyrelsen. Desuden blev Karsten Mor-
tensen, Nørholm, samt de to tidligere
suppleanter, Karen Hansen og Inge Louise
Nielsen, valgt ind i bestyrelsen og Tove
Bang Nielsen, Nørholm, og Lis Dalsmark,
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Sønderholm blev valgt som suppleanter.
Bestyrelsen konstitueredes siden med Bent
Elkjær som formand. Bent Elkjær er meget
vidende om lokalhistorien i området og
desuden uhyre produktiv med lokal-
historiske beskrivelser. Det er meget glæ-
deligt for arkivet, at Bent Elkjær erklærede
sig villig til at påtage sig formandsposten.

Efter afviklingen af generalforsamlingen
holdt Peter Jørgensen, Godthåb, et særde-
les spændende og engagerende foredrag
om Svenstrup – Hvalpsund jernbanen.
Banen startede i 1899 fra Svenstrup til Års
og tre år senere kørtes helt til Aalborg
banegård. I 1910 blev banen forlænget til
Hvalpsund. Her stoppede den og toget
skulle vendes på drejeskiven for at køre
tilbage igen. Men der var tit problemer
med drejeskiven, og så måtte man køre
toget om bord på færgen, der havde spor på

dækket, og færgen måtte sejle ud og vende,
så toget kunne køre om bord og tøffe til-
bage til Aalborg. I de første knap 20 år var
der overskud på togdriften, men herefter
underskud, som måtte betales af de berørte
kommuner. Da underskuddet i 1968 blev
på over 2 millioner sagde kommunerne
stop, og jernbanen blev nedlagt i 1969.

I starten af det forløbne år fik vi vore arki-
valier flyttet ind i vores nye magasinrum,
hvilket har gjort, at vi har langt bedre for-
hold for vores arkivalier og meget mere
plads i arkivet til arbejde og besøgende.
Det har vi også behov for nu, hvor der er 5
– 6 personer til stede på vores ugentlige
arbejdstirsdage. For at vi kan komme til at
få noget mere arbejde gjort, har vi investe-
ret i mere IT udstyr. Vi har haft den glæde,
at såvel Spar Nord som Nordea har givet
os økonomisk støtte til vores arbejde.

HISTORIEN BAG HYMNEN

Mit navn er Grete Kathrine Nielsen.
Jeg er født og opvokset på ”Ladefoged-
gården” i Mou. Min mand er Henning
Nielsen, som stammer fra gården ”Gl.
Høstemark” i Høstemark ved Mou.

Vi har boet i Sønderholm siden 1969.

Hvordan er det så gået til, at vi landede på
en dengang for os fremmed egn?
Jo, Henning er håndværker indenfor mu-
rerfaget og arbejdede dengang som ung
sammen med brødrene Lund fra Sønderjyl-
land. De købte grunde i Sønderholm, og
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Kristian Boesen på Nibevej 367- vest for
Frejlev - har arbejdet i skoven hele sit liv.
Det er naturligvis St.Restrup Skov der
tænkes på, og han er i dag en ældre herre
på 95 år.

En gang om ugen spiller han ”whist” på

KRISTIAN  BOESEN - SKOVARBEJDER

Kastaniegården i Frejlev, og han er en af de
skrappe drenge til at spille spillet, for han
mestrer den svære kunst; at kunne huske
alt, hvad der er spillet ud, og så vide hvad
modstanderen sidder med til sidst! –Det
foregår dog altid med et lille listigt smil på
læben og han nyder det.

byggede huse. Vi beså derfor området og
besluttede os for at investere i hjørne-
grunden på Skakvejen, som dengang stødte
op til Abildgaards mark. I 1969 byggede vi
huset, som vi stadig bor i.

I Sønderholm boede bl.a. nu afdøde lokal-
historiker Niels Østergård. Ved hans hjælp
fandt jeg i 1981 ud af, at min farmors for-
ældre Thomas Sloth Andersen og Maren
Jensdatter forpagtede Sønderholm præste-
gård omkring år 1870. Parret fik 8 børn
bl.a. Mette Catrine - min farmor, som
jeg, Grethe Kathrine, er opkaldt efter.
Den fremmede fugl fra Mou egnen havde
nu pludselig tilknytning til Sønderholms
”gamle dage.”

I Sønderholm blev der i 1965 oprettet en
Borger- og Grundejerforening (har jeg
læst). I 1985, medens Alex Städe var for-
mand, opfordrede man byens borgere til at
komme med forslag til en hymne til
Sønderholm by og omegn. Jeg syntes godt
om idéen og skrev nogle stikord ned om,
hvad der kendetegner Sønderholm - som
f.eks. byen med de to kirker o.s.v.

Min broder Henning hjalp mig med
versefødderne, og vi stak hovederne sam-
men et par gange - inden det færdige for-

slag en mørk vinteraften, blev lagt i for-
mandens postkasse. Jeg blev ikke klar
over, om der var flere indkomne forslag,
men vi vandt i hvert fald, hvilket naturlig-
vis glædede os.

Grethe Kathrine Nielsen.

Melodi: Blæsten går frisk over Limfjordens vande.

Hvor oldtidsfolk med flid og med møje
slæbte på Troldkirkens kampesten,
ligger en landsby udbredt for vort øje,
og vi må elske den hver og een.
- For Sønderholm - kranset af agerjord
- det er jo det sted, hvor vi alle bor.

Her ligger  kirken, hvor herremænds bene
hviler i kryptens dystre ro.
I skolehallen der har vi vor scene,
og tæt ved kirken er der en kro.
Og vi har Skt. Hansbål og sommerfest,
Hvor Dannebrog vajer i sol og blæst.

Og som symboler på fremtiden stirrer
møllerne op imod vor by.
Vor fantasi disse kæmper vel pirrer,
og vi kan føle en ny tid gry,
hvor Sønderholm vedbliver at bestå
for kommende slægter. - Det tror vi på.
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Når han skal til Frejlev følges han med
Chr. A. Nielsen fra Sønderholm. Han mag-
ter nemlig ikke længere at gå ned til bus-
sens holdeplads, for siden den nye cykelsti
langs Nibevejen er lavet, stopper bussen
ikke ved arbejderhusene længere.

En dag fortæller Kristian:

Skovejeren Bernhard Jacobsen købte St.
Restrup Skov engang i 30-erne. Kommu-
nen eller det daværende sogneråd i Sønder-
holm havde fået tilbuddet, men takkede
nej. Jeg husker ikke helt, om ikke også
Husmandsforeningen gerne ville have
købt den. Men Jacobsen købte de 225
tønder land skov, som jo lå omkring hans
gård i Restrup (over for savværket). Sko-
ven bestod mest af nåletræer af forskellig
slags, og arealet strakte sig nærmest fra
Svenstrup og ud mod Restrup enge.

Som ung, i 1935, arbejdede jeg, som karl,
hos Jacobsen. Han havde den store gård i
skoven, hvor der var mange køer, der
skulle passes. Køerne skulle i øvrigt altid
under vejen ved savværket, når de skulle

ud på græs. Jacobsen havde også
en anden karl ved navn Karl
Olsen. Han stammede fra
Sønderholm.

Da jeg begyndte at arbejde i
skoven, var vi fire faste mænd.
Det var Emil Nielsen (som var
her fra egnen), Christian Hansen
(fra Hadsund) og Niels Lassen
(fra Veggerby, men han boede i
Sønderholm) og jeg selv. Karl
Olsen og Karl Kjær (fra Restrup)
hjalp også til i skoven. I begyn-
delsen af 40-erne besluttede
Jacobsen sig for at købe 10 tøn-

der land jord af ”Byrumgård” i Frejlev.
Jorden lå langs Nibevej. Der blev nu ud-
stykket grunde til fire huse, og min kone
Margrethe (som stammede fra Restrup
Skovvej 16) og jeg valgte at købe den ene.
Selvom det var under krigen, og det var
svært at skaffe de materialer, vi skulle
bruge, endte det alligevel med, at vi fik
bygget et dejligt hus. Huset var med fuld
kælder og murværket var af cementsten,
som blev stænkpudset og huset blev malet
gult.

Arbejderhusene på Nibevej, 367 er nr. 2 fra venstre

Kristian Boesen med håndsaven
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Da vi blev gift i 1943, stod huset senere
færdigt i 1945 og de andre tre arbejder-
huse var nu også beboet af arbejdere fra St.
Restrup Skov. Selvom det var svære tider,
havde Skovejer Jacobsen aldrig haft be-
tænkeligheder til, om der nu også ville
være arbejde nok i skoven. Han sagde
altid: ”Der vil altid være arbejde nok til
fire folk!”
Selve arbejdet i skoven handlede om at vi
plantede træer, lugede ukrudt og naturlig-
vis fældede vi træer, og vi savede masser
af træ til brænde og til tømmer. Timeløn-
nen husker jeg til 48 kr. om ugen og ar-
bejdstiden var fra kl. 8-17 hver dag, undta-
gen søndag. Vi fik dog senere fri om lørda-
gen til middag. Vi skulle selvfølgelig
arbejde hele året rundt – uanset vejret, og
vores faste følgesvende var vores heste.
Hestene var Nordbakker-heste og de var
fantastiske til at arbejde i skoven. De var
bedre end de traktorer, vi senere fik, for
hesten ødelagde hverken skovbunden eller
de små planter. Traktorerne kunne med
lethed få tvundet en kæde eller andet om-
kring de mindre træer – og på den måde
splitte det hele ad! Når vi skulle plante
træer, gjorde vi det på den her måde: Vi

gravede først et temmelig stort
firkantet hul – på et bredt spade-
stiks størrelse. Så løsnede vi selve
græstørven, derefter stak vi spa-
den ned i midten og plantede det
nye træ i jorden.
Nu skulle jorden holdes fri for
ukrudt, og til det brugte vi en
skov-le. Skov-leen havde et blø-
dere sværd end lyng-leen, og så
var det kun ca. 15-20 cm langt.
Det var aldrig så svært, når bare
ukrudtet var græs, men hvis der
var begyndt at gro røn på arealet,
var det et hårdt og trælst arbejde.

Heldigvis var arealerne ”ikke så store”, og
når vi nu boede så tæt ved, cyklede vi altid
hjem og spiste middagsmad.

Når vi skulle fælde et træ i skoven, var vi
altid to mand om arbejdet. Vi satte os på
hver vores vandtætte sæk og lå nu på knæ-
ene - siddende på hver sin side af træet.
Imellem os havde vi en stor skovsav.
Skovsaven havde en stor lang klinge, med
to håndtag. Og så var det ellers bare at
hænge i – og save. Jeg husker engang,
hvor vi havde savet på et stort bøgetræ en
hel dag. Godt nok var stammen tyk, men
det var utrolig svært at save i den. Så da-
gen efter besluttede vi os for at skrue hånd-
tagene af saven og fire klingen ud af ved-
det. (Vi havde jo lagt kiler ind i det, så vi
kunne ikke bare fjerne hele saven). Men da
så savværket havde filet og ordnet klingen,
kunne vi igen save videre – og nu gik det
meget bedre. Bøgetræet indeholdt 25 rum-
meter, og da det var væltet, måtte vi jo så i
gang med at save den tykke stamme i kor-
tere længder!  Det, der skulle kløves, blev
savet op i alen-stykker ( = 24 tommer, ca.
60 cm) og resten blev savet op i meter-
stykker. Nu stillede vi træstykkerne op i

Nibevej 367
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rummeter, for så kom folk fra hele kommu-
nen og hentede deres brænde. Vi kunne
godt levere det, men så kostede det ”et
bette ku’n mere”. Det var sjældent, at vi
savede i så store træer, men når de mindre
træer skulle fældes, brugte vi bare en min-
dre skovsav - de fandtes nemlig i flere
forskellige længder. Håndsavene brugte vi
til alt det andet. Det var en sav med en
klinge, som altid skal strammes op med en
snor, for at den kan save. Med sådan en
sav, har jeg savet rigtig meget træ, og jeg
har stadigvæk håndelaget til at bruge den.
Øksen ligger også godt i mine hænder, og
nede i kælderen har jeg nogle af de gamle
redskaber hængende.

Jeg kunne fortælle meget om den tid, hvor
jeg arbejdede i skoven. F. eks. om juletræer
og stakitter, om udskudstræ og flis. Eller
om dengang vi blev kørt ud i Sønderholm
Plantage for at pilke ukrudt  mellem helt
små grantræer. Tænk, at vi fra morgen til
aften skulle være derude, hvor der kun var
krager og skader, og ingen mennesker. Vi
lå blot på knæene og lugede ukrudt, og vi

ønskede nærmest kun, at det snart kunne
blive aften, så vi kunne komme hjem!
Eller jeg kunne fortælle noget om, hvordan
vi på savværket altid døjede med at starte
den store dieselmotor. Heldigvis blev der
senere købt en elektrisk drevet motor, men
så blev det også lidt farligere at arbejde
dernede. Jeg har aldrig haft de store
helbredsmæssige problemer i forbindelse
med skovarbejdet, men da savværket
installerede den automatiske fremdrift i
bordet, fik jeg da klemt min ene negl noget
voldsomt.

Når jeg nu tænker tilbage på min tid i
skoven, så tror jeg ikke at de unge i dag,
vil knokle så meget, som vi gjorde. Men
jeg nød mit arbejde og vi havde det skønt
ude i det fri. I dag nyder jeg mit hus, min
have og min familie. Min kone døde for 10
år siden, men hun lærte mig bl.a. at lave
marmelade og saft. Det forbereder jeg om
sommeren, fryser det ned, og så tager jeg
det op senere på året. Først da tilsætter jeg
det godt med sukker - for så holder det sig
længe og det smager herligt!

”Per” Kristian.

RETTELSE:

I sidste års Bjergposten (nr. 31), i artiklen
om Søndermarksgårds historie, viste vi på
side 17 dette billede, som vi påstod var af
Steffen Thomsen.

Det var en fejltagelse. Billedet er af Jens
Thomsen, som var søn af Steffen Thomsen.

Vi beklager fejltagelsen
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Matr. No. 1 fb, Matr. No. 1 gk samt Matr. No. 1 ld har været mit hjem siden 1946 hvor
jeg giftede mig med Arne Fristrup, søn af Marie og Laurits Fristrup. Det var Arnes
fødehjem og efter forældrenes død - Faderen i 44, Moderen 45 - skiftede han med
sine to Søstre og overtog husmandshjemmet, den af udstykningerne fra St. Restrup
Herregård, der ligger op af herregårdsdiget mod vest, den har senere fået adressen
Nibevej 476.

Laurits Christian Nielsen Fristrup

Alt var velholdt, marker, haver og huse. Det
gamle indbo der var skiftet ud med nyt, blev
gemt på loftet - heldigvis - hvor vi med
årene gennemgik tingene, bl. andet et skab
fyldt med blade bøger og breve. Den dag
skabet stod for tur gik det hele i stå, Arne
var startet med brevene - der var mange -
og de var så interessante at vi over en læn-
gere periode koncentrerede os om dem. De
gav et rigtig godt indblik i Forældrenes familier og i datidens levevis. Nu jeg skal
fortælle om Laurits Fristrup født i Binderup 11. Febr. 1878, næstældste af en søsken-
deflok på syv, vil jeg starte med et af brevene.

H
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r.

Binderup, den 1st Januar 1902

Hermed sender vi Dig de ønskede Træskostøvler,
de gamle var ikke værd at sende derover. Træsko-
ene er itu og Skafterne revnede, samt en Trøje og
et par Vanter, din Moder er nemlig bange for at Du
skal fryse, hvis Vinteren bliver haard. Din Moder
yndede ikke dit sidste Brev saa godt som hun kunde,
det var som Du nok kan tænke Dig angaaende
Syklen, den ved Du jo nok at vi ikke er Yndere af,
vi kan nu ikke rigtig forstaa at der hver Søndag
skal køres ud på Sykle for at more sig, da vi mener
at det bliver for kostbart, det bliver vist ikke allene
Anskaffelse og Vedligeholdelse af Syklen; men
Morskab koster vistnok ogsaa Penge, og Du har jo
antydet flere Gange at Du kunde tjene mange

Vor Kære Søn Laurits.
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Spareskillinger, men hvis Du vil have Sykle og more Dig Helligdage er jeg bange for
at Lønnen gaar med.
Jeg har nu bestemt mig til at naar jeg får en Hest solgt og fik Løn og Andet fra
Mejeriet ville jeg indsætte saa mange i Din Sparekassebog at den kunde blive paa
2500 Kr og haabede saa at Du vilde skyde en god Skilling dertil hvert Aar, saa kunde
Du jo snart blive en holden Karl, min Mening er jo derfor ikke at du ikke skal have
mere, der vil jo nok engang komme en Tid hvor Du trænger til en Ko eller en Hest
eller lignende, vil Du nu absolut have Penge til Sykle bliver det afkortet i Beløbet,
men Du er jo nu ikke noget Barn længere, jeg vilde da haabe at Du betænker hvad
Penge kan bruges til, som er mere nødvendigt,  Du kan godt tro, og ved forresten nok
at hvis vi havde brugt vore Penge til Luksus herhjemme, havde vores økonomiske
Stilling ikke været som den er.
Jeg har solgt Tyrekalvene og de store Grise til Martin Karlsen, Kalvene fik jeg 67 Kr
for, de vejede 440 u(pund) herhjemme, det bliver godt 15 Øre for 1 u, Grisene skal
jeg have Dagens højeste Pris for de skal leveres paa Fredag, vi veiede dem sidste
Fredag den største veiede 213 u den mindste 181 u. Kalvene leverede vi sidste Lør-
dag. Iøvrigt intet nyt herhjemme alt staar omtrent ved det gamle.
Søren Sæderup er jo paa Sjælland i Julen, skriv os til om Du har talt med ham og om
hvordan Julen i det hele er gaaet for Dig, og om i holder Jul derovre paa samme
maade som herhjemme. Ungdomsforeningen holder Juletræ i Aften, Stine er jo som
Du nok kan begribe med. I morgen skal vi til Simested hvis Veiret bliver nogenlunde.
Dem som købte Tyren har skrevet om at sende en Stamtavle til ham, og samtidig
meddelt at Interesenterne er storartet tilfreds med Tyren.
Pas nu godt paa dine Sager, Du ved ikke hvorlænge Din Moder kan lave til Dig.

N
aar dine S

trø
m

per bliver for tynde, send dem
 saa herhjem

 til F
ornyning.

Nu en kærlig Hilsen fra os alle,
alle Drengene Din Moder og Mig
                               Din Fader
                            Niels Fristrup

Et glædelig Nytaar
ønsker vi dig.

Laurits og Marie Fristrup
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Hele året 25 brugte han megen tid på en sag om skellet op til Sønderholm markerne.
Han blev indstævnet for uberettiget brug og råden over diget, vedkommende mente
skellet var midt på diget, Laurits at det lå lige vest for, da diget ved udstykningen
tilhørte Herregården. Han tabte sagen ved Nibe Byret 4/7 1925, men fik lov at anke
til Vestre Landsret hvor han vandt sagen 18/2 1926.

Som det fremgår af artiklen,
fik Laurits trods det han
købte cyklen to Køer, og så
vidt jeg ved, også en Hest.
Artiklen er en fin og klar be-
skrivelse af hans liv fra han
købte Ilsøe og til han bosatte
sig i St. Restrup. Ejendom-
men her kostede 39000 Kr.
Nu var han arbejdsmæssigt
ikke så hårdt presset, meget
mindre jord og altid en vok-
sen Karl. De 22 år han bo-
ede her blev der brugt tid til
forbedringer på ejendom-
men og tid til at interessere
sig for Husmændenes fæl-
lesskab, gennem årene ar-
bejdede han ivrigt i flere Be-
styrelser.
Sidst i 20erne ønskede en
del af beboerne at få deres
egen skole. Det var en ide
som han var meget ivrig ef-
ter at arbejde med på. Som
så mange gange senere i for-
skellige sammenhænge, var
der højlydte diskussioner,
det var jo alle folk der havde
arbejdet hårdt for at blive
selvstændige og som også
arbejdede for at få deres
selvstændige mening igen-
nem. Trods det var der sam-
menhold og i denne situa-
tion, med hjælp fra Marie og
Kr. Kolding, blev resultatet:

Indvielse af Friskolen 1933 (se Blad No. 4).



11

Hele familien
15/9 23

Lysinstallation - Lampesteder .........  727,06 Kr
Kraftinstallation - Motorsteder .......  103,08  -
Målerledninger ................................  219,76 -
                                                           1049,90 Kr

Den 29/5 23 er der købt en elektromotor hos Thomas B. Trige i Odense 397,00 Kr.

Laurits var ikke med på det nyeste hvad
påklædning angik, til pænt brug og til fest
var det sort krave og snørestøvler, til dag-
lig en bomuldsbluse og spidsnæsede træ-
sko, skulle træskoene revne havde han et
par ekstra stående som han hurtigt selv
satte læder og jernbeslag på. Der står sta-
dig et par ubeslåede på loftet.

Han var derimod med på det nye når det
gjaldt praktiske ting som kunne forbedre
og lette det daglige arbejde.
Allerede i 1923 var han med til at stifte St.
Restrup Transformatorforening og var én
af de 34 medlemmer der samtidig fik ind-
lagt lys og kraft. Regningen for denne ejen-
doms vedkommende så sådan ud:

Laurits Fristrup og Hustru fik i 31 diplom fra Nationalmuseet for fredning af gravhøj
- den der ligger på hjørnet af det stykke af marken som grænser op til Troldkirke-
vejen.

Der hænger også et diplom fra „De samvirkende jyske Husmandsforeninger“ dateret
34, for stalddrift, og flere dyrskuepræmier viser opdræt af fin „rød dansk malkerace“.
Ikke mange køer - ca. 10 styk - men plus kalve, kvier og grise var det hovedbestanden
for de indtægter, der skulle til for at en husstand på 6-8 personer kunne leve godt.
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I 39 blev der - hvilket ikke var almindeligt på landet dengang - indlagt centralvarme-
anlæg, bad toilet og håndvask, alt iberegnet 1700 Kr. Badeværelset var ikke kun til
gode for husets beboere, der var også  naboer der  kom og nød det.
En elektrisk vaskemaskine blev i 41 købt hjem fra København 350 Kr. Den har jeg
selv haft glæde af, Den var ikke så effektiv som de nutidige, men man sparede tid og
armkræfter ved ikke at skulle trække en vaskemaskine.

Som økonomien tillod blev der efterhånden købt nye landbrugsmaskiner, der blev
bygget til laden, kohuset bygget om, stuehuset blev også påtænkt med en karnap og
kvist. Det var i ca. 35. Årstallet har jeg fra en regning fra malermester Jensen Sønder-
holm. For tapet, maling til to stuer, en gang og gæsteværelse + arbejdsløn lyder den
på i alt 94,14 Kr.

Pause i de hjemmelavede havemøbler
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Bess Fristrup

Laurits var ikke blandt nybyggerne men befandt sig godt i deres fællesskab. For helt
at være på linie med tiden, benyttede han sig meget af både husmands- og landbofor-
eningens konsulenter og fulgte interesseret de mange gode foredrag der holdtes på
deres meget benyttede samlingssted Husmandsskolen.

Jeg har jo desværre ikke kendt mine Svigerforæl-
dre, det jeg har beskrevet er fra de gemte papirer,
breve og billeder, samt alt hvad Arne og den øv-
rige familie har berettet om. Men jeg har set min
Svigerfar flere gange, dengang jeg først i 40erne
cyklede til gymnastik på Højskolen. Han sad ofte
på en stol ude ved vejen, han boede jo på en bak-

ketop, der, hvad vejen angår, dengang var en me-
ter højere end i dag. Her var det nemt at få kon-
takt med udmattede trafikanter, der dengang mest
bestod af hestekøretøjer og cyklister, så her var
gode chancer for at komme i snak med både kendte
og ukendte og det nød han.

Afløser for jumben
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Når man kører til Tostrup fra Sønderholm,
kører man ned ad Kirkebakken, lige når
man når Tostrup. Neden for kirkebakken
drejer vejen svagt til højre, og på højre side
af svinget ligger det husmandssted, som
Dusine og Thomas Jensen boede i fra 1925
og til deres død mange år senere.
  Husmandsstedet
købte de af Tho-
mas far, Jens Peter
Jensen (Væver),
kaldet væver-Jens.
Han blev boende
på aftægt i enden
af stuehuset, der
var gammelt og
stråtækt. Væver-
Jens havde i sine
velmagtsdage
været tækkemand
samtidig med, at
han drev landbrug.
Han kunne mange
ting med sine hænder, og på sine gamle
dage reparerede han seletøj og flettede
kurve for folk.

  Thomas
  Thomas blev født på Vokslev Hede i
1897, men voksede op på et lille hus-
mandssted på Sønderholm Mark. Han var
den yngste af fem søskende. I hjemmet
voksede også en næsten jævnaldrende
nevø op. Thomas mor, Kristine, døde af
tuberkulose, da Thomas var 19 år gammel,
og ret hurtigt derefter købte hans far
husmandsstedet neden for Kirkebakken i

Tostrup by.
  Allerede som stor dreng kom Thomas ud
at tjene som ”bettekål” hos Peter Stoffer-
sen på Mysagergård ved Sønderholm.
Senere arbejdede han på andre gårde på
egnen.

  Dusine (Sine)
  I 1925 giftede Thomas sig med Dusine
Mørk. Hun kom fra en lille ejendom på
Storarden Mark. Her blev hun født i 1900
som den yngste af 12 børn – deraf navnet.
Hun blev dog livet igennem kaldt Sine.
Hendes far døde, da hun var 12 år. Efter
konfirmationen kom Sine ud at tjene som
pige i huset, men hun blev hurtigt kokke-
pige forskellige steder, bl.a. på Strand-
hotellet i Sæby.
  Hun var rigtig glad for sin sidste arbejds-
plads før giftermålet. Da var hun kokke-
pige på Per Pinstrups gård i Djørup. Her
var hun så afholdt, at gårdmandsparret
holdt hendes bryllup og bevarede kontak-
ten til hende længe

  Gifte folk
  Som nygifte boede Sine og Thomas til
leje hos købmanden i Drastrup. Thomas
havde kort før brylluppet fået arbejde hos
Amtsvejvæsnet. Senere kom han til entre-
prenør Peter Frederiksen i Nibe, hvor han
var vejformand.
  Væver-Jens var ved at være træt af arbej-
det med landbruget, og en dag gik han til
Drastrup og spurgte, om ikke Sine og Tho-
mas ville overtage husmandsstedet i Tos-
trup. Det havde de ikke lige lyst til, men

DUSINE OG THOMAS ENGELBERT JENSEN

- husmandsfolk i Tostrup

Jens Peter Jensen
(Væver) og hustru,

Kristine
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Sine fik alligevel ondt af sin svigerfar, der
gik alene på ejendommen, så det endte
med, at de overtog den og flyttede til Tos-
trup efter kort tid i Drastrup. De flyttede
ind i det gamle stråtækte stuehus, og Væ-
ver-Jens fik en stue i den østre ende af
huset som aftægtsbolig.
  Da de unge havde betalt en veksel på en

hest, og havde fået betalt ned på lånet i
ejendommen på 2600 kr, byggede de i
1928 et nyt stuehus. Her ville Væver-Jens
ikke bo, så han blev i sin stue i det gamle
stuehus. Her nød han tit en øl og en snaps,
og mange kikkede indenfor og holdt ham
med selskab. Når pastor Reerslev kom på
besøg i Tostrup startede han bybesøget
med en øl og en snaps hos Væver-Jens, og
han afsluttede det på samme måde, når han
forlod byen. Carlsbergbilen sørgede for, at
bringe den gamle mand en kasse øl til
døren med mellemrum.

  To døtre
  Sine og Thomas fik to piger. Nina, der
blev født i 1928 og Kamma, der blev født i
1938. De voksede begge op i hjemmet
neden for Kirkebakken og gik i skole i
Tostrup Skole. Senere giftede Nina sig med
Karl, og de bor nu i Ninas hjem. Kamma
giftede sig med Aage og flyttede til Hee i
Midtjylland. Her døde hun af kræft som
47-årig. Men tilbage til Sine og Thomas.

  Livet i Tostrup
  Sine og Thomas faldt hurtigt til i Tostrup
som voksne husmandsfolk. I de år Thomas
arbejdede ved vejen, stod Sine for det
meste af arbejdet med landbruget, børnene,
huset, haven, hønsene og andet. Væver-
Jens hjalp ikke til. Han hyggede sig med at
lave kurve og snakke med folk og passede
ellers sig selv. Lidt lettere blev det for
Sine, da Thomas efter nogle år blev fuld-
tidsbeskæftiget derhjemme.Thomas lavede
som sin far kurve til folk. Han sad inde i
stuen og flettede, fordi der her var varme.
  De fik snart mange gode venner, og der
var kaffegilder i byen vinteren igennem.
Der blev bagt mange slags kager, og lavet
kaffe i store kander. Ofte måtte der drikkes
kaffe i to hold. Efter kaffen spillede mæn-

Thomas’ 70 års fødselsdag

Kamma, Nina og Tage ved Tages konfirma-
tion
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dene whist og damerne hjerterfri. Under
kortspillet blev der serveret øl og soda-
vand.
  Sine og Thomas kom ikke alene sammen
med folk fra Tostrup, men også med folk
fra de omkringliggende småbyer. De var
venlige og imødekommende, så folk kunne
lide at være sammen med dem. Thomas fik
således hurtigt tillidsposter. Han var i en
periode med i bestyrelsen for Husmands-
foreningen, ligesom han også en overgang
var med i Brugsens bestyrelse.
  På hverdagsaftner spillede Sine og Tho-
mas ofte kort med min far, Martinus Peder-
sen (vi boede lige over for dem) og ung-
karlen Drejs (Andreas Frandsen), der bo-
ede lige ved siden af. Da Drejs døde, over-
tog min kæreste Erik hans plads, når vi var
hjemme i Tostrup. De spillede om 1-ører
og 2-ører.
  Drejs ejendom blev købt af Irene og Aage
Grønhøj, der var noget yngre end nabo-
erne. Thomas, min far og Drejs havde lavet
et fælles vandværk på Thomas gårdsplads,
og der var blevet lagt vand ind i de tre
stuehuse. Det havde de nu ofte noget døje
med at holde i gang, for den nye unge
kone lod vandet løbe, når hun vaskede
storvask - men alligevel virker vandværket
stadig her i 2008. De småskænderier der

Sine, Thomas og Drejs til Henny og Eriks
bryllup

opstod mellem naboerne om vandværk,
høns og andet blev som regel hurtigt glemt,
og hverdagens snak, sammenkomster og
samarbejde genopstod altid.
  Sine og Thomas var meget gæstfrie – også
over for nabobørnene. Jeg gik tit over til
dem og og snakkede. Så fik jeg et æble
eller en småkage. Thomas var bare mild og
venlig, mens Sine godt kunne være be-
stemt, når det var nødvendigt i forhold til
både børn og voksne.

  Pensionister
  Da Sine og Thomas blev ældre, begyndte
Thomas at male malerier, ofte med naturtro
motiver fra egnen. Sine fortsatte sin hus-
holdning ude og inde – og de deltog begge
i selskabslivet, til de var højt oppe i årene.
Døtrene måtte dog nu hjælpe til ved kaffe-
gilderne, for Sine havde ikke mere kræfter

Nina og Karl
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til at stille an, som hun plejede, men gil-
derne skulle holdes, og der måtte ingenting
mangle.
  (Væver-Jens var død i 1944, og da vejen
skulle udvides og asfalteres midt i 50-erne,
blev hans stue raget ned for at give plads
til vejen).
  Thomas døde i 1971. Sine boede i Tostrup
nogle år efter hans død, men i 1974 flyt-
tede hun til Aalborg til sin bror Alfred i
Kjellerupsgade. Her boede hun til sin død i
1982.

  Tredje generation på samme ejendom.
  Da Sine flyttede til Aalborg, overtog
datteren Nina og hendes mand Karl ejen-
dommen i Tostrup.
  Her har også deres tre børn, Henning,
Tage og Jette følt, at deres barndomshjem
var, selv om drengene har boet andre steder
i barndommen.
  Nina og Karl er friske og raske, selv om

de begge fylder 80 år i juli. De har holdt
bryllup, sølvbryllup og guldbryllup i deres
hjem i Tostrup. De glæder sig over at
kende slægtens historie og bo på et sted,
der har haft stor betydning for Ninas slægt
i tre generationer. Både de og deres børn
og børnebørn synes, at det er her, de har
deres rod i livet.
  De gamle æbletræer står stadig i haven.
Alt i og omkring ejendommen er pænt og
velholdt. Der drages hver dag omsorg for
vedligeholdelsen af det gamle hjem. På
kirkegården ved Sønderholm Kirke, kan
man ofte se Nina og Karl passe familie-
graven. I den familie lægges der vægt på
historien og dem, der levede på samme
sted engang.

  Henny Janum
  - maj 2008

  I året 1840, den 14. september, blev der
på Hals Mark født en dreng. Moderen hed
Johanne Jensdatter, udlagt barnefader var
Jens Christian Poulsen fra Grindsted ved
Aalborg. De var begge tyende, så barnet
blev passet på kommunens regning hos
Mads Peter Christensen i Gandrup. Den
28.2.1841 blev barnet døbt i Hals Kirke og
kaldt Jens Marinus Jensen; faddere var
pige Mette Nielsdatter, Østerheden, pige
Maren Nielsdatter, gårdmand Stephen
Henriksen, ungkarl Andreas Nielsen og
møllersvend Hans Peter Pedersen, alle fra
Hals. Det var sikkert ikke nogen familie da
de ikke senere findes i Jens Marinu tilvæ-

FRA UÆGTE BARN TIL GÅRDMAND I FREJLEV

relse, så ene var han fra starten.
  Han blev sikkert ikke sparet, men fik lov
til selv at tjene til livets ophold; det skulle
alle fra de var ganske små. Jens Marinus
kom ud som tyende i 1847 hos gårdmand
Lars Peter Larsen i Volsted ved Ellidshøj,
så der var han igen langt fra nogen han
kendte. Børn dengang var næsten altid
hjorddrenge, de skulle sørge for at kreatu-
rerne gik og græssede på den jord der hørte
til gården; der var ingen hegn dengang. De
gik der fra morgen til aften, også når det
regnede. Min oldefar, der er født nogle år
senere end Jens Marinus, fortæller i sine
erindringer, at han var uægte barn og kom
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ud at tjene da han var 6 år. Han var hjord-
dreng og passede en ko og en stud. Som
løn fik han føden og de få klæder der var
nødvendige. På fødderne fik han spidsnæ-
sede træsko. De blev slidt helt op, så der tit
var hul i bunden. Det kunne være en for-
del, for når det regnede og vandet løb ned
af deres ben og ned i træskoene kunne det
løbe ud igen; så var de fri for at gå og
soppe i vandet med de bare fødder. Jens
Marinus tilværelse har sikkert ikke været
meget bedre.
  Gårdmand Lars Peter Larsen flyttede til
Nørholm i 1849. Jens Marinus flyttede
med som tyende, som det hed dengang.
Han gik i skole, men sikkert ikke mere end
højst nødvendigt. Dengang blev man ikke
konfirmeret efter 7. klasse, men efter hvad
man havde lært. Han blev konfirmeret den
22.4.1856, da var han 16½ år. Deraf kan vi
se, at arbejdet kom i første række, men vi
kan senere se, at han var meget begavet.
  Han kommer til Frejlev i 1858, hvor han
tjener hos Niels Larsen Sæderup og Mette
Andersdatter på Frejlev Østergaard matr. 2

(der ligger Frejlev kirkecenter i dag). Det
skulle vise sig at blive her, han kom til at
opleve sine manddomsår og sætte sit præg
på mange ting. Han blev indkaldt som
soldat og deltog i krigen for fædrelandet i
1864. Han gjorde tjeneste ved 7. regiment
2. kompagni i perioden 3.12.1863 til
13.8.1864.
  Under krigen lærte han især 2 andre sol-
dater at kende. Det blev til er nært venskab
mellem den. Den ene var Snedker Peter
Knudsen fra Sulsted; han blev taget til
fange af tyskerne og sendt i fangelejr. Den
anden var Smed Jens Christian Sørensen
fra Lyngby ved Kongerslev; han blev udsat
for nervegas. Det mærkede ham hele livet.
De nære bånd mellem dem fortsatte efter
krigen, som vi senere skal høre.
  Efter hjemsendelsen fra krigen vendte
han tilbage til Frejlev. Det skyldtes sikkert
en ung pige, Maren Elisabeth Jensdatter,
født d. 4.12.1841, datter af gårdmand Jens
Mølgaard Jensen og Dorthea Andersdatter.
Der var 16 fødte børn, men kun 8 levende.
Jens Mølgaard Jensen var gift 2 gange og

Nibevej 314, Frejlev, hvor Maren Elisabeth er født
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havde 4 børn i første ægteskab med Maren
Pedersdatter. Hun døde fra 4 små børn i
1827. Der er så født 20 børn mellem 1822
og 1848 i de 2 ægteskaber. Maren Elisa-
beth mistede sin far, Jens Jensen Mølgaard,
d. 2.10.1850. Da var han selvejer; han
købte gården i 1848 for 2000 rigsdaler.
Maren Elisabeths mor, Dorthea Anders-
datter, sidder i uskiftet bo og driver gården
sammen med sine børn. Men det har nok
ikke været nemt, for hun gifter sig igen
d. 26.2.1852 med Søren Poulsen Nørgaard
der er 28 år. Dorthea er da 49 år. Der
er ingen børn i dette ægteskab. Maren
Elisabeth har altid arbejdet hjemme på
gården ”Elisabethsminde”, Nibevej 314.
Det var en gård på 160 tdl, en af de største
gårde i Frejlev under St.Restrup
herregaard. Maren Elisabeth og Jens Mari-
nus blev gift i Frejlev Kirke d. 17.10.1865;
vidner var gårdmand og sognefoged Niels
Pedersen, der ejede” Byrumgaard”, og
indsidder snedker Andreas Nielsen, gift
med Maren Elisabeths halvsøster Mette
Kirstine. Efter giftermålet blev deres første
hjem Nibevej 310, ”Stalden”. Der havde

Frejlevs første skole været, men da den
blev flyttet og kaldt Frejlev Østre skole,
blev Nibevej 310 solgt til Mads Jensen, der
så driver ejendommen.
  Maren Elisabeth og Jens Marinus lejer en
lille lejlighed på ejendommen. Der bor
også halvsøsteren Mette Kristine og hen-
des mand Andreas samt deres 3 børn; der
skulle ikke meget plads til dengang. Da
Mette Kristine fødte det fjerde barn den
15.5.1865 døde hun 5 dage efter , den
20.5.1865, og den nyfødte Mads døde den
27.5.1865. Maren Elisabeth blev nu pleje-
mor for 3 børn efter sin søster. Maren
Elisabeth og Jens Marinus Jensen fik føl-
gende børn:

Johanne Dorthea født d. 24.9.1869
Mette Marie født d. 17.1.1871
Jens Mølgaard Jensen født d. 8.11.1872.
Anton Nørgaard Jensen født 14.11.1875.

  Som vi kan se blev efternavnet Mølgaard
og Nørgaard brugt og bruges stadig af
efterkommere i dag. De køber ”Elisabeths-
minde” den 3.10.1880. I handelen indgår

Nibevej 314. Det nye stuehus blev bygget i 1915 og kostede 7500 kr.
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aftægtskontrakt til Dorthea Andersdatter
og Søren Poulsen. Den kontante del låner
de af kæmner Laurits Godskesen, Aalborg.
Året før, i 1879, dør Andreas Nielsen og
hans 2 børn flytter med på Nibevej 314. Da
”Elisabethsminde” er på 160 tdl. beslutter
Jens Marinus at dele gården. Det får han
lov til i 1894. Hans 4 børn får hver et
stykke jord.
  Dorthea, der er gift med Anders Kjeldsen,
får overmarken, der bliver til
Munkgaarden. Møllemarken bliver delt.
Datteren Mette og svigersønnen Klitgaard
får den, der i dag ejes af Flensted Ander-
sen. Sønnen Jens Mølgaard Jensen bliver
gift med Larsine og får den der hedder
Frejlev Møllegaard. Resten af jorden, der

ligger fra byen og ned til åen, bliver ved
den gamle gård. Jens Marinus byggede ny
kostald og hestestald. Her dukkede så hans
gamle ven fra soldatertiden op. Snedker
Peder Knudsen havde giftet sig med en
pige fra Frejlev og startet tømrer –
snedkerfirma på Verdisvej 1. Den anden
gode ven, smeden Jens Christian Sørensen,
var flyttet til St. Restrup, hvor han var
smed på herregården, men senere købte
smedeforretningen i Frejlev.
  Når Peder Knudsen byggede for Jens
Marinus opstod der tit så voldsomme
diskussioner at det kunne høres over hele
byen. Politisk var Peder venstremand og
Jens Marinus højremand; enige blev de
aldrig. Efter diskussionen blev der arbej-
det, de var meget flittige begge to. Det
nære venskab mellem dem holdt hele deres
liv.
  Vi ved, at det at hjælpe andre, der havde
det svært, var kendetegnende for Maren
Elisabeth og Jens Marinus. Da Jens
Kalstrup, der boede i det lille hus overfor,
døde af tæring blev hans kone Berre alene
med 4 små børn. Selvom der dengang var
et stort skel mellem arbejdsmænd og gård-
mænd, blev der givet meget hjælp til hende
fra Maren Elisabeth og Jens Marinus, og
der opstod et varmt venskab mellem dem.
Så selv om politik og social status var
forskellige, var det at hjælpe andre stadig
vigtigt. Når vi husker hans hårde barndom,
var det måske det han huskede, når andre
havde det svært.
  Han var et menneske af få ord, men med
et stort hjerte. Han blev en meget afholdt
mand i Frejlev.Han var i sognerådet gen-
nem mange år, og blev formand for Frejlev
Brugsforening fra 1905 til 1915. Da den
gamle brugs, der lå i huset bag ved Stalden
hvor der senere blev telefoncentral, blev
for lille, skulle der bygges ny på grunden.

En kræftramt Maren Elisabeth og Jens Mari-
nus Jensen med sin medalje. Bagved, datte-

ren Dorthea.
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Men her kom hans fremsynethed til sin ret,
for han ville flytte den over på den anden
side af vejen på et stykke gadejord, og der
blev den nye brugs bygget i 1908.
  I 1910 overtager sønnen Anton og
svigerdatteren Anne Marie ”Elisabeths-
minde”. De byggede nyt stuehus i 1915.
  Maren Elisabeth og Jens Marinus bliver
boende i den ene ende på aftægt. Han blev
i 1913 hædret for kampen for fædrelandet;
han fik kongens hædersmedalje og en årlig
hædersgave på 100 kr. Maren Elisabeth
blev syg af kræft og døde d. 25.4.1913.
  Jens Marinus døde d. 31.1.1924. han blev
84 år. Han fik et langt og stræbsomt, men
rigt liv.

  Anton og Anne Marie driver gården frem
til 1940 hvor Sønnen Harry Nørgaard og
Martha overtager den, og Anne Marie og
Anton  bliver boende på gården på aftægt.
  Anton døde 20.3.1961. Anne Marie døde
6.6.1970
  Gården har været i familiens eje i seks
generationer fra 1782. Familien har været
utrolig god til at gemme alle dokumenter,
kontrakter og billeder. Der er udarbejdet
en bog på 350 sider om Elisabethsminde
og familien. Den kan ses på lokalhistorisk
arkiv.

  Bent Elkjær
  Smetanasvej 4
  9200  Aalborg.

HVAD EN FÆSTEPROTOKOL KAN FORTÆLLE OM RESTRUP-GODSET I 1700-ÅRENE

af lektor Jørgen Rydén Rømer

Beretningen om fæsteforholdene på Res-
trup er baseret på en fæsteprotokol fra
Restrup gods ført løbende i perioden fra
1719 til 1776. Den er udformet på bag-
grund af et statsligt krav i 1719 til gods-
ejerne om at oprette en oversigt over de
indgåede fæstemål. Protokollen omfatter
sandsynligvis alle fæstebreve udstedt i
perioden, i alt 653 fæstebreve. Heraf er
283 gårdfæstebreve, 238 husfæstebreve og
14 fæstebreve på vandmøller og fiske-
pladser. Protokollen indledes med en gen-
givelse af de fæstemål, der var gældende i
1719 og er herefter ført løbende. I slutnin-
gen af perioden er der en tendens til at de
nye fæstemål er indskrevet i grupper. Af
protokollen fremgår at fæsterne har modta-
get en kopi af fæstebrevet. Fæstebrevene er
nogenlunde ens i struktur, dog bliver de

med tiden stadig mere omfattende og detal-
jerede. Protokollen må være ført af godsets
forvalter/skriver og gennem de skiftende
håndskrifter og vekslende formuleringer på
fæstebrevene kan vi følge deres arbejde.

Gennem fæstebrevene får vi et indblik i
både godsejerens og i fæsternes forhold.
Dette vil jeg her gøre ved i beretningen at
tage udgangspunkt i et almindeligt
gårdfæstebrevs grundstruktur.

Godsejerens karriere
Et fæstebrev blev indledt med godsejerens
navn, titler osv. I fæstebrevene udstedt i
1719 skriver godsejeren sig som Christian
Friderich Levetzau til Restrup, hans
kongelige Mayestæts bestalter (dvs. an-
satte) og general major ved Cavalleriet. I
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fæstebrev fra perioden 1725-29 tituleres
han som højædle og velbårne generalma-
jor, dvs. med en påpegning af hans adelige
ophav. Fra fæstebreve udstedt i 1732
tituleres han som CFL til Restrup og Tor-
stedlund, dvs. godset er blevet udvidet med
hovedgården Torstedlund. Fra 1733
tituleres han i flere fæstebreve som ridder,
dvs. at han af kongen er blevet udnævnt til
Ridder af Dannebrog. I 1736 tituleres han
til Restrup, Torstedlund og Albech, altså er
endnu et gods kommet til og ditto sker i
1747 da godset Aastrup omtales. Hermed
havde Levetzau opbygget et koncentreret
godskompleks sydvest for Ålborg. I 1747
bliver CFL udnævnt til Gehejme
Conferentsråd, dvs. som kongelig rådgiver
og i 1750 avancerer han yderligere, idet
han nu kan titulere sig som deputeret ved
General Land- og Commerce Collegiet,
dvs. som medlem af et ministerium. Top-
pen af karrieren nåes i 1751, da han titule-
rer sig som Christian Friderich, greve af
Levetzau til Restrup, Torstedlund, Albech
og Aastrup, Ridder af Ellephanden, Konge-
lige Mayestæts Geheime Conferents Råd,
Generallieutnant ved Cavalleriet og Depu-
teret ved Land- og Commerce Collegiet.

CFLs sidste fæstebrev er underskrevet på
Restrup i februar 1756. I to fæstebreve
udstedt i marts 1756 er fæstebrevene ind-
ledt i CFLs navn og titler, men underskre-
vet
af enkegrevinden og i juli 1756 er det
næste fæstebrev udstedt af Sophia Hede-
vig, Grevinde af Rantzau, Enkegrevinde af
Levetzau, Frue til Restrup, Torstedlund,
Albech og Aastrup. I 1761 skriver hun sig
også til Søbygård og stadig flere
fæstebreve bliver udstedt fra Søbygård,
hvor enkegrevinden tilsyneladende til-
bragte en del af sin tid. Der er også under-

skrifter fra København, måske fra Det
Levetzauske Palæ, som CFL havde ladet
opbygge fra 1750. Palæet udgør i dag den
ene ¼ del af Amalienborg og er udset til at
være residensbolig for kronprins Frederik
og Mary. I 1774 er nogle af de sidste fæste-
breve underskrevet af enkegrevindens
befuldmægtigede og fæsteprotokollen
slutter pludseligt i 1774 med et fæstebrev
uden navn. Sophia Hedvig dør i 1774 og
godset overtages af Iver Rosenkrantz
Levetzau, som tilsyneladende har registre-
ret sine fæstere på en anden måde, dvs.
med løse fæstebrevskopier og en række
jordebøger med oversigter over Restrup-
godset. En undersøgelse af fæste-
forholdene på Restrup kan føres videre op i
tid på basis af dette materiale, der også
indeholder andet spændende materiale,
f.eks. boskifter efter fæsterne.

Restrupgodsets omfang
Ud fra de udstedte fæstebreve i 1719 kan
vi konstatere at Restrup godset i 1719
bestod af 121 fæstekontrakter på gårde,
hvoraf hovedparten lå i Nørholm (31
fæstebreve), (Gl.) Hasseris (16 fæste-
breve), Sønderholm (15 fæstebreve), Tos-
trup (7 fæstebreve), Vormstrup (7 fæste-
breve), Nyrup (6 fæstebreve), Frejlev (6
fæstebreve) og enkelte fæstegårde i
Bonderup, Drastrup, Leere, Flamsted,
Bradsted, Suldrup, Voxlev, Klæstrup,
Estrup, Rebild, Vust, Ullerup og Vester
Thorup. Hovedparten af fæstegodset var
altså lokaliseret tæt på Restrup, hvad der
var almindeligt i slutningen af 1600 årene
og ind i 1700 årene, hvor godserne bliver
stadig mere afhængige af driften af
hovedgårdsjorden og hermed af fæste-
bøndernes hoveri. Antallet af fæstehuse
(uden jord) til godset får vi først et over-
blik over i 1788, hvor Restrupgodset efter



23

en jordebog omfattede i alt 78 fæstehuse
uden jord og 28 med jord. Flest huse
havde Restrup i Nørholm, nemlig 23 jord-
løse huse og 13 huse med jord, mens der i
Sønderholm var 16 jordløse huse og 4
huse med jord og i Frejlev 11 jordløse
huse. I perioden fra 1719 til 1788 synes
der at ske en kraftig vækst i bebyggelsen
ved Klitgårde, der i 1788 omfattede 14
jordløse huse til Restrup af de i alt 23 huse
ved Klitgårde.

Den nye fæster
Efter godsejerens navn og titler følger en
fast juridisk formular, hvor godsejeren
”steder og fæster som han hermed også
steder og fæster sin gård, mølle eller hus i
XX by” til den nye fæster, som vi får nav-
net på. I nogle tilfælde anføres det, hvor
den nye fæster kom fra eller hvor han var
født. Det er sikkert ikke tilfældigt, at en
del af de nye fæstere kom fra selve godset,
for godsejeren har skullet se nye poten-
tielle fæstere an, da det var en økonomisk
risiko han indlod sig på, hvis det gik galt
med en gårds drift. Desuden indføres
stavnsbåndet i 1733, hvilket betyder at
bønderkarlenes bevægelsesfrihed blev
indskrænket.

Den nye fæsters alder oplyses ikke,
men andre fæsteundersøgelser peger
på, at den hyppigste alder for en ny
gårdfæster var på omkring 25-35 år,
idet han med denne alder var udlært
som landmand. Et fæstemål blev ofte
ledsaget af et giftermål, for som fæ-
stebonde kunne man nu forsørge en
familie. Desuden kunne man ikke
være single på en fæstegård i 1700-
årene, idet driften krævede både
mandlig og kvindelig arbejdskraft. I
fæstemål fra hele perioden oplyses
det at den nye fæster havde aftalt at

gifte sig med den afdøde fæsters enke (34
tilfælde) og i nogle tilfælde med datteren
(6 tilfælde). Disse aftaler bliver særligt
hyppige efter 1760 og topper i perioden
1760-65 med 11 tilfælde. I mange tilfælde
var det sønnen der overtog fæstegården (i
93 af 283 fæsteskift), og medregner vi de
tilfælde, hvor en enke eller datter bliver
gift med den nye fæster på gården, har vi et
familiefæste i ca. 50 % af fæsteskiftene.
Måske har tallet for fæstemål, hvor gården
blev i familien, været endnu højere, idet vi
ikke kan se om det er svigersønner der
overtager gården.

Årsager til fæsteskift
Efter den nye fæsters navn nævnes den
gamle fæsters navn og det oplyses, hvorfor
fæstet er blevet afbrudt. Årsagerne til
fæsteskifte falder normalt i 3 hovedkatego-
rier. Enten at den gamle fæster var død, at
fæsteren havde forsiddet gården, dvs. ikke
kunnet overholde fæstekontrakten eller at
den gamle fæster, mere eller mindre
godvilligt, havde besluttet at afstå fæste-
gården. At fæstet var ophørt på grund af
den tidligere fæsters død er tilfældet i ca.
40 % af alle fæsteskift, men bemærkninger
i fæstebrevene antyder, at enken i en række

St. Restrup omkr. 1860. Hovedbygningen er fra
1723. Fra „Prospecter af danske Herregaarde 1861“
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tilfælde har drevet gården videre i en pe-
riode, måske indtil den ældste søn blev
gammel nok til at overtage gården eller en
ny fæster/mand kunne findes. Normalt er
der ved fæsteskift på grund af dødsfald
ikke stillet betingelser, ud over de ovenfor
omtalte aftaler om giftermål, men ved et
fæsteskifte i 1758 i Nørholm indgik den
nye fæster Povel Povelsen følgende aftale
om den afdødes børn ”at hans formands
søn Peder Corfitsen, som nu er 6 år gam-
mel, skal han hos sig med frie klæder og
føde samt skolegang således forsyne og
opdrage indtil han sit brød selv kan for-
tjene som han for Gud og mig vil forsvare.
Til datteren Kirsten Corfitsdatter, som
hendes farbroder Povel Sønderholm der i
byen haver taget til sig, betaler fæsteren
Povel Povelsen 10 rigsdaler til hendes
opdragelse efter den accord som derom er
sket”. På en gård i Hasseris i 1768 måtte
den nye fæster indgå på følgende ”vilkår at
ægte hans enke som mellem dem skal være
aftalt, men end og den der i gården væ-
rende ældste og vandvittige, tåbelige datter
fremdeles så længe hun er i samme tilstand
nyder husværelse og ophold af føde og

klæder i bemeldte gård”. På en gård i
Sønderholm i 1768 indgik sønnen fæstet
på følgende vilkår efter faderens død kort
tid forinden. Han slap for at betale ind-
fæstning pga. mange små og uopfødte
søskende og han lovede ” at forsyne dem
med klæder og føde samt al anden kristelig
og skikkelig opdragelse udi deres christen-
dom og børnelærdom med videre, indtil
enhver af dem deres brød for fremmede
kan fortjene og endelig…især med hans
syge og vanvittige søster som indtil foran-
dring sker med hende forbliver i gården og
nyder sin nødtørftige underholdning og
forplejning”.

I ca. 30 % af fæsteskiftene skete fæste-
skiftet ”godvilligt”, dvs. ved at den tidli-
gere fæster frivilligt opsagde sit fæste og
overdrog gården til en ny. Ofte anføres der
ved fæsteskift af denne type, at det skete
på grund af den gamle fæsters høje alder
og tiltagende skrøbelighed. Ved et godvil-
ligt fæsteskifte skete det i 57 tilfælde, at
den gamle fæster fik indføjet bemærknin-
ger om hans og konens aftægt på gården og
at de skulle have en sømmelig begravelse.

På en gård i Sønder-
holm i 1750 anfører
fæstebrevet at  „en-
ken formedelst alder-
dom og skrøbelighed
godvilligt har afstan-
den gården til ham
… på condition at
hun hos berørte Jens
Jensen nyder hendes
livs ophold så godt
som han det selv
haver”. Ved et fæste i
Bonderup i 1743
skete det på
følgende måde ”at

St. Restrup set fra gårdsiden
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den nye fæster giver den gamle fæster og
hustruen ophold mens de lever, og om så
skulle ske at de ikke kan komme overens
med hinanden at være ved gården, har Jens
Christensen tilsagt Mads Pedersen 1/2
tønde rug, 1 1/2 tønde byg, 4 skæpper
havre, 4 gæs, 1 side flæsk, 4 fårehøveder
og en malkeko. Skulle Jens Christensen
forlade gården er Jens Christensen forplig-
tiget til igen at overtage gården”. På en
gård i Hasseris i 1751 skete det på betin-
gelse af at ”Olle Justesen ægter hans datter
og Gregers Jensen hos dem nyder, så længe
han lever, sit nødtørftige ophold og efter
hans død en sømmelig jordefærd”.

I ca. 25 % af fæsteskiftene skete skiftet på
foranledning af godset, idet fæsteren havde
misligholdt sin fæsteaftale, dvs. forsiddet
gården. Årsagerne til dette kunne være
mange, men oftest anføres armod, dvs.
fattigdom som årsag. Som eksempler på
forsiddelser af andre årsager kan nævnes
en gård i Frejlev som i 1728 blev fradømt
på grund af opsætsighed og drukkenskab,
en gård i Sønderholm i 1728 der ved
dovenskab og liderlighed blev forødet og
fæsteren fradømt gården. En gård i Vester
Torup blev i 1731 forsiddet pga. pådragen
restance og anden armod, mens en gård i
Store Binderup i 1765 blev forsiddet pga.
hans slette og liderlige forhold samt
gårdens forringelse. Gruppen ”andet” på
ca.10 % af alle fæsteskift omfatter sand-
synligvis en række forsiddelser, men årsa-
gen til fæsteskiftet er ikke klart angivet –
hvilket betyder at gruppen ”forsiddelse”
sandsynligvis når på op omkring 30 % af
samtlige fæsteskrift. Det er på landsbasis et
forholdsvis højt tal, men om det skyldes at
grev Levetzau var en særlig grum godsejer,
som den lokale folkelige myte antyder, må
nærmere undersøgelser af godsøkonomien

kunne vise. Ud fra fæstebrevene får man
det indtryk, at der blev udvist mere omsorg
for fæsterne efter at enkegrevinden havde
overtaget godsstyret i 1756, men det er
sikkert også udtryk for en mere generel
udvikling i synet på fæstebønderne i løbet
af 1700-tallet.

Ser vi på årsagerne til fæsteskifte over tid,
kan vi se at forsiddelserne ligger højt i
perioden 1725-1734 og i perioden 1760-
1769, dvs. perioder med dårlige landbrugs-
konjunkturer. Det var samtidig perioder
med mange fæsteskift.

Fæstets længde
En undersøgelse af fæsteskift i Gl.Hasseris
fra 1688 til ca.1800 viste, at længden af et
fæstemål kunne variere meget, fra nogle få
år til over 50 år, i gennemsnit 27 år. Da
jeg ikke har tid til at undersøge hvert en-
kelt fæsteskifte for hele Restrup, har jeg
valgt at se på antallet af fæsteskift i perio-
den fra 1719 til 1776 for en række byer.
Beregningen viser en gennemsnitlig fæste-
længde for alle Restrups fæstegårdene på
ca. 25 år. For gårdene i (Gl.) Hasseris var
den gennemsnitlige fæstelængde på ca. 35
år, for gårde i Nørholm på ca. 25 år og for
gårde i Sønderholm, Frejlev og Tostrup på
omkring 20 år. Disse fæstelængder følger
pænt et nordjysk gennemsnit for
fæstelængder på 21 år.

Fæstegården identificeres
Efter angivelse af årsager til fæsteskiftet
får vi en præcis identifikation af fæste-
gården, nemlig dens hartkorn efter 1688-
matriklen og i nogle tilfælde dens nummer
i ejerlavet efter den nye matrikel - dvs.
1688 matriklen. Disse ældre matrikel-
numre må ikke forveksles med de
matrikelnumre som vi anvender i dag og
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som stammer fra 1844-matriklen. I 1688-
matriklen opgøres værdien af gårdenes
produktionskapacitet i ager, eng og græs-
ning til tønder hartkorn (tønder – skæpper
– fjerdinge – album). De fleste gårde på
Restrupgodset var på 5 til 6 tønder hart-
korn, hvad der svarer til en gennemsnitlig
dansk fæstegård i 1700-tallet. Det tillig-
gende agerareal var på ca. 25-30 tønder
agerland og gårdene havde et samlet areal
på omkring100 tønder land ager, eng og
skov. Når vi ikke kan oplyse gårdenes
samlede areal før udskiftningen skyldes
det, at gårdene var en del af et landsby-
fællesskab, hvor kun agerjorden var præ-
cist fordelt i bymarken, mens gårdene
havde en andel i retten til udnyttelsen af de
øvrige ressourcer i landsbyens ejerlav, dvs.
til græsningen, høslet i engene m.m..

Den nye fæsters forpligtelser
Efter identifikation af gården pointeres det,
at fæstet blev givet på livstid og at
fæsteren fik overladt alt hvad der var på
gården af levende og dødt (dvs. besætning,
korn, indbo m.m.), på betingelse af at
fæsteren overholdt følgende:
- at han betalte alle kongelige ordinære,

ekstraordinære skatter og kontributio-
ner til rette tid.

- at han ydede landgilde og arbejds-
penge til hvert års Mortens dag efter
jordebogen.

- at han årligt gjorde hoveri og rejser.
- at han holdt gårdens bygninger og

besætning udi forsvarlig stand og
ikke lod noget af dens tilliggende ”til
upligt at bruge i nogen måde”.

- at han var godsejeren som sit herskab,
og i mit fravær, min fuldmægtig ”hø-
rig og lydig”.

- at han allerunderdanigst rettede sig og
forholdt sig efter deres kongelige

majestæts allernådigste lov og forord-
ninger, alt under dette fæstes forbry-
delse og det betalte indfæstnings-
beløbs fortabelse.

Et fæste i Danmark var på livstid, mens vi i
især Østeuropa kan finde meget kortere
fæsteperioder. Som det ses ovenfor, gjaldt
livstidsfæstet da også for op mod halvde-
len af alle fæster og yderligere ca. 30 %
var et godvilligt fæsteskifte, der skete på
grund af alder og fysisk skrøbelighed.
Hvis fæstegården blev modtaget i dårlig
stand, kunne den nye fæster modtage hjælp
fra godsejeren. Det skete f.eks. da Christen
Andersen i marts 1756 overtog en gård i
Frejlev, hvor den tidligere fæster var bort-
gået i fattigdom. Christen Andersen mod-
tog det fornødne sædekorn til vårsæden af
byg og havre, fik en tønde og 4 skæpper
rug til sommerføden som han ikke skulle
betale tilbage, fik lovning på hjælp af
bønderne i Frejlev til at få vårsæden i
jorden, godsejeren ville lade stalden og
fæhuset på 6 fag opbygge, og laden skulle
repareres på sydsiden. Til stuehuset fik han
træ til sylten og 6 vinduer, og han kunne
hente et vognlæs bøgetræ til harver og
plov i Torstedlund. Endelig slap han for de
restancer, som var på stedet og ditto for
skatter for april og juli kvartal, han slap fri
for hoveri i dette år og for at betale land-
gilde i to år.

Omfanget af de kongelige skatter kunne
variere, mens landgilden for gårdene var
en fast årlig afgift der var fastsat for måske
100 eller 200 år siden. I Sønderholm,
Nørholm og Frejlev blev landgilden typisk
betalt i byg, havre, kreaturer, svin og
penge, mens den for en gård i Flamsted
skulle betales i rug, byg, havre, smør, svin,
får og lam og høns. Landgilden var altså en
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naturalieafgift, hvis sammensætning i et
vist omfang afspejlede den produktion der
var på gårdene, men den kunne også
afspejle hvilke naturalier godsejeren var
interesseret i, på det tidspunkt afgiften blev
fastlagt. Omfanget af hoveriet og rejserne
er ikke anført i fæstebrevene og kunne
derfor være varierende. Først efter uro
blandt bønderne og ved statens indgriben i
1771 bliver hoveriet i Danmark fastlagt og
vi kan heraf danne os et indtryk af omfan-
get. På Restrup er ”aftalerne” om hoveriet
indført i et trykt dokument vedhæftet
fæstebreve udstedt efter dette tidspunkt.
Just Nielsen i Hasseris med en gård på ca.
6 tønder hartkorn skulle forrette 35 spænd-
dage, hvoraf de 10 skulle være med plov
og de øvrige med vogn, harve eller slæde
og på et år forrette 70 gangdage med karl
eller pige, dvs. at gården 70 dage om året
skulle stille en karl eller en pige til rådig-
hed for arbejdet på godset. Samlet når vi
altså op på over 100 arbejdsdage i hoveri
for en almindelig gård på Restrup. Nu ved
vi ikke om alle disse dage er blevet krævet
af godsejeren, men vi formoder, at hoveriet
på godserne har krævet en ekstra
erhvervsaktiv person på hver fæstegård.
Hoveridokumentet angiver desuden, hvor-
når og hvor meget hoveri der skulle ydes
på forskellige tidspunkter, f.eks. skulle
bonden i pløjetiden yde 2 spænddage med
plov, 2 dage med harve og 2 gangdage, da
den karl der pløjede tillige skulle så. I løbet
af en spænddag skulle en plov ompløje
10.500 kv.alen, dvs. lidt over 4.000 kva-
dratmeter. I hø- og kornhøsten skulle der
ydes 3 spænddage med vogn og 6 gang-
dage som skulle forrettes på 3 dage i ugen,
og i gødnings- eller møgagningens tid
skulle der ydes 3 spænddage og 3 gang-
dage. Bøndernes hoveriarbejde bliver i
løbet af 1700-årene stadig vigtigere, da

mange godser lægger stigende vægt på
kornavlen, stimuleret af en stigende efter-
spørgsel fra bl.a. England. Dette er en del
af grunden til at stavnsbåndet bliver indført
i 1733, og at man efter uro m.m. i 1771 og
i 1792 lægger hoveriet fast. Men allerede
på dette tidspunkt er mange godsejere ved
at øjne mulighederne for at få en mere
stabil og billig arbejdskraft, nemlig fra det
stigende antal husmænd, der kommer pga.
befolkningsvæksten i 1700-tallet. På Res-
trup holdt man længe fast på sine
fæstebønder, og selv om landsbyerne ud-
skiftes og gårde udflyttes måtte bønderne
stadig yde hoveri. For at få mere styr på
hoveriet og de øvrige ydelser egaliserer
godsejerne efter ca. 1780 en lang række af
Restrupgårdene, dvs. gør alle gårde lige i
størrelse, afgifter og hoveri.

En ”underskrift” for modtagelse af
fæstebrevet
I mange tilfælde har den nye fæster signe-
ret for modtagelsen af fæstebrevet i
fæsteprotokollen. Til at begynde med er
det ofte sket ved at de har anført deres
initialer, som f.eks. PPS for Povel
Povelsen, men i en del tilfælde har vi rig-
tige underskrifter, der antyder at den på-
gældende fæster har kunnet skrive (sit
navn). Op gennem fæsteprotokollen får vi
stadig flere underskrifter, der antyder at
stadig flere fæstere, både til gårde og huse,
har kunnet skrive deres navn og læse ind-
holdet af fæstebrevet.

Omtalt materiale i teksten.
Fæsteprotokol m.m. fra Restrups godsarkiv
(mikrofilm nr. 449708 og 49709).
Jørgen R. Rømer m.fl. , Gårde og huse i
Gl. Hasseris, 1985.
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FORENINGSARRANGEMENTER I 2009

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.

Som noget nyt vil arkivet holde åbent om eftermiddagen den anden onsdag i månederne
december, januar, februar og marts fra kl. 14.00 - 16.00.

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

GENERALFORSAMLINGEN

Foreningens årlige generalforsamling afholdes onsdag den 11. februar 2009 kl. 19.30
i Sønderholm Sognegård.

Ole Færch, som har skrevet en række lokalhistoriske bøger, kommer og fortæller om
Hasseris Å og de interessante steder langs åen. Ole Færch har sammen med Jørgen Elsøe
Jensen lavet en bog om Hasseris Å, der udkom i slutningen af oktober 2008.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe.

AFTENUDFLUGT TIL SEBBER KIRKE
ONSDAG, DEN 22. APRIL 2009

Willy Kær fra Nibe vil fortælle om klosterets og kirkens historie.
Omvisningen begynder kl. 19.00. Der er afgang fra parkeringspladsen ved Sønderholm

Kirke kl. 18.00.
Kaffen får vi på Sebbersund Kro, hvor der kan stilles spørgsmål til Willy Kær, som også

kan fortælle lidt om egnen, vikingelandsbyen, Nikolajbjerget og kroen.
Prisen for begge arrangementer er kr. 50,00.

AFTENTUREN 2009 GÅR TIL
HALS MUSEUM OG HALS SKANSE

ONSDAG DEN 10. JUNI 2009 KL. 19.00

Museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen vil fortælle om Hals Skanse og vise rundt på
museet.

Vi nyder kaffe og kage på Marinestuen i Hals. Pris kr. 40,00 - 50,00.
Der er afgang fra parkeringspladsen ved Sønderholm Kirke kl. 18.00. Er der nogen der

ønsker kørelejlighed, bedes de ringe til bestyrelsesformand Bent Elkjær, 9834 3879.


