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ÅRET DER ER GÅET

kan kontaktes følgende steder:
FORENINGENS BESTYRELSE

Sønderholm: Formand Karen Hansen, Sønderholm Hedevej 70 9834 1141
Lis Dalsmark, Vestervej 27, Sønderholm 9834 1076
Evald Kristensen, Vokslevvej 20 9834 1429

St. Restrup: Sekretær Gunnar Jensen, Tostrupvej 240 9834 1583
Kasserer Mogens Ejersbo, Nibevej 379 9834 1997

Nørholm: Næstformand John Ejdrup, Mellemholmvej 37 9834 1216
Søren B. Nielsen, Las Dansvej 31, Nørholm 9834 1479

Suppleanter: Tove Bang Nielsen, Nørholm Villavej 20, Nørholm 9834 1493
John Jensen, Vestervej 27, Sønderholm 9834 1076

En meget kold aften var der i februar
2010 indkaldt til generalforsamling i Nør-
holm Forsamlingshus. Formand Bent Elkjær
havde af personlige årsager valgt at stoppe,
så den fungerende formand Karen Hansen
aflagde beretning. Her takkede hun  Bent for
den store interesse, han altid har udvist og
det store arbejde han har gjort for lokal-
historien i vore tre sogne. Foreningen kunne
også beklage at Carsten Mortensen og Inge
Louise Nielsen ikke modtog genvalg. I
stedet blev Evald Kristensen fra Sønder-
holm og John Ejdrup og Søren B. Nielsen,
begge fra Nørholm, valgt ind i bestyrelsen.
Tove Bang og Karen Hansen modtog gen-
valg.

Arkæolog Lone Andersen, der til daglig
arbejder på Aalborg Historiske Museum,
var indbudt, og hun fortalte efter generalfor-
samlingen om sit spændende arbejde:

Hvert år skal de mange nordjyske fortids-
minder besøges (omk. 6000), men der ar-
bejdes også med forskellige udgravninger af
bl.a. gravpladser og bopladser. I udgravnin-
gen til vandledningen fra Sønderholm Plan-
tage til Nibe stødte man på et par grave fra
jernalderen, men da udgravningernes om-
fang var begrænsede, blev arbejdet hurtigt
afsluttet.

Nu holdes der så for tiden et skarpt øje

med Mellemholm, hvor man i det kom-
mende år forventer at finde spændende
"nyt" i de "gamle" jordlag.

Bestræbelserne på at få pastor Reerslevs
film på næsten alle folks læber lykkedes til
fulde i 2010. Kataniegårdens ældre i Frejlev
fik glæde af den indtalte film, og i Sønder-
holm Sognesal var næsten alle stole besatte
og biografgængerne nød - med Staun
Bentsens umiskendelig løjer - denne gamle
film. Sidst på året tog Nørholm så filmen
på lærredet, og det blev igen en succes
med rigtig mange tilskuere.

Tak for denne populære film, som til
stadighed giver mange oplevelser til os alle.
Nu håber vi på, at der er initiativer i gang,
så nye film kan blive optaget.

Sommerudflugten til Tingbæk Kalkminer
blev desværre aflyst.

Foreningens bestyrelse har arbejdet
videre med bl.a. at sende indbydelser til
diverse foreninger og skoler om, hvorvidt
de kunne tænke sig et samarbejde om et
eller flere lokalhistoriske emner. Dette har
allerede afstedkommet kontakter, og i det
kommende år sættes der bl.a. fokus på de
gamle forretninger og virksomheder i sog-
nene. Så skulle man ligge inde med billeder,
regninger og andet interessant, er man
velkommen til at tage det med og få en
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snak om det til flere af de kommende arran-
gementer.

Vi har i årets løb modtaget meget mate-
riale til arkivet, og selve kontoret (arkivet) i
Sønderholm har været godt besøgt. Des-
uden får vi efterhånden mange henvendelser
via mail med diverse forespørgsler om
slægtsforhold eller andet. Det er skønt, når
vi bliver brugt, og vi håber naturligvis inte-
ressen fortsætter.

I det kommende år har vi valgt at besøge
Års. Idéen er opstået, fordi der i 2009
udkom en ny 50-kroneseddel. Det nordjy-
ske Skarpsallingkar fra omkring år 3200 før
Kristus er afbildet på pengesedlen, og når
vi har denne seddel i hånden næsten dag-
ligt, er det et "must" at se dette smukke
lerkar med egne øjne. (Der vises naturligvis

meget andet i museet, der i år fejrer 90 års
jubilæum).

Aalborg besøges også inden sommeren,
og vi ser frem til at kunne byde på en helt
speciel oplevelse. Men herom senere.

Generalforsamlingen i februar er i 2011
planlagt til at blive afholdt i Frejlev, og da vi
gerne vil forsøge at få repræsenteret
Frejlev-området i bestyrelsen, ville det være
herligt, hvis dette kunne foranledige interes-
serede til at henvende sig til bestyrelsen.
Det er et aktivt og spændende arbejde -
hvor man lærer utroligt meget om "tiden fra
før", men også om "tiden nu".

På bestyrelsens vegne
Karen Hansen.

„SLÆGTSMINDER FRA DRASTRUP“
Af Martine Løth

Martine Løths arvinger har i 1987 stået
for at udgive en lille bog ved navn „Slægts-
minder". I indledningen skriver hendes
nevø Poul Vad følgende:

Da min moster Martine Løth i 1955 ned-
skrev sine erindringer fra barndommen og
den tidlige ungdom, var hun næsten blind.
Hun havde ingen kunstneriske ambitioner
med sit arbejde og skal ikke sammenlignes
med navnkundige blinde digtere, der har
beriget verdenslitteraturen. Men der er
næppe tvivl om, at vi kan svare bekræf-
tende på spørgsmålet i hendes forord - om
det skrevne kan være til glæde for nogen?

Martine Løth fortæller jævnt og ligetil,
men også med nerve og præcision. Hendes
"Slægtsminder" er et eksempel på selve
skriftens mirakel - skriften, der som intet
andet medium, ikke blot kan dokumentere
og genskabe fortiden, men den skaber et
billede af denne fortid, som den spejler sig i

et menneskes sind, samtidig med at den
nærer vores medskabende fantasi.

Martine Løth indleder sin historie med
et forord:

Jeg har i mange år tænkt på at samle og
nedskrive nogle minder fra vor slægts hi-
storie, men først nu, da jeg er 72 år og
meget svagt seende, er det blevet alvor. -
Jeg ved ikke om det skrevne kan blive til
glæde for nogen, men det har været en stor
glæde for mig at dvæle ved de gamle min-
der.

Jeg ved der er mange fejl, men da jeg
ikke selv kan læse det, jeg har skrevet, kan
jeg jo ikke rette fejlene. Jeg håber, der på
det punkt, vil blive båret over med mig.

Jeg vil ønske, at de i vor slægt, der er
unge, og børnene må eje stærke slægts-
følelser. Det er nemlig med til at gøre livet
rigt, og vi skylder vore fædre at holde deres
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navn og liv i ære. Og det må vi da hjælpe til
med, ved at fortælle om dem.

Min slægt

7 km sydvest for Aalborg ligger lands-
byen Drastrup. I året 1800 var der 7 store
gårde og én mindre gård i byen, samt nogle
huse. Det var en hyggelig lille by - med
haver ved hvert hjem.

I den gård, der lå længst mod vest, bo-
ede en mand, der hed Hans Kraase. Der var
tre børn i det hjem, to døtre og én søn.
Sønnen var født den 26. dec.1814, og han
bar navnet Villads Hansen. Den gang fik
man jo faderens fornavn - som efternavn,
kun med tilføjelse af - sen eller - datter.

Lidt vest for Aalborg ligger landsbyen
Hasseris, den består på en måde af to byer
- Gammel-Hasseris og Ny-Hasseris. Som
bindeled mellem dem lå skolen og en vejr-
mølle, og ved siden af skolen lå et klokke-
tårn, hvori der hang en slags kirkeklokke;
den ringede læreren solen op og solen ned
med.

I Gammel-Hasseris boede en gårdmand,
der hed Peder med tilnavnet "Skrædder". I
det hjem var der også to døtre og en søn.
Den ene datter hed Ane Kirstine Peders-
datter. Da hun blev konfirmeret, skulle hun
bl.a. hver dag bære to spande mælk til

Aalborg og levere det til deres faste kunder.
"Stine", som hun blev kaldt, havde et åg
over skulderen. I et reb hang spandene, og
når hun holdt i det, kunne hun bedre bære
dem. Stine deltog i arbejdet både i huset og
ude i marken.

Vi går nu igen til Drastrup, og får der at
vide, at Hans Kraases døtre er blevet gift
og sønnen Villads Hansen så sig også efter
en pige, han kunne få til kone. Når han, på
vej til Aalborg, kørte gennem Hasseris,
havde han set den kønne Stine. Hun var
ikke, som de andre landsbypiger. Hun
havde nemlig på sine ture også gjort et godt
indtryk på etatsrådinden, så denne fæstede
hende til stuepige. Hun blev i denne plads i
5 år, derefter fik hun plads hos overkrigs-
kommissæren, hvor hun var i 3 år. Stine fik
først 12, senere 18 rigsdaler i løn om året.
En rigsdaler er to kroner.

Hun gik smukt klædt, men kunne dog i
løbet af de 8 år, købe sig 8 sølvspiseskeer.

En dag tog Villads Hansen mod til sig,
kørte til Hasseris for at spørge Stine og
hendes forældre, om man kunne tænke sig,
at hun blev hans kone. Stine lovede, at hun
ville komme over at se gården. Hun købte
sig et uldent tørklæde, hvidt i bunden med
store røde og lyseblå blomster på, der var
lange frynser af røde og blå garn; det tog
hun på den dag, da hun skulle ud "at se sig
for". Hun må have syntes godt om forhol-
dene, gårdene i Drastrup var også på om-
trent 100 tønder hver, dengang målte man jo
i tønder land.

I 1852 holdt Villads og Stine så bryllup.
Da Hasseris er et landsogn til Budolfi kirke
i Aalborg, blev de viede i denne kirke. Det
var dengang skik ved de store bryllupper, at
der skulle være forridere, her var der 4
forridere. Forriderne skulle ride på heste og
samtidig blæse i et horn; de skulle ride
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foran brudefølget når de kørte ud af går-
den, og i fuld firspring nå kirken og ride
tilbage til følget igen. Dette skulle gentage
sig tre gange, så skulle de til sidst nå kirken
samtidig med brude følget. Blandt de
mange brudegaver var der en stor gildedug,
vævet af Stines bedstemor; den er af ren
hør, og  i borten er der vævet bogstaverne
A.K. P.S. 1852.

Halvandet år senere fik de en lille dreng,
men han døde som ganske lille. Den 22.
marts 1855 fik de igen en søn, han fik nav-
net Hans Peter Villadsen. Det var en stor
skuffelse for hans mor, at det blev en
dreng. Hun havde ønsket, at det denne
gang skulle blive en pige. Så stor var skuf-
felsen, at hun lod ham gå i kjole så længe,
så han selv kunne huske det. De fik ikke
flere børn.

Mellem Drastrup og Frejlev lå skolen. Da
H.P.(Hans Peter) blev gammel nok, gik han
i skole der. Han hjalp også med at passe de
mange får i heden - de havde ca. 40 får. I
1864 kom krigen. Mange tyske soldater
kom til Drastrup og indlogerede sig på
gårdene, altså også hos Villads Hansen. Alt
hvad Villads og Stine havde af sølvtøj og
andet af stor værdi, kom de i kasser og
gravede det dybt ned i en kartoffelkule og
dækkede kulen til. Villads spændte også
hestene for sin fine vogn og kørte den op til
et hus. Der skruede han alle møtrikkerne af
hjulene, for at de tyske soldater ikke skulle
køre med vognen. Soldaterne tog meget
ofte et af fårene, slagtede det og befalede
Stine, at hun skulle koge suppe på det; det
foregik i den store vaskekedel i bryggerset.
De havde 3 hold soldater, de 2 hold var ret
flinke, men det tredje hold var mere ubeha-
geligt.

Villads Hansen blev ingen gammel mand.
Han døde den 1. februar 1869 - 55 år gam-

mel. Det forår blev H.P. konfirmeret, nu
kunne han hjælpe sin mor. Hun fik en be-
styrer i de første 6 år, og i vigtige spørgs-
mål rådførte hun sig med sin broder, den
unge Peder Skrædder, der havde fået barn-
domshjemmet i Hasseris.

Vesten for Aalborg ligger byen Nørholm,
et par kilometer vest for byen ligger Nør-
holm Vestergård, den ligger så smukt lige
nær ved Limfjorden, med øen Gjøl midt i
fjorden. I Nørholm Vestergård boede Lars
Kristian Pedersen og hans kone Maren
Kirstine. De havde 2 sønner og 7 døtre,
blandt andet en pige ved navn Marie.

Den vinter, da H.P. var 17½ år kom han
på Sønderholm Højskole. Det var en
grundtvigsk højskole med en meget god
forstander. Denne holdt en dag et foredrag
for de unge om valget af deres tilkom-
mende hustru, han sagde: "Når I vil finde en
hustru, skal I ikke søge hende på et gade-
hjørne eller i en balsal. Nej, I skal bede Gud
vise Jer, hvem det er, I skal have". Da H.P.
den aften gik i seng, tænkte han, at det ville
han da alligevel prøve. Som sagt, så gjort.
Det gik sådan, at han om natten drømte om
den kun 14-årige Marie Pedersen fra Nør-
holm. Da han vågnede, tænkte han, skal det
virkelig være Marie? Marie var født i 1858
og hun var den ældste af ni søskende, så
det havde nok været med til at bevirke, at
hun var vel udviklet og vant til at bestille
noget. I skolekundskaber var hun også
godt med. Hun havde gået hos den dygtige
og meget afholdte lærer Brønnum i Nør-
holm skole; det gjorde også alle hendes
søskende.

I juleferien var H.P. hjemme hos sin mor.
Han var en aften inviteret til ungt selskab
hos en familie i Frejlev. Da han om aftenen
gik derop, spurgte han sin mor, om han
måtte tage Lars Kristians to døtre fra Nør-
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holm med hjem - han mente de var med ved
selskabet. Det måtte han godt, og pigerne
var med i Frejlev. Pigerne ville gerne med til
Drastrup. Da de sent om aftenen gik med
H.P. og kom op på bakken lige ovenfor
gården, spurgte han Marie, om ikke hun
kunne tænke sig, at den gård blev hendes
hjem? Det kunne hun godt. Senere i julefe-
rien sadlede H.P. en hest og red op til Lars
Kristian i Nørholm, for at spørge om han
måtte få Marie til kone. Det måtte han, og
han blev glad. Han stolede helt og fast på,
at det var Gud, der havde givet ham hende.

De fik dog ikke ring på før H.P. blev 18
år. Da han senere blev soldat, drillede de
andre ham og kaldte ham "den forlovede
herre". Igennem nogle breve, som Marie
dengang skrev til sin forlovede, får man et
indblik i, hvor dejlig deres 3½ år
forlovelsestid havde været. Som overskrift
over alle brevene, var der to linier med alle
de ømmeste udtryk for, hvad han var for
hende. Og alle brevene sluttede med "Din til
døden tro, Marie".

(Livet viste, at det ikke var tomme ord.

Efter et ægteskab i 58 år sank hun pludselig
en morgenstund død om - i sin elskede og
trofaste mands arme.)

I forlovelsestiden fik Marie travlt med at
sy udstyr. Der var ingen, der dengang sy-
ede udstyr på maskine; alt blev syet i hån-
den. Hun var også i Aalborg en måned for
at lære fransk vask og strygning - det hørte,
på de egne, med til en ung piges uddan-
nelse til at blive en dygtig kone på en gård.

Den 26. september 1876 holdt Marie og
Hans Peter bryllup. De blev
viet i den smukke kirke i
Nørholm. Det var et stort
bryllup, der varede i 3 dage.
Det var skik på de egne, at
når gæsterne var inviterede,
sendte de smør, æg, ost og
kødvarer til brudehuset. Alle
gæsterne spiste frokost
inden vielsen. Bruden var
den dag i fodfri sort silke-
kjole med bred hvid "slæbe-
pibe" forneden af kjolen.
Der var 6 forridere, der
skulle gøre det samme, som
omtalt ved H.P.'s forældres
bryllup i Hasseris. Gæsterne
blev der hele den følgende
nat og næste dag. Anden
dagen havde Marie en lyse-

brun taft-silkekjole på. Stoffet var en gave
fra H.P. og hendes 17-årige søster Sine
havde syet den. På fotografiet kan men se,
hvor flot den har været. Til den tredje dag
var der inviteret en mængde unge. De fik
mange smukke brudegaver og en del af
dem er endnu i familiens eje. Endelig var
festlighederne forbi, og Marie drog til sit
fremtidige hjem.

Der var nok at tage fat på, både inde og
ude. Og det har sikkert ikke altid været let

Marie Pedersen, 1873 og Hans Peter Villadsen, 1875



7

at have sin svigermor boende i 26 år. Men
det klarede Marie godt. Hver eneste dag i
alle disse år, gik Marie ind til hende og
spurgte, hvad hun syntes, de skulle have til
middag den dag? Der blev gerne svaret:
"Hvad har du, Marie?"  Det berettede Marie
så, og det var altid godt nok.

Den 29. december 1877 fik H.P. og
Marie deres første barn. Det var en pige.
Det var en selvfølge, at hun skulle have
samme navn, som sin fars mor; det var skik
dengang. Hun fik navnet Ane Kirstine Vil-
ladsen. Hun voksede op som en køn pige-
med mørke brune øjne og hun blev kaldt
"Stine".

Den 5. maj 1880 fik H.P. og Marie igen et
barn. Denne gang var det en lille dreng. Han
blev opkaldt efter sin fars far, og kom til at
hedde Villads Hansen Villadsen. Han havde
blå øjne og lyst hår. Han var en enestående
god dreng.

Gården i Drastrup

Gården i Drastrup var gammel, og den
sommer begyndte de på at få bygget en ny
gård på deres mark, lige vest for deres
gård. Den sommer blev det østre hus byg-
get. I det blev der indrettet karlekammer,
hestestald med fodergang til hestene, og en
mellemgang med en stor beholder til vand.
Vandet blev pumpet op i beholderen fra en
stor pumpe ude i gården. For den gang gik
man ind i kostalden. Loftet her var med
hvælvinger. Alle håndværkerne fik kosten
på gården, så der var mange mennesker at
lave mad til.

Til gården hørte der et stort stykke hede-
jord. Det var H.P. ved at dyrke op, og der
skulle megen gødning til. Hver vinter kørte
H.P. selv til Aalborg om natten for at hente
"aalborgmog", som den gødning blev kaldt.

Hans store arbejde lykkedes; det blev en
meget frugtbar mark. Han formindskede nu
fåreflokken og købte en del køer til den nye
stald.

Sommeren 81 byggede de så laden. En
stor og bred lade, der var lergulv over tre
fjerdedele af hele laden. På logulvet var der
bræddegulv, for det skulle kornet ligge på -
mens det blev tærsket med plejle. Det ve-
stre hus blev også bygget den sommer. I
det hus blev der lavet svinestier og hønse-
hus, desuden 2 vognporte, et tørverum og
mejerilokaler. Der var først en lille gang, så
et større rum til kernen, der blev trukket ved
hestekraft. Her var også smørkarret og
hvad der ellers skulle bruges for at frem-
stille smør og ost. I et andet rum var der
store hylder til at lægge ostene på. Der var
også et langt smalt rum, der lå det fine
hvide strandsand, der blev brugt til at strø
inde på bryggersgulvet og andre steder.

Sommeren 82 blev stuehuset bygget. Det
var stort og smukt, havde 4 skorstene og
en meget smuk gesims. Der var 14 vinduer
mod syd og 10 vinduer og 2 indgangsdøre
mod nord, det var ind mod gården.

(I det følgende beskrives stuehusets
indretning, og det undlades i dette referat)

Den sommer blev hele gården færdig, og
alt blev flyttet derop. De to udhuse i den
gamle gård blev revet ned, far lejede stue-
huset ud til karetmager Albertus Luther
Carlsen og hans kone Cecilie "Cille"; der
blev værksted i den store stue! I det udhus,
der stod tilbage, var der vognport og heste-
stald samt plads til tørv, træ og alt, hvad
Albertus ellers skulle bruge. "Cille" kunne
spå i kaffegrums og i kort, og hun havde
"Cyprianus" siddende over døren ud til
køkkenet. "Cyprianus" var en bog - trykt
med røde bogstaver. Bogen brugte hun, når
hun skulle spå. Albertus var en meget påli-
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delig mand. Når han kom til H.P. for at låne
penge og sagde "Du skal få dem igen på
lørdag".  Ja, så kom han også med dem -
selv om han skulle ind til en anden nabo for
at låne dem.

Min Barndom

Den 13. marts 1883 blev jeg født. Nu
skulle jeg opkaldes efter mors mor, hun hed
jo Maren Kirstine; men far og mor syntes
ikke, det var så pænt til mig, jeg kom derfor
til at hedde

Martine Kirstine Villadsen. Det blev en
stor hjælp for mor, at vi fik moster Grete
derover som stuepige. Hun blev der i 6 år.

1887 blev et meget svært år for mor og
far. De havde den 17. december fået en lille
dreng, men han fik kighoste og døde 3
måneder gammel. Samme forår blev jeg
syg. Lægerne sagde, det var engelsk syge.
Det troede mor og far ikke rigtig på, og da
der i Frejlev boede en "klog kone", tog de
mig med op til hende. Hun sagde, det var
en kirtelsvaghed, og det ville snart bryde ud
forskellige steder. Det viste sig at være
rigtigt, det hun sagde, og hun hjalp mig
også sådan, at der ikke blev skåret nogen
steder. Desværre blev mine øjne også an-
grebet af sygdommen. Lægerne frygtede en
lang tid for, at jeg ville blive helt blind. Det
blev jeg heldigvis ikke.

Det var ikke rart at komme ind til øjenlæ-
gen, særlig ikke den dag han havde en fin
kniv inde i øjnene for at fjerne betændelsen.
Jeg synes endnu, jeg kan høre mig selv
skrige. Hjemme sad jeg inde i Bedstes stue,
der var rullet ned for vinduerne, og også
hængt et tykt tæppe op. Jeg havde bundet
for begge øjnene. Mit legetøj var en harmo-
nika og en tøjdukke.

Villads var en kvik dreng, jeg husker ham
fra 5-6 års alderen. En dag havde mor købt

sild hos den fiskemand, der kørte rundt til
gårdene. Hun havde købt en ekstra snes
sild og de blev lagt i en "tejne" - madkasse
til brug i marken. Disse sild gik Villads så
op med til fars fætter, Kristian Bonderup,
der boede ude bag skoven i Frejlev. Når
han gik forbi Oddershøj og tværs over
markerne, var det nærmere; men så skulle
han til gengæld forbi et sted, hvor de havde
en arrig hund.

Sommeren 87 var han så uheldig at falde
over fars træsko ude i gården. Han slog sit
ene knæ, og der udbrød tuberkulose i
knæet. Han kom så til at gå med krykker en
tid, senere fik han en stor bandage på.
Hans ben blev stift. Samme sommer sad
søster Stine en dag på køkkenbordet, hun
gav et lille hop ned på gulvet, og så gik det
med hende, som med Villads. Lægen ville
have hendes ene ben amputeret, men det
ville mor og far heldigvis ikke. Hun kom
også til at gå med krykker en tid, senere fik
hun en lille bandage. Jeg tænker ofte på,
hvor svært det må have været for mor og
far; alt dette på en gang.

Stine og Villads kunne nu ikke gå til
skolen, vi fik derfor en privatlærerinde
hjemme på gården. Den første hed Karen
Frederiksen, og var fra Nørholm. Hendes
mor sagde om hende: "Min datter, hun kan
både hækle, brodere, filere og spille klaver,
og hun kan feje et stuegulv så rent, som
nogen kan forlange det". Hun kunne også
fløjte. En dag, da jeg gik og fløjtede, sagde
mor, at jeg ikke måtte fløjte. "Det gør frk.
Frederiksen også", svarede jeg. Men det
måtte jeg altså ikke.

Vores næste lærerinde hed Micha
Rubech. Hun var lærerdatter fra Løgstør-
egnen, hun var hos os i halvandet år. Hun
var en livlig dame. Jeg husker ellers ikke
noget fra de år. Hun blev gift med enke-
manden Kristian Jørgensen fra Bakgården.
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Den dag, de havde bryllup,
brændte deres gård, mens de sad
ved middagsbordet. Hun blev ham
en dårlig kone. Der kom mange
regninger til ham fra guldsmede og
andre forretninger, så han måtte
sætte en annonce i avisen om, at
ingen måtte betro hans kone noget i
hans navn, da sådant ikke ville blive
betalt af ham. De blev senere skilt.

Hvem boede ellers i byen
Drastrup den gang ?

I den nærmeste gård var det,
som før omtalt fars onkel og faster,
Jens Klausen og hustru, samt datte-
ren Trine og hendes mand Jens
Peter Hæsum. Jeg holdt meget af at
komme ned til gamle "Faster".  En
dag, da jeg var dernede, sad Jens
Klausen og spiste rabarbergrød.
Trine kom derind, og da hun hørte
sin far sidde og slubre, sagde hun:
"Hvordan er det I sidder Faar (far),
I brænder Jer vel et? Trine og
Hæsum havde ingen børn.

I den næste gård boede sogne-
foged Søren Larsen og hustru, de
havde 9 børn, hvoraf den ene var
min gudmoder.

Der var også Jens Jepsens gård, konen
hed Maren (Jepmaren), de havde 2 sønner
og 2 døtre. Sønnen Jens tjente et år i mit
hjem, men både han og hans broder Niels
døde som unge. Jens Jepsens nerver var
ikke stærke. Han måtte til tider holdes inde-
spærret, så fik datteren Marie og hendes
mand Anton Thomsen gården.

Lige ved siden af lå Peder Winthers gård,
konen hed Stine, de havde to døtre, Anna
og Pouline. Far og P. Winther holdt avis
sammen. Jeg husker, når Anna kom op med
den, så blev hun altid stående indtil hun fik
et stykke kandis. Hun blev senere gift med

en mand, der hed Per Jensen og de fik
gården. Den nye mand fik tilnavnet
Winther, altså igen en Peder Winther.

På samme side af landevejen lå endnu en
gård; der boede Lars Peter Thorn og hans
kone. Han havde ligesom sin far flyttet
gården, men over på søndre side af vejen.
Han lod det gamle stuehus stå og indret-
tede heri 4 lejligheder.

I den længst mod vest - boede
pjaltkræm-meren Jens Bødker. Han gik
rundt med en grønmalet trækasse, i den var
der mange ting. Når han var kommet ind i

De fire søskende: Ane Kirstine, Martine, Larsine, og Vil-
lads Villadsen, 1906
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stuen, sagde han: "Godaw, skal I handle
med kræmmeren i daw. Synål å uldnål,
bælter å kam, bændler å buun, ålen blot, å
sån no småt." Han havde en lille æske med
små ringe i. De havde en rød og blå sten.
De skinnede vældigt i et par små barneøjne.
Øverst i kassen lå nogle ark med billeder
og eventyrhistorier på, det var lige noget
for børn. Jens Bødker fik altid kaffe hos
os. Når mor viste sig i døren med bakken,
slog han hænderne sammen og sagde. "No
sier det godt u få mæ:" (Nu ser det godt ud
for mig). Han gik i kirke hver søndag, han
gik så tidligt, at når folk så han gik, var det
tidligt nok, at de begyndte at vaske sig.
Han satte sig altid på den nederste bænk,
og når præsten begyndte at messe, mes-
sede Jens Bødker også. Da han havde en
ren og pæn stemme, sagde præsten aldrig
noget til ham om det; de hjalp hinanden
hver gang.

I næste lejlighed boede "Bette Lars" og
Mette Marie. Om foråret hjalp han folk med
at gøre tørv i stand, som det hed. Mette
Marie strikkede uldtrøjer og lange uldne
underbukser til mænd. Jeg var ca. 20 år, da
de døde. Jeg husker jeg var der med en
krans.

Ved siden af dem boede væveren. Jeg
har aldrig hørt hans navn, han var broder til
Lars Peter Thorns kone. Han vævede for
alle på disse egne, og han havde mange

bier, så vi kunne også købe honning hos
ham.

I den sidste lejlighed boede vejmanden
Jens Thorn. Han var broder til Lars Peter
Thorn. De havde sønnen Kristian, han var
meget værkbunden, men lærte til bogbinder
i Skørping, og efter forældrenes død, fik
han deres lejlighed.

På søndre side af vejen lå Sæserups
gård. Sønnen Niels Peter fik gården. Jens
Peter blev gift med sognefogedens Ane
Marie, de fik en lille gård ved skolen. De
blev senere min ældste søster svigerforæl-
dre. I en mindre gård i Drastrup boede Nils
Rasmussen og hans kone, de havde 3 børn,
men sønnen Marius døde, da han var 20 år,
datteren Anna døde også i en ung alder. Så
var der Morten Olsen, han havde én hest og
4 køer. I det hjem var der 3 døtre Maren,
Mine og Karen.

Midt inde i byen boede Thors kone.
Hendes hus var gammelt. Dørene var så
lave, at man skulle bøje sig meget for at gå
gennem dem uden at slå hovedet. Der var
kun én dør i huset og den førte ind i tørve-
rummet, derinde førte en dør ind i køkke-
net. Jeg tænkte altid på "Ulven og Rød-
hætte" der var ingen håndtag på døren, men
"træk i snoren, så går døren op". Der var
lergulv i alle rummene, i køkkenet var der et

Kort over Drastrup m.m., 1933
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åbent ildsted, et lille bord og en træstol.
Inde i stuen var der en alkove, hvor konen
(Kithor) sov om natten. Et bord med kors-
ben, en stol, hvis sæde var flettet af siv, og
så var der en dragkiste. Den fangede altid
min opmærksomhed, for på den stod der
to hvide porcelænshunde, en morter af
messing og en messing lysesaks. Vinduerne
var ganske små, og der var en bilægger-
kakkelovn i stuen. Kithor blev 88 år. Hun
havde aldrig haft et par benklæder på, og
hver aften trak hun af sin særk, for ikke at
slide på den. Hver gang mor kogte suppe,
kål eller ærter, blev der altid båret noget af
det hen til hende. Jeg ville gå med det, jeg
har altid så godt kunnet lide gamle menne-
sker. Om søndagen gik vore piger ofte hen
og sang og læste for hende.

En dag hun var hos os, sad jeg og syede
korssting på et tæppe. Hun sagde da til mig
" Er du ved at baldyre, min pige?"

Ved siden af hendes hus lå et langt gult
hus. I det boede skrædderen og hans kone
og sønnen Jens. Det næste hus var et krog-
hus, der boede Peter Jørgensen (Nysum)
og hans kone Stine. Hvis der var vanskelig-
heder ved smågrises fødsel, blev der sendt
bud efter Stine. På det område var hun
halvt dyrlæge.

Lidt længere nede i byen boede slagteren
Simon Nielsen og hans kone Karen (Simme
Karen) og deres tre børn. Karen var det
kraftigste menneske, jeg har set. Når hun
skulle op på en vogn, måtte der først sættes
en stol ud til vognen, så måtte hun hjælpes
op på den og derfra op i vognen.

Længst mod øst boede smeden Søren
Pedersen og hans kone Ane Marie, der var
datter af Bette Poul i Frejlev. De havde
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sønnerne Niels Peter, Poul og Jens. På
søndre side af vejen lå kun ét hus, der
boede skomageren og hans kone.

Martine Løth fortsætter med mange
andre beretninger, som naturligvis - af
pladshensyn - ikke kan bringes her. Bogen
kan lånes på biblioteket.

Tilbage til Poul Vads bemærkninger i
bogen.

I 1901 blev Martine forlovet med semi-
narist på Ranum Seminarium Jesper Kri-
stian Løth. Den unge mand havde Martine
lært via hendes bror Villads' ophold på
Horne Højskole. J. K. Løth og Martine blev
gift i 1906 og de flyttede til Kjellerup, hvor
Løth var lærer.

I 1910 fik han embede i Hjørring og der
boede de til deres død. Her boede de i et
stort hus i Bispensgade og her voksede tre
børn op; en pige og to drenge. Hjemmet var
samtidig et samlingspunkt i det kristne,
indremissionske miljø, de tilhørte.

Martines medfødte øjensygdom udvik-
lede sig med årene således, at hun desværre
blev næsten helt blind i sin sidste tid.

J.K. Løth døde i 1965 og Martine døde i
1971.

Sønnen Sven Løth - pensioneret semina-
rielektor - har bistået med mange personal-
historiske oplysninger til bogen.

Poul Vad skriver til slut:

Der fuldbyrdes et lille mirakel, som må-
ske er et stort mirakel, hver gang et menne-

ske, som har noget på hjerte og bærer
en erindring om et levet liv, nedfælder
erindringen i skrift, og dermed deler
både den og en uspoleret sprogfølelse
med os.

Lokalhistorisk Arkiv siger Tak til nu
afdøde Else Norsborg fra Hjørring,
som henvendte sig med bogen, og gav
lov til denne omtale af familiens
erindringsværk.

Martine og Jesper Løth, 10. maj 1906
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BARN I 30-ERNE
Af Kresten Kjærsgaard

Jeg hedder Kresten Kjærsgaard og er
født i Nibe i 1924. Mine forældre, Meta og
Jens Kjærsgaard, købte i 1926
Stenersgaard af Maren og Just Christen-
sen. Den ligger i det område, som i min
barndom hed Heden. Her voksede jeg op
som den mellemste af 5 børn.

Den 1. april 1931 begyndte jeg i 1.
klasse i Sønderholm skole. Skoleåret gik
dengang fra april til marts, så da jeg er
født i august, var jeg altså knap 7 år.

Min første erindring om skolen var dog
året før, da mor og alle mødrene med børn
af årgang 1924 skulle møde op i skole-
stuen til koppevaccination. Her mødte
lægen fra Nibe så op og stak os alle sam-
men i skulderen. Skolestuen lå i den nuvæ-
rende lange bygning langs kirkegården.

Der var kun 4 klasser, så vi var 2 år-
gange i hver klasse. 1. og 2. klasse blev
undervist af frk. Larsen i en bygning, der
lå ud mod vejen mod Aalborg. De gik i
skole 4 dage om ugen i sommerhalvåret,
men kun 2 dage om vinteren, mens 3. og
4. klasse blev undervist af lærer Bach i
bygningen op mod kirkegården. De store
gik om vinteren i skole 4 dage om ugen og
kun 2 dage om sommeren, de skulle jo
hjælpe til derhjemme i den travle tid om
sommeren, mens de mindre til gengæld
slap med 2 ugentlige traveture i kulde og
blæst iført træsko med halmvisker. Der var
jo ingen skolebus eller forældrekørsel.

Vore forældre skulle for øvrigt betale
mulkt (en bøde), hvis de beholdt os
hjemme for at arbejde.

Vi havde mest dansk, regning og bibel-
historie med salmevers og Luthers katekis-
mus, som vi blev overhørt i stående og i
kor. En gang imellem havde vi også lidt
geografi og historie. Helt stort var det,
hvis lærer Bach en sjælden gang havde

"gymnastik" med os. Vi sad så 2 over for
hinanden på tværs af skolebænken med
hinanden i hænderne og lavede save-
bevægelser, mens vi sang: "Save, save
brænde, vi er raske svende ….". Det gav vel
ikke megen motion, men det var en dejlig
afveksling i undervisningen, og motion fik vi
jo også tilstrækkelig af med den naturlige
hjælp hjemme. Vi hjalp virkelig. Jeg havde
altid et par kalve, som jeg skulle passe og 1
ko eller 2, som jeg skulle malke morgen og
aften. Alle huse og gårde på Heden fik først
elektricitet i 1938. Så vi hedebørn er virkelig
vokset op i petroleumslampens skær.

I skolen skrev vi på skiffertavler med
grifler, så der var en værre skratten, når vi
skrev og regnede. En gang eller 2 om ugen
blev der delt blækhuse og penneskafter  med
pen ud, og så øvede vi bogstavskrivning i
takt til hr. Bachs stemme:"Op ned op ned
skift - op ned op ned skift…."

Vi skulle selv købe grifler. De kostede fra
1 til 5 ører. Da man jo aldrig fik lommepenge
dengang, skete det, at vi snød og købte en
2-øres griffel og så fik et kræmmerhus bol-
cher for resten af pengene. Pigerne rensede
tavlerne med små klude og flasker med
vand, der var farvet rødt med cikoriepapir,
mens vi drenge ofte nøjedes med lidt spyt
og et ærme, når hr. Bach ikke så det. Gjorde
han det, hev han os kraftigt i ørerne. Vi sad
efter dygtighed. Jeg nåede aldrig det forreste
bord, selv om jeg ihærdigt prøvede at vinde
over Søren Knudsen og Jens Jakobsen, der
sad på det første bord. Jeg har tit tænkt på
de stakler, der sad bagerst. De havde det
ikke nemt.

Om søndagen gik vi i Søndagsskole inde i
Præstegården. Her blev vi undervist af sned-
ker Ansgar Pedersen. Det førte senere i 30-
erne til, at jeg blev FDF´er, da en ildsjæl - jeg
husker ikke mere hans navn - startede
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Kresten Kjærsgaards forældre

Sønderholm FDF. Han boede ude sydvest
for Plantagen i den ejendom, som senere
blev erhvervet af skovfoged Jakobsen i St.
Restrup.

Som om turene i skole og til FDF ikke
var nok, gik vi i vinterhalvåret til den ugent-
lige aftengymnastik i forsamlingshuset. Den
blev dygtigt ledet af sognefoged Magnus
Knudsen. Han havde været sergent i hæren
og der lært Niels Buck gymnastik. Jeg
husker specielt, at vi altid startede med at
marchere rundt i salen, mens vi sang: " Det
er så godt at ha  ́ryggen ret og ho´det løftet
og gangen let, så går vi så frit gennem ver-
den".  eller " Du  danske mand af al din
magt syng ud om vor gamle mor".

Ja, og så mindes jeg med gru vort holds
opvisning: De 3 fjerdedele af salen var fyldt
med tilskuere - ja faktisk var hele byen der.
Jeg skulle gå armgang i bommen, men enten
var mine hofter ikke brede nok, eller også
var elastikken i bukserne ikke stram nok.
Fakta var, at mine bukser pludselig skred
helt ned til anklerne, og jeg måtte meget flov
- men til stor morskab for alle - lade mig
dumpe ned på gulvet.

Skrækslagen var jeg også, når jeg til og
fra gymnastikken i mørket skulle forbi Lars
Kjærs halmstakke, for vore karle havde
fortalt mig, at der ofte lå røvere bag
stakkene.

I foråret 1936 var min far til et møde i
forsamlingshuset. Der faldt han i snak med

pastor Reerslev og nævnte her, at han og
Mor tænkte på at lade mig komme på real-
skole i Aalborg. Det fandt præsten meget
uklogt. Han mente, at bønderbørnene burde
"blive ved deres læst" og ikke affolke lan-
det. Og så var far slet ikke i tvivl mere.

Så jeg var heldig og kunne i august sam-
men med Erik Qvist begynde på Møllers
Realskole i Aalborg.

Det gav os i sommerhalvåret en daglig
cykeltur på over 30 km, men hvor var vi da
heldige. Vi var de 2 eneste af den årgang,
der fik lov at komme i realskole.

På Heden havde jeg ingen jævnaldrende,
og der var jo langt til klassekammeraterne
inde i byen. Dog legede og fantaserede jeg
meget med Ove Vinther Nielsen, der var
noget yngre end mig. Ellers brugte jeg
meget af min sparsomme fritid på ture i
skoven - om sommeren efter bær, om
efteråret efter svampe og om vinteren på
ski, meget ofte med en hest til at trække
mig derud. Selv om jeg nu bor i Hjørring, er
jeg hvert år på blåbærtur og svampetur til
Sønderholm Skov med børn og børnebørn,
hvor vi spiser den medbragte mad i huset
først i skoven.

I min barndom lå det for øvrigt et godt
stykke længere inde i skoven, hvortil sko-
vens aktionærer også dengang hvert år
holdt fælles udflugt med hele familien.

PS
Efter realeksamen i 1941, tog jeg lærerek-

samen i Ranum i 1946, var soldat i et år -
dels i Viborg, dels på Bornholm - var lærer
i Gl. Hasseris 1947-1952, hvor jeg mødte
Ellen, som jeg nåede at fejre guldbryllup
med. Fra 1953-1978 var jeg dels lærer på
min tidligere skole, der nu hedder Skipper
Clement Skolen, dels leder af Aalborg
Eksamens-Kursus. Da voksenundervisnin-
gen i 1978 blev overtaget af Nordjyllands
Amt, ansatte amtet mig som forstander for
VUC Vendsyssel Vest, der har hjemsted i
Hjørring, hvor jeg stadig bor.
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MÆRKELIGE MENNESKER FRA MIN BARNDOM I 1890-ERNE

I min barndom på Ørbækgården på
Sønderholm mark, mindes jeg mange for-
skellige mennesker, der kom der år efter år,
enkelte eller flere gange årligt.

Jeg synes de adskilte sig en hel del fra
dem der ellers kom i mit hjem, ikke måske
så meget i udseende som i væremåde, og i
det hvorfor de kom der. De fleste var tig-
gere af fødevarer, hvilket var meget al-
mindeligt dengang. Der var sangere og
spillemænd, enkelte havde også et eller
andet at sælge.

Der var også dem, der ikke havde nogen
"profession", men bildte sig ind, at de
havde erhvervet sig en bekendtskabskreds
over en stor del af landsdelen, og hele året
blev brugt til at besøge denne bekendt-
skabskreds. Disse var i reglen hjemløse.
Disse besøg blev brugt som en slags er-
hverv for dem. De bjergede i reglen føden
på denne måde, og havde i reglen en vis
evne til at gøre sig interessante. Altid havde
de noget nyt at fortælle, selv om det var en
blanding af digt og virkelighed, så var folk

altid lydhøre for den slags, særligt dengang.
Af disse tiggere var der særligt to, jeg

særlig husker. De kom altid til højtiderne år
efter år, det var "Rakker Else" og "Brik
Sidsel". De havde en stor spånkurv på
armen, to hvide lærredsposer til ca. 1 skp
stykket. De ting de tiggede sammen, bestod
gerne af brødstykker, tov (uld), flæsk og
æg. Den ene pose blev brugt til tov og den
anden til brød. Kurven blev kun brugt til
tekost, som de sagde, flæsk, æg og pølse
m.m.

Når de kom ind, sagde de gerne "God-
dag i Guds navn" og blev så stående ved
døren uden at sige et ord mere. Moder
vidste jo besked. Kom hun nu med et par
æg og et stykke flæsk, lød der "Mange tak
og Guds velsignelse og tusind tak" når de
gik, men det kunne jo hænde, at sulekarret
var tomt og ingen æg, måske heller intet fint
brød, men kun et stykke af en grovkage. Da
lød ingen tak, ikke et ord mere. Det almin-
delige tusind tak og farvel ved bortgangen
var også forstummet.

Af tidl. sognerådsformand Lars Larsen,
Sønderholm

Petrea og Lars Larsen, 1958
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FRYSEHUSE I NØRHOLM SOGN

Frysehuse blev meget udbredt i begyndel-
sen af 50-erne. Det var en periode, hvor udvik-
lingen gik meget hurtigt, så frysehusene fik ofte
ikke nogen lang levetid.

Frysehuset på Nørholm Enge er nedlagt den
1. oktober 1987

Frysehuset i Nørholm er nedlagt i 1965 eller
1966 - kan desværre ikke komme det nær-
mere pt.

Frysehuset i Porshede er nedlagt i 1963
(sandsynligvis).

Rubrik fra Aalborg Amtstidende den 19.
december 1950 - sandsynligvis indleveret

til arkivet af Robert Frandsen, Nørholm
(ifølge Hardy Frandsen)

----------   NØRHOLM   ----------
Oprettelse af frysehuse

Den mani for oprettelse af frysehuse, der for
tiden går sin sejrsgang på landet, har også
slået an i Nørholm sogn. Forleden blev et paa
36 bokse taget i brug i Porshede.

Husholdningskonsulent frk. Larsen fremviste
film og gav i tilslutning hertil gode raad med
hensyn til, hvilke varer, der egnede sig godt
eller mindre godt for frysning. Efter film-
fremvisningen blev der af firmaet L. S. Langes
Efterfølger, Aalborg, budt paa smørrebrød.

I Nørholm gøres et lignende anlæg, leveret
af samme firma, men kun paa 23 bokse, i

Frysehuset i Porsheden, beliggende ved Mellemholmvej 83, fungerede som andels-
frysehus i perioden 1950 - omkring 1963. Efter nedlæggelsen, blev huset overdraget til
Holger Christensen (Murer-Holger), der indrettede det med rugemaskiner og salg af dag-
gamle kyllinger. Senere blev huset udstykket som sommerhus, og sønnen Bjarne og hans
kone Anne Marie boede her i begyndelsen af deres samliv - det var også dem der i begyn-
delsen af 70'erne fik lavet tilbygningen. Huset fungerer stadig som sommerhus.

disse dage færdig til brug. Det er som i Pors-
hede et selvbetjenende "Gram"-anlæg.

--- Et "Frigidaire"-anlæg paa 32 bokse (det
tredje i sognet) er under opførelse paa Nørholm
Enge. Det naar dog ikke at blive færdig til jul,
hvilket mange er skuffede over. Bortset fra
beskæftigelsen, vil tiden vise, om fryse-
anlæggene er en god pengeanbringelse.  F.
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Frysehuset i Nørholm, beliggende ved Nørholm Bygade 24, fungerede som andels-
frysehus i perioden 1950 - midt i 60'erne. Frysehuset udmærkede sig ved at have et køle-
rum, hvor der var plads til afkøling af en hjemmeslagtet gris, hvilket især var en stor fordel
om sommeren. Frysehuset blev, efter nedlæggelsen, overdraget til ejeren af ejendommen
Nørholm Bygade 24, og hans bror indrettede det til autoværksted med smøregrav - nu
anvendes det primært som bilgarage.

Frysehuset på Nørholm Enge, beliggende ved Nørholmsvej 208, fungerede som andels-
frysehus fra 1951 - september 1987. Efter nedlæggelsen blev huset solgt til ejeren af
Nørholmsvej 208, der i dag bruger det som værksted og fyrrum.

I 1957 blev der bygget endnu et frysehus ved Nørholmsvej 236, og det var i drift indtil
1974. Hus og grund blev overtaget af dem, der ejede Nørholmsvej 236, og de fjernede
huset. Herved blev der plads til at udvide det eksisterende hus med en tilbygning, der i
nogle år var bageriudsalg mm.



18

FÆSTEBREVE FRA NØRHOLM
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derved afstedkommer, og skulle jeg lade huset
i brandkassen forsikre da er han pligtig af
forsikringssummen at svare den aarlige
contingent.
5. Forbydes det Fæsteren at tage
ind……….eller løse ?fikk til huset uden min
tilladelse dertil haves.
I øvrigt holder Fæsteren sig efterretligt til
Loven og Anordningerne saavelsom hvad der
i dette fæstebrev foreskreven staar. Viser sig
hørrig og lydmyg imod sin husbonde, eller
hvem han i sit sted lader passe sit tarv, alt
under dette Fæstes fortabelse eller anden i
loven hjemlede Tvangsmidler.
… Indfæstningen er Fæsteren fritaget dette til
bekræftelse under min haand og segl hvorfor
det tillige bekræftes, at til huset liggende Hart-
korn siden Udskiftningen ufor……..
Restrup den 9de februar 1822
                         M  Neergaard.
Ligelydende original Fæstebrev har jeg mod-
taget og forpligter jeg mig herved til at opfylde
og efterleve samme.

                   Datum  ut   supra
N. N. S.     M. S.

Niels Nielsen Madsen.

Gjør vitterligt, at have stædt og fæstet lige-
som jeg, herved stæder og Fæster til Niels
Nielsen Madsen fra Klitgaard det på Nørholm
mark husloden No. 97, efter kortet, forrige år
No. 97 og englod No. 8, der staar for hart-
korn, ager og eng, 6 Skp. 3 Fjk. 1½ alb.
Bemeldte Niels Nielsen Madsen sin livstid
maa beholde i fæste paa følgende vilkaar.
1. Husets bygninger, som forrige aar blev
af nyt opført, bliver Fæsteren pligtig stedse at
vedligeholde saaledes at det altid kan staa for
et lovligt syn uden mangler.
2. Alle Kongelige skatter og contributioner
af huset med tilliggende hartkorn med 6 Skp.
3 Fjk. 1½ Alb. Saavelsom reelle og personelle
byrder af sig og familie, erlægger Fæsteren til
sine rette forfaldstider her paa Restrup og
uden restance.
3. Til hvert aar Mortensdag, betaler Fæste-
ren her på Restrup i afgift af hus og jord 2
Rbd Sølv skriver rigsbankdaler Sølv.
4. Med ild og lys paabyder det Fæsteren at
have nøjagtigt tilsyn saa der ingen skade

John Michal de Neergaard
Herre til Restrup Gaard og Gods

Omskrevet til nutidsbogstaver af Søren
Kalstrup:

Søren Kalstrup, som oprindelig stammer fra Mellemholm, bor i dag i Brønderslev. Han er
både slægtshistorisk og lokalhistorisk interesseret og besøger derfor ofte Viborg Landsarkiv.

For 4-5 år siden undrede han sig over, hvorfor han aldrig stødte på noget om Nørholm. I en
fæsteprotokol fra Store Restrup Herregård fandt han imidlertid disse to fæstebreve, som om-
handlede Nørholm. Da de så nogenlunde hæderlige ud, fik han dem skrevet ud (kopieret) og tog
dem med hjem. Brevene har så ligget i hans kælder - indtil for nylig, hvor han fik lyst til at finde
ud af, hvad der egentlig stod i dem. - Det kræver dog både god fantasi og tålmodighed - og ikke
mindst kendskab til gamle bogstaver og skrivemåder, og det er lykkedes for Søren Kalstrup at
oversætte brevene - så godt som muligt.

De berørte fæstebønder Ole Hansen og Niels Nielsen Madsen er, så vidt vides, ikke kendte i
historien, men Sofie Hedevig Levetzau er på dette tidspunkt enkefrue efter Christian Frederik
Levetzau og hun er omkring 79 år gammel.  Ind til sin død 1775 er hun ejer af St. Restrup Herre-
gård.

Johan M. de Neergård ejer St. Restrup Herregård fra 1812-26, og han er mest kendt for at
have købt de fire franske tapeter, som stadig hænger i Tapetstuen på herregården.
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Jeg Sophia Hedvig greve=inde af Rantzau,
Enke Greve=inde af Levtzau. Frue til Res-
trup, Torstedlund, Albech, og Aastrup samt
Søebygaard Ac.
Kiendes og hermed vitterligt giør, at have
stædt og fæst. Ligesom jeg hermed stæder
og Fæster til en Restrup godses  tilhørende
Unge Karl Ole Hansen af Nørholm, Hans
fader Hans Olesens sidst i fæst havde og
fradød Gaard sammestæds, med vilkaar at
den efterladte Enke som Fæsterens Moder
driver Gaarden formedelst alderdom og
skrøbelighed, for hannem godvilligen opla-
der og afstaar, nyder frie husværelse og
ophold af Gaarden saalænge hun lever. Paa
forbemeldte condition fornævnte Ole Han-
sen Gaarden bestaaende i Matricul Hart-
korn 5 Td, 6 Skp, 2 Fjr, 2½ Alb. Med alt sit
rette tilliggende baade i bye og mark, Sin
livs tid i fæste forundes eller saalænge han
deraf aarlig  og til sine rette forfalds tider
betaler alle Kongelige contributioner og
paabudde, som nu ere, eller herefter
paabydendes vorder, samt landgilden efter
jordebogen aarlig hver Marti ni  med byg 4
Tdr 4 Skp Havre 1 Td, Gaas 1 for 1 …..
Én rigsdaler og ….. 1 Rdr, Forrætter sit
hoverie Agt og Arbejde, som hidtil af
gaarden været gjort, villig og upaaklagelig,
naar han derom vorder tilsagt, Gaardens
bygninger forbedrer han og vedligeholder
han saaledes at samme altid for et lovligt
syn kan passere.
Jorden i marken forsvarligt dyrket og ved-
ligeholder og intet deraf og i nogen maade
til upligt at bruge, eller bruge lade, og siden
saa liden husværelse befindes til Gaarden til
korn lade af mangel paa grund og Ejendom
at paasette samme, og des aarsag maae
udsætte det meste af foederet ude og i stak,
saa naar denne gaard og næste nabo og
beboere Kield Pedersen En gang ved dø-
den afgaar og stedet til en anden
bortfæstes, skal Ole Hansen blive forundt

at tilhøre hans nu i fæste havende gaard
endnu, Kield Pedersens Gaards liden
mødings stæd, henliggende det ved enden
og paa Vesten side af fornævnte Ole Han-
sens Lahd=hus, til at opbygge behøvende
hus paa.

I øvrigt haver Fæsteren Ole Hansen sig
efter hans Kongel: Majestæts allernaadigste
lov og forordninger, som nu ere eller heref-
ter kommendes vorder, allerunderdanigst
rette og forholde en mig og min fuldmægtig
hørig og lydig alt under denne hans gaard
og indfæstnings fortabelse, som han haver
til mig betalt med sexten rigsdaler. Dets til
bekræftelse under min haands underskrift.

København den 2den Januar 1769
S. H' R' G' af Levetzau

Original Fæstebrev, ligelydende med dette
haver underskrevne Ole Hansen af Nørholm
bekommet, hvilket jeg hermed forpligter
mig underdanigst og har sammeligt udi alle
maade at holde mig efterretteligt som ved
min egen haands underskrift bekræftes.

Restrup den 16de Januar 1769
Ole Hansen
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KRIGSMEDALJENS UDDELING TIL VETERANERNE I SØNDERHOLM I 1874

Denne dag var der stor fest i byen. En prosession marcherede med musik i spidsen igen-
nem byen og samledes så senere i skolen, hvor der skulle holdes taler og festes.

Der blev gjort holdt ved Pouline Gregersdatter, hvis mand var faldet i krigen, og på ste-
det blev der indsamlet en pengegave, som blev hende overrakt. Man samledes derefter i
skolen, hvor Pastor Berthelsen holdt festtalen for veteranerne. Af disse havde de alle kæm-
pet til lands på nær en, han hed Niels Gjøl. Han havde været til orlogs og deltaget i søslaget
ved Helgoland den 9. maj 1864 på korvetten "Dagmar". Han blev gal på præsten fordi han
kun havde nævnt landsoldaten for sin store indsats i kampene for fædrelandet.

Nu var præsten ny i embedet og var måske ikke klar over, at der var orlogsgaster imel-
lem. Da præsten var færdig med sin tale, bad Niels Gjøl om ordet og så sagde han: " Ja a
kan no et hål en tåel som di hr. pastor", hvorefter han vendte sig mod spillemændene og
sagde: "Må vi no et be om Holmens faste stok, hverken mir eller minner", hvorefter han gik
ned fra talerstolen.

Holmens faste Stok
Tekst: Adolph Recke
Melodi: E. Horneman

Holmens faste Stok
lystelig hinanden prajer,
de har sikkert nok
lugtet tyskens rævestreger.
Og matrosen, som
færdes på de salte vande,
vender næsen om!
han har lugtet li'sådanne.
Danske gutter blå
kommer hjem fra fjerne lande!
Hurra, store, små,
for Dannebrog vi slå.
Hurra, hurra, hurra!

Derfor rask om bord!
Se fregatten, hvor hun stamper!
Ser I ikke, hvor
"Hekla" med af længsel damper?
Op med sejl og damp,
op med ræer og op med master,
rask af sted til kamp!
I skal vide, at det haster,
I skal vide, at
tysken håner eder, gaster!
Ud med hver fregat,
og send ham laget glat!
Hurra, hurra, hurra !

Efter gammel skik
vil vi sejre eller falde.
For Kong Frederik
vil vi kæmpe een som alle.
Et så dansk og bravt
sømandssind har, på min ære
ingen konge haft
siden Kristian den Fjerde.
Mod den tyske bred
peger flaget - og vi skærer
lynende af sted -
og bringer sejr med.
Hurra, hurra, hurra!

Fra tidl. sognerådsformand Lars Larsens arkiv



23

LIVET PÅ RESTRUP ENGE FRA 1937 - 1955

Goddag - mit navn er Frede Davidsen,
jeg er født den 12. august 1937 på land-
brugsejendommen, der kaldes Korsbo, og
som ligger på hjørnet af Nældevej og
Nørholmsvej - Nørholmsvej 175, Restrup
Enge.

Denne ejendom købte mine forældre
Alma og Frederik Davidsen i 1935. De
boede før den tid på Tranum Enge, og min
far var buschauffør på ruten Fjerritslev -
Tranum - Aalborg.

Da vi flyttede på Restrup Enge, var min
storesøster Sigrid allerede født, og senere
fik jeg en lillebror - Werner, der blev født i
1944.

Min far var bidt af biler, så han drev
vognmandsforretning ved siden af landbru-
get. Da det blev for meget arbejde med
begge dele, blev landbruget solgt. Han
beholdt dog en engparcel på 7 ½  tdr. land,
hvor han byggede et hus til familien -
adressen er Nørholmsvej 164, og huset
eksisterer endnu.

I krigsårene 1940 - 45 kunne man ikke
købe benzin, så lastbilerne brugte
generatorgas som brændstof. Krigsvintrene
var meget strenge, så når lastbilerne kom
hjem, blev tændrørene skruet af og renset
med stålbørste, hvorefter de blev lagt på

toppen af kakkelovnen, så de var tørre og
varme til næste morgen - batteriet blev også
afmonteret og anbragt ved kakkelovnen.
Gasgeneratoren skulle renses for gløder og
rester af brændslet, der bestod af tørv og
birkebrænde.

Næste morgen optænding af gas-
generatoren. Som optændingsmateriale blev
der brugt grankogler, som jeg samlede i St.
Restrup Skov. Desuden skulle batteri og
tændrør monteres, og så var det spæn-
dende om motoren også startede - skete det
ikke så måtte hele opstartsproceduren gen-
tages.

Når der var kommet liv i motoren, skulle
lastbilen først bruges til at køre landmænde-
nes mælkejunger til et mejeri i Aalborg, der
hed Phønix. Med retur fra mejeriet havde vi
skummet-, kærne- og syrnet mælk, evt.
også ost og smør til de samme landbrug,
hvor sødmælken var hentet tidligere om
morgenen.

Efter en kort spisepause, kørte vi ud til
næsten de samme landbrug for at hente
bærmetønder, der var store trækasser, og
derefter kørte vi ud til Spritfabrikken på
Strandvejen i Aalborg. Bærmen var et rest-
produkt fra spritfremstillingen og den blev
brugt til foder for husdyrene - den lignede

øllebrød og lugtede godt. Det var
et hårdt arbejde når bærme-
tønderne skulle afleveres igen, for
nu var de jo fulde af bærme, og så
måtte vi bruge ruller for at for dem
over på rampen hos landmanden.

Efter bærmeturen var der mid-
dagsmad og evt. en middagslur,
hvis der var tid til det. Resten af
dagen blev brugt til f.eks. at køre
grus på vejene, da næsten alle veje
var grusveje. Det var hårdt arbejde,
da alt arbejde foregik med tang, og

Landejendommen Korsbo, 1935. Billedet er taget af min
onkel, og det er mine forældre og min onkels kone.
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skovl og håndkraft.
Om søndagene blev der også kørt mælk

og bærme, men derefter holdt man fri.
Søndagene var dejlige, for når vi var på
mejeriet Phønix, fik vi altid is med hjem i
nogle mærkelige aluminiumsbøtter.

Far havde nogle mænd til at grave tørv i
Sandmosen hver sommer, som så blev
solgt og leveret i Aalborg og omegn om
efteråret. Under krigen brugte næsten alle
tørv både i komfuret til madlavning og til
opvarmning i kakkelovnen.

Når der om efteråret skulle køres tørv
hjem fra Sandmosen, blev der startet meget
tidligt om morgenen. Lastbilen blev klar-
gjort med skravl, der var ekstra høje sider,
så der kunne læsses helt op i højde med
førerhusets tag. Tørvene blev læsset med
tørvegrebe, der udelukkende var lavet af
træ.

Nå - af sted til Sandmosen, og vi var
utroligt heldige, hvis vi kunne køre en tur
uden at punktere. Under krigen var det
umuligt at opdrive nye dæk og slanger, så
vi kørte på meget nedslidte dæk med
mange lapper på slangerne. Hvis vi punkte-
rede, måtte vi klare os selv med donkraf-

ten, som blev
kaldt "kaffe-
møllen", lappe-
grej og hånd-
luftpumpe.

Hvis tørvene
skulle leveres i
Aalborg byom-
råde, var det
næsten stensik-
kert, at de skulle
bæres op på
loftet eller ned i
kælderen. De
blev båret i
sække eller
kurve, puha
som vi svedte

på en varm sommerdag, sommetider var vi
først færdige langt ud på aftenen, og var
sorte som negre. Der hvor tørvene blev
leveret, kom konen mange gange ud til os
med saftevand eller hvidtøl - tak for det!

Der var ikke mange biler på vejene, dem
vi så mest til, var rutebilen Nibe - Nørholm
- Aalborg, fars lastbiler og tyske militær-
køretøjer, så det er vel forståeligt, at når jeg
som 7-årig sad ved siden af min far i fører-
huset, så var han selvfølgelig superhelten
over alle. Herlige barndomsminder indtil
nu!

Nørholmsvej 164 - 1939-40. Mine forældre, Alma og Frederik, min søster, Sigrid, til
venstre og mig til højre

Men i slutningen af januar 1945 skete
katastrofen for hele familien. Far havde
gennem tiden indåndet for meget generator-
gas, og vi ved i dag, at det er meget farligt
at indånde. Far blev syg, kørt på Aalborg
Amtssygehus, hvor han fik konstateret
lungebetændelse, og døde den 2. februar
1945. Og der stod jeg uden min helt!

Min første skoledag, den 1. april 1945,
glemmer jeg aldrig. Jeg sad på beton-
trappestenen uden for huset på Nørholms-
vej 164, og var lige kommet til at låne et
rustent søm fra et af tørveskurene, trukket
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ud med en knibetang, og rettet det til, til
brug i min sæbekassebil, da min mor kaldte
på mig. Jeg skulle ind og vaskes, ørene
renses, håret vandkæmmes og i skole kl.
13.00. Hvilken forbrydelse overfor en 7-
årig dreng, der havde travlt med at reparere
sin sæbekassebil.

Skolegangen foregik på Restrup Enge
Skole, der var beliggende på Restrup Eng-
vej 23 (bygningen ligger der stadig). Der var
2 klasseværelser og 2 lærere - hr. førstelæ-
rer Rasmussen og 2. lærer frk. Skipper, der
også begge boede på skolen. Bette klasse
var elever fra 1. - 3. klasse, der blev under-
vist sammen, og mødte først over middag.
Store klasse var elever fra 4. - 7. klasse,
som mødte om morgenen, og blev også
undervist om eftermiddagen.

Hvis vi mødte en af lærerne på vejen, når
de cyklede eller gik, så skulle drengene
bukke og pigerne neje. Hvis vi ikke gjorde
det, så blev vi straffet dagen efter i skolen,
og vi skulle nok dy os for at gå hjem og
sladre, for så var der risiko for yderligere
straf.

Hvert år var der eksamen på skolen. Det
foregik på den måde, at skolekommissio-
nen, der bestod af sognerådsmedlemmer
og formanden var Pastor Reerslev, kom på

besøg, og de fulgte undervisningen i ca. en
time - de havde mulighed for at stille
spørgsmål til eleverne, der så skulle svare
prompte. Når eleverne kom hjem efter
eksamen, fik de typisk 50 ører eller 1 kr.,
men i mit hjem var der kun råd til en 25-øre.
Eksamenspengene skulle hurtigst muligt
omsættes til slik, og når vi så mødtes ved
købmanden eller ishuset, så var det jeg følte
hvor fattige vi var hjemme hos os - ellers
oplevede jeg det ikke.

Nogle episoder fra min skoletid:
Lige syd for skolen boede Skæg Poul på

et husmandssted - han blev senere lands-
kendt som eneboer og særling, men det var
senere, da han var flyttet på Jægersprisvej.
Hans jord grænsede op til skolen, og en
dag, mens han kravlede og lugede roer, var
hans bukser skredet ned, så han kravlede
med sin bare r.. lige i retning af skolen - det
vakte stor moro blandt os elever.

Vi skulle også sørge for, at tørvekasserne
var fyldte, både i skolestuerne og hos læ-
rerne. Frk. Skipper boede på 1. sal, og vi
gjorde os mange anstrengelser for at tabe
tørvekurven på vej op af trappen, så kunne
der gå meget ekstra tid med at samle op og
gøre rent - og så slap vi for undervisning i
dette tidsrum.

I det daglige blev
vi tit straffet af begge
lærere, men hvis det
løb helt af sporet, så
blev vi af og til sat
ind i frk. Skippers
åbne sportsvogn, og
så gik turen mod
Sønderholm, for så
måtte Pastor Reer-
slev tage affære.
Denne trussel var så
voldsom, at vi faldt
helt til ro og bad om
at slippe for at møde
præsten - så tureneNørholmsvej 164 - omkring 1950
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nåede aldrig helt over til Sønderholm Præ-
stegård.

Min skoletid i Restrup Enges Skole
varede kun til 1948 - da kom jeg ud at tjene
hos min morbror på Tranum Enge, som 11-
årig. Jeg var hos min onkel i 1 ½  år, og så
kom jeg over til naboen, hvor jeg også var i
1 ½  år. Jeg fortsatte naturligvis i skolen -
om sommeren gik vi i skole 2 dage om
ugen, og om vinteren gik vi 6 dage. Arbej-
det bestod i at hjælpe med malkning, ud-
mugning og alt forefaldende arbejde. Begge
ejendomme var på ca. 25 tdr. land, og hos
min onkel var jeg eneste medhjælp. Hos
naboen var der også en voksen søn som
medhjælper - og de havde allerede fået
malkemaskine på dette tidspunkt. Desuden
havde de hingstestation, og havde bl.a. den
berømte Norske Fjordheste hingst Tranum
Haj, som både blev kørt ud til områdets
hopper eller modtog dem hjemme. Han
blev far til mange føl i de år.

Vi springer tilbage til 1945. Min far skulle

begraves i
Brovst, og
mange af vores
naboer ville
gerne deltage i
begravelsen, så
vore lastbiler
blev indrettet
med bænke
(lånt i forsam-
lingshuset) og
overdækket
med presennin-
ger. Desværre
skete der så
det, at da ligto-
get passerer
Åbybro, bliver
det standset af
tyske soldater,

der på stedet beslaglægger lastbilerne. Af
en eller anden grund måtte jeg ikke deltage i
begravelsen, derfor kan jeg ikke fortælle
hvordan resten af turen foregik.

Men det korte af det lange - min mor
stod nu uden lastbiler, havde tre mindre-
årige børn og 7 ½ tdr. land - og de blev nu
basis for familiens indtægter i de følgende
år. Mor drev det lille landbrug ved at bytte
arbejdskraft med naboerne. De pløjede,
harvede og såede for hende, og hun lugede
roer og samlede kartofler op for dem. Vi
havde et par jerseykøer og en so. Fedede
nogle af smågrisene op, og solgte andre til
Knud Vognmand i Nørholm.

Efter 3 år på Tranum Enge kom jeg hjem
til mor igen. Jeg købte en hest for nogle af
de penge jeg havde tjent i Tranum. Og så
begyndte vi selv at drive landbruget, men
stadig måtte vi jo lave fællesskab med
naboerne, når vi havde brug for to hestes
trækkraft, bl.a. når der skulle pløjes. Min
første plov købte jeg hos smedemester
Peder Nielsen i Nørholm. Desuden tjente
jeg penge som daglejer rundt omkring hos

Nørholmsvej 164 - 2007
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RETTELSE TIL BJERGPOSTEN NR. 33

Redaktøren er blevet gjort bekendt med, at
der var et par fejl i artiklen: Livet i Sønder-
holm Præstegård, hvilket vi beklager.

I afsnit „Råbjerg“ på side 4 har vi anført
navnet på den ene af de fem søskende som
Emma Christensen, det skulle have været
Emma Christense.   I afsnit „Emma“ på

side 12 har vi, af redaktionelle grunde,
udeladt en blank linie, hvilket godt kunne
være forstyrrende for forståelsen af sam-
menhængen.

Redaktøren

landmændene på Restrup Enge.
Inden jeg skulle møde som daglejer,

kunne jeg godt nå at være hjælper hos
vognmand Peter "Fidus" Nielsen, der bo-
ede til leje hos os. Han havde nemlig brug
for hjælp, når der skulle læsses slagterisvin
og kreaturer til Aalborg Kvægtorv.

I 1938 kommer der elektricitet på Nør-
holm- og Restrup Enge, men det var ikke
alle, der fik indlagt el på dette tidspunkt,
bl.a. ikke i mit hjem.  I 1948 etableres fælles
vandværk, initiativtageren er Niels Krabsen,
og det betyder, at vi kan slippe for det
dårlige vand fra egne boringer. Hos os, er
det Cykel-Ole, der lægger vand ind på dette
tidspunkt og samtidig får vi også indlagt
elektricitet. Cykel-Ole havde værksted i den
vestlige ende af Købmandsforretningen,
Nørholmsvej 203. Senere bygger han huset
lige øst for købmandsforretningen, hvor
der var værksted med smøregrav og bebo-
else til familien.

Købmandsforretningen ejedes af fru
Bach og Sonja Bach var i lære i butikken i
min ungdom. Her kunne vi købe alle de
dagligvarer, der var brug for i husholdnin-
gen. Frisk brød og kød blev bragt til døren,
idet bager Winther og slagter Knudsen,
begge fra Nørholm, kørte rundt med de
friske varer i deres biler, og de besøgte os
på deres ugentlige ture.

Overfor forsamlingshuset boede Murer

Madsen - hans kone havde ishus her. Fru
Madsens ishus var naturligvis et af de ste-
der vi samledes om aftenen. Når der var
godt vejr om sommeren cyklede vi også tit
over til Konsulens Bro i St. Restrup eller
også mødtes vi på fodboldbanen ved sko-
len.

Forsamlingshuset, der også kaldes
Kal'huset, dog ved jeg ikke hvorfor, var i
50'erne ramme om gymnastik (Vandborg)
og årlig dilitantforestilling, hvor bl.a. Oluf,
Birthe og Sonja Bach var aktører. Desuden
afholdtes familiefesterne her, da der ofte var
mange gæster og pladsen i hjemmene be-
skeden.

I 1955 får jeg kørekort, og da jeg har
benzin i blodet, får jeg snart arbejde hos
Aalborg Motorbude, og det bliver grundla-
get for et helt andet liv, som jeg gerne vil
berette om på et andet tidspunkt.

Denne beretning er baseret på et brev,
som Frede på opfordring har skrevet til sit
barnebarn Andreas i 2006. Brevet skulle
Andreas bruge i skolen. Desuden har jeg
besøgt Frede i oktober 2010, hvor han
supplerende fortalte om sin barndom og
livet på Restrup Enge. Frede har god-
kendt ovenstående beretning, og skal have
stor tak for sin velvillige medvirken til
beretningen, samt udlån af billeder mm.

John Ejdrup
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ARKIVETS ÅBNINGSTIDER

GENERALFORSAMLINGEN

FORÅRSUDFLUGTEN FINDER STED ONSDAG DEN 13. APRIL 2011

SOMMERUDFLUGTEN BLIVER I ÅR ONSDAG DEN 8. JUNI 2011

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 9. februar 2011 kl. 19,30 i Frejlev Kirkecenter.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Historiker Jan Nygaard Mikkelsen, Sønderholm Præstegård, vil fortælle om

„Trosskifte fra Hammer til Kors,“

Om Vikingetiden i vores område.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe.

Bestyrelsen

Besøg på Vesthimmerlands Museum i Aars, hvor museumsleder Broder Berg viser rundt.

Vi skal være på museet: Søndergade 44, Aars, kl. 19,00.

Der er afgang fra parkeringspladsen ved Sønderholm Kirke kl. 18,00.

Efter rundvisning er der kaffe. Entre og kaffe koster kr. 40 pr. person

Vi besøger Helligåndsklosteret i Aalborg, hvor vi får en rundvisning i klosteret og i den
nyrenoverede klosterkirke.

Efter rundvisningen vil vores guide føre os til et kaffested i byen, hvor kaffe med kage
koster kr. 60 pr. person.

Rundvisningen starter kl. 19,00. Vi mødes på C. V. Obels Plads.

Arkivet er åbent den første og den tredje onsdag i hver måned (undtagen juli) i tidsrummet
kl. 19,00 til 21,00. Der kan i særlige tilfælde arrangeres besøg i arkivet udenfor de faste tider
efter aftale med et bestyrelsesmedlem (se adresser og telefonnumre på side 2).

Arkivets postadresse og beliggenhed er:

Lokalhistorisk Arkiv
Stadionvej 2, Sønderholm (ved skolen)
9240 Nibe

e-mail: lokalarkiv.sonderholm@gmail.com




