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FORENINGENS BESTYRELSESMEDLEMMEF"
kan kontaktes fslsende steder:

Formand Hardy Frandsen, Verdisvej 3 Tel. 9834 3394
Aksel Johansen, Glucksvej 40 - 98343759

Frejlev:

Ssnderholm: Kasserer: Lis Jensen, Fussingovej 24
Rita Thrysse, Niels Buggesvej 20

Nsrholm: Harald Nielsen Bang ,
Nsrholm Villavej 9

Karsten Mortensen
Mariehsnevej 3

Tove Nielsen Bang
Nsrholm Villavej 20

Peter OrbnkJacobsen
Nyrupvej 76

Arne Thomsen, Restrup Krervej 37
Mogens Ejersbo, Nibevej 379

Ebbe Hassing Rasmussen
Depotvej 8

Aner DER GtK

Nyrup:

St. Restrup:

Drastrup:

9834 t2t5
9834 1924

Siden sidste "Bjergpost" gik i trykken,
har der i vor forening veret en del
forskellige aktiviteter.

I november mined 1997 havde vi, i

samarbejde med Ssnderholm Borger-
forening, en orienteringsaften, hvor
museumsinspektor Jens Nielsen, Aal-
borg Historiske Museum, fortalte om
Sonderholmsomridets fortid. Foredra-
get var ledsaget af billeder og plancher
fra de forskellige omtalte tider. Der
deltog ca.75 personer.

Pi den Srlige generalforsamling, der
blev aftroldt i Ssnderholm Menigheds-
hus, kom to nye medlemmer i bestY-
relsen: Mogens Ejersbo, Frejlev Vest,

)

- 9834 1228

- 98341180

- 98341.493

- 98341377

- 98341418
- 98341997

- 9818 1963

og Arne Thomsen, St" Restrup" De to
valgte tridte i stedet for henholdsvis
Arne Fristrup, der var afghetved dsden,
og Svend Stoffersen, der pi grund af
svigtende helbred snskede at udtrrede af
bestyrelsen" Som suppleanter valgtes
Ebbe Hassing Rasmussen, Drastrup, og
Tove Bang, Nsrholm. Der skal rettes en
tak til Svend Stoffersen, der fra fore-
ningens start har vreret aktiv med skri-
bentvirksomhed, specielt om Tostrup
og St. Restrup, hvor han har levet hele
sit liv. Han har lovet at bidrase med
indleg

...fortsettes pi side 27



Jeg kom til Frejlevgird 1. november
1938 som forkarl. Vi var fire karle og to
piger samt en gift fodermester. Jeg
tjente tre 6r som forkarl. Hver tjerde
sondag skulle vi karle i kostalden, nir
fodermesteren havde fri. Det var lidt
trels, for vi skulle malke med hinden da
der ikke var elektrisk kraft pi girden,
kun lys som blev lavet med eget elvark.
Der var en dynamo i laden pi kornloftet.
Den opladede, tror jeg,20 - 25 akkumu-
latorer og nir de var .,, i .
opladede, var der :.r.i , , ,,
strsm til tre til fem
dage aftrengig af om i:1i!
det var sommer eller
vinter. Der var en vin-
dmotor til at trekke
dynamoen, og hvis det
ikke var blasevejr, var
der en dieselmotor til

LIDT OM LIVET PA PNEUIEVGARD

Aksel med Frejlevgirds tyr

have haft mig til fodermester, men det
ville jeg ikke, fordi vi skulle malke med
hinden. Men til maj L946 sogte Bliberg
fodermester. Vi havde en lille lejlighed i
Restrup og da der var blevet indlagt
kraft og ogsi kommet malkemaskine,
sogte vi pladsen, si fik vi jo et hus at bo
i.

Lsnnen var 70 kr. om ugen plus melk
og kartofler, 300 pund flresk om iret, 5

kr. for hver 1000
pund malk, der blev
leveret til mejeriet,
men si skulle Sigrid
jo gore spande rene
og malke efter. Det
var ingen stor time-
lon, men tiderne var
jo anderledes den-
gang. Da vi havde
veret hos Bliberg i ti

at trakke. Bl6berg, der var ejer af gitr-
den, havde haft en maskinfabrik i
Norge, hvor de lavede motorer til
fiskekuttere. Han havde haft sidan en
motor med, da han ksbte Frejlevgird i
L9T6.

Vi ksrte selv mrelken til Drastrup
Mejeri, det var yngstekarlens bestilling.
Der var 20 tdr. land med kartofler til
spriffabrikken i Aalborg, si der var en
del fremmed arbejdskraft til at samle
kartofler op om efteriret. Der var bide
born og koner fra Frejlev, der var be-
skeftiget i kartofleme. Der var L5 tdr.
land skov i Duedal, si der gik vi om
vinteren, nir der ikke var andet at lave.

Jeg rejste fra Frejlevglrd til november
L941 og blev gift i 1942. Bliberg ville

mineder, solgte han girden til Peder
Hedemann, der kom fra Norager. Jeg
blev spurgt, om jeg ville fortsette og vi
blev pi Frejlevgird til november 1963.
Vi begyndte med en ugelon ph70 kt. og
sluttede med 240 kr. Hedemann og jeg
kom godt ud af det sammen, ellers var
det nok ikke giet i si mange 6r.

En af de kedeligste ting var nok, da vi
fik kalvekastning; jeg husker ikke hvor
lang tid det varede. De sidste ti mineder
var Sigrid ikke i stalden. Da havde vi
firct rsrmalkning, si det var jo meget
nemmere. Der var kun malkekser i fire
6r, si satte Hedemann besretningen ud.

Aksel Johansen,1996.



DEN FINGERNEMME ME LLER

Hvem var den fingernemme msller i
St. Restrup? Det var "Peter Fuglsang".
Marie og Peter Fuglsang kom til St.
Restrup Andelsmslle som bestyrerpar
den 17.4.1917. Marie var fra Hvarre
Hede og Peter fra Rold.

Peter havde ikke lert noget fag, men
kunne hvad han ville. De kom til St.
Restrup fra Askildrup ved Skorping,
hvor Peter bide havde veret mejerist og

msller" Mejerist pi Askildrups Mejeri
og msller dels pi vindmsllen ved
Thustrup og dels pi en vindmslle, der 18
uden for Askildrup pi vej mod
Blenstrup. Disse msller er forlengst
borte, der findes kun en svag forhojning
og sl lidt brokker i terrenet hvor de har
veret. Endvidere byggede han to huse,
medens han boede der, med sig selv som
den eneste hindverker, men det havde
han provet fsr. Inden deres tid i
Askildrup boede de i Gravlev og her

byggede han ogsi hus. Husene stir
stadig og gsr tjeneste efter formilet.

Deres nye hjem i St. Restrup, Moller-
boligen, var dengang pi mollerbygnin-
gens forste sals sstre ende og bestod af
to ikke alt for store rum, en stue og et
sovev&relse. Kskken og indgang var
indrettet i et til formilet mod syd ud-
bygget halvtag, udfsrt af Peter straks
efter tiltredelsen. De havde seks bsrn.

fire piger og to drenge, hvoraf de to
yngste, der Yar piger, stadig var
hjemme, si pladsforholdene var sm6,
men fra mine drengeir (jeg er irgang
1918) husker jeg mollerfamilien som
muntre og fomojelige mennesker.

Peter bragte sin foretagsomhed og
snilde med sig til St. Restrup og se, det
blev der god brug for. Pl et tidspunkt
installerede han to strikkemaskiner i
stuen en til groft og en til fint gam, si
kunne han og Marie hjrelpe hinanden

Peter og Marie Fuglsang



Msllen i St. Restrup

med at strikke til folk.

I et ledigt hjarne i mslleriet indrettede
han et lille snedkerverksted og i mo-
torhuset, ved msllebygningens vestre
ende, ved den store petroleumsmotor,
indrettede han cykleverksted, si han nu
ogsi kunne betjene folk pi dette om-
ride. Tillige var han kskkenfrissr og
unnager, men alle disse garemil var
henlagt til fritiden, det var jo molleriet
og det dermed folgende job som
foderstofuddeler der havde
forsteprioriteten, men Peter blev flittigt
benyttet som stedets altmuligmand og
han overkom meget.

Peter var en eksperimenterende og
foretagsom mand og der skulle ske no-
get, og helst noget nyt, hvor han var. Ca.
1919-1,920, da bilismen begyndte at
udvikle sig til en faktor som transport-
middel for bide gods og mennesker,
ksbte Peter den fsrste lastbil, brugt, af
Jens Hise i Oster Hornum i samarbejde
med genboen Anders Nielsens sviger-
son, Charles Nielsen. Genboerne, An-
drea og Anders Nielsen, boede i Mslle-
huset pi den modsatte side af vejen, et
arbejderhus fra herregirdens tid. De
havde bsrnene Emil, Vilhelm, Soren og

kma, som var forlovet med Charles.

Charles skulle siledes bestride den
daglige drift som chauffar. Med last-
bilen fulgte en sejldugsoverbygning
med fast tag og dertil benke, sl den
kunne bruges til persontransport.

En eller to gange om ugen ksrtes
hermed en fast tur fra Sebbersund' 

.{ over Nibe og Norholm til Aalborg
'-J * med personer, og om muligt med

smigrise pi taget. Det var det fsrste
forsog pi buskorsel pi denne strek-
ning. Efter et par ir blev den gamle
lastbil skiftet ud med en ny, og person-
ksrsel over Nsrholm var stoppet.

Chauffsrerne skiftede lidt. Herman
Andersen ksrte en tid, og Emil Nielsen
var ogsi inde i billedet en overgang. Se
kom der en thybo ved navn Ejner pe-
dersen, der nu overtog chaufforjobbet,
og snart forretningen. Han drev den en
lang inekke, endda med to biler, en
overgang med Emil som chauffsr.
Tillige havde han det lille landbrug pe
hjornet af Nibevej og Tostrupvej.
Forretningen fortsatte til den efter nogle
ejerskift ophorte med Vinter Jorgensen
som sidste ejer.

I 1920 startede Peter Fuglsang en bus-
rute fra Sejlstrup over Skorping og
Voldsted til Aalborg med ssnnerne som
chauffsrer, forst Anders og siden Poul,
med bil og chauffor indkvarteret pi en
gird i Sejlstrup.

Men at starte noget nyt er vanskeligt,
befolkningen skulle forlige sig med det
nye fenomen. Det skonomiske resultat
blev ikke som forventet, og ruten blev
solgt. Med et par ejerskift undervejs
levede den videre til Nordjyllands Tra-
fikselskab blev dannet. Det greb nu ind



i ruteforlsbene flere steder, og Aalborg
Omnibusser id den bedste halvdel.

I samme periode, altsi fsrst i tyverne,
ksbte Peter Fuglsang en iben Ford T
model af en yngre mand i Ssnderholm,
der viste sig at have forksbt sig, pris
1.200 kr. Nu skulle der ogsi ksres ud-
lejning, og med Charles som delchauf-
fsr. Nu ville Peter ogsi selv ksre, men
han havde intet ksrekort. Pi den tid
fandtes ingen ksrelrerer, si det var
Charles der fungerede som lerer for
Peter pi hans fsrste udlejningstur, der
blev ksrt med min Mor, min Far og
mig, der nok har veret fem ir. Jeg
husker Charles som en flot mand med
chauffsrkasket, stort fint emblem, lille
msrkt overskreg, sportsjakke med
spendetamp, spidsbukser, viklers og
korte brune stsvler. Turen skulle gi
til Voldsted Krer, og da de ankom
for at hente os, sad Peter ved rattet
med Charles ved siden af som
lerer. Peter spurgte, om vi havde
noget imod at han ksrte pi turen, I
for han skulle jo have det lert. Det
accepterede Far, og vi kom hel-
skindet til vejs ende" Da vi skulle
hentes hjem, kom Peter alene med
den bemrerkning, at nu var han
kommet efter at hindtere mon-
strummet, si nu skulle han bare have fat
i det her ksrekort. Det gik da ogsi fint
med at komme hjem igen, selv om Peter
ingen ksrekort havde, men i de tider var
trafikken begrenset, og hastigheden
moderat.

Nu var det jo en iben kalesjevogn, han
havde ksbt. Den var ikke si komforta-
bel om vinteren, men det ridede Peter
bod pl ved selv at bygge en overbyg-

ning p8, si det blev en lukket bil. Da der
var giet godt et ir, skiftede han til en
helt ny, men anvendte stadig den hjem-
megjorte overbygning. Peter bestred
hvervet som msller og foder-
stofuddeler til 1926, da han blev aflsst
af sin ssn, Poul Fuglsang. Marie og
Peter kobte grund pi Tostrupvej, nu
226, og byggede et hus med to lejlig-
heder, udhus med plads til bil, og
verksted samt et, efter den tid, ret stort
hsnsehus. Han anskaffede nu to ruge-
maskiner, si der ogsi blev kyllingesalg.
Han ernerede sig herefter som lillebil-
vognmand, hsnseriejer, boligudlejer og
altmulighindvrerker . I 1928 stopper han
med lillebiludlejningen, og solgte bilen
til Jens Norgird i Frejlev, der ksrte i
groften med den ved stenkisten i skov-

Peters kalesjevogn

slugten pi vej til Frejlev, hvorved bilen
blev totalskadet.

Mangt et stykke godt handverksar-
bejde har Peter udfsrt pi St. Restrup i
tidens lob. Han veg ej heller tilbage for
at fremstille et stykke msbel. Til Far
lavede han en montre og en bogreol.
Dertil leverede han ogsi et 26 binds
leksikon, som Far ksbte af ham; vi har
det endnu.



I1,932 eller 1933 ksbte Poul Fuglsang
Svenstrup Vestermslle. Hans efterfsl-
ger pi msllen i St. Restrup mitte rejse i
utide, si Marie og Peter overtog nu igen
bestyrerjobbet i msllen og flyttede til-
bage i en ny mollerbolig, der var opfart
i 1,929.

I 1.934 blev huset pl Tostrupvej solgt
til karetmager Marius Kristensen, der
havde haft ejendom pi Restrup Kervej
(Kresten Skovmands) . I L936 ksbte

Man hsrer og leser si meget om ir-
tusindskiftet. En prest ved Christians
kirken i Ksbenhavn vil arrangere mid-
natsbunkebryllup kl. 23,30, og 8 par har
allerede meldt sig for at
blive gift nytirsnat. Det
bliver et mrerkeligt
sslv- og guldbryllup de
egtepar kan se frem til
at holde pi nytirsaften
2025 og 2050. Men
miske har de ikke
tenkt si' langt!

Her pi egnen har
prest og menighed
veret mere fremsy-
nede, og brugt hele 100
6r til at forberede itr
2000, - ikke nytirs-
skiftet med halloj og
pjat, men de fattiges
juleaften ir 2000.

Det hele begyndte for-
mentlig en dag i
juleugen ir 1900 med, at sogneprresten
for Ssnderholm og Frejlev pastorat,

1Oo ARS FORBEREDELSE TIL JULEN An zooo

Marie og Peter hus i Godthib, og flyt-
tede efter nogle begivenhedsrige og ak-
tive 6r fra St. Restrup.

Det var hermed et forsog pe, i korte
trek, at skildre et afsnit af en aktiv
families liv.

Leo Langeland, 27.7 "1,993
Kilder: Msllerens "Toser", Mariane

og Lisbeth, og lidt af egen hukommelse
(Marinusses Knejt).

Kristian Vsldike Thomsen Barfod, ved
et besog i Frejlev sogn drsftede med en
rekke girdejere, at det i grunden var
skammeligt si mange i de to sogne, der

ikke kunne spise sig
met den jul. En ting var
fattigdommen i hver-
dagen, men juleaften
burde ingen gi sulten til
sengs.

Det ene ord tog det
andet, og de besluttede,
at hvis bare de hver
skrenkede en krone, si
ville man have ialt 10
kr., og hvis de 10 kr.
blev anbragt i "Ssn-
derholm og Frejlev Sog-
nes Spare- og Laane-
kasse" i 100 6r, si ville
de 10 kr. med renter og
rentes rente sikkert vere
nok til, at alle fattige i
Ssnderholm og Frejlev
kunne fi nok at spise

juleaften ir 2000.
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Presten og de ni andre m€nd satte sig
ned og skrev en hsjtidelig opstilling
over, hvordan formuen efter de 10 kr.
skulle forvaltes 100 &r senere. Det
skulle vrere sognenes to "Spidser" (s6-
dan sti:r der!) sogneridsformanden og
sognepresten, der i freliesskab skulle
sti for uddelingen.

Og man vidste jo nok, at en sogne-
ridsformand kunne vere hird i sin
vurdering af, hvem der var verdig til at
fi fattighjrelp. Derfor bestemte de, at
julehjelpen ar 2000 skulle gelde alle
fattige og smekersfolk i sognene uden
hensyn til, om de havde fiet
fattighjelp, og uden hensyn til om de
var verdise eller uverdise.
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Og Nytirsdag 1901 blev de ti indsam-
lede kroner hojtideligt indsat pi en ser-
lig sparekassebog i "Ssnderholm og
Frejlev Sognes Spare- og Laanekasse".
Udenpi bogen stir der:"Kan fsrst
heves A.r 2000". Og indeni er hele af-
talen nedskrevet med pastor Barfods
sirlige skrift:

Omstaaende Sum er indsat i Sparekassen af fal-
gende 10 Mend:

Gaardejer Niels Kr. Jensen, matr. 3 og 4, Freilev
- Jens Olesen, matr.27 og 10, Freilev
- N. Peter Olesen, Svenstrupgaard
- Niels P. Sederup, matr.7, Drastrup
- Jens Thorn, matr.6, Drastrup
- Niels Rasmussen, matr.72, Drastrup
- Peder Kr. Jensen Winther, matr. 5a,

Drastrup
- Lars Kristian Kristiansen Sloth, matr. 19,

Ssnderholm
Aftegtsmand Jens Kr. Jensen, matr. 19, Ssnder-

holm samt
Sogneprest Kristian Voldike Thomsen Barfod til

Ssnderholm-Freilev Meni gheder,

og der er om Summens Administration og Benyt-
telse truffet folgende Bestemmelser:

1. Summen skal med paalobne Renter forblive
staaende urort indtil 1. Januar 2001.

2. Nerverende Sparekassebog opbevares i
Ssnderholm-Freilev Sogneraads Arkiv
(Preste saards-Arkivet).

3. I Aaret 2000 udtages paa den sidste Dag,
Sparekassen er aaben inden Jul, Kapitalen
med paalobne Renter, af Sogneraadsforman-
den og Sognets Prest.

4. Ovennevnte tvende "Spidser" uddele i Fore-
ning den samlede Sum i Dagene fsr Jul i
passende Smaasummer til Fattig- og Smaa-
kaarsfolk indenfor Ssnderholm og Freilev
Sognes Grenser selv om disse ikke til den
Tid maatte danne e! Pastorat, uden hensyn til,
om de have faaet Fattighjelp af Sognet eller
ikke, om de er verdige eller "uverdige", idet
det nemlig er Sparernes udtrykkelige Vilie, at
alle i nevnte Pastorat maatte kunne fejre en
glad Jul i Aaret 2000.

Paa Sparernes Vegne
K V Barfod

Sogneprest til Ssnderholm og Freilev
p.t. Drastrup 1/1 1901

Og si springer vi frem til nutiden.

I sommeren 1,996 ryddede jeg op i det
ret omfattende arkiv, jeg ved indflytnin-
gen fandt pi prestegirdens loft. Den
nyere tid var i fin orden, men fra
tresserne og bagud bestod arkiveringen
mest af hulter til bulter i gamle pap-
kasser. Der var alle de gamle regn-
skaber over, hvem der for 3 genera-
tioner siden skulle betale 25 sre pr. dag
i mult for at holde bsmene fra skole i
hssttiden. Der var skolekommissionens
indberetningskort fra krigens tid med
hvilke materialer, man havde til
ridighed pi sognenes 6 smi skoler. Og
degnens gamle bager fra attenhundrede
tallet, hvor han havde nedskrevet
navnene pi de, der snskede at komme
til alters den folgende ssndag. Der var
pastor Bays "congratulationskort" o.s.v.

Og i en af de gamle papkasser fandt
jeg sa den lille sparekassebog med
brunt kartonbind, og hojtideligt
forsynet med laksegl til bevidnelse af
sparernes aftale og investering.

Ca. hvert tiende ir har de skiftende
sogneprester i fsrste halvdel af fuhun-
dredet fiet bogen opdateret og
tilskrevet renter. I 1918 var formuen
steget tII t9,95 kr., og i L928 stod der
30,94 kr. pi bogen, og i 1,949 var kapi-
talen vokset til58,62 kr. Men siden var
intet tilfsrt.

Jeg spurgte mig lidt for, men ingen
syntes at kende noget til sagen. Men
selv om "Ssnderholm og Frejlev Sog-
nes Spare- og Laanekasse" ikke lengere
findes, si mitte pengene jo vere et sted,
for iflg. bogen kunne ingen heve dem
fsr Ar 2000.

Efter at have underssgt egnens spare-
kassehistorie fandt jeg med venlig



hjalp fra Sparekassen Nordjyllands
afdelingsbestyrer i Frejlev frem til fsI-
gende:

Den 21. april L949 lukkede "Ssnder-
holm og Frejlev Sognes Spare- og
Laanekasse", og kapitalen der inde-
stod pi konto 487, market "Fattige og
Smaakaarsfolk i Ssnderholm og Frejlev
Sogne", blev sammen med Spare- og
Laanekassens svrige aktiver overtaget
af "Landbosparekassen i Aalborg".

Denne lukkede 2. august t972, og spa-
rernes kapital blev overfsrt til Spare-
kassen Nordjylland uden at Sogne-
prresten i Ssnderholm tilsynela-
dende blev orienteret eller fik en ny
bog tilsendt.

Jeg bad Sparekassen Nordjylland
om at opdatere bogen, men en
mined senere meddelte bestyreren,
at forpligtelsen var ophort pi grund
af de mange ir, bogen havde veret
ursrt. Pengene var derfor tabt.

Jeg gav udtryk for min harme
over, at en 100 ir bandlagt bog
kunne slettes, blot fordi bogen ikke
javnligt var blevet fremvist i de
skiftende sparekasser til piskrivn-
ing af renter. Ejerforholdet var jo
klart, si Sparekassen burde have
skrevet til sognepresten i Ssnder-
holm, inden de slettede bogen, og
selv beholdt pengene. Og ville en
ellers velrenommeret Sparekasse
have pi samvittigheden, at de
mange fattige smlkirsfolk i Ssn-
derholm og Frejlev skulle gi sultne
i seng juleaften ir 2000? Den flinke
bestyrer af filialen i Frejlev gav mig
fuldstrendig ret i, at de fattiges og
sultendes eventuelle sagsanleg var
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mere end Sparekassens gode renomm6
kunne bere, og hun rettede en fornyet
henvendelse til sit hovedkontor.

Resultatet blev, at Sparekassen Nord-
jylland 28. august 1,996 meddelte, at
selv om den juridiske forpligtelse var
ophort, ville Sparekassen grundet de
srerlige omstandigheder opdatere, men
samtidig ophreve bogen og udbetale
kapital og renter, i alt 300,27 kr. til
Sognepresten i Ssnderholm. Og bels-
bet var vedlagt pt, en check. Si pi 96 irr
var 1"0 kr. altsi blevet til 300 kr.

Kristian Vsldike Thomsen Barfod



Nu er der jo ikke lrenge til juleaften ir
2000, og det er begrenset, hvor mange
hjem, der kan bespises for 300 kr., si
jeg gik i Den Danske Bank i Nibe og
spurgte, hvordan vi pi fire ir bedst
kunne skabe en formue ud af 300 kr.
Resultatet blev, at pengene blev indsat
pi en sikaldt milionerkonto, fortsat
bindlagt til julen er 2000 til julebespis-
ning af sognets fattige smikirsfolk.

En milionerkonto virker som en
lodseddel, hvor man har et lod for hver
100 kr., der stir pi kontoen. Ved en
formue pl300 kr. er der derfor 3 lodder,
som deltager i bankens minedlige ud-
trek af gevinster. Til gengeld fir man
kun en kvart procent om 6ret i rente,
hvis man ikke vinder, men om der stir
303 kr. eller 310 kr. til julen itr 200A gor
jo ikke den store forskel. Si jeg valgte
de smi renter og hibet om gevinst pi de

veret
sterkt
interesser
et i vor
egns
historie.
De mange
forskellig
e gravhoje
pi vores
egn erjo
spor, der
taler deres
dunkle og
gidefulde
sprog om
vor egns

3lodder.

Banken har lovet at skrive, si snart
den fsrste million er indsat pl kontoen,
men nu er der gilet 2 af de 4 itr, og jeg
har endnu ikke hsrt fra banken.

Da vi ikke lengere har en sognerids-
formand, stir jeg alene med den s op-
gave at uddele midlerne i dage op til jul
er 2000. Er der kun 303 kr. pl kontoen,
bliver uddelingen jo overkommelig,
men hvis der stir en million, bliver det
straks sv&rere. Og jeg er glad for, at
giverne i ir 1900 besluttede at tilgodese
bide verdige og uverdige, for selv om
jeg ikke tror, der findes uverdige sjele
i disse dejlige sogne, er det alligevel
godt ikke at skulle vurdere verdigheden
hos sine medmennesker.

Sogneprest Ole Volfing

BIDRAG TIL VOR EGNS HISTORIE

Helt tilbage til min barndom har jeg fortid. Gravhojene har altid talt sterkt

Dyssekammer pi Svend Stoffersens mark, ca. 5000 ir f.Kr.
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til folks fantasi. Her boede troldfolket,
her holdt nisserne og de underjordiske
til. Det er jo kempegrave, bygget af
mennesker, der i en tjern urtid har levet
her pi vor egn. Nu, hvor de gamle sagn
som oftest er glemt, fortaller hojene ikke
meget til de opvoksende landboslegter
og slet ikke noget til byboerne, hvis de
ikke besidder nogen af den viden, som de
sidste halvanden hundrede 6rs udgrav-
ninger og videnskabelige undersogelser i
si rigt mil har bragt for dagen. Vores egn
har veret beboet tilbage til omkring 6000
ar f.Kr. Det kan lyde ufatteligt. Men vore
dygtige arkeologer har, ved at ibne
gravhojene, og af de ting der fandtes i
gravene, ret noje kunnet bestemme, fra
hvilken tidsperiode de pigeldende var,
fordi gravhojene skifter udseende efter
alder og kulturperiode. S8ledes har
Danmarks natur ogsi gennem oldtidens
lange tids-
rum skiftet,
for efter
istiden har
koldere og
varmere
per ioder
aflsst hin-
anden.

Her p8. vo-
res egn har
vi ikke min-
dre end seks
forskel l ige
gravformer.
Det for-
tdler os, at
der har boet
mennesker
her i mere end 8000 6r. Det aller eldste
gravfund findes pi min mark nede pi

T2

Sonderbyvej. Det var davrerende
museumsinspektor ved Aalborg Histori-
ske Museum, Peter Rismsller, der i L947
foretog udgravningen. Ved de fi ting, der
blev fundet i gravene, kunne Peter Ris-
msller konstatere, at gravminderne var
fra aldste stenalder, altsi fra jegertiden,
og derfor fra ca.5000 er f.Kr., hvorimod
Troldkirken er godt 1000 ir yngre og
dermed fra ca.3500 f.Kr. Derefter kom-
mer de flotte jettestuer pi Tolstrup Mark
fra ca. 3000 f.Kr.. Ved enkeltgravsfolkets
indvandring, ca. ir 2000 f.Kr., afbrydes
jettestuebyggeriet, fordi enkeltgravs-
folket var ret krigerisk og simpelthen
fordrev jettestuefolket. Enkeltgravs-
folkets gravformer er de sikaldte helle-
kister. Der er fundet en del af dem pi
Ssnderholm Hede. Men selv om de var
ret krigeriske blev de dog senere for-
trangt af den rige herskerklasse, som

bronzealderfolket blev kaldt. Deres
ben var bronzesverd og dolke, og

ova-
var

Troldkirken, ca. 3800 ar f.Kr.



dermed stenaldermandens primitive
viben af sten og flint langt overlegne.
Bronzealderfolket havde en udpreget
sans for det monumentale. De store
kuplede gravhaje var ikke blot et sidste
hvilested, men ogsi et monument over

Tokamret jettestue, ca. 3000 ir f.Kr., syd for Mysagervej 10

et liv i
s torhed
og magt.
De byg-
gede al-
tid deres
gr avha -
je pi de
ho jes te
punkter,
si de
kunne
ses viden
om. Her
ude i
Ssnder-
ho lm
Plantage
er flere 3

- 4 m hoje og har et tvermil p8 L5 - 25
m. Den sjette og sidste gravform, jeg vil
n&vne, er jernaldergraven. Jernalderen
er fra ca. 400 ir f.Kr. Graven blev fun-
det syd for Ssnderholm Station. I den
blev der bl. a. fundet rester af et jern-

sverd ,
dr ikke-
kar og
madskile

Hvad er
nu irsa-
gen til at
vor egn
har veret
beboet i
mere end
8000 Fr?
Jeg vil
n revne
tre ting.
For det
fsrste har
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der vreret ret skovrigt, det vidner de
mange moser om, der er her i omegnen.
For det andet har jorden veret ret
frugtbar. Og for det tredje har tjorden
gtrct helt ind til hojdedraget, hvor
Troldkirken ligger og i lavningen, hvor
Ssnderholm by ligger i dag. Ved at

oldtidsfolket har boet si tr* ved
tjorden, var der jo rig lejlighed til
fiskeri. De fsrste mennesker, der kom
til vor egn for ca. 8000 ir siden, var
jegerfolket, der kom vandrende ind fra
syd. De var evigt p& jagt efter fsde. I
sidste del af jegertiden, omkring 4000
6r f.Kr., kom landbruget til Danmark,
jregerne blev bonder. Det er den stsrste
forbedring af menneskers livsbetin-
gelser, der nogen sinde er sket. Det var
en revolution i menneskets tilverelse,
at man fandt ph at dyrke korn. Kornet er
villigt at tilberede; det kan blive til
grad, det kan bages tllbrsd, og der kan
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brygges sl af det. Kornet er en
sikkerhed mod sulten - oldtidsbonden
var, ved at dyrke korn, kommet over
sultegrensen.

Men for at udnytte kornet skulle det
formales, og dertil anvendte oldtids-

bonden en kvernsten. Mange
landmand har i tidens lab
plojet pi en kvrernsten, og
omhyggeligt gravet den fri og
bragt den hjem pi girden, hvor
den forteller kommende
slagter om oldtidsbondens
fsrste primitive kvem. I wrigt
har oldtidsfolket efterladt os en
righoldig samling af okser,
dolke, knive, skrabere, pile-
spidser, spydspidser, endog et
segl af flint til at hsste deres
korn med. Endvidere er der
fundet drikkeskile, madkar og
store krukker til opbevaring af
mad, tildannet af ler" Oldtids-
folket har efterladt os alle disse
ting i lige si fin form, som da
de blev tildannet. Vi har groft
tildannede skser fra jegertiden
og flotte slebne okser og fine

dolke af flint fra lige fsr bronzealderen.
Vi mi beundre disse primitive
menneskers omtanke og akkuratesse
ved bygning af deres flotte gravhoje og
ved fremstilling af viben og mark-
redskaber af ting, som de simpelthen
gravede op afjorden.

Pi hojdedraget syd for Ssnderholm
by, der hvor Ssnderholm Plantage tig-
ger i dag, har fra oldtiden og frem til
historisk tid omkring fr,r 1000 veret tet
befolket, hvilket de mange gravminder
og ikke mindst de mere end 10 bronze-
alderhoje forteller os om.

Enkeltgrav pi Sonderholm hede, ca.lr 2000 f"Kr.



Det var her det gamle Ssnderholm li,
n&rrnere betegnet pi kanten af Prrestens
Hede. Her er der ved udgravninger fun-
det bopladser, brolagning og oldtids-
agre samt et vandlsb, der med store sten
har vreret opstemmet og dermed leveret
trekkraft til en vandmslle" Vandlsbet
bliver den dag i dag anvendt som drik-
kevand for prrestegirdsforpagterens
ungkreaturer.

Hvad er si irsagen til at Ssnderholm
er flyttet til dens nuverende plads?
Ifotge materiale jeg har fundet i arkiver-
ne, stod det nuverende Ssnderholm den
gang under vand. Derfor havde de bosat
sig pi hojdedraget. Ssnderholm er der-
for i sin nuverende skikkelse groet op i
dalbunden mellem Troldkirken og
hedebakkerne" Pe det tidspunkt var
Limfjorden sunket adskillige meter, og
frodig tjordbund var dukket op mellem
holmene. Denne frodige dal var jo me-
get mere velegnet til korndyrkning end
den dirlige sandjord pi hedebakkeme.
De driftige bsnder tog derfor det ny
land i besiddelse, og skabte derved et
nyt Sonderholm. Det var ogsi de dyg-
tige og driftige bander, der opforte ker-
nen i den nuverende kirkebygning" P5
markerne fandt de de store kampesten,
som blev tilhugget til de granitkvadre,
som kirken er opfart af.

Kirken var, med de alen tykke mure,
desuden et godt og sikkert tilholdssted i
ufredstider. Den kunne den gang rum-
me hele Ssnderholms befolkning.
Kirken var oprindelig uden hvelvinger
men med brreddeloft, og havde hverken
tirn eller komrnding. Mellem viben-
huset og kirken er der den dag i dag en
eldgammel dsr si gammel, at de ege-

planker, den bestir af, aldrig har set en
hsvl. De er tydeligt nok blevet tilhugget
med en skse. Dsren er af arkreologer
betegnet som en af de eldste dsre her i
landet. Som siddepladser har der tidli-
gere veret stenbenke langs begge kir-
kens vegge, svarende til stenbrenken i
vibenhuset, ligesom i kirken pa Hjerl
Hede, der i ovrigt er en tro kopi af en
almindelig landsbykirke fra 1100-tallet.

Fra ca. 1150 herskede herremanden pi
Restrup eneveldigt over nesten hele
Vesthimmerland" Det var den magtige
adelsslregt, Gyldenstjerne, der ejede
jorden gennem flere slegtled" Adelen
lagde ogsi beslag pi kirken. Derved har
Ssnderholm kirke fiet tilnavnet adels-
kirken, fordi flere skiftende adelssleg-
ter har sat deres tydelige spor, bl" a. med
de flotte adelsbegravelser og det flotte
inventar, der i dag findes i kirken. Ved
at herremanden pi Restrup tilegnede sig
jorden blev Ssnderholm bsnderne nu
hovbsnder under St. Restrup gods, og
det var de indtil stavnsbindets losning i
1788. Da blev de fri for hoveriarbejdet,
men herremanden ejede stadigvek
girdene i Ssnderholm. Ssnderholmerne
ksbte dem si til selveje efterhinden
som de fik penge til det" Min oldefar,
Palle Pedersen, boede pi ejendommen
Tjelevej 5. Den blev nedlagt for en del
ir siden, men jeg har fundet hans sksde
i Landsarkivet i Viborg. Han ksbte sig
fri og blev selvstendig si sent som den
7.8.1853. Sksdet er underskrevet af
kammerherre Stemann, som den gang
ejede herregirden.

Svend Stoffersen
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6. JULEDAG I NYRUP SKOLE

Ud mod rjordengene i den lille klat
girde og huse, som kalder sig Nyrup,
ligger en - vist nok stadig - gul lenge
med rsdt tegl, som i mellemkrigsirene
dannede ramme om bide et rigt fami-
lieliv, men ogsi om egnens kulturliv.

Min far var enelerer for byens, mar-
kens og hedens bam, som modtog deres
skolelerdom i to klassetrin: "bette
klasse" og "store klasse". De store om
formiddagen og de smi om eftermid-
dagen.

Forholdene var beskedne og sikkert

ikke si forskellig fra andre smiskolers
pi den tid: En skolestue med kakkelovn
og torvekasse, et kateder med tavlen
bagved og landkortene, hvor vi lerte
om alverdens lande, men ogsi om
byerne pi en togrejse fra Frederikshavn
til Ksbenhavn, samt naturligvis remsen
Odense - Bogense - Middelfart - Assens
- Faaborg - Svendborg - Nyborg
Kerteminde.

Fra et dusin skoleborde med klap og
blekhus lsd hver dag friske morgen-
sange efterfulgt af griflernes skurren pi

skifertavleme, nir vi skulle lere at
skrive og regne. Udenfor i gangen
stod treskoene pi rekke, parate til
at blive ombyttet med futskoene,
nir frikvarteret indfandt sig.

De tunge skoleborde med fast
benk kunne med lidt god vilje give
plads til en girdmandsmave , nir
der i vinteraftenerne blev holdt
msder om kulturelle eller land-
brugsfaglige emner, eller der blev
budt pi underholdning af trylle-
kunstnere og forevisning af Chap-
linfilm.

Een dag om iret var helt speciel -
den 30, december - og det er da den
jeg hermed vil mindes, samtidig
med at jeg sender gamle skolekam-
merater, hvoraf mange endnu lever
pi Nibeegnen, en venlig hilsen.

Nu om dage taler man om 1.
juledag og til nsd 2. Juledag. Si er
julen stort set forbi, og hverdagen
trenger sig pi igen, begyndende
miske med bytning af nogle af de"Bette Klasse" 7936
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mange julegaver, som overflodssam-
fundet har budt pi"

I min barndoms jul i tredverne var
dagene mellem juleaften og nytirsaften
nummereret fra 1 til 6 , og hver af
dagene havde sin egen tradition. 1. Ju-
ledag var det jo "Stafensaften", hvor
nabokonens kaffekande pi mystisk vis
forsvandt og miske var aI finde i toppen
af flagstangen nreste morgen. En lom-
melampe, erhvervet i julegave, kunne
godt miste noget af sit skarpe lys den
aften, men der skulle jo spares pi
batteriet til nytirsl ajeme.

Vore tre fastre disponerede over hver
sin dag i julen, hvor familierne samle-
des, men 3. Juledag var friholdt, si vi
kunne komme til sondagsskolens juletre
i baptisthuset - ogsi et velfungerende
kulturhus i det lille samfund, som kom
alle til gode uanset kirkelig tilhsr.

6juledag var det si skolens juletrres-
fest.

Forud var der stor travlhed: Skole-
stuen skulle ryddes, juletreet - tit det
som havde veret brugt af sondagsskolen
- skulle pyntes, og mor havde nok at se
til med at gore stuerne indbydende og
med at bage smikager og lagkager til de
mange gester, som skulle komme.

Et kapitel i forberedelsen, som jeg
mindes med speciel glrede, var ind-
ksbene til 60 stk. godteposer hos mors
farbror Marinus Staun i Nibe. Jeg har
endnu de mange spendende lugte af
denne gamle kobmandsforretning i
n&sen og kan se "farbror" Marinus for
mig skubbe skufferne ind med sit hojre
ben, som var blevet hjulet af mange 6rs

gentagne bevegelser.

De dyrebare indksb, betalt af fars
lomme, blev hjembragt i en margarine-
kasse og siden omhyggeligt talt op -
hvorfor mon egentlig? - og derefter
fordelt i poserne. De vigtigste ingre-
dienser var en lille chokoladefigur,
nogle stykker ssd konfekt, et eble og til
sidst blev en hindfuld af mors hjemme-
bagte pebernodder lagt oven i. De fyldte
godt i posen og pebernsdder hsrte til i
enhver godtepose - men blev af en eller
anden grund altid spist til sidst. Vi var jo
ikke si forvent med de rare ssde sager.

Jeg selv havde ofte det hverv at lave 60
smi papbrikker med tallene fra 1 til 60.
De blev anbragt i et af de mange sslv-
begre, som fars avlskokke havde hjem-
bragt fra dyrskuerne som pramie, og de
skulle anvendes til lodtrekning om
smigaver til de deltagende bsrn.

Med ilden lystigt buldrende fra alle
kakkelovne og lys overalt - de fsrste 6r
sparsomt fra petroleumslamper, senere
af en petromax i skolestuen, som med sit
skarpe hvide lys varslede nye tider med
elektrificeringens fremtrengen - var alt
nu parat til modtage de mange jule-
gester"

Hvordan - ilsbet af en halv times tid -
skolebsmene, deres mindre soskende,
foreldrene, og simend ogsi udenbys
familiemedlemmer, fetre og kusiner, vel
i alt over 100 mennesker kunne komme
af med overtajet. i de trange rum er mig
stadig en glde.

Men derinde i skolestuen stod juletrreet
tendt med rsde og hvide lys, som snart
oplyste de forventningsfulde barnean-
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sigter. Dannebrogsflag i lange guirlan-
der, fehir og udklippede engle, som
blreste i basuner. Pigeme var pyntede i
deres fineste kjoler og drengene vand-
kemmede i matrostojet, som stumpede,
eller som endnu ikke kunne fyldes helt
ud efter at have arvet det fra storebror.

Far bsd velkommen , og efter lod-
trekningen, og med papbrikken taget
godt i forvaring hos de voksne til senere
brug, vandrede vi nu om juletrreet i to
eller tre ringe og sang de gamle jule-

salmer af hjertens lyst. - Salmeboger
behsvedes ikke, vi kunne alle versene
udenad.

Sommetider blev der opfort en lille
julekomedie, indsvet af elever fra
"store klasse", eller far kunne lese en
julehistorie, men ellers gik man i gang

med de omdelte godteposer, og nir
lysene var brendt ned var det tid til
lodtrekningen, som naturligvis udlsste
jubel hos nogle og skuffelse hos andre.
Det sidste blev dog hurtigt glemt, for nu
var der juletresplyndring, som sit navn
til trods dog foregik ret disciplineret.
Tingene blev pent lagt tilbage i kassen
og juletreet blev klemt ud gennem
dsrene og sat ud til senere kvashugning.

De voksne fortrak til stuerne, og nu
blev klasseverelset pludseligt kempe-
stort og indbsd til at rore sig pi for-
skellig mide. Snart kom der gang i
sanglegene, som far gjorde meget ud af,
og som vi optridte med ved forskellige
lejligheder i sognet. Musik behsvedes
ikke. Ivrige stemmer og glreden ved
samveret skabte den fornsdne taktfaste
rytme til "Tyv ja ,Tyv ja, skal du

Nyrup Skole
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v@re..."," Syv raske flickor i en ring
falderalla.."Jeg gik mig rundt i ringen
og tittede mig omkring" og mange flere.
Nir repertoiret var opbrugt, begyndte vi
blot forfra.

Ude i kskkenet havde mor travlt
med at lave kaffe til de mange gester.
Der blev drukket i hold, som der nu var
plads og kopper til. Fsrst damerne,
siden herrerne, som i mellemtiden snak-
kede landbrug, politik eller spillede
whist. Gennem de 6bne dsre til skole-
stuen lod sang og larm, og af og til kom
een af de smi, som livet midlertidig gik
imod, ind for at blive trsstet af deres
mor.

Senere pi aftenen yar der ogsi
kaffe og kage til bsrnene. Det gav torst
at synge og danse, si ind imellem mitte
de ud i kskkenet til vandhanen. - Der
blev ikke serveret Cola i litervis, som
nu tildags.

Klokken nermede sig efter hinden 1,2
og si kom det tidspunkt, hvor festen
skulle slutte med opsendelse af eR
"raket". Alle samledes igen i skole-
stuen, og under fars ledelse satte vi os
pi hug med hrenderne i gulvet, og mens
vi langsomt rejste os for at ende pi
tispidserne med opstrakte arme
rungede det: "En rod,9g en gul, og en
grsn, og en b16, og en Aii6h!!!

Vi der boede i "byen" havde ikke langt
hjem til sengen, men jeg har ofte tenkt
pi familierne fra heden, som skulle
trave den lange vej ad markvejene
gennem msrke og vinter med trrette,
halvsovende smibsrn, hvor forrel-
drenes anne ikke slog til, men hvor

stsrre ssskende har mittet
med.

Far dsde allerede i 1.943,
overlevede ham med mere
huset Norregade 17, Nibe.

tage et nap

mens mor
end 50 ir i

Frank Staun Pallesen, Bogo
(Artiklen har tidligere varet bragt i
Nibe Avis den 17. december 1997')
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BIDRAG TIL TOSTRUPS HISTORIE

Vadestedet i Tostrup, 1998

Tostrup er en eldgammel by; det
vidner en af byens severdigheder om.
Det er vadestedet over Tostrup i. De
fleste steder her i landet er vadestederne
blevet erstattet af en bro. Men ikke i
Tostrup, her er vadestedet bevaret. Men
hvem har brugt det, der er faktisk kun to
landbrugsejendomme vest for ien, og
de kan nemt ksre en anden vej og
dermed undg& ien. Vi skal helt tilbage
til stenalderen for at finde vadestedets
store betydning. Da jeg gik i Tostrup
skole omkring 

'1..920, kom skolebsrnene
ofte med en stenskse eller andre flint-
redskaber, som deres far havde fundet
nir han dyrkede jorden langs med
Tostrup a. Disse flintredskaber blev
nesten altid afleveret til lrerer
Andersen, som si fortalte skolebsrnene
om fundet. En anden ting, der taler for
at der har boet mennesker langs

ibredden er, at de altid bosatte sig
sted, hvor der var let adgang
drikkevand. Jettestuerne ved Tostrup,
der er ca. 3000 6r, og bronzealderhojen
pi hojdedraget sst for Tostrup by taler
jo deres tydelige sprog om de
mennesker, der har boet her. Vadestedet
har ogs6' haft betydning for ferdselen
for andre, end de der boede omkring
vadestedet.

Pa hojdedraget hvor Ssnderholm
Plantage ligger, le middelalderbyen,
den vi kalder det gamle Ssnderholm, pi
kanten af Prrestens hede. Her var der et
kraftigt kildeveld, der har kunnet
forsyne landsbyen med frisk vand. Her
er der ved udgravninger fundet
adskillige hustomter, brolregning og
oldtidsagre. De seks bronzealderhaje,
der ligger pi stribe pi hojdedraget,

et
ril
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Hulvejen ned til vadestedet i Tostrup

fortaller at her har boet mennesker
gennem mange 6r. Fra det gamle
Ssnderholm udgir der en del gamle
hulveje. Hvis vi falger en af dem der
gir gennem plantagen i retning stik
sst ned af hojdedraget og ud af
plantagen, si ser vi foran os, nede i
en lavning, tagene af Tostrup by. For
generationer siden, da markerne var
ret nyopdyrkede, kunne der skimtes
spor af en gammel vej, der fsrte
direkte ned til vadestedet i Tostrup.
Vi kan endnu se lidt af hulvejen lige
ud for Bemhart Lassens ejendom.

Tostrup skole

Pe den ejendom, der ligger pi
venstre hind lige for vadestedet, bor
i dag Jens Larsen. Lag merke til
stuehuset, det er delvis opf.art af
kampesten, og er et af Tostrups
eldste huse. Stuehuset var Tostrups

Tostrups fsrste skolehus, som det ser ud i dag
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Skoleplaner og Indtegtsforhold, rortst.
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Tostrup Skole 1,935

fsrste skolehus. I 1834 underviste lrerer
Mads Nielsen i stuehuset; han boede
hos naboen, Peder Ssrensen. I 1959 var
lrerer Brunsholm lrerer bide i Tostrup
og Nyrup skole; han var en sikaldt
vandrelerer. Fra 1859 til 1887 var der
tre forskellige larere. Men i 1887 blev
der ksbt jord af Jens Chr. Larsen til en
ny skolebygning til en sum af 37,50 kr.
Fra 1887 tiI1894 var der fire forskellige
lerere, og indtil t894 havde Tostrup
felles lerer med Nyrup. Der blev
undervist 3 timer dagligt hvert sted om
sommeren. Det var ibenbart ikke
tilfredsstillende at vere vandrelerer, for
si snart de kunne fi fast stilling var de
vek. I 1,907 er der en lerer Pedersen i
Tostrup. Han ejede noget dengang si
usredvanligt som en motorcykel. Den
var han si uforsigtig at starte inde i
torvehuset, hvor den pludselig
eksploderede med et brag og hele
skolen brrendte. Der blev nu bygget en
ny skole, og det er den bygning, der
ligger der i dag. Der blev nu, af naboen
girdejer Jens Larsen for i alt 800 kr.,
ksbt mere jord til grunden til have og
legeplads.

I vort lokalhistoriske
arkiv har jeg fundet en
fortegnelse over tsrve-
leveringen til Tostrup
skole fra 1909. De
skolesogende bsrns
foreldre skulle efter evne
levere et vist antal tsrv.
Pi dette tidspunkt hsrte
herreglrden St. Restrup
under Tostrup
skoledistrikt. Der skulle
leveres folgende antal
tsrv 6rligt: (se forrige
side)

Der var nu skiftende lerere og vikarer
indtil 1916. Da overtog lerer Andersen
embedet. Jeg begyndte min skolegang i
Tostrup i 1920. Da kom jeg jo ril at
kende alle byens born, og ogsi mange
af deres foreldre. Dengang var det
udpregede Iandbohjem; alle skulle
have deres udkomme fra landbruget,
undtagen lrereren og uddeleren.
Hvordan Tostrupboerne dengang var
stillet skonomisk, ved jeg faktisk ikke,
men det var mit indtryk, at det var sm6t
med penge. Det var kun to 6r efter L.
verdenskrig, og der var stadig ratione-
ring af adskillige varer. Det jeg stadig
har i erindring, var bsrnenes skoletoj og
deres madpakker, som jeg si hver
eneste dag i frikvarteret. Der var mange
af bsrnene, bide piger og drenge, der
kun havde en rugbrodsmad med lidt
sukker pi, pakket ind i et stykke avis-
papir. Det forteller lidt om trjemmenes
skonomiske formien.

Lrlrer Andersen var en meget dygtig
lerer. Han ledede skolen dygtigt og
samvittighedsfuldt i 34 AL Han var jo
enelerer og havde og i samtlige fag. At
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han var en sjeldent dygtig lerer, har vi
et klart bevis pi; Tostrup skoles eksa-
mensprotokoller, som er opbevaret i det
lokalhistoriske arkiv i Ssnderholm,
viser meget flotte karakterer, karakterer
som nutidens lerer har svrert ved at leve
op til. Samtidig var lerer Andersen kir-
kesanger i Ssnderholm Kirke i 34 ir.I
1947 blev der af girdejer Peter Larsen
kobt jord til skolen til en sportsplads, til
et belsb af 3500 kr. Lerer Andersen
fratridte embedet p5 grund af alder i
1950, og fra 1950 til1.962 var der i alt
to lrerere. Skolen blev nedlagt i 1,962,
og bsme bliver herefter ksrt med
skolebus til Ssnderholm skole.

Tostrup Smedie

Oppe i svinget, hvor Niels Msller bor,
var der, pi den modsatte side af vejen,
gravet ind i den hoje brink, anlagt en
primitiv smedie. Det var i 1920 - 22, og
jeg gik i Tostrup med to af bsrnene
derfra. Pi dette tidspunkt var smedien i
funktion, og blev benyttet som lands-
bysmedie af landmrendene i Tostrup.
Da den nye ejer overtog ejendommen,
blev smedien nedlagt, og blev derefter
brugt som hsnsehus. Jeg har ikke
kunnet finde Tostrup Smedie beskrevet

noget sted.

Tostrup Brugsforening

Efter Tostrup Brugsforening i nogle ir
havde veret en filial af Frejlev Brugs-
forening, med ibning tre dage egentlig,
blev Tostrup Brugsforening selv-
strendig den 15. juni 1913. En uddeler
blev antaget til at foresti den daglige
ledelse af Brugsen, og den fsrste
uddeler blev Anders Sogird fra Hjeds. I
I9t5 blev der foretaget en tilbygning til
brugsen med indretning af en lejlighed
til uddeleren.

Den 1"1". marts 1928 aftroidtes ekstra-
ordiner generalforsamling, hvor eneste
punkt pi dagsordenen var opfarelse af
en forsamlingssal ved Brugsen. For-
slaget blev vedtaget med 16 stemmer, 4
stemte imod. Desverre har protokol-
fsreren glemt at notere, hvor mange
kvadratmeter, der blev bygget til.
Betaling for leje af salen fastsattes til 8
kr. og for et bal 12 kr. Da nu Tostrup-
boerne havde fiet egne lokaler, blev der
hvert ir afholdt hsstfest med felles
kaffebord og dans. Desuden afholdtes
det irlige juletre for foreningens med-
lemmer med bsrn.

Under krigen 1940
- 45, hvor tyskerne
havde erkleret ud-
gangsforbud, mitte
ingen danskere fer-
des ude efter kl. 8
om aftenen. Da
holdt de unge bal fra
kl. 4 om eftermid-
dagen, si de kunne
ni hjem til kl. 8.
Ved et bal, som
ungdomsforeningenTostrup Brugsforeningfar lukningen i 1981
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afholdt, havde der veret enkelte
berusede tilstede. Her slog bestyrelsen
til med hird hind: hvis dette gentog sig,
blev de negtet at leje salen. Brugsen
afholder nu Srlige andespil for
medlemmerne.

I juli 1947 fik Brugsen indlagr vand
fra det nyoprettede vandvrerk i Tostrup,
og der blev indlagt centralvarne i butik
og leglighed, men Brugsen brendte i
7971. Efterhinden blev salen kun
udlejet 3 - 4 gange om 6ret, si behovet
var ikke si stort. Der var derfor
stemning for at indrette lejlighed, hvor
salen havde vreret. I 1981 blev Brugsen
nedlagt, og Katrine Msller ksbte
bygningen og bor der endnu.

Der var gennem 6rene L3 uddelere i
Tostrup, fordi stillingen kun var et
springbredt til en stsrre stilling, og 24
Tostrupborgere har skiftedes til at vare
formand for Brugsen.

Spritfremstilling i Tostrup

Husmand Johan Aes i Tostrup boede i
den ejendom, hvor der er glas-
fiberfabrik i dag. Han var godsejerson
fra Vang Hovedgird i Vendsyssel. Da
han fik udbetalt sin arvelod, tog han pi

langfar:t. Efter flere 6r i udlandet vendte
han tilbage med en norsk jente, der hed
Frida. De ksbte husmandsbruget i
Tostrup. Trods det at han tit var noget
laset, si skinnede aristokratiet tydeligt
igennem.

En vinter fros hans kartofler, og for at
de ikke skulle gi til spilde, lavede han
brrendevin af dem. Hvordan fabrika-
tionen foregik forblev en hemmelig-
hed, men snaps fik han da ud af det og
sendte si bud til sin gode nabo, Vever
Jens, for at han skulle smage. Vaver
Jens var vant til at fi sig en dram, si han
tog en ordentlig slurk. Da udbrsd Jens:
"Det er sterke sager, du laver, det
havde n&r sl6et benene vek under
mig". I avrigt var Vever Jens bersmt
for sin fine kurvefletning. Materialet
hentede han i Ssnderholm Hede, det var
iser pilekviste han anvendte. Hvert
efterir, nir kartoffeltiden nermede sig,
skulle jeg efter endt skoledag ind til
Vever Jens for at ksbe to kurve..

I den ejendom, hvor glasfiberfa-
brikken nu er etableret, var der for
mange ir tilbage ikke boret efter vand.
Det var ikke alle, der havde rid til den
luksus; de brugte simpelthen 6vandet,

det havde de jo lige
uden for dsren. Nar
konen skulle lave
morgenkasse, pres-
sede hun bare vand-
kedlen ned i ivan-
det, si havde hun en
kedel vand. En dag
var kedlen tom, og
da hun kiggede ned
i den, le der en
udtsrret frs pi
bunden. Nede i ien,Genforeningsstenen ved rostrup fsr istandsettersen 199g
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ud for glasfiberfabrikkens have, ligger
der en sten med folgende inskription
hugget ind i stenen: "Sonderjylland

vundet t920". Det var girdejer Anton
Larsens son Karl, der blev lerer i
Aalborg, der havde udfert arbejdet.
Stenen vagte stor oPsigt, da den den
gang var hajt hrevet over vandstanden.
Derfor er Tostrup ogsi nevnt blandt de
byer, hvor der er en genforeningssten. I
dag er den sunket, si kun halvdelen af

stenen er over vandet; den kan dog
stadig ses fra broen. Nu har TostruP
Borgerforening taget initiativ til at fi
stenen klodset op og sat pi dens plads
midt i ien. Desuden har Borgerfor-
eningen fiet den sandblrest, si teksten
stir klar og tydelig. Det er en af
Tostrups severdigheder.

Tostrup Vandmslle

For en del 5r siden blev jeg valgt ind i

et sikaldt mslleudvalg. Formilet var at

vi skulle finde ud af, hvor mange vind-

og vandmoller, der har veret i den
gamle Ssnderholm - Frejlev kommune.
Nir vi fir tildelt sidan en opgave, er det
fsrste vi foretager os at gL i arkivet for
at se, om der er skrevet noget om em-
net. Jeg fandt kun folgende om Tostrup
Vandmslle:

1683 Peder Nielsen, ejere Mads
Sornsen, Norholm, og
borgmester Mathias Dam,
Viborg

L732 Chresten Jensen

L757 Msllen sde.

Chresten Jensen fra Lundergird mslle
er kommet til TostruP fst han den
3.4.1723 fik festebrev Pi TostruP
Vandmslle. Han har fiet en datter, kal-
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det Maren, dabt i Ssnderholm kirke i
december 1722, og en datter Mette dsbt
den 9.9.1725. Kirkebogen udviser
endvidere, at Chresten Jensen druknede
i vandaflederen i Tostrup 6, og blev
begravet i Ssnderholm den 27.7.1738.I
hartkornsansettelsen t7 57 stir Tostrup
mslle nu nevnt som en sde mslle. Det
er faktisk den eneste dokumentation for,
at der har veret en vandmslle i Tostrup.

Jeg tog da til Tostrup og opssgte de
reldre landmend, fordi jeg ved, at
mange af dem sidder inde med stor
viden. Pi mit sporgsmil om Tostrup
mslle svarede alle, at den havde ligget i
Age Tarsens eng. Pi dette tidspunkt
ejede Age Larsen girden, som var hans
barndomshjem. Jeg havde giet i Tostrup
skole sammen med Age, og jeg bad ham
fortelle noget om Tostrup vandmslle.
Han fortalte da, at for nogle ir siden var
amtet ved at rense 6en med en grave-
maskine. Da si han, at de var ved at
tjerne en meget stor kampesten fra
ibrinken som de syntes 16 i vejen for
gennemstromningen, og han ribte til
dem, at de skulle lade den sten ligge, da
de to store sten markerede hans
opstemningsret. Der havde msllen
ligget. Stenene ligger der endnu og vi
kan ogsi stadig se spor af volden, der
markerer, hvor mslledammen har veret.
Age viste mig ogsi sit sksde, der var
markeret med opstemningsret.

Svend Stoffersen, januar 1998.



(fortsat fra side 2)

til vort blad i den udstrekning hans
helbred tillader. Et andet vesentligt
punkt pi generalforsamlingen var en
rendring af vore vedtregter, se de
fremover lever op til de krav, der med
rimelighed kan stilles til en
lokalhistorisk forening med arkiv. Vore
vedtegter svarer nu i det vesentlige til
de vedtegter andre lokalarkiver arbejder
efter og som er godkendt af SLA,
Sammenslutningen af Lokalarkiver.

Som et ekstra indslag pi vor general-
forsamling fortalte lederen af lokal-
arkivet i Nibe, Frode Kristensen, om det
arbejde der lagges pi arkivet der, og om
de forhold, der arbejdes under.

Den efterhinden traditionelle pinse-
morgentur til Troldkirken blev ogsi i 8r
gennemfort i samarbejde med menig-
hedsridet. Der var atter i ir rekorddel-
tagelse med mere end L00 deltagere.

Arets aftenudflugt gik i ir til omridet
omkring Frendrup Nihoje, hvor vore
gode venner fra arkiveti As1rer Hornum,
Peter Thomsen og Poul Christensen,
fortalte om omridet. Aftenen sluttede
med kaffe i arkivet i As1'rr Homum,
hvor der ogsi var lejlighed til at stille
sporgsmil.

I dagene 19., 20. og 21. juni havde
Borgerforeningen i Ssnderholm invite-
ret alle omridets foreninger til at deltage
i festligheder i anledning af de sikaldte
Ssnderholmdage. Lokalhistorisk Fore-
ning deltog, som noget helt nyt, med
kopier af enkelte arkivalier pi pladsen i
en l6nt mandskabsvogn. Det skulle vise
sig at blive en stor success. Det var ikke

det store udvalg vi havde at fremvise; vi
slog pi gruppebilleder, lokale bebyg-
gelser og enkelte eldre attester og
skoderopsat pi plancher, der var l8nt fra
arkivet i Svenstrup. Det var for at under-
strege, at vi reprasenterer en lokalhisto-
risk forening og et arkiv med lokale
arkivalier, fotografier, billedmateriale,
trykt og skrevet materiale og andre data
med tilknytning til sognenes fortid og
nutid, og ikke et museum. Vor oplys-
ningsstand havde overveldende sogning
og mange kontakter blev knyttet.
Flere af vore bestyrelsesmedlemmer

har deltaget i de forskellige aktiviteter,
der har veret mulighed for fra forskellig
side.

Der har veret tilfredsstillende sogning
pi arkivet i de faste Sbningstider og
derudover har der vreret en del
henvendelser om besog udenfor ibning-
stiderne. Disse er imodekommet i den
udstrrekning det har veret muligt.

Der er indkommet en del materiale,
bide som gaver og som 18n til kopiering.
Dette vil blive behandlet her i vinter-
sasonen. Vi holder lidt lav profil med
hensyn til kopiering og lignende, idet vi
stadig hiber pi at kunne overgi til sivel
registrering og kopiering pi edb, men
skonomien setter grenser for , hvad vi
kan. Vi er imidlerrid indsrillet pi ar
anskaffe udstyr af en tidssvarende
kvalitet og ssger at skaffe de fomsdne
midler hertil.

Tak til alle, der gennem iret har ststtet
vort arbejde med bevaring af egnens
historie for fremtiden. Tak for indlag til
"Bjergposten" og for den interesse og
velvilje, vi msder fra alle sider.

Hardy Frandsen
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ARKtvETs AeNlNtcsnDER

Arkivets er beliggende

Stadionvej 2
Ssnderholm (ved skolen)

og holder ibent hver 1. og 3. onsdag i mineden, undtagen juli fra 19,00 - 21,00.

Der kan i serlige tilfalde arrangeres besog i arkivet uden for ibningstiderne ved
aftale med et bestyrelsesmedlem.

Postadresse: Lokalhistorisk Arkiv
Verdisvej 3, Frejlev
9200 Aalborg SV

FORENINGENS ORDINARE GENERALFORSAMLING

Foreningens ordinere generalforsamling afholdes onsdag, den 10. februar 1999,
kl. 19,30 i Frejlev Kirkecenter, Verdisvej 4.

Dagsorden ifolge geldende vedtregter.

Kaffe/the kan ksbes.

Bestyrelsen

AFTENUDFLUGT, ONSDAG DEN 9. JUNI 1999

Foreningens aftenudflugt vil i 1,999 ge, til Limrjordsmuseet i Lagstor, som pi
foreningens foranledning holder aftenibent denne dag. Foruden rundvisning pi selve
museet vil der blive fortalt om Frederik den VII's kanal, dens oprindelse og
drejebroen. Der vil yderligere vere mulighed for at bese det historiske bidebyggeri,
der hsrer til museet.

Benyt jer af denne mulighed for at besoge museet om aftenen.

Den medbragtekaffe kan indtages ved museet. Der mi regnes med en entreudgift pi

10 kr. per person.

Vi msdes pi parkeringspladsen ved Ssnderholm Kirke onsdag den 9. juni kl. L9,00
og korer samlet derfra i private biler. Vi forventer at man, som tidligere, selv ordner
evt. samksring og korelejlighed.

Bestvrelsen

Redigeret af Mogens Ejersbo
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