
Sf rrg - Sasttn
r999 Medlemsblad Nr. 23

Indhold

Omridets fsrste rutebilforbindelse og autolakereri
Nsrholm Fattighus
Et fotografi af Ssnderholm kirke fra1902
Store Restrup er kommet i damebladene
Bidrag til Frejlev Skoles historie
Barndomsminder fra Nyrup
Mindeord
Uddrag af "Analyse af Ssnderholm"
Aret der gik
Generalforsamline
Aftenudflugt

2
4
7
9

10
2I
23
24
26
28
28

fio$t,ltrfstorf$h fiactntng i
futittu - flsrlgalu '' $sulerboln Sognr



Frejlev:

Ssnderholm:

Nsrholm:

Nyrup:

St. Restrup:

Drastrup:

FORENINGENS BESTYRELSESMEDLEMMER
kan kontaktes folgende steder:

Formand Hardy Frandsen, Verdisvej 3 Tel. 9834 3394
Aksel Johansen, Glucksvej 40 - 9834 3759

Kasserer: Lis Jensen, Fussingovej 24 - 9834 I2t5

Karsten Mortensen
Mariehsnevej 3

Tove Nielsen Bang
Nsrholm Villavej 20

Peter ArbnkJacobsen
Nyrupvej 76

Mogens Ejersbo, Nibevej 379

Ebbe Hassing Rasmussen
Depotvej 8

- 9834

- 9834

I  180

t493

- 9834

- 9834

t377

r997

-  9818 1963

OMRADETS FORSTE RUTEBILFORBINDELSE OG AUTOLAKERERI

Fra Kai Buus Madsen,
der i dag bor i Lindbjerg
ved Aabenraa, har vi
modtaget en beretning
om hans foraldre Peder
Marinus og Kristiane
Kristine Madsen, der i
mange ir boede i Frejlev.

Kai Buus Madsen
skriver:

Min far, Peder Marinus
Madsen, er fadt iLogstar
i 1882, og min mor, i
daglig tale kaldet Kristi-
ane, er fgdtiHornum ved
Farss silnme &r, hendes
familienavn var Stottrup
Christensen.

Peter Buus Madsen ved sin fsrste
rutebil

ssskendeflok opvokset
hos sin bedstefar Mikkel
Buus i Malle ved Ranum.
Efter endt skolegang kom
han i lere som bygnings-
maler. Samtidig med le-
retiden drev han sarnmen
med mor husmandsstedet,
som han overtog efter sin
bedstefar.

I Malle blev dstrene Ma-
rie, Micha, Magda og
Helga fsdt. K&rene i Mal-
le var smi og far og mor
sogte andre og bedre
gresgange og flyttede til
Lagstar, hvor de bosatte
sig i Skolegade. Her blev
der oprettet en malerfor-

Far er som den eldste af en stor
retning med vrerksted og butik, og tider-



Autolakereriet ved siden af Frejievhus, Nibevej 305

ne tegnede sig bedre. Jeg og min lille-
ssster Gunhild blev fsdt i henholdsvis
I9L9 og i t921. Herefter blev der igen
opbrud i familien, malerforretningen
blev aftrendet, og der blev oprettet en
bilrute fra Lagstsr til Aalborg. Imid-
lertid var der andre familiemedlemmer,
der ogsi begyndte at ksre p& ruten, si
far besluttede at flytte til Aalborg og
ksre ud derfra. Selve flytningen til Aal-
borg i l92l foregik pi den mide, at aIt
indbo m.v. blev sejlet fra Lagstsr til
Aalborg, det var den billigste og bedste
mide at transportere p& dengang. Efter
et par 6rs forlsb flyttede familien til
Frejlev, hvor far havde ksbt hus. Der
blev bygget garageanlag i g6rden med
plads til to rutebiler, huset kom i ovrig!
til at hedde "AIIDI", efter bilmrerket
Audi. (Det er det hus der ligger pi
Nibevej 309, og hvor der senere blev

postindleveringssted).

Der udgik herefter daglig rute fra
Frejlev kl. 09.00 til Aalborg og igen fra
Aalborg over Nibe og Halker ti| Log-
stsr kl. 10.00, hvorfra den returnerede
kl. 15.30 med ankomst til Aalborg kl.
18.00 og videre til endestationen i
Frejlev.

I 1931 blev far ramt af en sygdom, der
bl.a. gav ham nogle ansigtslammelser,
og som gjorde, at han ikke mere kunne
transportere passagerer, hvorfor der
kom en fremmed chauffsr til at ksre
ruten. Efter en kort tid solste far bil-

Villa "Audi", Nibevej 309

ruten til Poul Thinggird fra Thisted,
som senere formiede at samle mange
bilruter i samme selskab.

Efter at have solgt bilruten byggede far
hus og garage overfor Kirken (i dag
Nibevej 303 og 305), og drev i en kor-
tere periode en vognmandsforretning
med lastvogn, men pi grund af krise i
landbruget blev dette ikke nogen ind-
bringende forretring, og denne mitte
aftikles igen. Med baggrund i sit gam-
le fag oprettede far herefter et auto-
lakereri i Aalborg, som han drev i nog-
le 6r, men da verkstedsforholdene her
efterh6nden blev for sm&, flyttede han
virksomheden til Frejlev og indrettede
garageanlregget til autolakerervark-Buus Madsen ved rattet en vinterdae



Bodil og Anders Msller Christiansen

sted, som han drev med stor succes til
sin dsd i 1949. Verkstedet blev her-
efter overtaget af Anders Msller Chri-
stiansen, som viderefsrte det med stor
dygtighed indtil begyndelsen af halv-

fierdserne, hvor der skete en gradvis
aftikling i takt med Msllers begyn-
dende svigtende helbred, han dsde i
r978.
Som borger i Frejlev by havde far

forskellige tillidshverv, bl.a. var han
kirkevrrge, et arbejde han gik meget
op i, som den kirkens mand han var.
Derudover var han et udprreget ttjem-
memenneske, der satte stor pris pi
familie og hjem. Han var desuden me-
get hjelpsom overfor andre menne-
sker, der var i nsd eller pi anden mide

havde hjalp behov.

Min mor Kristiane Madsen boede i
huset Nibevej 305 til sin dsd i 1977,
hvorefter det blev overtaget af Poul
Erik Andersen, som i dag bor der og
driver malerforretning fra adressen.

Efter at Msller Christiansen havde
overtaget varkstedet, blev dette skilt
fra huset. Planen var at Moller og
Bodil ville bygge beboelse ved siden
af vrerkstedet og et areal blev ksbt fra
Teglagergird umiddelbart sst for
vrerkstedet. Planerne blev imidlertid
endret og den erhvervede grund solgt
(i dag Nibevej 301) og beboelsen blev
bygget over vrerkstedet og trukket mod
syd. Senere blev det oprindelige
vrrksted bygget om og rendret, siL der
blev plads til flere og storre biler.

Efter Msller Christiansens dsd har
der ikke veret drevet autolakereri pi
stedet, idet de lovmressige krav til en
sidan virksomhed i bymessig bebyg-
gelse ikke kunne opffldes. I dag bru-
ges lokaliteterne til systue og som ud-
salgssted for forskellige kreative pro-
dukter.

Bearbejdet af hf

NSRHOLM FATTIGHUS

Indtil fsrst i 1800-tallet sagle lande-
vejens folk natlogi pi girdene. Det var
naturligvis ikke tilfredsstillende, for
folk var utrygge ved at have disse
fremmede mennesker til at overnatte.
Om vinteren sov de i staldene for at
holde varrnen, og om sommeren
opholdt de sig i laden. NAr de si stod
op neste morgen, fik de en madpakke
med os fortsatte deres vandrine til

neste landsby.

I 1806 beordrede Kong Frederik d. VI
kommunerne i Danmark til at sorge for
husly til de fattige og hjemlose, som
ikke kunne klare sig selv. Der blev
derfor i mange landsbyer opfart
fattighuse. Det var dog stadig de
enkelte girde i kommunen, der skulle
sorge for, at landevejens folk fik mad,
men de kunne overnatte i fattighusene.



Nsrholm Fattighus ca. 1935

PfrL vores egn har jeg kendskab til, at
der har veret fattighuse i Aster Hor-
nurn, Norholm, Ssnderholm og Nibe.
Fattighuset i Norholm er det eneste, der
er bevaret. Det ligger lige neden for
prestens have. Hvor gammelt huset er,
ved vi ikke nojagtigt, men det er sikkert
opfort i begyndelsen af 18O0-tallet.

Huset er lille; der er lavt til loftet og
vinduerne er bittesmi. Vaggene er
opfort af ler og huset er trekket med
str&. Pi begge sider af den smalle for-
gang ligger de beskedne vrerelser. I
kskkenet er der trang plads til et ksk-
kenbord, et komfur og en gammeldags
vandpumpe til en brsnd under huset.
Huset opvannes med en kakkelovn.

Det hedder jo Fattighuset, hvilket jo
s6dan set ogsi er rigtigt, da kommu-
nerne jo tidligere skulle have fattighuse,
men i Nsrholm blev huset kaldt for
Nsdhuset, og det dekker vel mere den
funktion huset havde. Her blev nemlig
ogsi anbragt de handicappede, som
ikke kunne klare sig selv, og det gjaldt
bide fysisk og psykisk svage menne-
sker. Desuden anbragte man reldre
mennesker her, som ikke kunne fe
ophold hos og blive passet af familien.

Men det var typisk, at husets beboere
skulle klare sig selv. Den hjrelp de skul-

le have fra andre, mitte de ud og tigge
om. Der er ingen tvivl om, at tiggeriet
var betingelsen for, at de kunne klare
sig.

Til tider var der mange beboere i
huset. Der har til tider veret omkring
16 voksne foruden bsrt. Si det er ikfte
scrt, at der vat en bestemmelse om, at
kvinder og mrend skulle sove med fod-
derne modsat og med hovederne vrek
fra hinanden. Moralen skulle jo holdes
i hrevd.

Beboerne i fattighuset fik sere tilnav-
ne. En serlig historie gir om tateren
Peter Frerk, som var kendt viden om for
sin sksnhed. Han havde et mgrkl krsllet
hir og farlige msrke ajne. De unge
piger svermede om ham og de gifte
koner opsogte ham. Det syntes
regtemrndene selvfolgelig ikke om. Til
sidst mente mrendene, at det gik for vidt
og de rottede sig sammen. En msrk nat
passede de ham op og holdt ham fast,
mens de med roeknive huggede hans
knehaser over. 56 mente de, at det var
slut med hans sksnhed og renden efter
andres koner. Tateren mitte resten af sit
liv kravle pi alle fire. Han kravlede
rundt med laderlapper pi albuer og kne
og ekstra beslag pi treskosnuderne.

I slutningen af 1860-eme boede han i
Fattighuset, hvor han levede sartmen
med "Den bli due", der ikke havde
noget dueagtigt udseende. Ner hun om
sommeren var med ude at glibe 61,
drillede de ovrige hende med, at hun og
Peter delte seng s€mtmen. Hun mitte
indrsmme det, men sagde: "Vi ligger
skawfejst i sengen".

Peter Ferk skulle, som de andre lidel-
sesfreller fra Fattighuset, spise middags-
mad pi omgang i girdene. Han havde jo
ingen korestol, men kom kravlende pi



alle fire som et dyr gennem byen. Ingen
fandt noget underligt heri. Jo, miske
bsrnene de fsrste gange de si ham
komme krybende. Nir han n&ede ind i
g&rdens baggang, ragede han fsrst de
mange trresko til side, hvorefler man
hsrte hans puslen ved daren, inden han
fik den op. Ved hjelp af sine strrke
arme kunne hanlsfte sig op pi benken
ved spisebordet, og
m6ltidet kunne
begynde.

N6r han var frerdig
med at spise, tilbsd han
gerne at klinke lertoj.
Han fandt verktojet
frem og gik i gang med
arbejdet, mens en
nysgerrig bsrneflok
slog kreds omkring
ham. Med et stenbor,
der sad i enden af en
dril, borede han huller i
lerfadet. Heri bankede
han med en lille
hammer l
messingklemmer, der '

skulle holde skirene

Porsheden og Klitgird. Han blev mange
gange s6, beruset, at han mitte ksres
hjem. Engang fik han lov til at ksre med
en girdmand til Nibe, hvor han blev sat
af ved et vprtshus, hvor han lovede at
blive, indtil han skulle afhentes.
Imidlertid blev Peter si fuld, at han
glemte sit lsfte. Han krsb ud pi gaden
og havde snarten flok hujende drenge

omkring sig. Betjen-
ten blev tilkaldt, og
Byfogeden blev s6
fortsmet over alt det
postyr, at han forbsd
Peter Ferk at vise sis
i byen igen.

I slutningen af
1880-erne dsde Pe-
ter. Hans fE ejendele
blev solgt ved en
auktion. I Nsrholm
kirkebog kan man let
finde Peter Ferks
data.

Jens Mae-sen var
veteran fra 1864.
Hans store doven-

skab havde vreret 6,r-
Fattighusets kskken

sammen, og reparationen blev tatnet
med kit. Fadet skulle nu sti og torre et
par dage. Varktojet blev pakket i en
lille stofpose, som han gemte p& brystet.
Inden han drog videre, fik han ofte en
25-are, s& dagens brrndevin var reddet.
Nir han vendte hjem, sendte han Jens
Ma-esens drenge til hskeren efter en
flaske brendevin. 36 blev der elede i
Fattighuset.

Peter Faerk fik middagsmaden bragt hen
til Fattighuset, nir det var dirligt vejr,
for si kunne han jo ikke frerdes pi de
mudrede veje.

Hver sommer foretog han udflugter til

sag til, at han sammen med sin store
familie endte i Nsrholm Fattighus. Det
blev fortalt, at en af hans ssnner blev
gift med en girdmandsdatter i Oster
Sundby og blev en velstiende gird-
mand.

Hjarter-ni var ogsi havnet i Fattig-
huset. Hun havde ingen n&se. Den var
bortedt af lupus, som var en tuberkulss
hudsygdom.

Klsrfem kom ogsi ind imellem og bo-
ede i Fattighuset. Nir hans lengsel efter
friheden blev for stor, forsvandt han ud
ad landevejen, som en af landevejens
farende svende.



Msller-Antons kone blev pludselig
sindssyg. Da han ikke lrengere turde
have hende trjemme, blev hun anbragt i
fattighuset. Her blev hun ikke lrenge,
for en dag trak hun af sit tsj og
spadserede nogen gennem byen. 56 tog
kommunen affere, og fik hende indlagt
p5 et sindssygehospital.

Ssnderholm kirke er med sit velbeva-
rede inventar en af landets allermest
interessante landsbykirker, og den rum-
mer flere enkeltheder, som er enest&en-
de i Danmark. Det galder f. eks. det
,rhyre interessante romanske lisebeslag
pi den gamle indgangsdor og den
smukke bronzeramme omkring Gabriel
Gyldenstjernes ligsten. Ingen af delene
findes tilsvarende i nosen anden dansk
kirke.

Men medens disse sprendende his-
toriske vidnesbyrd lykkeligvis er bevaret
til vore dage, er der meget andet, som er
forsvundet eller er andret. Hvor store
forandringer, der er sket bare i lsbet af
vort irhundrede, fEr man et indtryk af
ved at studere det smukfte fotografi af
kirkens indre, som bringes her. Det
findes i Nationalmuseet og er taget af
den kendte fotograf Hude i L902, altsi
netop i begyndelsen af det irhundrede,
som vi nu hastigt n&rmer os enden af.

Det mest iojnefaldende i billedet er vel
de overraskende klare kalkmalerier. Isrer
"Uddrivelsen af Paradiset" og "Kain og
Abel" ses meget tydeligt. Malerierne
blev opdaget i 1880, men fsrst restaur-
eret i 1888, alts6 kun fire 8r fsr billedet
blev taget. Restaureringen blev foretaget

Nsrholm Fattighus bor st6, som da det
var sognets "Nodhus", si nutidens
mennesker kan komme og se de vilkir,
der engang blev givet de mennesker,
der ikke kunne klare sie selv.

Svend Stoffersen

efter datidens retningslinier med en
kraftig opmaling af motiverne. Denne
overmaling blev atter {ernet I94014L,
siledes at de originale kalkmalerier, der
var velbevarede, men naturligvis ikke
uden spor af de mange hr, atter kom frem
i lyset. Det kan derfor ikke undre, at
malerierne fremtrreder mindre klart i dag
end i 1902.

Dsbefonten ses pi billedet i korets
nordvesthj sme. P6 dette sted stod den i
100 ar, fra den blev anbragt her i 1882,
til den blev flyttet til den nuvrerende
placering i korets midtakse i 1981182.
Dibskanden er blot den ene af flere, som
kirken i tidens lab har haft. Den er af
messing. Fsr den var der en af tin, siden
fik man en af keramik. Den nuverende
af messing er fra I99I.

Stolestaderne pi fotografiet er de
gamle, idet de fsrst i perioden 1906-08
blev udskiftet med de nuvrerende, fsrst
kvindestolene til hajre i billedet og der-
nrest mandsstolene til venstre. Over sto-
lene var der pulpiturer i begge sider. De
var oprindeligt indrettet med siddeplad-
ser, men siden 1898 havde det nordlige
veret omdannet til orgelpulpitur. Det
sydlige blev fiernet i 1905, men er skjult
pi billedet.

ET FOTOGRAFIAF SSNDERHOLM KIRKE FRA 1902
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Det er kirkens fsrste orgel, der ses pi
fotografiet. Det blev skrenket til kirken i
1898 af den rige, barnlose girdmands-
enke Ane Gregersen. I den anledning
forlangte kirkens private ejer farttil pro-
tokols, at han "ikke ville finde sig i" at
der blev pilf,art ham nogensomhelst
udgift i forbindelse med orglets anbrin-
gelse eller fremtidige vedligeholdelse.
Fsrst ca. 15 6r senere blev kirken selv-
ejende.

Det fsrste orgel blev anvendt til 1943,
da der blev anskaffet et nyt, bygget af
Zaccharrassen i fuhus. Orgelpulpituret

Aldrig tidligere har Johanne sat sine
ben i si fint et rum. Aret er 1918, og
stedet er riddersalen pi den gamle adels-
borg Store Restrup mellem Nibe og Al-
borg. Johanne, der kom til verden i et
hus - hvis ene ende tjente som stald - i
en riddersal pi en adelsborg! Hvordan
kan det dog g& til?

Jo, allerede i 1905 havde husmendenes
digter Johan Skjoldborg planer om at
opkobe en henegird og udstykke den til
husmandsbrug. Det blev der ikke noget
af, men i 1906 blev der vedtaget en lov
om statslin til udstykning af stsre land-
brugsejendomme, og ud af mulden
dukkede den ene udsfykningsforening
op efter den anden. I l9l2 erhvervede
Udstykningsforeningen for Aalborg Amt
si herregfirden Store Restrup.

Samme 6r udkom Johan Skjoldborgs
roman "Per Holf', der netop slutter med,
at en herregirds jorder udstykkes som
husmandssteder, og der bliver indrettet
bibliotek, modelokaler og boliger for de

ST. RESTRUP ER KOMMET I DAMEBLADENE
JOHANNE, (fra Hendes Verden nr. 8/1999)

blev fiernet, og orglet anbragt hojt oppe
pi nordveggen over daren, medens
spillebordet kom til at st& pi gulvet.
Kirkens nuverende orgel er fra 1979.
Det er bygget af Bruno Christensen i
Tinglev.

I ovrigl mi man pi billedet savne bide
lysekroner og skibsmodel. Lysekroner-
ne blev fsrst anskaffet 6n efter 6n i lsbet
af perioden 1907-16, og modellen af
fregatten Jylland blev fsrst hengt op i
195O'erne.

Viggo Petersen

eldre i hovedbygningen. Si vidt havde
Udstykningsforeningen for Aalborg Amt
nu ikke tenkt sig at gi. De ville salge
selve heneg&rden sammen med et par
hundrede tsnder land. Men si kom
Skjoldborg og holdt en flammende tale:
"Den nye herremand vil lukke ridder-
salen for naesen af husmandene og jage
dem ud af parken. Si kan husmendene
st8 uden for gerdet og sige: Ak, hvor
lrenge var Adam i Paradiset!" var et af
hans argumenter for i stedet at oprette en
skole for ungdorlmen i hovedbyglin-
gen.

Som sagt si gjort. Der blev solgt 3000
aktier af ti kroner, og den 4. Maj 1915
blev Store Restrup llojskole indviet. Nar
det blev hojskole og ikke hus-
mandsskole - den forste af slagsen var
blevet oprettet ved Ringsted i 1903 - var
det fordi Jens Nielsen Brande, skolen
fsrste leder, havde hoje tanker om, at
skolen skulle v&re for alle - ogsi gerd-
mandsbsrn. Men da han dsde i 1917, og
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Riddersalen pi Store Restrup. Bestyrelsen for Aalborg Amts Udstykningsforening efter ksbet af
godset i 1912. Fra venstre: Sekreteren C. Visse, Frejlev, kassereren Mads Madsen, Mall6, Ole P.
Nielsen, Gandrup, Marinus Langeland, Skindbjerg, Formanden Jens Jensen, Als Brohuse, Carl

Baumann, St. Brsndum, Hans Peter Ssrensen, Skelund.

K. Balle overtog ledelsen, stod det klart, serlig vegt pi de kundskaber, der er
at det skulle v&re en husmandsskole. nsdvendige for at drive et lille b*g.
Det vil sige en kombination af hojskole
og landbrugsskole, hvor der er lagt

BIDRAG TIL FREJLEV SKOLES HISTORIE

Kristian Bonde Lauritsen, Hadsund
giver udtryk for sin tilfredshed med
"Bjergposten" og sender nogle erindrin-
ger om sin far og sin tid i Frejlev i
wrigt. K.B.Lauritsen er ssn af Jens
Mikkelsen Lauritsen, som var larer ved
Frejlev vestre skole fua I9l4 tiI 1935,
hvorefter han blev Amtsskolekonsulent.
K.B.Lauritsen er fsdt i Frejlev, har giet
i skole her og har fiet sin uddannelse

som kommis i Frejlev Brugsforening
under daverende uddeler Nielsen oe
senere hos uddeler Bach.

Efterfolgende beretninger er dels
K.B.Lauritsens egne oplevelser og
erindringer og dels bygget pi optegnel-
ser og notater fra hans fars tid ved sko-
levesenet.

Fsrst lidt historie. Frejlev skole er
startet 1816. Hvor den 16, findes der vist

l 0



Frejiev Ostre Skole

ingen dokumentation for, men jeg har
fbet fortalt, at den skulle have veret i
Anton Madsens udhus. Lrereren boede
et andet sted. Den fsrste lerer i Frejlev
var Bertel Jensen, fsdt 1797 i Skov-
strup, og, som det hed dengang, kaldet
til larer i Frejlev d. 30. dec. 1817. Han
var dengang kun 20 tr gammel og skont
loven krevede, at man mindst skulle
v&re 2L ELr for blive lcrer, var han alli-
gevel blevet ansat i embedet. Den 1.
november 1817 regnes for at vare
Frejlev skoles fodselsdag. Bertel Jensen
dsde i 1859 62ttr gammel.

Den naste lerer hed Niels Olesen
Christensen og var fsdt 1825 i Kol-
lerup. Han var uddannet fra Ranum
seminarium og fungerede som lerer i
Frejlev i 16 hr til 1875, hvor han blev
fundet dsd efter at have hrengt sig, han
efterlod sin hustru og 7 born Han blev
aflsst af Anders Kjergaard Sorensen,
der temmelig sikkert har vreret meget
selvstrendig og eneridende, han kom i
uoverensstemmelse med "kirkens l&re".

og blev af-
skediget i 1883
uden pension.
Han ksbte
imidlertid en
g6rd i Poul-
strup og kla-
rede sig godt.
Senere blev han
rigsdagsmand.

I december
1884 blev Chr.
Visse, der kom
fra Hasseris
skole, ansat
som lerer ved
skolen. Han

blev en foregangsmand sivel indenfor
som udenfor skolen, han indfsfte bl.a.
skolehavebrug. Udenfor skolen var han
meget aktiv i det offentlige liv, bl. a. var
han starkt involveret i ksbet af
St.Restrup herregird og dens senere
udstykning. Derudover var han sog-
neridsformand. Visses helbred var ikke
det allerbedste, og det resulterede i, at
han i 1913 miue tage sin afsked 56 ir
gammel. Hans efterfolger Peder Chri-
stian Knudsen var ogs& meget invol-
veret i det offentlige liv, han blev sog-
neridsformand, medlem af menigheds-
ridet og formand for sparekassen. Peder
Chr. Knudsen var lrerer ved skolen
(skolerne) fra 1905 til1945.

Siden 1905 har der vaeret to skoler i
Frejlev, den gamle sstre skole, hvortil
derhsrte landbrug, og en nybygget i den
vestre ende af byen, der kom til at hedde
Frejlev vestre skole. Lerer Peder Chr.
Knudsen var den fsrste larer ved
Frejlev vestre skole, han flyttede til
Frejlev sstre skole efter Visses afsked i
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det lykkedes
ham imidlertid
at fa byttet til
alm. soldater-
tjeneste og han
havde derved
mulighed for at
passe sin lerer-
gerning mere
tilfredsstil len-
de. Det er ikke
helt uden stolt-
hed j.e kan
fortelle, at vi i
fire generatio-
ner har veret
indkaldt til gar-
den. Under en
af fars indkal-
delser var min

Fra venstre: Frederikke, Arur4 Martha, c. visse, Marie, oskar og Hvilsom i bag-
grunden.

1913 og virkede der til 1945 og aflsstes
af Larer Henning Jensen, der var ved
skolen til den blev lukket i 1953.
Derefter kom Henning Jensen til Frejlev
vestre skole og var der til sin afsked.

Min fars og mors tid ved skolen
med familien.

Da P.Chr.Knudsen fllrttede fra Frejlev
vestre skole, blev han aflsst af min far
Jens Mikkelsen Lauritsen, der var fsdt
1889 i Jerrsby pi Mors og dimitteret fra
Ranum seminarium 191 1. Han blev kal-
det til lerer ved Frejlev vestre skole i
I9I4, men pi grund af verdenskrigen
1914 til 18 blev han indkaldt til forsva-
ret flere gange efter sin ansettelse, og
der mitte ansrettes flere vikarer i de
perioder, han var indkaldt. Far var
oprindelig indkaldt til garden, som
havde lang og streng tjenestetid, men

mor sA heldig, at der blev ansat en vikar,
der var fetter til far, det var en stor
ttjelp for hende. Hun var ikke vant til
forholdene pi landet med komfur r.v.,
dertil var hun nybagt mor med to
tvillinger (min bror og jeg, der var fsdt
1e16).
Skolen l& dengang helt for sig selv p6

toppen af bakken vest for byen, senere
blev der bygget et hus ved siden af mod
vest, det tilhsrte 'Frejlevgaard', men lidt
trist og ensomt har det veret.
Jeg er blevet fortalt, at vore foraldre,

mens vi var smi, ofte tog barnevognen
om sondagen og gik en tur til Restrup
kro for at nyde en kop kaffe i haven, der
16 overfor.

Den nermeste nabo var Severin Chri-
stensen, der havde en pen og veldrevet
landejendom, der 18 neden for skolen.
Det var et sted, vi elskede at komme og
folte os velkomne. Iser i de kolde vintre

C. Visse med familien i Jumben.
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var det dejligt at vere i de lune stalde og
se pi alle dyrene, der var store og smi
grise, katte og hund, koer, kalve og
heste, alt var velplejet og der var altid
rent i stald og i 1o, et hyggeligtmilja.Da
vi drenge blev lidt storre, fik vi ogs6
nogle pligler, de bestod bl.a. i at hente
melk hos Severin hver aften, det var vi
ikfte kede af, vi kunne jo sagtens fr tiden
til at gi, mens der blev malket. Vi skulle
gerne have 2liter, jeg tror det kostede
25 sre pr. liter, Il2 td. kartofler kostede
2 W.(1922.). Det kunne hande, at vi to
drenge ksfte sarnmen med Severins ssn
Anker p6 Mrelketuren, fsrst rundt til alle
landmendene og, nir malkevognen var
fyldt med melkejunger til Drastrup
mejeri. Det var spandende at se alle de

forskellige maskiner rotere og dampen
syde og sprutte, mens mejeristerne i
deres hvide arbejdstoj behandlede
melken og fremstillede flade, smsr og
forskellige mrelkearter, hvoraf vi skulle
have noget med retur til landmendene

til foderbrug. Nir vi kom tilbage til
Severin fik vi kaffe, (det frk vi for ovrigt
ogs6, inden vi korte). Jo, det var en god
tid, hvor voksne folk havde tid til at tage
sig af os bsrn. Severins ejendom er nu
desverre jevnet med jorden.

Der var ikke knyttet landbrug til Frej-
lev vestre skole, men der var en stor
have og et udhus, hvor vi gennem irene
havde duer, kaniner og hons. En over-
gang havde vi endog en gris og en is-
landsk hest, der hed Isak. Til denne hest
havde vi en lille jumbe, som mor for det
meste var kusk for. Vi ksrte manse fure
med Isak som drivkraft i tyverne, 61.a. til
Aalborg og helt tiI Lagstor. Isak var
rneget udholdende, men kunne blive
meget stredig. Engang var vi pi vej til

Aalborg, og da
vi kom til Dra-
strup mejeri,
ville den ikke
langere, den
havde tidligere
vreret anvendt
som melkehest
dertil, og det
endte med, at en
mejerist eller en
anden tog den
ved hovedtojet,
og ledte den pi
rette vej igen,
var vi fsrst
kommet forbi
mejeriet, var der

ingen problemer. I Aalborg staldede vi
ind hos ksbmand Georg Jensen,
Vesterbro og foretog vore indksb i by-
en. Vi havde megen glrede af den lille
hest, den blev godt forkelet og snakket
meget med. Jeg husker, hvordan den om

FIr. og fru Lauritsen med tvillingerne Kristian og Soren
i krohaven til St. Restrup Kro
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Katrine og Severin Christensen med ssnnen Anker, 1908

vinteren trimlede sig behageligt i sneen,
nir den blev lukket ud. Den blev solgt til
ksbmand Georg Jensen i Aalborg og
endte sine dage som bybud. Da vi var
blevet si store, at vi kunne cykle til
Aalborg, satte vi altid cyklerne ind i
ksbmandsgirden, og si hen og hilse pi
Isak. Den kunne helt sikkert kende os.

Den fsrste bilforbindelse til Aalborg
var en lastbil med en presenning. Pe
ladet var der to brnke langs siderne til
passagerer og midt i stod sekke og an-
dre varer. Det var fsrst i tyverne, men ret
hurtigt kom der en rutebil.

Erindringer fra skolen.

Noget af det, jeg husker bedst fra min
barndomstid i tyverne, var juleforbere-
delserne ved skolen i Frejlev med jule-

trre og hvad der ellers fulgte med. Selve
juletreet blev skrenket af Bliberg Jen-
sen, 'Frejlevgird', og far skulle selv ud-
pege det i skoven, som l5 ude i 'Duedal'

og fe det skovet sammen med nogle
store drenge. Nir det skulle hjem lante
de Blibergs gule hest og fiedervogn.
Det var et veldigt mas, at fE det bakset
ind i skolestuen, som var ryddet for
skoleborde. Det blev rejst pi en trafod
og pyntet med mange forskellige ting, vi
havde fremstillet, og der blev lavet
godteposer. Om aftenen kom born og
voksne til juletrresfest, der biev giet
omkring treet og sunget julesalmer,
fortalt historier om julen og dens bud-
skab, lrest en god julehistorie, godte-
poserne blev delt ud og vi bsrn legede
forskellige lege, mens de voksne kom
ind i stuerne og nod en kop kaffe og
mors dejlige julebagvrerk. Bgrnene fik
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soda- eller saftevand, jo, det var en op-
levelse og en hojtidsaften for store som
for sm6.

Nogle &r senere fik byen et forsam-
lingshus, og man blev enige om at sl6
julefesterne i sstre og vestre skoler sam-
men, jeg tror det var i 1926 - 28. Nu blev
der rigtig mange deltagere, og mange
flinke folk trjalp lrerer Knudsen og far
med forberedelserne, pyntningen af det
store tre og ikke mindst godteposeme.
Efter at have giet i flere store ringe
omkring traet og sunget julesalmer
holdt Knudsen eller far en juletale og
lreste en julehistorie. Der kom ogsi en
rigtig julenisse og delte godteposerne ud
og for at lege med bornene, en musiker
spillede op til dans, og de voksne kunne
ksbe kaffe i den lille sal. Efterhinden
som de mindste bsrn faldt fra, spillede
musikeren op til almindelig dans, hvor
alle kunne vare med. Jeg kan huske et
ir, hvor far forsogte at lere os store bam
at danse lanciers, som lrererne havde
lert pA Ranum Seminarium. Der var
nogle af de store piger, der kunne, jeg
husker bl.a. at Inger og Grethe Olesen,
Inger Balle m.fl, var ret gode og med
deres hjplp gik det simrend meget godt,
og alle var meget optaget af at se p6. Det
var virkelig en folkefest, hvor alle
morede sig og kom hinanden ved.

Om sommeren var far god til at arran-
gere ture og udflugter med sine skole-
elever. En af de fsrste udflugter, jeg
husker, gik til Skalpavillonen i Nibe, jeg
tror det var 1922. Transporten foregik
med hestekoretoj. Far havde l6nt
Severins gule nordbagge og ponyvogn
ogkarte forrest, vi var vist 10 koretoje4
der ksrte i en lang rrekke mod Nibe. Da
vi niede frem til Skal plantage og pavil-

lonen, blev hestene spandt fra og sat pA
gr€s, vi legede forskellige lege, (hvor
var vi gode tiI at underholde hinanden).
Den medbragte kaffe/saftevand og kage
blev nydt i det frie, og der kunne ksbes
is og sodavand i kiosken. Til aften kom
skotojsaskerne med de hjemmesmurte
"madder" frem og vi nsd det hele. En
sksn dag og inden vi ud pi aftenen
niede Frejlev, var vi alle godt tratte og
en god oplevelse rigere.

I 6rene 1923 - 26 lavede far ture til
Himmelbjerget i ferien sammen med
nogle af de store skoledrenge. Det fore-
gik pi cykel med overnatninger under-
vejs og ikke uden besverligheder med
punkteringer og regnvejr ffi.v., vejene
var jo dengang grusbelagte og det over-
trakstoj, der findes i dag, kendte man
ikke dengang. Det var en ret stor begi-
venhed at gennemfsre turen, og drenge-
ne var meget stolte over at have veret pir
Himmelbjerget.

Pi andre senere udflugter var det Fugl-
sang fra St. Restrup Mslle, der ksrte
med os i sin lastbil med presenning, og
for at vi alle kunne v&re der, kunne det
ske, at bagsmrekken blev sl6et ned og
nogle sad med benene dinglende ned,
der var dog spandt et reb ud over bag-
enden til at holde om. Si vidt jeg hu-
sker, var der fast gummi pi baghjulene,
si det var et herdt scde, men vi var ikke
si forvante dengang. Pi denne m&de var
vi bl.a. i Rebild bakker, hvor vi besogte
Top Karen, der var meget omtalt ogsi
dengang, og her kunne der ksbes is, slik
og vand. Vi gik tur i de store bakker, der
dengang var bjerge for os. Det var
indtryk man aldrig glemmer.

Senere blev der lavet en ordning med
DSB, om fri transport af skoleudflugter
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Cykeltur til Himmelbjerget, 1920.
Fra venste stiende: EjnerNorgaard Jensen, Christian Madsen, Hans Balle,
Hany Nielsen og Anker Christensen. Siddende i stolen: Hans Pedersen. Sid-

dende pi armlen: Karl Norgaard Jensen. Lerer Lauritsen.

fra nermeste station,(for os var det Aal-
borg). Den fsrste, jeg husker, var en tur
til Hobro, hvorfra vi var pi sejltur til
Mariager, en meget stor oplevelse den-
gang. Fsrst rutebil, si med tog og en
sejltur. Hvor var vi spandte om
morgenen, inden vi kom af sted, vi
havde naesten ikke sovet om natten.
Transporten til Aalborg foregik med
rutebil, det var rutebilejer P. Madsen,
Frejlev, der forestod denne. Han havde
bilruten Aalborg - Lagstar.

Lrererne i Frejlev, Sonderholm og
Nyrup blev senere enige om at s16 disse
udflugter sammen, sA vi blev s& mange,
at der var et helt tog, der ksrte med os.
Det blev bl.a. til Viborg eller Silkeborg
(llimmelbjerget). Nir vi efter sidan en
udflugt kom tilbage til Aalborg, holdt
rutebilmanden ved stationen, hvor der
dengang var holdeplads for alle rute-
biler, og tog imod os. Vi var som regel
godt trrtte, men nir vi pi hjemvejen

kom til sstre
skole, begyndte
vi at ribe hurra
og fortsatte hele
vejen, til vi ni-
ede vestre skole.
N6r vi var kom-
met ud af rute-
bilen, foreslog
Leo Langeland
gerne, at vi ribte
et ekstrahurra for
lerer Lauritsen.
Der var msdt
mange foraldre
op for at tage
imod os efter
disse ture. Der
var som regel

altid en eller anden, der var blevet syg,
havde spist for meget eller spandingen
havde veret for stor, og si var det altid
min mor, der mitte trede hjrelpende
eller trsstende til, ellers var der aldrig
problemer af nogen art, bsrnene var
flinke, respeklerede og efterkom altid de
ledendes afgorelse

Trave- og motionsture.

Om sommeren kunne det ske, at far tog
klasserne med pi en tur ned til Lim-
fiorden, hvor der kunne bades eller sop-
pes, hvis vejret var til det. Det var en
lang tur, men pi: vejen fik vi en masse at
vide om de planter og dyr, vi s6. Der
blev fortalt om Limfiorden, hvor den
havde g6et og hvor langt op mod Frej-
lev, den havde veret m.m.. Andre gan-
ge kunne en tur gi til Troldkirken ved
Ssnderholm eller ud i Ssnderholm plan-
tage eller hede og se pi de fortids-
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minder, der findes der, og som Svend
Stoffersen si fint har beskrevet i tid-
ligere "Bjergposter". Jeg synes, jeg kan
se disse ting for mig, som far fortalte
om, nir jeg laser om det. Pi alle disse
ture havde vi altid hjemmesmurte mad-
pakker og saftevand med. Det har vreret
omkring 1928.

Padagogik og undervisning.

Far var enelrerer. Der var to skoleklas-
ser, lille klasse og store klasseo bsrnene
var mellemT og 14 Etr, og der var ca. 30
bsrn i klasserne. Om sommeren gik
store klasse kun i skole 2 dage om ugen
fra kl 7,00 til H L2,00, det var fordi, de
store bsrrl skulle trjrelpe til i landbruget.
Det var ogsi almindeligt i fiern e, fr
mange landmrend havde en hjorddreng
ph 12 - 14 ttr, og disse skulle si gi i
skole, hvor de tjente. Derfor kunne der
ofte vrere flere elever om sommeren end
om vinteren. Disse hjorddrenge kom
ofte fra Aalborg og kunne vrcre nogle
h6rde nysere. Jeg husker specielt een,
som tjente hos Niels Quist i "Munke-
gaarden", han hed Egon og var en stor
sterk fyr, meget uregerlig og forsogte at
gsre, hvad der passede ham, lavede uro
i klassen og ude i frikvartererne. Den
eneste tid, han var stille, var nir vi star-
tede kl 7 om morgenen, da faldt han
gerne i sovn, for han havde jo veret
tidligt oppe, og far lod ham gerne vrere
et stykke tid, men han var et problem for
ham. Far besluttede sig for at give Egon
en serlig respektabel og ansvarsfuld
opgave, som gik ud pi, at han skulle
sorge for ro og orden, nir far af en eller
anden grund blev optaget af et eller
andet og m6tte forlade skolestuen.

Desuden skulle han sorge for, at andre
satte deres boger og materialer p6 plads
i skabene og endelig, at der var ro ude i
frikvartererne. Det var en ordentlig
mundfuld, men det hjalp. Egon folte sig
vardsat ved at fr noget betroet og folte
en €re ved at blive rost. Han blev en helt
anden og alle fik det godt med ham.
P6 grund af det store antal elever i

klasserne, kneb det tit for nogle at folge
med i stavning, regning og lesning. Det
var oftest i lille klasse, der var
problemer. Far anskaffede derfor nogle
nye hjelpemidler, der bestod af nogle
lose tal, bogstaver og terninger samt
noget ler, si bsrnene selv kunne sette
ord sammen og selv forme tal og bog-
staver. Det gav gode resultater. Nogle
foreldre var dengang ikke si glade for
leret, kvaliteten var heller ikke for god
og det ville smitte af. Der har den sene-
ste tid veret nevnt i pressen, at bom
havde skrive- og leseproblemer, og det
har veret fremme, at man skulle indfsre
ovenstiende hjelpemidler, som alts6
blev brugt allerede i 1930. Iovrigt var
far meget interesseret i at fE indfsrt de
seneste undervisningsmetoder pi sko_
len, og for at v&re p6 forkant med det
nyeste, deltog han gerne i de relevante
kurser, som dengang blev afholdt i fe-
rierne.

En skoledag begyndte altid med, at alle
elever stod op, nir lereren kom ind, og
de satte sig, n6r de fik besked p6 det. S&
var der morgensang, hvorefter far bad
fadervor. Vi havde alle de traditionelle
fug, stavning, lesning, skrivning,
regning og tabel, bide den store og den
lille, vi havde salmevers, naturhistorie,
danmarkshistorie og bibelhistorie. I de
store klasser havde de katekismus og
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geografi. Der blev desuden sunget me-
get, og far spillede til pi sin violin, han
var i rvrrgt meget musikalsk og hand-
terede foruden violin ogsi orgel og kla-
ver. Desv&rre er der ingen af os born,
der har arvet dette talent.

Fritids- og offentlige aktiviteter.

Om vinteren holdt far og mor aften-
skole for unge piger og karle to gange
om ugen fra kl 20,00 til22,00. Pigemes
fsrste time var i stuen hos mor, hvor de
blev undervist i syning, brodering og
strikning m.v.. Min mor var god til, at
lere fra sig, s& der var altid en god
stemning.

Karlene startede i skolestuen kl 20,00
til petroleumslampens sker, der var ikke
elekrisk lys i skolestuen i starten, for

den slags skulle lereren selv betal€, og
han syntes ikke, han havde rid til
skolestuen fsr senere, der kom dog lys
ogsi der i 1927. Karlenes fag husker jeg
ikke s6 nsje, men det var regning, dansk
og bogforing m.v.. Kl 21,00 kom piger-
ne til og der var diskussioner om mange
ting. Der blev ogsi sunget meget. Der
blev budt pi kaffe nogen gange i lsbet
af vinteren og der blev snakket og dis-
kuteret religion. Jeg husker isrer Villads
Pedersen, Peter og Hans. De var gode til
saglige diskussioner. Jeg havde forst6-
elsen af, at alle de unge mennesker hav-
de det rart og hyggeligt med hinanden.
Aftenen sluttede som regel altid med
sangen: "Fred hviler over land og by',
en sang jeg siden har holdt meget aq og
som vi i dag ofte slutter vore msder af
med her i Menighedscenteret i Had-
sund. Ved aftenskolens afslufiring blev
der serveret kaffe, der blev holdt et par
taler og miske en svingom og tak for
denne gang. Eleverne havde altid samlet
sarnmen til en flot sslvting med in-
skription og irstal til far og mor som tak
og erindring, det var flotte ting som
so1vsk61, askebeger, cigarr;ske o.lign.,
ting som vi bsm stadig har og haeger
meget om og som minder os om vore
foraldres aktiviteter.

I en periode var far medlem af sog-
neridet. Sogneridsmsderne blev den-
gang holdt pi St.Restrup Hojskole om
eftermiddagen. I samme periode sad
ogsi larer Knudsen og postbud Josef
Pedersen, Frejlev. Nir posten kom til
skolen og bankede p6, gik far altid ud,
for de havde altid noget at drofbe rent
politisk, de var i ovrigS begge radikale.
Pi grund af manglende tid var han kun
medlem en enkelt periode, han havde
ogst alt for meget at se til i forvejen. I

Amtsskolekonsulent K. B. Lauritsen
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den periode han sad der, var han med til
at behandle 263 selvangivelser, hvoraf
de 87 skulle tilkaldes, ca. 33Yo. (Det var
mange!)

Foruden sogner8det var han medlem af
sygekassens bestyrelse, regnskabsfsrer
for brugsforeningen, formand for lerer-
kredsen, formand for navningegrund-
listen, organist i Frejlev kirke og leder af
vikarkontoret for Aalborg amt. I sarnme
periode, omkring 1920 var det ikke
ualmindeligt, at tilkalde en lerer om
natten for at dsbe et nyfodt barn, som
sksnnedes ikke at kurure overleve. Det
var ogs& almindelig praksis, at nir der
var sket et dsdsfald i lererens distrikt,
skulle den pigaldende pA begra-
velsesdagen synges ud fra hjemmet,
altid en meget trist begivenhed, dette
skulle ogsi forestis af lrereren. Det var i
6vngt almindeli *, at man drak kaffe,
inden der blev sunget ud.

Et par af fars bijobs smittede ogsi lidt
af ph vi bom, bl.a. mitte vi trede bal-
gen til orglet i Frejlev kirke, nir far
skulle v€re organist. Det var selvfsl-
gelig mod betaling, den nette sum af 52
kr. for et 6r til deling. Et endnu mindre
givtigt job var, at hjelpe Postjosef med
at fa posten ud, si han kunne nh at
komme til sogneridsmsde til tiden. Ni,
men dengang forventede man heller
ikke kontante erkendtligheder for at
hjelpe, bare det at kunne hjalpe, var
belonning nok i sig selv.

Min fars udnavnelse til amtssko-
lekonsulent og dermed afgang fra
Frejlev Skole i 1935.

Vor familie havde det virkelig dejligt i
Frejlev vestre skole. Alt gik si godt, far

havde fbet en kvindelig vikar til trjrelp i
skolen, familien trivedes og vi havde et
virkelig fint og krerligt sammenhold,
alle friske og raske, en rigtig kemefa-
milie med far, mor og fem bsrn.
I sommeren 1935 sogte far og frk

jobbet som Aalborg amts fsrste Amts-
skolekonsulent. Der var en del arbejde
at gore for en sidan konsulent, idet der
skulle indfsres en ny skolelov, og
dermed opstart af nye centralskoler og
hvad dertil hsrte af planlegning og
andet indenfor skolevasenet. Men han
gledede sig til jobbet og de udfordrin-
ger det gav. Det blev ogs& til en del
rejseaktivitet, idet far afholdt faglige
kurser for sine tidligere kolleger og
andre, der var involverede i skoleakti-
viteter p& forskellige mider, men jeg
tror, han trivedes godt med samveret og
debatterne.

Da der var giet et par 6r, blev min
reldste ssster Magda, der pi det tids-
punkt var 18 6r og tjente hos en lege i
Aalborg syg og mitte indlegges pi sy-
gehuset. Hendes sygdom var alvorlige-
re end vi havde forventet, og hun dsde i
1937 . Aret efter begyndte far imidlertid
ogs& at skrante, han blev indlagt pA Aal-
borg sygehus og dsde d.18. august
1938, nojaglig pi etirsdagen for min
sssters begravelse, kun 48 fu gammel,
mere trist kunne det ikke vere. Det var
for os alle et smerteligt tab, isar for vor
mor, men ogsi for os bom, der stod midt
en problemfuldt tid. Mor flyttede til
Aalborg og forte vort hjem videre pi de
tilbageverende betingelser. Hun gjorde
det godt og levede til hun blev 70 6r.

Da far overtog sit nye embede, blev der
i hans sted ansat en ung dygtig larer pi
24 Er som vikar, en mand som eleverne.
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Skolefoto fra Frejlev Vesfte Skole, 1936
Bageste rekke fravenstre: 1. Egon Pou1sen, 2. Lars Conradsen, 3. Holst Jensen, 4. Arne Ander-
sen, 5. Hans Christensen, 6. Svend Quist, 7.LarcNielsen.
3. rekke fra venstre: 1. Tommy Ribergaard, 2. Frode Ribergaard,3.Barge Jensen"  .Kaj Bach, 5.
Thorkild Hune, 6. Gunnar Mathisen, 7. Irene Conradsen, 8. Poula Andersen, 9. Jens M. Lar.ritsen,
10. Fru Olga Lauritsen.
2. rrekke fra venstre: 1. OdaNielsen, 2. Louise Hune, 3. Gulla Quist,4. Karen Margrethe Moller,
5. Gudrun Lauritsen, 6. Aase Dupont, 7. Kirsten Jensen, 8. Else Moller, 9. Ellen Vinther Madsen,
10.Grethe Lauritsen.
tr'oneste rrkke, siddende: 1. Ditte Hansen, 2. Edel Larsen, 3. Edith Hune, 4. Bodil Ribergaard, 5.
Jenny Mathisen, 6. Ruth Jensen, 7. Gudrun Larsen, 8. Ella Sorensen, 9. Hilda Hollesen. 10. Inger
Norgaard Jensen.

far og mor og vi bsrn satte stor pris p6. og udvidet, blev Frode Hansen
Det var Frode Hansen, der var fra skoleinspektsr. Han gik af i 1978 og
Halwimmen og havde lrerereksamen fra aflsstes af Edwin Larsen, der kun var pi
Gedved seminarium i 1932. Efter et par skolen et er, og han fulgtes da af Arne
steder som vikar, kom han si til Frejlev P.Langagergird, der siden har veret
og overtog en skole med 56 elever, dette leder af skolen.
antal skulle i Hansens tid stige til 375. Samtidig med, at jeg har bidraget med
Fra 1939 var Hansen enelerer l:d materiale til belysnin! af Frejlev skoles
skolen, og ved sammenlegningen af de fortid, har det ogs6 veret mit snske at
to skoler i 1953 blev han fsrstel
Senere, da Frejrev skore ur.r, .r.ru1ffJi 

give min far et eftermele' der bevares i
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fremtiden. Et eftermrele han fortjener,
efter den indsats han ydede, og som han
ikke rigtig n6ede at nyde frugten af,
mens han levede.

K.B.Lauritsen. Hadsund.

(Bearbejdet af h.f. med ref. til bogen
"Skoleledere i Aalborg" af Peter Ussing
Olsen, udg. af Kulturforvaltningen,
Aalborg Kommune,1993)

BARNDOMSMINDER FRA NYRUP

Mine bedste barndomsminder, nir jeg
ser bort fra mit barndomshjem, har jeg
fra Ssndermarksgird pi Nyrup Mark.
Her blev min far fsdt den 25. januar
1890. Han blev, som sin bror, Stig, ud-
dannet'som lerer. Han fik embede i en
lille landsby, Bigum, mellem Hobro og
Viborg, hvor min mor var fsdt og op-
vokset.

Vi havde langt atkore, nir vi skulle til
Nyrup. Jeg kan huske, at jeg gladede
mig usigeligt, nir vi skulle derop. Selve
ksreturen var en oplevelse; serlig Rold
Skov var spendende at ksre igennem.
Fra landevejen og ned til girden pi
Nyrup Mark var der en markvej med
dybe hjulspor, og jeg var altid s& bange
for at vi skulle velte, nir vi ksrte ned ad
vejen. Selve girden si ud naesten som i
dag;' i hvert fald det gamle gule stri-
tekte stuehus. Min bedstemor kan jeg
huske som en gammel tynd kone med
helt hvidt hAr. Hun bar briller med meget
sterke glas og sad nesten altid i en
kurvestol med et tappe om sig. Min
bedstefar var derimod en rask gammel
mand med grit har og skreg og milde b16
ajne. Han si ud som en rigtig bedstefar.
Han fortalte historier for os, serlig Dan-

marks historie kunne han berette om.
Han var gammel spillemand, og ofte tog
han sin violin og spillede for os. Si var
der min farbror Aksel, der altid var Sldt
med kunster og spilopper. Han forke-
lede mig vist lidt; jeg var jo den eneste
pige af fem ssskendebsrn: min lillebror,
Uffe, og mine tre reldre fretre, farbror
Stigs bam Jens, Christian og Frede fra
Guldbrek.

N&r vi var vel ankommet til Nynrp og
havde spist vores middagsmad, fik min
far hverken rist eller ro for min bror og
mig. Si mitte han ud og spende Dik, en
lille sort islender, for jumbefl, og si gik
det strerkt op ad markvejen og hen ad
asfalten. Vi ksrte helt til Ssnderholm og
tilbage igen. Det var en herlighed uden
lige for os bsrn. Det nreste, vi si skulle,
var en tur op til vandvaerket, som li
mellem landevejen og Nyrup by. Hvor
var det uhyggeligt, trfo vi kom op pe
hojen, og gennem sprekken i dekslet
kunne se ned pi vandet i den dybe be-
holder. Det allerbedste var dog at
komme op til jernbanen, som gik om
bedstefars marker, lige syd for girden.
Den gang var der ingen holdeplads, si
det var et syn, der nok kunne f[ os til at

21



speffe ojnene op, nir lokomotivet
kom farende med rsg og damp med
togvognene efter sig.

Der kunne n@vnes mange ting;
kedeligt var det aldrig.

Der var tre familier i Nyrup, som
mine bedsteforrldre kom sammen
med, og som vi ogsi kom pi besog
hos. Lerer Pallesen og fru Pallesen

S onderrnarksgaard, Nyrup Mark

husker jeg bedst; deres tre born, Pe-
ter, Frank og Marie, var jeg pi alder
med. Ligeledes har jeg leget med
Pouline og Jens Jensens datter, Dor-
the. De havde den store sorg at miste
hende som ganske ung; hun var kun
19 er, da hun dsde. 56 var der An-
nine og Niels Staun. De var lidt el-
dre, men havde en datterson, Niels,
som var jrevnaldrende med min bror.
Alle tre familier har veret pi besog
hos os i Bigum en enkelt gang. Det
var en sommerdag, og jeg tror de var
ksrende i tre eller fire biler. Vi bsrn
legede nede i haven og der spiste vi

brer, som der var mange af. Marie fik
si mange, at hun til sidst kastede op.
Min bedstemor dsde i 1936. Da

krigen kom, m6tte vi cykle til Nyrup,
og om vinteren mitte vi rejse med
tog. S& blev vi til gengeld lengere,
om sommeren gerne i fiorten dage.
Der var kommet en ung pige i huset
hos min bedstefar; deres nabo, Marie

og Peter Olsens
datter, Pouline. Vi
var lige gamle og
blev straks venin-
der. Det var glade
dage, nlr vi holdt
ferie i Nyrup. Vi
hjalp til i hssten,
og om aftenen cyk-
lede vi til Nibe for
at git i biografen.
Ofte var vi en tur i
Aalborg med toget.

Om julen, i p6-
sken og pi fodsels-
dage var vi ogsi
gerne i Nyrup. Og

si var der efterirsferien ikke at for-
glemme. En hel uge var vi der og
trjulp med at tage kartofler op. Det
var for alvor sjovt. Jeg kan endnu
tydeligt huske, nir Ingeborg kom ud
med kaffe til os om formiddagen. Da
fik vi mellemmadder med rullepolse
og gm eftermiddagen fik vi kringle.
Vi fandt en plet, hvor vi kunne holde
pause. SA fortalte farbror Aksel his-
torier. Bedstefar dsde i 1944 og iret
efter kom befrielsen. Bilksrslen kom
ret hurtigt i gang igen, og selv om jeg
med tiden var blevet voksen, blev jeg
selvfolgelig ved med at besoge Inge-

s,i
.+:!:
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borg og farbror Aksel.

Der var altid hyggeligt i Nyrup.
Sommetider kom farbror Aksel og
jeg i en valdig diskussior, og s& gik
balgerne hojt. Farbror Aksel dsde i
1976 og Ingeborg i 1986.

Mange ir er giet, men aldrig er jeg
pi Sonderholm Kirkegird eller pi de
kendte steder uden atjeg standser og

holder ind til siden af vejen og ser
ned til garden. Nogle gange lister jeg
ned ad markvejen, men mi jo vende
om og kore tilbage igen. Men dagene
jeg har tilbragt pi Sondermarksgird
glemmer jeg aldrig.

Runa Nielsen

MINDEORD

Igen har Lokalhistorisk Forening
mistet en af dens sterke krefter, idet
Svend Stoffersen den 3. juli 1999
(88 ar gammel) afgik ved dsden.

Kort tid efter Lokalhistorisk Fore-
nings start kom
Svend med i forenin-
gen og han satte hur-
tigt dybe spor i for-
eningsarbejdet.
Svend kom hurtigt til
at skrive artikler til
Bjergposten. Han har
skrevet om omrirdets
forhistorie, om Re-
strups udsultede og
forbleste marker, om
starten af og driften
af Restrup Mejeri og
om nogle afegnens
personer og meget
mere. Han havde en
evne til at levendegore det emne,
han skrev om.

En replik, som Svend syntes om,

kom fra Carl Olsen da Svend spurg-
te: "Hvordan kan en familie pi to
voksne og to bsm f[ foden pi syv
tsnder land med en besetning pi en
ko og to grise"? Da svarede Carl

Olsen: "Der er ingen,
der i dag kan forestille
sig, hvor lidt man kan
nojes med".

Privat var Svend Stof-
fersen anden generation
af Restrups husmend,
og det lagde han ikke
skjul p&. Svend fort-
satte det arbejde, de an-
dre havde pibegyndt.
Hans navn vil blive
husket i fremtiden.

Eretv&re Svend Stof-
fersens minde.

Harald Bang

Svend Stoffersen
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UDDRAG FRA ''ANALYSE AF SONDERHOLM'' UDARBEJDET AF EN GRUPPE
LANDINSPEKToRSTUDERENDE FRA AALBORG UNIVERSITET I {999

Ssnderholm er beliggende 15 kilo-
meter vest for Aalborg pi vejen mel-
lem Nibe og Aalborg. Ssnderholm
har i dag omtrent 900 indbyggere.
Figur 10.1 viser Ssnderholms place-
ring i forhold til Nibe og Aalborg.

De forste skriftlige kilder omhand-

ilisE

Sanderholms placering i forhold til Aalborg og Nibe.
(ikke milfast)

lende Ssnderholm er fra slutningen
af 1200-ta11et, hvor byen opteder
under narmet Synderhollm. I sarnme
periode, omkring L250, blev Ssnder-
holm kirke bygget. Op gennem 6r-
hundrederne er der lavet enkelte til-
bygninger, bland andet et tirn og et
vibenhus. Senderholm har yderlige-
re en "kirke", nemlig Troldkirken -
en 50 meter lang langdysse fra oldti-
den. Troldkirken ligger
placeret pi et hojdedrag
sst for byen, hvor der er
god udsigt over Ssnder-
holm og det omkringlig-
gende omride.

I middelalderen har
Ssnderholm veret sterkt
preget af Store Restrups
herregird, som ligger et
par kilometer mod sst. I
slutningen af 1600-

tallet ejedes herregirden af Ge-
neralmajor Hans Frederik Levetzau,
som i 1690 sorgede for, at der blev
oprettet en skole i Ssnderholm. I
oprettelsesdokumentet stir siledes :

"Sisom hans Excellense tlr. Gehej-
merid og kongelig Majestats Ridder

i hoj edle og velbirne Herre
Fk. Generalmaj or Le-v etzau
af ser Fromhed og gudelige
Iver for at befordre Guds
Saliggorende Kundskab og
hellig vext i Herren hos sine
Tjenere opvoxende Ungdom
har overladt Kirkeladen som
det bekvemste Sted i Byen
eller ved Kirken til et Skole-
hus."

Op gennem tiden udviklede Sonder-
holm sig yderligere og nye funk-
tioner kom til. Der kan n€vnes ksb-
mandsbutik, folkehojskole (1572-
1884), brugsforening (-1994), jem-
banestation cirka 2 kilometer syd for
Ssnderholm (-1969), postkontor (-
L964), andelsmejeri (1920-1962),
telefoncentral (-1965) og kommune-
kontor (-1970).

Ssnderholm ar 1880 (ik*e milfast)
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Ssnderholms udseende i 1880 ses af
nedenstiende figur:

I 1961 var den gamle skole ved

kirken blevet utidssvarende og en ny
skole med idretsanleg blev bygget
vest for Ssnderholm, som det ses pi
figur 10.3.

Under byggeboomet op gennem
60'erne og 70'erne blev arealerne
mellem de gamle girde og den nyop-

Ny Nibevei

t l

TV-mast

forte skole udstykket til cirka 200
parcelhuse, se figur 10.4.
Pi trods af denne udvikling lukke-

de blandt andet postkon-
toret, andelsmejeriet og
telefoncentralen i midten af
60'eme. Det gjaldt for hele
landet, at disse funltioner
blev centraliseret. Kom-
munekontoret lukkede i
1970 ph grund af kommu-
nesanlmenlagningen. I de
naste irtier frem til i dag er
der kun sket en begrenset
udvikling i Ssnderholm. In-
den for de sidste 20 8r er der

kun blevet bygget omkring 50
boliger.

I Igg4lukkede endnu to af Ssnder-
holms funktioner, nemlig tankstatio-
nen og brugsforeningen. Dette hang
blandt andet sammen med anleggel-
sen af Ny Nibevej nord for Ssnder-

FardselsArer

Granser

Msdesteder

Kendemarker

Kvarterer

Ssnderhobn At 1963 (ikke mfllfast)

1
ril

I
I

I

Nibevej

Ssnderholm ar 1998 (ikke milfast)
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holm i 1993, hvilket indebar et bety-
deligt fald i antallet af bilister gen-
nem byen, der udgjorde en del af
kundegrundlaget for tankstationen
og brugsen. Ydermere har bygningen
af City Syd formodentlig bevirket et
fald i antallet af kunder til Ssnder-
holms butikker. I dag har Ssnder-
holm folgende funktioner: Kob-

mandsbutik, skole med fritidsklub,
daginstitution, frisor, kirke, kollektiv
trafik og selskabslokaler (den
tidligere folkehojskole, der i
mellemtiden ogsi har veret forsam-
lingshus). Derudover er der efterhin-
den kommet let industri til byen.
Ssnderholm fremstar i dag som det
ses af figur 10.4.

ARET DER GIK

Pi foreningens sidste generalfor-
samling, der blev affioldt i "Frejlev
Kirkecenter" d. 10. feb. lggg,havde
to af vore mangeirige bestyrelses-
medlemmer snsket at udtraede af
bestyrelsen. Harald B*9, der har
veret med i foreningens bestyrelse
fra starten, og i en periode som for-
mand, snskede at udtrrede af hel-
bredsmassige 6rsager. Rita Thrysoe,
der ogsi har vreret en af de barende
krefter i foreningen, en overgang
som nastformand, havde snsket at
udtrrde p.g.a. aget arbejdspres pi
hendes arbejde og onsket om at v&re
aktiv pi andre omrider. Der blev ret-
tet en stor tak til dem begge for den
indsats de hver isrer har ydet for vor
forening og ikke mindst for arkivet.
Der er givet tilsagn om, at vi frem-
over m6 trekke p6, deres viden i den
udstrekning, der er behov derfor.
Mogens Ejersbo og undertegnede
var ogsi pi valg og blev genvalgt.
Som nye bestyelsesmedlemmer blev
Ebbe Rasmussen, Drastrup og Arne
Buus, Nsrholm foresliet og valgt.
Som suppleant valgtes Erik Jensen,
der har en fortid i Tostrup, men som
nu bor i Nibe. Derudover var der in-
gen endringer i bestyrelsen eller

kommentarer i ovrigt. Generalfor-
samlingen blev herefter afsluttet.
Under og efter kaffen (der uop-
fordret var sponsoreret af"l<sV
mand Clemensen, Sonderholm")
fortalte formanden for Arkivet i El-
lidshoj/Svenstrup, Peter Jorgensen,
om registrering og arkivering af
arkivalier p& lokalhistoriske arkiver.

Pi det efterfalgende bestyrelsemg-
de blev arbejdet i foreningen udde-
legeret og der blev indenfor besty-
relsen nedsat udvalg til at varetage
folgende omider: Redaktionsudvalg
(Bjergposten) - P.R. udvalg - edb
opfolgning - udklip, artikler m.v.

Vi har i det forlsbne 6r giort
meget for at gsre opmerksom pl
foreningens virke. Vi har i
forbindelse med vore arrangementer
fbet en fin omtale i den lokale
presse, bide i den skrevne og i ra-
dioen.

Den 9. juni havde vi vor irlige af-
tenudflugt, der gik til "Limfiords-
museef iLogstar. Det var en meget
fin tur, som jeg tror, deltagerne fik
stort udbytte af og verdsafte. Tilslut-
ningen var ogsi helt overvaldende,
60 personer deltog, det var meget
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flot. Der var ogsi noget at se for alle,
bide indenfor det handverksprrege-
de, det kulturelle og det historiske.

I juni mined var vi representeret
ved en byfest i Nsrholm med en
billedsamling over omridet og af
kendte og ukendte personer m.m.

Ved byfesten i Ssnderholm var vi
atter i 6r inviteret til at deltage med
en stand, som var etableret i en
mand-skabsvogn, der var stillet til
ridighed af tsmrerfirmaet "Kvist og
Kristensen". Der var atter i ir godt
besog (nir vejret tillod det, sondag
drukne-de helt i regnvejr) idet om-
kring 100 personer viste interesse for
vort a:rangement, og mange kontak-
ter blev knyttet. Lardag d. 23. okt.
deltog vi pi initiativ af vor hovedor-
ganisation SLA (sammenslutningen
af lokalarkiver) i et arrangement, der
kaldtes "Arkivernes Dag", hvor der
var ibent pi arkiverne landet over.
Da vort arkiv jo dekker tre sogne,
lave-de vi et arrangement alle tre
steder. I Frejlev i Kirkecentret, i
Nsrholm i Menighedshuset og i Son-
derholm i Arkivet. Der var ca.25
personer inde hverl sted, hvorafca.
halvdelen var fsrstegangsbesogende.
Det var ikke for mange, men i be-
tragtning af, at det var fordelt over
tre steder, mi det v&re tilfredsstil-
lende ( havde vi haft 75 personer
inde pi arkivet, som det eneste sted,
fordelt over en eftermiddag, havde vi
ikke kunnet vare der).

Bestyrelsens medlemmer har del-
taget i de kurser og €urangementer,
der har vreret relevante for deres ar-
bejdsomrider.

Foreningen har i 6rets lsb mod-
taget et tilskud fra "Spar Nord"
fonden til indksb af edb udstyr.

Der er atter i 6r indkommet en del
materiale til arkivet fra hele vort
dekningsomride. Desuden har vi
haft den oplevelse, atto hold landin-
spektorstuderende fra AUC, har an-
vendt arkivet til udarbejdelse af pro-
jekter over henholdsvis Ssnderholm
og Frejlev, arkivet har fra begge
hold modtaget ferdige rapporter,
som indgir i dokumentationsmateri-
alet for de pigeldende omrider. Der
har vreret en stigning i henvendelser
fra private fra andre omrider, der
efterlyser data i forbindelse med
slregtsforskning o.a. Sidanne hen-
vendelser er besvaret i den udstrak-
ning, det har vreret muligt. De faste
ibningstider har veret rimeligt be-
sogt, dog rnest i efteriret.

Jeg vil gerne erindre om, at vi er
meget interesserede i bilag og betalte
regninger fra handlende og hehd-
varkere i vore sogne, si nir I rydder
op i gamle papirer, trenk da lige pi,
at disse ofte har, eller kan f6, histo-
risk verdi. Er man i wivl, si kontakt
et af vore bestyrelsesmedlemmer; det
behaver jo, som tidligere omtalt,
ikke at v&re gammelt for at have hi-
storisk verdi. Jeg vil gore opmerk-
som p6, at der findes forskellige
klausuler, der kan pilaegges, s6 ma-
terialet fsrst kan v&re tilgrengeligt
efter op til 100 ir.

Jeg vil til slut rette en tak til alle
der gennem 6ret har bidraget med
materiale og andet, der er med til at
bevare vor fortid og nutid for fremti-
den. Tak til alle, der har leveret ind-
lreg til "Bjergposten" og i ovrigt vist
interesse og forstielse for vort arbej-
de.

Hardv Frandsen.
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ORDINAR GENERALFORSAMLING AFHOLDES

TORSDAG D. 10. FEB. 2OOO KL 19,30

I NORHOLM MEMGIIEDSHUS.

Dagsorden iflg. greldende vedtegter.
Kaffe/The medbringes

Bestyrelsen.

AFTENUDFLUGT, ONSDAG DEN 14. JUNI 2OOO

Vi skal denne aften besoge et levende museum, et anderledes museum. Boldrup
museum ved Nsrager. Det er et museum, der fremst8r som et husmandsbrug fra
irhundredskiftet omkring er 1900 med de redskaber og forhold i svrigt, ma1
arbejdede med og under pi dette tidspunkt. Der er til museet knyttet en naturskole og
et historisk vrerksted, som vi far fremvist. Der er pi g6rden et udsnit af bevarede
gamle danske husdyrracer. Museet er normalt kun 6bent i dagtimerne.

Medbragt kaffe indtages i skolestuen eller i loen (der er plads nok, er det lovet). Der
mi piregnes en entreudgift pi 10 kr.pr deltager.

Der kan ksres direkte til Museet efter nedenstiende skitse, eller vi modes pi
parkeringspladsen ved Ssnderholrn Kirke onsdag d.l4juni kl 19.00 og kener samlet
derfra i private biler.

Det er aftalt, at vi er ved Museet i Boldrup kl 19.45 og slutter besoget H21.45. Vi
regner med, at deltagerne som tidligere selv klarer evt. samkoring og kerrelejlighed.

Museet er beliggende for enden af Museumsvej, pi @mbjergvej 13. Norager. Fra
Norager ksres mod Hobro, lidt udenfor byen drejes til hojre ad Museumsvej, der
skerer Ambjergvej.
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