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FORENINGENS BESTYRELSESMEDLEMMER
kan kontaktes følgende steder:

Frejlev: Formand: Hardy Frandsen, Verdisvej 3 Tel. 9834 3394

Sønderholm: Kasserer: Lis Jensen, Fussingøvej 24    - 9834 1215

Nørholm: Karsten Mortensen
Mariehønevej 3    - 9834 1180

Arne Buus Madsen
Nørholmvej 296            - 9834 1217

Nyrup: Peter Ørbæk Jacobsen
Nyrupvej 76    - 9834 1377

St. Restrup: Mogens Ejersbo, Nibevej 379    - 9834 1997

Drastrup: Ebbe Hassing Rasmussen
Depotvej 8    - 9818 1963

Suppleanter: Tove Bang Nielsen
Nørholm Villavej 20    - 9834 1493

Erik Jensen
Hestebakken 31, Nibe     - 9835 0311

ÅRET DER GIK

Igen er der gået et år, og det er tid til et
tilbageblik.

Til foreningens ordinære generalforsam-
ling, der blev afholdt i �Sønderholm Sogne-
gård�, som menighedsrådet velvilligt havde
stillet til vor disposition, var der god tilslut-
ning, hvilket vi i bestyrelsen tager som et tegn
på, at der er interesse for foreningens arbejde
og for vort arkiv.

Generalforsamlingen afvikledes i henhold
til vedtægterne og både beretning og det re-
viderede regnskab godkendtes. Alle valg til
bestyrelse og tillidsposter var genvalg. Der
var et par spørgsmål under eventuelt, som
formanden redegjorde for.

Efter generalforsamlingen fortalte Leo G.
Langeland meget levende og interessant om
livet på et husmandsbrug i St. Restrup efter
udstykningen. Leo Langeland er jo som be-
kendt opvokset i St. Restrup idet hans far,
Marinus Langeland var en af pionererne
blandt husmændene på St. Restrup. Vi hørte
om betingelserne, man dengang omkring
1920 og frem til 50�erne havde, som hus-

mand. Beretningerne var overleveringer og
egne oplevelser krydret med flere små mun-
tre anekdoter. Herefter var der kaffe, hvor
�Købmanden i Sønderholm� var sponsor, ef-
terfulgt af en sang.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde
konstituerede bestyrelsen sig uændret.

Et flertal i bestyrelsen besluttede, at man
fremover ikke skulle deltage i aktiviteterne om-
kring byfesten i Sønderholm eller i
Børnedyrskuefestlighederne i Nørholm. Ef-
ter en henvendelse fra komiteen omkring
Nørholm festlighederne tilbød vort tidligere
bestyrelsesmedlem Harald Bang at forestå
dette arrangement, hvilket han klarede med
bravur. Ved samme lejlighed deltog han i et
interview til lokalradioen, hvor vor forening
og arkiv fik det bedste skudsmål. Godt kla-
ret Bang. Tak for det!

Der har for bestyrelsens medlemmer
været arrangeret et besøg på NAK (Nordjyl-
lands Amts konserveringsværksted) i Vod-
skov.

Den årlige sommeraftentur gik i år til
fortsættes side 27
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EN JULEHISTORIE

I Bjergposten nr. 22, 1998, skrev jeg
artiklen om de �100 års forberedelse til julen
år 2000�. Den handlede om en gammel bank-
bog, jeg fandt på loftet i Sønderholm præste-
gård, oprettet år 1900 med en kapital på kr.
10 og med det formål at bespise alle fattige
og småkårsfolk i Sønderholm og Frejlev ju-
leaften 2000. Og nu er jeg blevet bedt om at
fortælle historiens afslutning:

I 1996 var kapitalen kun øget til kr. 300,
og det er jo begrænset hvor mange familier,
der kan mættes for det beløb. Derfor blev
pengene indsat på en såkaldt �Millionær-
konto� i Den Danske Bank i Nibe. Kontoen
deltog i et million-lotteri, men de fattiges jule-
konto vandt ikke, og i november 2000 stod
kapitalen derfor kun på kr. 303. Et andet pro-
blem ville være at finde de rette �fattige og
småkårsfolk� til at modtage penge til jule-
maden, uden at det smagte af den gammel-
dags �fattighjælp�.

I stedet for at efterlyse de mest trængende

i de 2 sogne valgte jeg derfor at købe �jule-
kurve� for pengene og ved lodtrækning for-
dele dem blandt sognets pensionister. Den
bedste lejlighed hertil var den årlige advents-
sammenkomst i Sønderholm-Frejlev
Pensionistforening, som 29. november 2000
begyndte med gudstjeneste i Sønderholm
kirke og blev efterfulgt af kaffebord og hygge
i Sognegården, hvor lodtrækningen fandt sted.

Nu er det begrænset hvor mange fyldte
julekurve man kan få for kr.303, men bank-
bestyrer Bjarne Nielsen var så venlig at lade
Den Danske Bank indkøbe julekurvene og
samtidig trylle lidt. Så de kr. 303 blev for-
vandlet til 5 store kurve med vin, kaffe, frugt,
chokolade og andet godt til julebordet.

Og lodtrækningen fordelte sig på bedste
vis blandt de mange pensionister fra de 2
sogne, så de 5 heldige blev 3 fra Sønderholm
og 2 fra Frejlev. Dermed blev der sat et fest-
ligt punktum for den hundredårige jule-
historie.

Ole Volfing

Fra venstre: Chr. A. Nielsen, Sønderholm, Signe Kusk Christensen, Sønderholm, Grethe Vilhelmsen,
Frejlev, Astrid Nielsen, Sønderholm, Peter Rise, Frejlev.
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Jeg startede i Nørholm skole den 1. april
1941 i �bette-klasse�, for der var kun to klas-
ser og en lærer i skolen. Skolen ligger der
endnu, og den ligner næsten sig selv. Den blev
bygget i 1859, og har formentlig været tækket

med strå, men er nu med skifertag. Skolestuen
lå i den vestre ende, og læreren, som hed Jens
Edvard Kristensen ( JEK ), boede i den an-
den ende af huset. Han havde to drenge, som
var noget ældre, og de var gået ud af skolen
på det tidspunkt.

Når vi kom ind ad døren, var der til ven-
stre et lille depotrum og til højre en lang gang.
I skolestuen var der pulte med fast bænk og
en stor kakkelovn og ved siden af den tørve-
kassen, som ind imellem spillede en stor rolle,
da det var en yndet sport at putte et offer i
den. Hvem offeret var afhang af, hvem der
havde magten på det givne tidspunkt, så det
var ikke altid lige nemt at være den �lille�.

Toiletterne var i det lille hus øst for sko-
len, og syd for lærerens have var der en lille
legeplads med et par små mål, og der fik vi
så vor motion, da der ingen gymnastiksal var
ved skolen.

Vi var ti der startede 1. april, og vi var
tre årgange i samme klasse, så undervisning
på tværs af årgange er ikke noget nyt begreb,
men tværtimod det oprindelige. Som lille og
ny skulle vi prøves af de ældre - og meget

klogere - elever
men det føltes nu
ikke som et stort
problem, for vi
kendte jo hinan-
den i forvejen og
havde leget meget
sammen. Vi var
omkring 40 elever
på skolen, og som
før nævnt var der
to klasser. Om
sommeren gik
�bette-klasse� i
skole fra kl. 10 -
13, og �store-
klasse� fra kl.7 -
10. Om vinteren

var timerne rykket 2 timer.
Fagene var dansk og skrivning, bibelhi-

storie med salmevers, der skulle læres udenad,
regning, danmarkshistorie, sang og tegning.
Lærer Kristensen var også kirkesanger, og
mange timer startede med en sang eller salme,
og hver dag inden vi gik hjem sang vi:

Nu er skolen til ende, og hjemad vi gå.
Hvad vi lærte at kende, skal vi nok hu-

ske på.
Vi startede med at skrive med griffel på

tavle, og det kunne give nogle grimme hyl,
hvis man fik griflen sat i den �rette� vinkel.
Tavlen skulle jo vaskes ren engang imellem,
og det var meget vigtigt at have en fin klud
og gerne noget farvet vand i en lille flaske, så
der var konkurrence om at have det flotteste
vand. Blyant havde vi også, og senere skulle
vi forsøge os med pen og penneskaft. At
skrive med pen og blæk kunne være meget

FRA MIN SKOLETID - NØRHOLM SKOLE I 40�ERNE

Nørholm Gamle Skole
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sige, at vi kunne muntre os med at tegne,
sænke slagskibe og andre sjove ting. Især
op til konfirmationerne havde vi en god tid,
for da havde han særlig travlt , og han kopie-
rede - hektograferede - selv sangene.

I årets løb var der nogle begivenheder,
som man husker bedre end andre, nemlig den
årlige udflugt, hvor den første gik ned til Nør-
holm skov, hvor vi hyggede os med madpakke
og lege indtil et tordenvejr jagede os hjem,
men vi havde heldigvis ikke så langt. Senere
var vi i Skal plantage, hvortil vi kørte i heste-
vogn, for det var jo under besættelsen, og
det var eneste mulighed for transport, men
det var sandelig også en oplevelse. Efter be-
sættelsen kom vi både til Århus og Køben-

problematisk; hån-
den var ikke sikker,
papiret var ofte af
en dårlig kvalitet, og
bedst som man
sad der og an-
strengte sig for at
lave et pænt stykke
arbejde, så var der
pludselig en lang
rækker klatter - og
så var det hele øde-
lagt. En yndet bibe-
skæftigelse i ti-
merne var at pille
små uldtotter af
den foransiddendes
trøje og så lave bogmærker af dem, så hvis
en fik en ny trøje, så var vedkommende et
godt offer.

I frikvartererne blev der leget, spillet bold
- især pigerne var gode til det. Nogle kunne
spille med tre eller fire bolde, men vi drenge
spillede helst fodbold eller rundhold. Inden-
dørs blev der nipset, spillet med kugler, byt-
tet glansbilleder og ikke mindst Richsbilleder.

Lærer Kristensen var en ganske god poet,
og mange er de sange, som han har skrevet
til festlige lejligheder i byen. Så når der var
rund fødselsdag, sølvbryllup eller andre be-
givenheder i byen der skulle fejres, havde han
travlt. Han skrev ofte i timerne, så vi lærte
hurtigt at sidde stille og passe os selv, det vil

Elever i Nørholm Skole, 1943

Nørholm Central Skole
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at vi fik bolcher af dem, og så fik vi lidt tidli-
gere fri, for skolekommisssionen skulle spise
frokost hos læreren, så de fik sikkert også
en god dag ud af det.

Under besættelsen var skolen flere gange
okkuperet af tyskerne, der brugte den til ind-
kvartering så måtte vi flytte ud og undervises
andre steder i byen. En overgang gik vi i skole
hos Chr. Sloth, og i en periode havde jeg en
meget kort skolevej, for da gik vi i skole
hjemme i vores storstue, og så var det nemt
at smutte ind til mor og få en mad. Om jeg
ellers havde nogen fordel af at være på �hjem-
mebane� husker jeg ikke, men sjovt var det.
Det var for øvrigt ikke første gang, der var
skole på Teglgård, for der har været poge-
skole fra 1906 -1922, men det var ude i
aftægtsboligen, som lå i vesterhuset, som for
længst er nedrevet.

Der var også perioder i isvintrene i be-
gyndelsen af fyrrerne, hvor der var så koldt,

Nørholm Central Skole 1947

havn, hvilket var en kæmpeoplevelse, for vi
skulle både køre med tog og sejle med færge.
Vi blev indkvarteret på Nørrevold og ikke som
så mange andre på fregatten Jylland. Lærer
Kristensens fødselsdag, den 14.marts, blev
også fejret. I november måned blev der ud-
delt bestillingssedler til julebøger fra Grønvald
Fynbos forlag, og det var spændende at se,
hvad man havde råd til at købe, men der blev
kun til Min egen Julebog, hvoraf jeg har nogle
endnu. Bøgerne blev så udleveret i forbin-
delse med juleafslutningen, og meningen var
at de skulle læses i juleferien, men det var
ikke altid de holdt så længe.

I slutningen af marts blev der holdt eksa-
men, og det var sandelig en alvorlig sag, for
da troppede hele skolekommissionen op i sti-
veste puds, og vi blev overhørt i forskellige
discipliner. Vi var godt forberedte, så spørgs-
målene kom ikke som den helt store overra-
skelse, og dagen endte i fryd og gammen med
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at vi fik nogle dages �kuldeferie�, for det var
svært skaffe brændsel. Nye tider var på vej.
Der var kommet en ny skolelov i 1937, og
den foreskrev nyt indhold i undervisningen,
og på trods af den dårlige forsyningssituation
med mangel på næsten alt gik Nørholm kom-
mune i gang med at bygge en ny centralskole,
beliggende midt mellem Klitgård skole og
Nørholm skole, nemlig oppe på bakken, hvor
den ligger endnu. Vi syntes, den lå langt væk,
men vi var jo også forvænte med at have sko-
len liggende midt i byen. Da vi endelig be-
gyndte oppe i den nye skole, syntes vi ikke
det var så slemt, for fra marts gik vi alle på
Klitgård skole, indtil centralskolen blev ind-
viet og taget i brug den 6. oktober 1944.

Det var noget af en omvæltning, for nu
skulle vi deles i 3 klasser, og vi fik en lærer-
inde , Karen Nørgård. Vores nye klassekam-
merater kendte vi jo en del til, da vi havde
gået på deres skole om sommeren, men spæn-
dende var det. Det var en flot skole med cen-
tralvarme, gymnastiksal med baderum, sløjd-
lokale, bibliotek og faciliteter til hjemkund-
skab og ikke mindst en dejlig boldbane omme
bag ved skolen med byens flotteste udsigt. I
den nye skole gik 1. klasse i skole tre timer
hver dag (også lørdag), 2. klasse gik fire dage
af tre timer og to dage af seks timer og 3.
klasse gik fire dage af seks timer og to dage
af tre timer. Nu skulle vi også have nye fag
såsom fysik, naturhistorie - dvs. botanik og
zoologi, gymnastik og sløjd - især det sidste
var sjovt, for nu kunne vi stå oppe på loftet
og lave sjove ting. Lærer Kristensen havde
forinden været på sløjdlærerkursus, og lidt ob-
ligatorisk fik vi da lært, men han mistede hur-
tigt grebet om tingene, så vi brugte megen tid
- og træ - på at lave geværer og sværd, for
vore lege var tydeligt præget af, at der havde

kanalen, og pedellen, Peder Nørgård, skulle
ind og se hvad det var, og jeg glemmer al-
drig, da han kom ud - ildrød i hovedet - og
udbrød: �Det er jen ting o enåen�, og det
havde han jo ganske ret i. De første mange
dage brugte vi knægte alle vore frikvarterer
på at gøre rent på toilettet, for alt var farvet
rødt, og især væggene var svære at få rene.

Lærer Kristensens sidste tid i Nørholm
var svær. Hans hustru var død i 1944, og han
havde fået en husbestyrerinde, som han blev
gift med, og det var som om han ikke mag-
tede at styre den noget større skole, og i 1948
flyttede han. Vi fik en ny Kristensen, Svend
Aage Kristensen, der kom fra Ø. Svenstrup i
Hanherred, og så kom der nye boller på sup-
pen. Der blev strammet vældigt op på disci-
plinen, og samtidig fik vi en ny lærerinde,
Elly Nielsen, og det sidste år jeg gik i Nør-
holm skole var ganske udbytterigt, men der
var også en del at indhente, for de sidste år i
JEK�s �regeringstid� havde det faktisk været
småt med indlæringen, for vi havde fået for
løse tøjler, og det benyttede vi os desværre
af - vi var jo ikke klogere.

Samtidig med skolegangen det sidste år,
skulle vi forberedes til konfirmationen, altså
skulle vi gå til præst. Pastor Mailand var flyt-
tet, så vi fik digterpræsten Sv. Aa. Reerslev
fra Sønderholm, og ham blev vi glade for og
det blev en spændende tid. Så da vi blev kon-
firmeret og udskrevet af skolen for at �træde
ind i de voksnes rækker�, kunne vi se tilbage
på en på mange måder oplevelsesrig tid, som
jeg mindes med glæde. Jeg kan ikke svare
for de andre, men jeg tror de har det ligeså.

Jens C. Christensen, Aabybro

været krig og landet besat. Vi fandt mange af
tyskernes efterladenskaber - deriblandt en rød
røgbombe, som blev �fyret af� inde på toi-
lettet. Den røde røg stod ud af døren og træk-
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TILBAGEBLIK - OG LIDT SLÆGTSHISTORIE

Smedehuset i Sønderholm var mit barn-
domshjem. Det lå ud til Nibevejen vis a vis
den daværende skoleplads og �jordmoder-
huset�. Det er nu forandret altsammen.

Mine erindringer fra opvæksten og livet
i landsbyen stammer hovedsagelig fra 1930-
erne. Far lavede alt forekommende smedear-
bejde - det meste var selvfølgelig i tilknyt-
ning til landbruget. Når der ikke var så mange
reparationer, smedede han hestesko. Vi børn
måtte tidligt hjælpe til, f. eks. når der var brug
for en ekstra hammer ved smedning af hjul-
ringe. Smeden var beskyttet af et skødeskind,
medens vi børn under kortere optræden i
smedien var i almindeligt dagligt tøj. De glø-
dende grater, der fløj gennem luften ved
hammerslagene gik durk gennem tynde blu-
ser og ind i maveskindet Det var rent ud sagt
ikke rart, men det nyttede ikke at pibe. Det
prellede af på smeden. Var der nogen, der
sagde høreværn  Det var vist ikke opfundet, i
hvert fald ikke ude på landet. Vi børn lever
på vore gamle dage med nedsat høreevne.

Far havde specialiseret sig i skoning af
vanskelige heste, som smedene i nabobyerne
ikke ville have med at gøre. En æressag for

far, tror jeg. Mange gange har jeg overværet,
at en skør hest fik et forben bundet op. En
løbetur på tre ben til den var våd af sved, tog
den værste lyst til at sparke ud efter smeden.
På den tid var smeden også lidt af en dyr-
læge. Noget der står klart i mindet er bort-
brænding af dødt kød bag hestens fortæn-
der. Jeg syntes, det var synd for hesten. Men
efter en nøgtern revurdering af disse minder
er det nu klart for mig, at hesten ikke var
urolig på grund af smerter, men snarere på
grund af den ubehagelige lugt af brændt kød.

Noget som prentede sig i et følsomt bar-
nesind var de sociale skel i landsbysamfun-
det. Man havde sin bekendtskabskreds i
samme sociale lag, det vil for vort vedkom-
mende sige blandt andre håndværkerfamilier.
Samfundsudviklingen i de ca. 60 år, der er
gået siden da har i høj grad medvirket til at
udviske disse klasseskel - absolut en positiv
ting.

Det var i øvrigt strenge tider rent
økonomiskt i 1930-erne. Vi sultede dog al-
drig. Der var altid flæsk i sulekarret. Det
hændte ofte, at smederegningen blev betalt
med en halv gris og evt. en sæk kartofler.

Smedien i Sønderholm - nu ombygget til privat beboelse
Smedemester A.T.Pedersen drev smedien fra 1928 til 1946
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Men far sukkede en gang imellem, for som
han sagde: Jeg kan jo ikke betale jernhandle-
ren i Ålborg med flæsk. Nyt tøj var en sjæl-
denhed af samme årsag.

Efter et par år som tjenestedreng på eg-
nens bøndergårde startede mine brødre som
lærling hos far. Hans Peter fortsatte uddan-
nelsen hos, mekaniker Dengsø i Frejlev. Med
uddannelsen til automekaniker som ballast
læste han videre til maskiningeniør, og hans
livsindsats blev at uddanne andre ingeniører
som lærer ved Odense Maskinteknikum. Villy
valgte maskinistuddannelsen ved Ålborg
værft, og han blev pensioneret som maskin-
chef ved DSB færgerederi.

Far havde et iltert temperament, som jeg
havde svært ved at indordne mig under, men
heldigvis blev far opsøgt af førstelærer Bak,
der foreslog, at jeg kom på realskole i Ål-
borg og med en realeksamen som ballast lan-

dede jeg i toldvæsenets administration i Kø-
benhavn og blev i 1990 pensioneret fra Told-
Skat.

Som pensionist fattede jeg interesse for
slægtshistorie.

Far havde fortalt mig en del om sin fa-
milie. Jeg vidste, at farfars og farmors foræl-
dre var �indvandret� fra Vendsyssel. Farfars
aner var småbønder fra egnen mellem Brøn-
derslev og Vildmosen, medens farmor stam-
mede fra Sæby egnen, hvor Mørch-slægten
gennem flere generationer var karetmagere,
Et erhverv som samfundsudviklingen næsten
har udslettet ligesom det traditionelle smede-
håndværk i landsbyerne.

Min mors familie kendte jeg derimod
ikke meget til. Jeg vidste, at mor var født i
Nibe, men jeg vidste intet om morfar og mor-
mor og en forespørgsel til andre nulevende
slægtninge om mine bedsteforældre kunne

Smedemester Alfred Thomas Pedersen (1896 - 1983)
Dorthea Marie Kirstene Sørensen (1897 - 1963)
Hans Peter  *1919
Orla  *1925
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ikke hjælpe mig videre.
Samtidig med at jeg startede med at kigge

i kirkebøger på Rigsarkivets filmlæsesal gik
jeg på kursus i slægtshistorie, især for at læse
gotisk skrift, hvilket er en forudsætning for
at �grave� i slægtens historie. Som nævnt
var det mors ukendte aner, der pirrede min
nysgerrighed. Jeg kunne omtrentligt beregne
mine bedsteforældres fødselsdage, men en
undersøgelse af Nibe kirkebog gav intet re-
sultat. Jeg gik derfor i gang med folketællingen
for året 1901 for Nibe købstad, der da havde
ca. 1500 indbyggere. Så opgaven var over-
kommelig. Det gav også gevinst ret hurtigt.
Jeg fandt familien i Mellemgade, hvor mor-
mor drev rulleforretning. Morfar, der var rin-
ger og graver ved Nibe kirke, var født i Nibe,
men hans far og dennes far var født i Bislev
og Veggerby sogne. Mormor viste sig at være
født i Veggerby sogn og var datter af Jens
Thomas Thorsen, født den 15. 8. 1834 i
Sønderholm sogn.

Det lykkedes mig at kortlægge mors aner
tilbage i 1700-tallet.Slægten havde tilsynela-
dende sin oprindelse i Hornum Herred med
kerneområde i Veggerby sogn. Der var lidt
besvær med at finde hustruen til en af �tip-
perne�. Jeg kendte hendes navn, men kunne
ikke finde hendes fødested Jeg spurgte en
erfaren slægtsforsker til råds. Her hjælper kun
slavearbejde, sagde han. Slå en cirkel med
Veggerby kirke som centrum med radius 50
km. Det svarer nogenlunde til en dags- rejse
med hestevogn. Jeg er sikker på, du finder
hende, for man rejste sjældent længere, når
man skiftede plads. Det stemte. Jeg fandt
hende i Vokslev sogn.

Jeg sluttede søgningen i 1700-tal-
let.Navneskikken på landet med patronymer,
d.v.s. skiftende �sen�-navne, samt det for-
hold, at konernes navne på det tidspunkt sjæl-
dent var nævnt i kirkebøgerne, når det dre-
jede sig om jævne folk, gjorde det svært at
fastslå et korrekt slægtsforhold, og den mang-
lende sikkerhed gør jo slægtsforskning min-

dre interessant, men det er vilkårene for de
fleste, idet 9 ud af l0 stammer fra landbefolk-
ningen. Det går dog lidt lettere, hvis familien
har et fast slægtsnavn eller var selvejerbønder.

Men tilbage til de spor, der fører til
Sønderholm. Min mormor Ane Kirstine Thor-
sen var født i Veggerby sogn den 8. 05. 1862.
Faderen Jens Thomas Chr. Thorsen (10. 08.
1834) var søn af daglejer Thoer Thomassen,
født ca. 1796 og moderen var Ane Christens-
datter. De blev gift i Sønderholm kirke den
26. 12. 1832. I folketællingen for Sønder-
holm By i 1834 er hun opført som husmoder
og væver.

Ane Christensdatter er født 12. 8.1807 i
Sønderholm og var datter af gårdmand Chri-
sten Christensen Strangelsen ( af og til stavet
Strungelsen), født i Djørup, døbt i Bislev kirke
den 29. 09. 1766.Faderen var Christen
Strangelsen, antagelig gårdfæster under Lund-
bæk Gods. Ane Christensdatters mor var Kir-
sten Simonsdatter, født 1769, formentlig i
Bislev sogn.

Det var omtrent, det jeg vidste, da jeg
lørdag den 16. september 2000 aflagde be-
søg i egnens lokalhistoriske arkiv i Sønder-
holm. Her fandtes ting og sager, der kunne
glæde enhver slægtsforsker. Lad mig nævne
udskrift fra Matrikelstyrelsens sogneprotokol
over bl.a. matriklerne i Sønderholm By, ud-
skrift af Restrup Hovedgaards jordebøger og
meget mere.

Her fik jeg at vide, at familien Christen
Strangelsen var �indvandret� fra Djørup un-
der Lundbæk Gods ved Nibe. Han overtager
fæstet matrikel nr. 24 den 15-12-1798.Han
betaler ikke indfæstning ( en afgift ved over-
tagelse af et fæste), angiveligt på grund af
gårdens �brøstfald�.

Ved folketællingen i 1834 for Sønder-
holm By er sønnen Christen Christensen
Strangelsen opført som �Huusfader�, medens
forældrene der da var henholdsvis 70 og 69
år tilsyneladende var aftægtsfolk.

Omtrentlig på denne tid er gårdbeboelsen
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efter det foreliggende flyttet ud på matriklens
nuværende position (Hedevej 20).Landbo-
reformerne fra omkring århundredeskiftet in-
deholdt bl.a. forslag om at flytte gårdene fra
de ofte tætpakkede landsbyer ud på hoved-
loddet og man kunne opnå offentlig støtte
hertil. En betingelse var dog, at der ikke blev
anvendt materialer fra nedrivningen af den
gamle gård.

Denne udflytning støttes af oplysninger
fra kirkebogen. Ved barnedåb den 24. 09.
1837 er forældrene Christen Christensen
Strangelsen og hustruen Else Hansdatter an-
ført �som udflyttere af Sønderholm�.

Sagen med sønnens overtagelse af gård-
fæstet ses ikke afsluttet i godsregnskabet.
Årsagen kendes ikke. Men det er en kends-
gerning , at familien omkring dette tidspunkt
må flytte fra gården. I kirkebogen ved datte-
ren Anemaries konfirmation 1. søndag efter
påsken i 1838 er Christen Strangelsen anført
som indsidder i Sønderholm, d.v.s. bor til leje.

Det er svært at sige, hvad der er hændt,
men grunden kunne være økonomi. Danmarks
økonomi var i 1. halvdel af 1800-tallet i en
elendig forfatning. Man kan nævne statsban-
kerotten i 1813 i kølvandet af Englandskrigen,
afståelsen af Norge i 1814, der var et vigtigt
marked for landbrugsvarer og endelig den
engelske korntold i 1815. England havde før
denne told aftaget meget korn fra Danmark.

Det fremgår af udskriften af nævnte
sogneprotokol, at matrikel nr. 24 i min barn-
dom var ejet af gårdejer Jacob Lyby. Jeg var
jævnaldrende med sønnen Aksel, og jeg har
ofte været på gården, bl.a. til børnefødsels-
dag. Det er mærkeligt at tænke på, at ens tip-
tip oldeforældre færdedes her og måske på
en måde kan siges at have �lagt grundste-
nen�.

Det er spændende for en slægtsforsker,
når slægten på den måde krydser sine spor.

Det kunne også være interessant, hvis der
blandt Bjerg - Postens læsere findes nogen,
der kan knytte slægtstråde tilbage til den
gamle fæstebonde Christen Christensen
Strangelsen.

Det burde ikke være helt usandsynligt.
Ægteparret havde mange børn, jf. nedenfor:

1. Karen Marie Christensdatter, født
1793 i Djørup,Bislev sogn.

2. Hans Christensen, født 1794 i
Djørup, Bislev sogn.

3. Christen Christensen Strangelsen,
født 1797 i Djørup, Bislev sogn.

4. Ruth Christensdatter,døbt 5. 5.
1799 i Sønderholm.

5. Maren Christensdatter, døbt 12. 2.
1801 i Sønderholm (g.m. Mourits Nielsen,
Nibe).

6. Ingeborg Christensdatter,døbt 8.
8. 1803 i Sønderholm.

7. Kirsten Christensdatter,døbt 10. 6.
1805 i Sønderholm.

8. Ane Christensdatter, født 12. 8.
1807 i Sønderholm ( min tipoldemor).

9. Mette Christensdatter, døbt 15. 9.
1809  i Sønderholm.

10. Jens Christensen, døbt 24. 12.
1813 i Sønderholm (husmand i Tostrup, si-
den gårdmand i Nyrup � matrikel nr. 4).

Det kunne være spændende, om man på
denne måde kunne knytte nye slægtstråde, og
i givet fald udveksle slægtshistoriske oplys-
ninger.

Med venlig hilsen til alle Bjerg - Postens
læsere.

Orla Mørch-Pedersen,
Gefionsvej 96, st. tv. 3000 Helsingør. Tlf.

49 26 59 08.
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Utroligt! Det er snart 25 år siden.
Det første nummer af BJERGPOSTEN

udkom i sensommeren 1977, idet Lokalhisto-
risk Forening i Frejlev-Nørholm-Sønderholm
Sogne var blevet stiftet i marts måned samme
år ved et møde som Pastor Larsen i Sønder-
holm havde indkaldt til.

 Øvrige initiativtagere var bl. a. Arne
Fristrup og Bernhard Jacobsen fra St. Res-
trup, Harald Bang fra Nørholm og Staun Dam-
borg og Niels Østergaard fra Sønderholm. De
nævnte mænd indgik da også (nærmest auto-
matisk) i foreningens første bestyrelse.

I den lokale presse kunne der læses gan-
ske lidt om den ny forening, og jeg bemær-
kede Harald Bangs navn, ham kendte jeg lidt
til; han var jo også i gang med at udgive den
senere så kendte �Nørholmsbogen�, så jeg
standsede ham en dag på Nørholm Villavej
og spurgte om jeg kunne blive medlem?

Jo, om jeg kunne, sådan lød svaret.
Og nu gik det slag i slag: Jeg modtog

bestillingsordre på Nørholmsbogen, første
nummer af BJERGPOSTEN plus et
giroindbetalings-/medlemskort.

Så var der lokalhistorisk foredrag ved
lærer Peter Jørgensen fra Svenstrup, og jeg
gik til foredraget som var  på Nørholm Skole.
At det samtidig var generalforsamling - MÅ
være gået op for mig, eftersom jeg blev valgt
ind i bestyrelsen.

Det blev til bestyrelsesmøder, rigtig
mange. Da Lokalhistorisk Forening ikke
havde lokaler, foregik møderne på tur hos de
enkelte medlemmer: Hos Svend Stoffersen,
som også var indtrådt i bestyrelsen, fik vi al-
tid hjemmebagt brød med en god lagret
Danbo; hans fortid som mejerist fornægtede
sig ikke. Hos Fristrup også altid noget godt
hjemmebagt, hos Laurits Ullits gammeldags
æblekage, en sommeraften i Bangs have var
det friske overskårne jordbær med letsødet
piskefløde og hos mig selv var det smørre-

BJERGPOSTEN ER HER FOR 25. GANG

brød med specielt pålæg. Lad det være sagt
omgående, det var en ren mandeverden, ko-
nerne  stod for den lille anretning. Det har
heldigvis ændret sig lidt.

Jo, en mandeverden, men bestående af
brave, hæderlige og bestemt også kreative
mænd med dertil et stænk af stivsind. Det
gjaldt også senere folk som Gunnar Duus fra
Frejlev, Leo Langeland fra Restrup og Peter
Simonsen fra Sønderholm.

Jeg var noget forundret over så lidt struk-
tur der var. Tiden gik med at fortælle skrøner
i øst og vest, det nærmede sig ligefrem slad-
der af venlig karakter! Det skulle nu nok alli-
gevel være sådan. Vi skulle lære hinanden at
kende, finde ud af i hvilken grad vi måtte sidde
inde med en historisk viden og til hvad den
så skulle bruges. En rollefordeling var nød-
vendig - rent arbejdsmæssigt. Det faldt på
plads.

Niels Østergaard blev formand og med
ansvar for slægts- og familietavler med sær-
deles nøjagtige data, fødselsår etc., ja selv
matrikelnumre og skødeoverdragelser. Tilsy-
neladende et tørt materiale, men uundværligt
for vi andre, når vi var i gang med at under-
søge noget. Østergaards lister var og er et
eminent stykke arbejde.

Arne Fristrup, Harald Bang og Bernhard
Jacobsen havde en almen historisk viden:
Kongerækker, sten- og jernalder og naturlig-
vis det lokale. De var flittige skribenter i
BJERGPOSTEN.

For Fristrup blev BJERGPOSTEN en
hjertesag. Han redigerede den, og gjorde det
fantastiskt; det ser jeg nu ved en
gennemkigning af bladet. Det fik meget fin
omtale i bl. a. Aalborg Stiftstidende. Blev
udnævnt til at være en historisk årbog, og ikke
blot et medlemsblad. Flot.

I det hele taget var alle jævnligt skrivende
penne i bladet, Sven Stoffersen i særdeles-
hed. Ligeledes skrev Harald Bang, Bernhard
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Jacobsen og Niels Østergård flere gode ar-
tikler.

Jeg selv gik i marken med en båndopta-
ger og lavede en del portrætter. Der ligger
faktisk et lille stemmearkiv i foreningens lo-
kaler; måske er det en ide at genoptage dette
arbejde?

Lokalhis tor isk
Forening var uden lo-
kaler de første år, så
indsamlede arkivalier
såsom fotos, slægtsbø-
ger, beretninger,
skødebreve osv. lå
rundt om hos de re-
spektive bestyrelses-
medlemmer. Flere ste-
der måtte feriekufferter
tages i brug når skuffe-
plads og skabsplads
var opbrugt. Det var
noget af et syn. Alle
stønnede efter et fast
lokale.

Alligevel var der
energi til at arrangere
ca. 4 medlemsmøder
årligt, udgive Bjerg-
posten (Som nu blev
trykt på Nibe Avis og
fik et tidssvarende
kvalitetspræg). Der var
også kræfter til at gå
ind i nogle større udad-
vendte opgaver, hvor
jeg bl.a. husker en flot
udstilling om vind- og
vandmøller på egnen
gennem tiderne. Udstil-
lingen var opstillet i
forretnings- og lager-
lokaler i den netop ned-
lagte brugsforening i
Tostrup.

Og vi kørte en
langvarig, men positiv sag med menigheds-
råd og kirkeværger, især om bevaringsvær-
dige gravstene på sløjfede grave på kirkegår-
dene. Det udvirkede en fælles �Bestræbelses-
aftale�. Resultatet heraf kan ses i dag med de
specielle pladser som er indrettede til disse
gravsten på egnens kirkegårde.

Bjergposten nr. 2 fra 1978
Den eneste lidt afvigende forside i 25 år - måske skal vi til at være lidt mere

kreative
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Skovejer Bernhard
Jacobsen

Fristrup overlod det til mig at føre for-
handlingerne; han ville gerne se en anden form
for strategi, som han udtrykte det. Pastor Lar-
sen fra Sønderholm var en vigtig brik; han
var meget imødekommende overfor vore øn-
sker.

1980 rykkede foreningen ind i beskedne
lokaler i kælderen på Frejlev Skole og for
første gang så vi arkivalierne samlet på eet
sted. Vi havde i spøg ymtet noget om at be-
styrelsesmedlemmerne rugede så meget over

deres indsamlede
effekter, at de IKKE
ville slippe dem!

Men det gik da.

Med et godt
samarbejde med den
lokale politiker, da-
værende  rådmand
Keld Andersen, var
vejen nu banet til
bedre lokaler på
St. Restrup Friskole, for endelig at havne i
de nuværende nok så fine omgivelser og
indretninger i Sønderholm.

Jeg trådte ud af bestyrelsen sidst i 1982.
Og jeg havde nået at få den oplevelse at
arbejde sammen med en lille flok pionerer
med rødder i landmands- og husmands-
kultur. Og som sagt, åbne og nysgerrige.
Deres pionerbegejstring er gået videre til en
tid med velordnede foreningsforhold og en
tidssvarende kyndighed.

Tillykke til Bjergposten og Lokalhisto-
risk Forening.

Knud Dittmer, Nørholm

Niels Østergaard
SønderholmArne Fristrup

St. Restrup

Knud Dittmer
Nørholm

Fordums aktiviteter
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Harald Bang Nielsen
Nørholm

Det er i år 25 år siden at Lokalhistorisk
Forening for Frejlev, Nørholm og Sønder-
holm Sogne blev stiftet.

Det hele startede med at pastor L. P.
Larsen i Sønderholm besøgte ældre folk på
egnen og lyttede til hvad de kunne fortælle
om gamle dage. Det han hørte skrev han ned.
Pastor Larsen duplikerede et hæfte med disse
fortællinger som han uddelte til interesserede.
Hæftet blev læst af mange og Pastor Larsen
indkaldte så til et møde i Sønderholm Præ-
stegård i marts 1977. En del interesserede
var mødt op og man besluttede der at starte
en forening, vedtog vedtægter og valgte føl-
gende bestyrelse:

Harry Nørgaard Jensen, Frejlev
Bernhard Jacobsen, St. Restrup
Arne Fristrup, St. Restrup
Harald Bang Nielsen, Nørholm
L. P. Larsen, Sønderholm
Niels Østergaard Nielsen, Sønderholm
Niels Staun Damborg, Sønderholm

Nu var foreningen der, og hvad så. Der
var på det tidspunkt ikke mange foreninger
af den slags, så vi måtte selv finde de veje vi
ville gå.

Vi fik hurtigt tilbudt en del landbrugs-
og håndværkerværktøj. Men var det et mu-
seum vi ville have eller skulle vi holde os til
billeder, protokoller og andre arkivalier? Det
viste sig hurtigt at det var billeder og gamle
skrifter der havde de besøgendes største be-
vågenhed, særligt billeder med navne havde
stor interesse. Det blev hurtigt klart at vi måtte
holde os til billeder og arkivalier.

Vi havde store problemer med at finde
egnede lokaler til opbevaring af arkivalierne.
Først blev de opbevaret hos de forskellige
bestyrelsesmedlemmer. Vi forsøgte os med
skoleforvaltningen, men det blev kun til snak.
Så kom rådmand Kjeld Andersen ind i bille-

SÅ GIK DE FØRSTE 25 ÅR

det. Han fik ord-
net det sådan at vi
som lejere fik rå-
dighed over sko-
lestuen i Restrup
Friskole.

Den 26.
marts 1983 kunne
vi derfor holde
indvielsesfest i
vore nye lokaler.
Mange inviterede
var mødt op og
der blev holdt
flere taler (se
Bjergposten nr. 7).

Som årene gik fik vi flere og flere arki-
valier som blev registreret og arkiveret og
taget frem når nogen kom for at søge oplys-
ning om et eller andet. Der blev gjort et stort
arbejde med at registrere og arkivere så vi
hurtigt kunne finde frem til de forskellige
emner. I dette arbejde deltog især Arne Fris-
trup, Svend Stoffersen, Anders Vestergård
og Niels Østergård.

Med tiden kom vi i pladsnød og det lyk-
kedes os at få plads i en tom lærerbolig ved
Sønderholm Skole. Her er arkivet stadigvæk,
og pladsnøden også.

Vi har gennem årene fået samlet en del
apparatur som kopimaskine, båndoptager,
mikrofilm fremviser, kamera og på det sene-
ste også en computer, men det vil jeg lade
vores nuværende formand fortælle om.

Harald Bang Nielsen
Nørholm 2001

Harald Bang
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Malkemaskinen kom til Sønderholm i
1936. Grunden dertil var, at far ikke kunne
sove om natten på grund af at hans arme sov
og det gjorde ondt.

Finansieringen var let idet der blev solgt
en stor rødskimlet belgier-hest til tyskerne,
som var i fuld gang med mobiliseringen. He-
sten kostede 1100 kr. og det var det far skulle
give for malkemaskinen, som hed �Benzona�.

Købet af malkemaskinen rygtedes hur-
tigt i byen, så da endelig dagen kom hvor den
skulle i gang, mødte alle landmændene op for
at overvære sceneriet. Det var ikke få kom-
mentarer der kom fra de fremmødte:

�Nu får du 4. klasses mælk�
�Nu kommer der yverbetændelse og tre-

DA MALKEMASKINEN KOM TIL SØNDERHOLM

pattede�

Far anbefalede malkeanlægget til mange;
jeg vil tro til omkring 20 landmænd. For hvert
anlæg der blev solgt på hans anbefaling mod-
tog han reservedele for 25 kr., så da krigen
kom var han godt garderet.

Der gik ikke ret lang tid til den næste
malkemaskine kom til byen og derefter gik
det hurtigt. I løbet af en 5 � 6 år havde de
fleste landmænd et anlæg. Jeg vil regne med
at en af grundene til at det gik så hurtigt var,
at det var nemmere at få en karl, hvis de ikke
skulle håndmalke.

Sønderholm, december 2000
Erik Quist

GREGERS KRISTENSEN MORTENSENS ERINDRINGER

Gregers Kristensen Mortensen, der
var født i Sønderholm i 1862 som søn af
Morten Kristensen og Karen Kirstine
Gregersdatter, og død i Simested i 1947.

G. K.Mortensen blev uddannet som
lærer og havde embede i bl. a. Guldager.
Endvidere var han organist i Simested
kirke. Han har skrevet meget detaljeret
om livet i og omkring Sønderholm i slut-
ningen af 1800-tallet.

Disse håndskrevne beskrivelser er
bevaret og er renskrevet af et af G. K.
Mortensens oldebørn, Hanne Kudahl,
som velvilligt har stillet materialet til rå-
dighed for vort arkiv.

Vi bringer her uddrag af G. K. Mor-
tensens erindringer.

Gregers Kristensen Mortensen
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Jeg er født den 28. November 1862 på
Sønderholm mark mellem Nibe og Aalborg.
Sønderholm ligger i en dalstrækning mellem
Vandtrangs  bakker og  Vidhøje, hvor førhen
milepælen stod. Herfra var der ca. 1 mil til
Nibe og 2 mil til Aalborg. Byen har vel sit
navn efter naturforholdene i den omtalte dal-
strækning mod nord til Nørholm, og her i
denne dalstrækning har der tidligere været
vand, hvorom disse 2 holme har hævet sig.
Min faders gård lå altså udflyttet  fra byen.
Sønderholm station ligger på vor gårds mark.

Det første jeg med bestemthed ved at
kunne huske fra min barndom, var en begi-
venhed, som indtrådte den dag, jeg fyldte 6
år. Men jeg vil begynde min fortælling godt
en måned forud for denne dag.

Hjemme i gården havde min bedstemo-
der (faders moder) sin aftægtslejlighed i det
vestre hus, hendes vinduer var mod vest, så
hun derfra kunne se noget af byen og kirken.
Den 17. Oktober 1868 var der trolovelses-
gilde inde hos min bedstemoder, idet hendes
datter Kjesten, min faster, der var forlovet,
nu skulle giftes med Kristian Munk, der havde
købt et boelsted i Nyrup.

Min fader og en anden mand havde væ-
ret hos præsten for at få ordnet tillysningen
(den gang skulle der ikke så mange attester
til som nu). Som de nu var  kommet hjem og
sad i bedstemoders stue, trak der et vældigt
uvejr hen over egnen med torden og lynild.
Med et kom der et vældigt tordenskrald med
lyn i det samme. �Det slog ned�, sagde min
fader, og ser i det samme ud af vinduet. Da
ser han den sorteste røg vælte op af
præstegårdsladen fra mønningen (rygning på
stråtag) i hele dens længde.

Vor karl, der var i marken tillige med flere
andre, måtte af sted til ildebrand. Min moder
blev så forskrækket over det vejr og den
brand, at hun blev syg og måtte gå til sengs.
To dage efter den 19. Oktober nedkom hun
med en dreng, det var min yngste broder, der
fik navnet Kristen efter min bedstefader. Der

havde vist været et par Kristen�er før, men
de var døde som små.

Så husker jeg ikke mere om disse dage,
men så kom den 28. November 1868, da jeg
fyldte 6 år. Den dag holdt faster og Kristian
Munk bryllup. Gildet var ikke stort , vi sad
og spiste middag inde i bedstemoders 2 stuer.
Pladserne ved bordet var så optagne, at der
ikke var plads til mig, jeg måtte sidde inde
ved kakkelovnen ved mit lille bord på en
skammel og spise af mit lille fad.

Da jeg blev lidt større, fandt jeg let til
Nyrup, et par km borte, for at besøge min
faster, hende kunne jeg godt lide. De var
begge arbejdsomme og sparsommelige, Ste-
det var meget forfaldent og ude af drift, men
Kristian Munk fik snart skik på sagerne og i
årenes  løb fik han ombygget det hele til nyt
og købte mere jord til og blev en holden mand.

Så erindrer jeg ikke mere fra mine første
år, før den dag, jeg skulle i skole. Vi boede,
som før omtalt ude på marken vel ca. en god
km fra byen. Det var regnvejr den dag, min
moder fulgte mig til skolen. På den tid havde
kvinderne et klædningsstykke, der kaldtes en
spencer, og vel som følge af regnen havde
jeg fået en sådan på uden over.

En anden dag, jeg var i skole, havde jeg
et andet af min moders klæder på, og en mand,
jeg traf på vejen, spurgte mig, om jeg kunne
passe alle min moders klæder. Det var jeg
ked af at høre tiere, og derfor ville jeg ikke
siden hen have noget af min moders sager på.

Vi havde en karl hjemme, Jens Chr. Jen-
sen, han havde  tjent os i 7 år, først i 4 år og
senere 2 gange til. Han var  omtrent på alder
med fader, og de havde været i krigen sam-
men i 1864. Ved krigens slutning kom de hjem
i soldatertøjet, frakkerne ville de ikke bruge,
dem måtte mine  søskende og jeg slide op,
når vi var fårehyrder og til skole for mit ved-
kommende, det var godt, solidt tøj, de var af,
og det varede mange år, inden de blev op-
slidt.

Vi børn hjemme var ude at passe på få-
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rene, når jorden var bar fra februar til maj-
dag. Den dag kom fårene altid i tøjr, og det
var en stor herlighed, så var det bare at flytte
dem en tre gange om dagen, men senere kunne
også dette blive besværligt at huske og ud-
føre, thi så kom køerne ud og  unghøvederne,
samt hestene, så  var der meget at flytte da-
gen igennem, hvortil også kom mange andre
bestillinger, som børn kan udføre.

Når vi nu gik ude i marken med fårene
eller i heden, hvoraf et stykke grænsede til
marken, hændte det ikke så sjældent, at et får
fik lam derude. Lammet måtte da bæres hjem.
Det var ikke altid let at transportere lammet,
da fåret i høj grad besværliggjorde bevæ-
gelserne fremad. Men besværlighederne over-
vandtes, thi der var noget godt i vente. Det
var nemlig skik, at når et får fik lam ude, fik
hyrderne et kogt æg til mellemmaden, når det
var et vædderlam og 2 æg når det var et gim-
merlam. Traf det, at et får fik 2 lam ude, var
der jo æg til flere dage. Af de lam, der døde i
fødselsperioden, fik vi børn skindene, men
vi skulle selv tage dem af. Slagteren i byen
gav 4 skilling (8 øre) for et skind. Vi måtte
nødvendigvis hjælpe hinanden med at tage
skindene af. Heraf er det nok talemåden kom-
mer. �når du vil holde, mens jeg flår, skal

du få de halve af  de penge,
jeg får�.

Når vi var i heden med
fårene, plukkede vi revlinger
(sorte bær ris) og lavede  li-
mer (koste).Et år havde vi så
mange limer, at vi havde en
mand en dag til at binde dem
sammen, der blev et helt læs,
der blev solgt i Aalborg. Se-
nere hen kunne jeg gøre
limerne helt færdige til brug.
Dengang var piassavakost-
ene kun lidt kendt, i staldene
brugte vi rislimer, som vi selv
lavede af ris, vi skar i heden i
70�erne.

Hvorledes det ellers gik  den første dag i
skolen, erindrer jeg ikke. Efter en tids forløb
kom vi til at regne i regnebogen, da blev jeg
højst forundret, thi Per Smed havde en søn i
skolen på min alder, og han kunne lægge tal
sammen uden besvær, det kunne jeg ikke.

Jeg husker, at skolen var gammel med
murstensgulv, og inden for døren var stenene
trådt i stykker, og der var et stort hul, og så-
ledes flere steder. Vinduer og døre var skrø-
belige, og en dag var der slået en dør for et
vindue. Dog vedblev de at  reparere på det
gamle, thi det varede nogle år, inden der blev
opført en ny skolebygning.

De første dage jeg var i skole i den nye
var lige efter sommerferien. Lærer Jensen
sagde til os, at nu måtte vi ikke hviske, thi
hvor der var fjællegulv, kunne den mindste
hvisken høres.

Skolestuen var stor, der var mange borde.
Kakkelovnen stod midt på gulvet og bordene
stod i hesteskoform, som der siges, fra væg-
gene af og ud i rummet. Pulten stod i sydøst
hjørnet ved et vindue, her var der en krog,
hvor pulten så at sige ikke tog nogen plads
op. Der blev nemlig et stykke mur af den
gamle skole bevaret i sydsiden, den mur gik
lidt ind i skolestuen og dannede foroven en

Sønderholm Hedevej 20
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pal eller hylde, hvor der kunne ligge mange
forskellige genstande.

Ved østre side af kakkelovnen stod det
brede bord. Hen ad midten af dette bord var
der nogle huller, her opstillede læreren et sta-
tiv, hvorpå han ophængte forskrifter både med
tal og bogstaver i hele bordets længde. Her
sad vi så, ved begge sider af bordet, når vi
skulle skrive og skrev efter forskrifterne i de
første år.

Forskrifterne var store og nummererede,
vi skulle gennemgå dem alle efter nummer-
orden. � Det var meget skik, at den dag yng-
ste klasse var i skole, var der om vinteren
også en del af drengene af ældste klasse, de
havde da deres plads ved det brede bord, der
var fladt, medens de andre borde var skrå.

Nogle af disse store drenge blev ofte af
Jensen sat til at høre de små børn i læsning,
regnestykker etc.

Lærer Gerhardt Jensen, født 12. Juni
1822, der var lærersøn fra Frejlev, dimitteret
fra Snedsted Seminarium 1845, var  ved min
skoletids begyndelse i sin bedste alder  ca.
47 år. Han røg meget tobak i skolen, Som
regel fortalte han bibelhistorie for os den sid-
ste time om eftermiddagen, han tændte så sin
pibe, medens han fortalte.

Da jeg senere kom til at bo for mig selv,
kom jeg  i tanke om, hvorledes Lærer Jensen
satte tørvene, når han fyrede i kakkelovnen,
og det kom mig til gode. Lærer Jensen havde
ord for at være en dygtig lærer, men han slog
tit og hårdt, rebtampen (tov ende) var sæd-
vanlig i jakkelommen og den kom jævnligt
op. Riset og spanskrøret var heller ikke nå-
dig at stifte bekendtskab med, men det hørte
jo tiden til. Lærdommen skulle jo for en del
bankes ind. Således havde den tids menne-
sker modtaget den fra deres fædre, og de tro-
ede det var rigtigt, når børnene ikke ligefrem
blev slået til krøblinge, hvad der måske nok
kan fremvises eksempler på.

Der var dog nogen retfærdighed i Jen-
sen. Når vi havde gået i skole en lille tid, fik

vi lektier for, både i læsebogen og bibelhi-
storie, til at lære udenad. Vi havde fra timens
begyndelse begge disse bøger opslåede oven
på hinanden. Lærer Jensen satte sig så på
bænken ved siden af hver enkelt, og når vi
var færdige med at remse lektier op, satte
Jensen et mærke med blyanter i bøgerne til
næste lektier, og så til den næste. Når de store
drenge havde hørt en af os, skulle vi hen til
lærer Jensen og sættes lektier for.

På den tid kunne de fleste børn læse fly-
dende i en bog i syvårsalderen. Der var mange
børn i Sønderholm skole i 1870�erne. Det
varede længe, da der var mange børn i klas-
sen, og de største drenge og piger måtte un-
dertiden hjælpe til med at høre både på lek-
tier og boglæsning. I de sidste år, jeg gik i
skole, måtte jeg jævnligt hjælpe til. Jeg var
ellers ikke  i lærer Jensens �Kridthus�, men
jeg husker, at min fader tit kørte med ham til
Nibe og Aalborg. Således var det en dag be-
stemt at Jensen skulle køre med min fader til
Nibe, jeg havde da fået lov til at komme med.
Noget over middag til den bestemte tid holdt
vi uden for skolen, Jensen kom ud, halvt på-
klædt, han havde lige straks været i tøjet, men
så havde hans kone sagt, at der skulle være
begravelse samme eftermiddag.

Der skulle begraves et barn, det havde
lærer Jensen glemt. Så måtte vi køre til Nibe
uden Jensen. Engang var lærer Jensen kø-
rende med os til Aalborg, da gav Jensen mig
ved hjemkomsten �Grims eventyr� i en bog
på ca. 300 sider, denne eventyrbog læste jeg
igennem mange gange.

I de første år i skolen var fagene  reli-
gion, skrivning og tegning. I øverste klasse
kom historie, geografi og skriftlæsning til.
Gymnastik havde vi kun en enkelt gang, som
jeg husker. Det var nærmest for morskab og
måske for at udfylde et kvarter.  Skole-
bordene var rykket lidt tilbage, Jensen sad
på et af bordene og kommanderede efter
bogen.  Vi havde nogle stående øvelser på
skolegulvet, armsving og dybe knæbøjnin-
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ger, så faldt vi omkuld og væltede hinanden,
vi lo og Jensen lo. Mens vi sad i dyb knæ-
bøjning, husker jeg, at Jensen tog en træsko,
som der ingen mangel var på i skolen, så
blev der rigtig morskab.

Skriftlæsning havde vi, vistnok hver lør-
dag formiddag. Den bestod deri, at hver to
børn fik et af Jensens gamle breve at læse.
Det var breve, samlet på flere år og numme-
rerede efter sværhed, som hans gav os at læse
to og to sammen. Senere satte Jensen sig midt
på gulvet på en  trappe, der var i skolen, så
kom vi op par efter par og blev hørt. De der
var dygtige til at læse, kunne skifte brevene.

Geografi timerne forløb således.: Land-
kortet hang på væggen, drengene stod på det
brede bord i 3-4 rækker, pigerne foran på
gulvet. Én eller to af de øverste drenge stod
på gulvet med en stok og pegede på kortet.
Vi skulle så have lært navnene på byer, bjerge
og floder. Hver af os fik da opgivet et navn at
skulle huske. Imidlertid var Jensen ude at
fodre og vande sine kreaturer. Når han kom
ind, begyndte eksaminationen. Den elev, Jen-
sen pegede på, skulle nævne det opgivne navn
på et bjerg, en by eller flod, og således til
dem alle. Navnene var jo tit blevet meget for-
vanskede, men det gik ikke så nøje til, for
det skulle gå stærkt.

Der udkæmpedes mange kampe på det
brede bord, medens degnen var ude, tit blev
en eller flere skubbet ned, og da vi greb fat i
hinanden, kom flere med ned. Der kunne let
være sket skade på denne måde. Drengen,
der agerede lærer, måtte med kæppen bringe
orden i rækkerne.

Min fader skal have udtalt sig med, at
han anså det for en lykke, at der i vor familie
ikke fandtes krøblinge, sindssyge, blinde,
døvstumme, åndssvage, selvmordere eller
straffede personer, så vidt han vidste. Hertil
kan dog bemærkes, at hans førnævnte farbro-
der, gårdejer Niels Mortensen, i Sønderholm,
i visse perioder af sit liv led af storhedsvan-
vid og var flere gange i spændetrøje.

Med hensyn til straffede personer skal
man være varsom i sine udtalelser, eftersom
jeg har hørt sige, at mangen én , der går fri,
kan måske være mere skyldig end en straffet
person, hvis ellers vi tror på sætningen. �De
små tyve hænger man, de store lader man
løbe.� Men i øvrigt kan det godt betragtes
som en stor  nåde, at en familie er befriet for
ovennævnte onder, og det skulle afføde tak-
nemmelighed.

Ved den første folketælling, jeg kan hu-
ske, skulle min fader være med til at tælle.
Der skulle tælles i hjemmene og i ethvert  hus
skulle indskrives. Det var en oplevelse for os
børn. Min fader havde været tidlig på farten
og kom nu på turen rundt til vores gård. Han
kom ind og satte sig for bordenden på sin
sædvanlige plads ved køkkendøren. Så spør-
ger han om alen stokken, den lå som  sæd-
vanlig over køkkendøren på gerigten, men nu
var den der ikke. Jeg tænkte så, den skal han
have til at pege på os med, når han tæller os.
Alenstokken blev bragt til veje, og det viste
sig så, at han skulle bruge den til at slå stre-
ger efter på papiret, thi dengang brugtes der
ikke trykte skemaer, men almindelige hvide
ark.

Min fader ville gerne gå på jagt. Gevær,
jagttaske og krudthorn var altid i god orden
ved jagttidens begyndelse, så kom Poul Lar-
sen ude i byen , han var lige så ivrig en jæger,
de fulgtes altid ad på jagt. Den gang var jagt-
området begrænset, når undtoges Restrup
gods� jorder. Folk i almindelighed havde på
den tid ikke aflyst. Poul Larsens og os var
noget i familie, min moder og Sidsel var
søskendebørn.

Vi havde hjemme en daglejer til at tær-
ske om vinteren sammen med karlen, der al-
tid ville have optærsket til 1. Marts, thi ellers
måtte han høre derfor af de andre af byens
karle. Denne daglejer var for det meste hus-
mand Niels Kristian Levisen af  Sønderholm.
Han var en dygtig og ihærdig arbejder, der
var værd at have og rar tillige med. Han mødte
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om vintermorgener på arbejde ved 6 tiden.
Som oftest var vi ikke oppe, men så råbte
han ved vinduerne: �Hvad, ligger I og snuer
endnu? Vil I nu komme op. Nu skal jeg gå og
fryse ��. Han havde gået 2 km, men han
ville ikke i laden at tærske, før karlen kom
med.

Endskønt han havde langt at gå til ar-
bejde, var han utrættelig i arbejdet, men mørke
veje og dårlige veje ænsedes ikke forhen i
tiden. Da var det, som en 70 års mand sagde,
da de unge rådede ham til at tage en bil hjem
fra stationen (nutiden 1934), �Nej, jeg er så
gammel, at jeg har lært at gå.�

En anden mand på 72 år skulle til stati-
onsbyen ca. 3 km. Da han kom hjem, spurgte
hans 25-årige søn, �Gik du til stationen� (der
var på dette stykke vej rutebil), �Ja,� sagde
faderen �og hjem igen � spurgte sønnen for-
undret, �Ja � sagde faderen . �Det ville jeg
ikke ret gerne have gjort� sagde sønnen.

Der ser vi forskellen på før og nutiden.
Den er svær for ældre mennesker at forstå
og ikke just glædelig.

Det var vist den 12. Januar, at det var
lærer Jensens fødselsdag. Den dag gav han
chokolade, serveret i skolestuen. Det var

Her på Tjelevej boede Niels Chr. Levisen
Foto fra ca. 1925

Således husker
jeg, at vi et år gav
ham en lang pibe,
den gik han så og
røg af, medens cho-
koladen blev druk-
ket. Nu traf det sig
et år, at jeg ikke
havde givet noget til
gaven, grunden der-
til ved jeg ikke, men
min fader ville ikke
give mig penge der-
til. Nå, kopperne
kom på bordet, den

gang var der ikke så store dikkedarer som
nu. Børnene blev placeret ved bordene og
chokoladen kom ind. Men jeg og en anden
dreng blev stående, vi ville ikke til bords. Så
kom degnen, greb os i kraven og trak os hen
til bordet  Jeg sagde så, som det var, at jeg
ikke havde givet til gaven,  �Aah�, sagde Jen-
sen, � her gør vi ingen forskel, men så må I
heller ikke gøre forskel med eders lektier.

Da jeg kom hjem og omtalte, hvorledes
fødselsdagen i skolen var gået, skældte min
moder noget ud på fader, fordi han havde
nægtet mig de småskillinger til gaven. Nu bag
efter blev han også noget ked af det selv.

Moster Line, hvis mand faldt i krigen
1864, havde en søn Gregers Peter, der var et
par år ældre end mig. Hun boede i stuehuset
af den gamle gård, der havde ligget nord for
landevejen, men nu bygget op syd for lande-
vejen. En gang havde jeg lejlighed til at er-
fare, at min moster Line havde nemmet no-
get af den nyere tids opdragelseskunst.

Skønt udenadslæren i skolen dengang var
det eneste der duede efter folks mening, syn-
tes min moster alligevel ikke om den, i hvor-
alt hun ikke kunne komme udenom, fordi læ-
reren brugte denne metode. En morgen, jeg

nemlig skik, at vi gav
læreren fødsels-
dagsgave.
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skulle til skole, var jeg inde hos moster Line
et ærinde for min moder. Gregers Peter og
jeg kunne så følges ad, de par minutters vej
til skolen. Min moster ville dog for en sikker-
heds skyld høre  Gregers Peter på lektien.
Det skete på den måde, at hun lod ham læse
lektien i bogen. Det kunne han gøre flydende
uden at læse fejl, og dermed betragtede hun
det som afgjort, at han kunne sine ting.

Metoden var sikkert god. Jeg hørte hel-
ler aldrig, at der var noget i vejen i skolen
med Gregers Peter for lektiernes skyld, end-
skønt Jensen var ret striks med overhøringen.

Min fader kom meget omkring at spille.
Jeg husker, når han gik med violinen i en sort-
broget kalveskindspose. Da denne gik til,
brugte han en voksdugspose. En gang havde
han købt en clarinet, brugt, men vist et godt
instrument. Den skulle jeg så til at blæse på.
Men hvem skulle lære mig det?

Der var ikke andet for, end at jeg måtte
op til Søren Gylling i fattighuset. Han besku-
ede clarinetten fra alle sider, prøvede den og
udtalte, at instrumentet sikkert var godt nok,
men det, at lære mig, kunne han ikke have
med at gøre, så måtte jeg gå hjem med den
besked. Hvor clarinetten siden blev af, hu-
sker jeg ikke. Hvorfor ville Søren Gylling ikke
tage mig i lære? Måske kunne han ikke no-
derne. Den tids landsbymusikanter spillede
mest �Vild� spil. Måske han også kunne have
andre grunde. Den vigtigste grund var sik-
kert den, at han ikke var ret meget hjemme i
Sønderholm. Han rejste om til markeder og
spillede. Blandt andet ved jeg da, at han  var
en sikker gæst på Navnsø marked og flere
steder. Han spillede også til dans. Han og hans
kone spillede undertiden til dans sammen, de
stod begge og spillede med pibe i munden.

Min fader lærte som soldat i København
1855 ved l.ste Jægerkorps (de grønne jægere).
1.ste Jægerkorps var stiftet den 1. Juli 1842,
populært kaldet Kasteljægerne, da korpset var
indkvarteret i Kastellet i København. Den 3.

Januar 1860 blev det omdannet til 20.
Infanteribataljon.

I 1861 blev bataljonen forlagt til Slesvig
på grund af urolighederne mod syd. I 1863
blev den formeret til et regiment på 2 bataljo-
ner. Den 14. April kom regimentet til
Dybbølstillingen. Efter krigen fik 20. Batal-
jon (regimentet) garnison i Århus. Fra Århus
kom bataljonen i 1913 til Slagelse, hvor den
lå, indtil Hærloven af 1922 bragte den til Vi-
borg.

Indkaldelsesordren lød på, at han skulle
møde i Frederikshavn ved København. Han
var født 1832, var altså ved indkaldelsen ca.
23 år. Han stod vagt ved Citadellet en aften,
som hans tur bød. Da kom arveprins Ferdi-
nand forbi. Nu skulle min fader jo have præ-
senteret gevær, (eller råbt vagten ud), men
han glemmer det hele.

Når han fortalte det, sagde han, at han
ikke kunne begribe, hvorledes det var gået
til. Arveprinsen sagde: �Men Gud bevar os
mand, hvad tænker De på, kender De mig
ikke�. Min fader var klar over, at det var  rent
galt og svarede hastigt, �Jeg tænkte på hjem-
met Deres kgl. Højhed�. �Er De gift� spurgte
arveprinsen. �Ja�, svarede min fader, som
sandt var. �Nå,� sagde arveprinsen, �Vogt
Dem for de små hunde, de store bider ikke�;
dermed gik han. Min fader var efter denne
advarsel vis på, at pligtforsømmelsen ikke
for ham ville få slemme følger.

De følgende sider viser afskrifter af do-
kumenter udfærdiget i anledning af, at G. K.
Mortensens bedstefader, Morten Krestensen,
overtager Sønderholm Hedevej 20 som fæ-
stegård i 1836. Afskrifterne er ligeledes en
del af G. K. Mortensens Erindringer.
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Afskrift:

Conditioner hvorpå den gård udflyttet fra Sønderholm by med tilliggende jord-
ejendomme af  hartkorn 5 Tdr. 4 Skp. 3 Fjerdk- ½ Alb. som Christen Christensen eller
Strangelsen har haft i fæste og nu har afstået, overdrages Christen Mortensen fra Klitgård i
fæste på livstid.

1:  Gården tiltræder han straks og sætter bygningerne i forsvarlig stand i indeværende
sommer, således at disse ved lovligt syn uden mangler kan ham overdrages, til hvilken repa-
ration han nyder 3 træer til rem, et tylt småtræer og 1 tylt brædder, som han selv henter i
Aalborg og 4 tylter spirer til lægter, som han  henter i skoven, samt Espetræ til fornødent
staver træ fra dyrehaven og endelig 6 los halmtag her fra gården. Foruden den besætning af
1 hest, vogn, plov m.m., som  Christen Strangelsen afleverer, erholder han 90 Rdl. sedler til
anskaffelse af 3 forsvarlige heste. 30 Rdl. til  hjælp til anskaffelse af en ny vogn, 5 Rdl. til
plovens  forbedring og et  træ udvist i skoven til gavningstømmer.

2:  Til sæde- og fødekorn samt til hestefoder erholder han 10 Td, 6 Skpr byg og 20 Tdr
havre samt 1 Td rug og 1 Td. byg månedligt i 5 måneder fra den 1.april at regne og endelig
fornøden halmfoder til hestene nu i foråret.

3:  Fæsteren er fri for hoveri indført 1. November dette år fra hvilken tid  han forretter
hoveri lige med de andre i byen i overensstemmelse med hoveribestemmelserne.  For land-
gilden frigives han i indeværende år og for skatterne skal han også være befriet for januar og
april kvartaler dette år, men fra den tid udreder han samme og nyder ingen  godtgørelse efter
forordningen af 15.april 1818 § 5. Brandkontingent indbefattes under skatterne.

4:  Penge og korn leveres ikke i forskud, og besætningsdelene blive ligesom at anskaf-
fes og indsættes i gården at betragte som Godsejerens uindskrænkede ejendom, indtil det
ved syn med gården er ham lovligen overleveret, hvoraf følger, at han ikke må handle mid-
lertidig dermed eller forvandske noget deraf.

5:  I årlig afgift af ejendommen svarer han, foruden hoveriet 1 Td. 4 Skpr. byg, 1 Td. 4
Skpr. Havre godt og renset korn samt penge 4 rbd. sølv på samme måde som andre fæstere
på godset er underkastet.

6:  Synsforretning og fæstebrev bekoster fæsteren i det hele.

7:  For indfæstning er fæsteren frigivet.

                                                                 Restrup d. 10. Marts 1836

                                                                  R. Roulund.
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Afskrift:

Carl Gottfred Lynge, virkelig cancelliråd, byfoged i Nibe og herredsfoged i Hornum-
Fleskum herreder og Harclius  Arntzen, krigsassesor by �og herredsskriver sammesteds
gjør vitterligt, at år 1837 lørerdagen  den 14. Januar formiddag klokken 10 blev Nibe byes
og Fleskum herreders ordinære ret sat og administreret af den ordinære retsbetjent by- og
herredsfoged Lynge og protocollen ført af by- og  herredsskriver, krigsassesor Arntzen ved
Hreyler i overværelse af vidnerne, købmand  Jacob Færch ved Jens Brøndum, guldsmed F.
Klitgård ved Niels Dreier, stolemager Haller og fisker Christen Møelbye ved  Niels Klitgård
alle af Nibe, hvor de mødte sognefoged Jacob Suldrup og gårdmand Poul Hansen begge af
Grydsted som inden 3die forrige måned er udmeldte til at syne og taksere anmeldte fæste-
ejendomme under  Restrup Gods i overensstemmelse med forordningen af 8.juni 1787 i
anledning af  sammes overdragelse til nye fæstere, og fremlagde en af dem den 10.d forrige
måned afholdt syns- og taksationsforretning, hvilken de begærede at måtte afhjemle. Den
fremlagte forretning blev taget til indlæmmelse sålydende: År 1837 den 10. Januar mødte vi
undertegnede sognefoged Jacob  Pedersen og gårdmand Poul Hansen begge af Grydsted
ifølge  retten . Udmeldelse af 3die i forrige måned i den gård udflyttet fra Sønderholm på
Restrup Gods som Christen Christensen, Strangelsen sidst har haft i fæste og nu skal over-
drages i fæste til Christen Mortensen, for at afholde en syns- og taksationsforretning i over-
ensstemmelse med forordning  af 8.juni 1787.

Ved forretningen var tilstede på Restrups ejere Hr. Auditeur Roulunds vegne, Forvalter
Hvilsom, så var også den tiltrædende fæster Christen Mortensen nærværende. Vi foretog
først besigtigelse af gårdens bygninger og befandt:

1:  Våningshuset bestående af 10 fag  bygget af ege-og fyr undertømmer, fyr over-
tømmer, klinede vægge, tækket med stråtag på lægter, indrettet fra vestre ende således: 2
fag til storstue, 4 fag til  dagligstue og forstue med 4 alkovesengesteder, 1 fag til køkken
med skorsten og bageovn, 3 fag til bryggers, 6 fag er loft og huset er forsynet med for-
nødne vinduer og døre med hængsler og lukkelse.

2:  Et hus sønden i gården på 14 fag af samme materialer som våningshuset med et
udskud til nordre  side for 3 fag til lade og tærskelo.

3:  Et hus østen i gården 9 fag af samme materialer som våningshuset med  et udskud til
nordre side for 3 fag, de øvrige til lade, stald, fæehus og hakkelsloe.

4:  Et hus vesten i gården 8 fag til vognremisse, hønsehus og fåresti af samme bygnings-
materialer som de øvrige. Samtlige disse bygninger befandtes i god stand og uden mangler.
Gårdens besætning blev derpå antaget og  takseret således.
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En sort hest                                           3 år                          36 rdl.   sølv
En sort hoppe                                       4 år                           36 rdl.   sølv
En grå hoppe                                      15 år                           24 rdl.   sølv
En rødstjernet hoppe                          14 år                           10 rdl.   sølv
1 beslagen fjedervogn med afsæt og øvrigt tilbehør             30 rdl.   sølv
l  gammel trævogn                                                                   6 rdl.  sølv
vippeværk m/låg og spand til brønden                                    3 rdl.   sølv
1 plov m/tilbehør                                                                     5 rdl.   sølv
2 træharver                                                                               3 rdl.  sølv
l fyrbord og 2 bænke                                                                4 rdl.  sølv
Summa                                                                                  151 rdl. sølv

Foranførte besætning og inventarium anses for tilstrækkelig  til gårdens og hoveriets
drift og blev af forvalter Hvilsom overleveret den nye fæster. Til gårdens sæd udfordres
også fæsteren udleveret ved tiltrædelsen af godsejeren 4 Td rug, 10 Td byg og 12 Td havre
og i lige måde fødekorn til 4 folk, 2 sppr. rug og 2 sppr. byg til hver månedlig indtil indhøst-
ningen sidste år og foruden rugsæden som nu er nedlagt indeholder fornødne sæde- og føde-
korn for dette år i afvigte års avl som befandtes i laden. En forretning havde vi afholdt efter
vor samvittighed og bedste skønnede, hvilket vi inden thing edelig vil bekræfte.

                                                       Jacob Suldrup, Poul Hansen

På godsejerens her. Auditeur Roulunds vegne erklærer jeg mig tilfreds med denne for-
retning.

                                                        Hvilsom

Som tiltrædende fæste erklærer jer mig også tilfreds med denne forretning.

                                                        Christen Mortensen , m.f.p.

Fremlagt i retten på Hornum-Fleskum herreders thing den 1. januar 1837

                                                         Lynge.

Efter at mændene på befalet nåde var blevne forberedte, bekræftede de med lovens ed
at have afholdt forretningerne efter samvitigheder og bedste  overbevisning.

                                                         Lynge

Denne acts overensstemmelse ved Hornum-Fleskum herreders justitsprotkol bekræftes
under hænders segl

Nibe  d. 6. marts 1841                                               Lynge Hansen
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Uddrag af fortegnelse over det hoveriarbejde, som enhver Heelgårds hovbonde til hoved-
gården Restrup skal præstere, overensstemmende med landvæsenskommisær Birks
undersøgelsesforretning af 7.juni 1833, approberet ved det Kongelige Rentekammers Skri-
velse til Stiftsamtet af 22. febr. 1833.

På gårdens 9 hovmarker, som er under planmæssig dyrkning og som skulle indeholde
hver 62 tønder landgeometrisk mål, er driftsplanen ved Hoveriforeningens 1ste Post bestemt
til 5 års brug og 4 års hvile. Denne bestemmelse agtes nu forandret til 4 års brug og 5 års hvile.

Der var på nuværende tidspunkt 63 fulde Helgårds Hovninger.
Hver enkel af disse skal udføre pløje- og harvedage på brakmarken, bygmarken, efter- og

forårspløjning m.m. 10 spanddage.
Kornhøsten 3 spanddage og 16 gangdage. Møgagning 5 spanddage og 4 gangdage,

Høbjærgningen 7 spanddage og 32 gangdage.
Tærskning, kornrensning og korntransport: ½ spanddage og 61 ½ gangdage. Til alle de

arbejder, der bliver for hver hovbonde at udføre, i alt årlige:
10 spanddage til pløjning og harvning, 43,75 spanddage til forskellige andre arbejder og

161 ½, gangdage.

Fortegnelsens rigtighed attesterer

Lynge.
Nibe den 11. april 1834.

Af de arbejder, der ikke er specificeret ovenfor skal nævnes:

1:   hegns vedligeholdelse
2:   jagttjeneste
3:   skovning af træ
4:   tørveskjær, rensning og skruning
5:   brændelyngsforsyning
6:   tækkelyng at plukke
7:   staksætning
8:   materialer at køre til gårdens istandsættelse
9:   til bygningers opførelse
10:  vandsteders rensning
11:  vejes reparation
12:  kornrensning
13:  at rense møddingssteder
14:  fedevarers bortførelse
15:  tilflytning af gårdens ejer el forpagtning m.m.

NEDENSTÅENDE ER EN AFSKRIFT AF EN AFTALE MELLEM HOVEDGÅRDEN ST.
RESTRUP OG DE HOVERIGØRENDE BØNDER

SOM ANFØRT I G. K. MORTENSENS ERINDRINGER
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�Vildmosemuseet� i Brønderslev. Det var med
lidt bange anelser, vi henlagde turen til Vend-
syssel, fordi det tidligere har været svært at
lave nordenfjords arrangementer, men al tvivl
blev gjort til skamme, idet der var ca. 60 af
vore medlemmer, der deltog i turen, og det
var meget tilfredsstillende. De fremmødte fik
en grundig orientering af museets leder Helga
Sivesgård Olesen, hvorefter man på egen
hånd kunne besigtige de talrige og godt be-
skrevne effekter, som hos mange deltagere
fremkaldte erindringer fra tidligere tider, både
indenfor de fleste håndværksområder, for-
skellige huslige gøremål og de mange aktivi-
teter i mosen. De eneste kritisable punkter
var vejret og ønsket om mere plads, da vi
skulle have kaffe, begge dele noget vi ikke
rigtig havde nogen indflydelse på.

Vi deltager d. 10. November 2001 i en
landsomfattende aktivitet, hvor SLA (Sam-
menslutningen af lokalarkiver) står som ar-
rangør. Vi deltager med åbent hus tre steder:
I arkivet i Sønderholm, i Nørholm Sognesal
og i Frejlev Kirkecenter alle steder fra kl. 13.00
� 17.00. Vi fremlægger bl.a. en del lokalt bil-
ledmateriale, som vi søger yderligere supple-
rende oplysninger om. Der vil være en kop
kaffe til de fremmødte.

Der har i årets løb været afholdt 6 besty-
relsesmøder. Alle bestyrelsesmedlem- mer
har haft lejlighed til nærmere at stifte bekendt-
skab med vort edb udstyr og betjeningen af
samme. Bestyrelsen har været repræsenteret
ved de møder og aktiviteter, der har været
afholdt i kommunalt og regionalt (LANA�
lokalarkiver i Nordjyllands amt) regi.

Arkivet har været åbent 1. og 3. onsdag
i hver måned. Besøgstallet har ikke været
overvældende, men dog tilfredsstillende.

Til arkivet er der i årets løb indleveret en
del forskelligt materiale, bl.a. en del regnin-

ger fra lokalområdet, som i fremtiden kan
være en hjælp til belysning af  aktiviteter og
prisniveau på egnen. Vi takker for alt, hvad
der er indkommet (men ser gerne mere) og
ikke mindst tak for mange bidrag med stof til
�Bjergposten� , alt vil blive anvendt om ikke
nu så senere.

Henvendelser udefra har været stigende.
Vi har imødekommet de ønsker, der har væ-
ret med hensyn til de lokale oplysninger, vi
har kunnet finde. Disse henvendelser og kon-
takter er ofte meget interessante og ikke uden
betydning  for oplysninger om og belysnin-
ger af vort lokalområde.

Der er i årets løb anskaffet forskelligt nød-
vendigt inventar, ligesom der til edb udstyret
er foretaget supplerende indkøb.

For at have så mange oplysninger som
muligt, når vort materiale, især billedmate-
riale, skal arkiveres elektronisk, ønsker vi
hjælp fra vore medlemmer og andre interes-
serede. Vi har et temmelig stort antal billeder,
hvor vi mangler enkelte supplerende oplys-
ninger, det er især tidspunkter, anledninger
og adresser vi mangler. Det er ret vigtigt at få
disse oplysninger frem, mens der endnu er
nogen, der husker dem! Hvert eneste år går
der alt for mange ting tabt fordi, man ube-
vidst udskyder at få sin viden og sine erin-
dringer nedfældet. Som det tidligere har væ-
ret anført her i �Bjergposten�, behøver man
ikke at vente med at nedfælde sine erindrin-
ger og andet, der bør bevares eller kan have
interesse for vore efterkommere, til man bli-
ver gammel. Det bliver man jo ikke, og er-
kender man det først, er det ofte for sent!

Hardy Frandsen.

(fortsat fra side 2)
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Som det er nævnt andre steder i �BJERG-
POSTEN� har foreningen og arkivet i marts
måned 2002 25 års jubilæum. Dette ønsker
vi at markere med en reception ved arkivet
(Aulaen ved Sønderholm skole) lørdag d. 9.
Marts 2002  kl. 13.00 � 17.00. Der vil i da-
gens anledning være åbent på arkivet i samme
tidsrum, hvor vore arkivalier, vort materiel og
forhold i øvrigt kan beses.

Som begrundelse for at markere dagen
er bl.a. et ønske om at ære og mindes de per-
soner, der i sin tid tog initiativet til at stifte
foreningen og samle de arkivalier, der alle-

rede på det tidspunkt lå forskellige steder. Det
er for mig ikke muligt at fremdrage enkelt-
personer her, idet rigtig mange gennem tiden
har været involveret i arkivarbejdet både i og
udenfor foreningens bestyrelse, men det kæm-
pearbejde, disse entusiaster har gennemført,
fremgår klart af det skriftlige materiale, der
foreligger på arkivet. Det er deres indsats, der
er grundlaget for det arbejde vi nu og andre
fremover bygger videre på �.. et arbejde, der
aldrig kan afsluttes.

Hardy Frandsen.

LOKALHISTORISK FORENING FYLDER 25 ÅR

Lokalhistorisk forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne afholder sin ordi-
nære årlige generalforsamling onsdag d. 13. Februar 2002 kl. 19.30 i Frejlev Kirkecenter,
Verdisvej 4, Frejlev. Dagsorden jvf. gældende vedtægter. Kaffe / te  10.00 kr.

Bestyrelsen.

GENERALFORSAMLING

AFTENUDFLUGTEN ONSDAG DEN 12. JUNI 2002

Aftenudflugten er igen henlagt til Vendsyssel, nemlig til �Jagt- og Skovbrugsmuseet� i
landsbyen Dorf, der ligger meget smukt i den nordlige del af jyske ås, der tildels er dækket af
et stort skovområde - Dronninglund storskov. Det er et område, der ikke lige ligger op ad
alfarvej, og derfor ikke så velkendt, men absolut et meget interessant sted, som bør ses. Til
museet hører bl.a. to møller, en vindmølle fra ca. 1885, der har været anvendt til bearbejdning
af korn og stadig er funktionsdygtig (mel, der er produceret i møllen, kan købes i cafeteriet),
og en vandmølle fra 1664 i forbindelse med en opstemt sø. Denne vandmølle har oprindelig
været anvendt som energikilde ved hjælp af forskellige kraftoverførsler, men i sidste århund-
rede har den væsentligst været anvendt til el- produktion.

  Der bliver afgang fra Kirkepladsen i Sønderholm kl. 19,00. Der kan også køres direkte
til Dorf Mølle, hvor vi mødes kl. 19,45 ved cafeteriet, hvor der vil blive givet en orientering
om området.

  Der skal påregnes en entreafgift på ca. 20.00 kr. pr. person, der bliver opkrævet af kas-
sereren og betalt med grupperabat til museet.

Kaffe og te medbringes!
Bestyrelsen.

Arkivet er beliggende ved Sønderholm Skole og er åbent fra kl. 19.00 - 21.00 den
første og tredie onsdag i hver måned med undtagelse af juli måned. Arkivet kan, om nød-
vendigt, besøges udenfor de ordinære åbningstider efter forudgående aftale med et besty-
relsesmedlem.

Arkivets postadresse er: L.H.A., Verdisvej 3, Frejlev, 9200 Aalborg SV.

ARKIVETS ÅBNINGSTIDER


