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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

   På foreningens sidste generalforsamling,
der blev afholdt i Frejlev onsdag d. 12. fe-
bruar, hvor menighedsrådet velvilligt havde
stillet Kirkecentret til rådighed, var der til-
fredsstillende tilslutning. I formandens fra-
vær var det næstformanden, Karsten Mor-
tensen, der stod for velkomst, beretning og
hvad der ellers faldt for.
   Generalforsamlingen afvikledes efter vore
vedtægter og både beretningen og kassere-
rens regnskab kunne godkendes. Alle valg
til bestyrelse og tillidsposter var genvalg.
Da det ikke var den store spørgelyst, der
var i forsamlingen, kunne selve generalfor-
samlingen relativt hurtigt afsluttes og man
gik over til fremvisning af en billedserie i
dias, arkivet har liggende, men som vi des-
værre ikke ved ret meget om. Vi efterlyste
oplysninger om steder, personer og tids-
punkter. Det gav en del resultater og anled-
ning til nogen debat, hvorved der yderligere

fremkom ukendte oplysninger. Vi har en del
af sådanne dias, som vi har prøvet at samle
om vore forskellige lokaliteter, og fremover
vil vi vise disse i håb om yderligere infor-
mationer. I den forbindelse vil jeg gerne ef-
terlyse yderligere diapositiver til vore sam-
linger, gerne med supplerende oplysninger,
så når man rydder op, må man ikke ukritisk
kassere gammelt billedmateriale. Skulle der
ligge noget sådant eller noget skriftligt ma-
teriale, er det rette sted at opbevare dette
for fremtiden områdets lokalhistoriske ar-
kiv. Skulle man være i tvivl om materialets
værdi som arkivalie, så ret henvendelse til
et af vore bestyrelsesmedlemmer, som gerne
står til rådighed med hjælp til udvælgelse.
  Der blev i januar på foranledning af vort
medlem i Nørholm Knud Dittmer, afholdt
et møde med enkelte af bestyrelsens med-
lemmer og medlemmer fra Nørholm Bor-
gerforening. Årsagen til mødet var et ønske

                        (fortsættes side 27)
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Det var søndag den 14. oktober 1945,
der var et kraftigt blæsevejr, vi sad inde i
stuen og hyggede os, mor hørte radio. Far
(Niels Qvist) lå i sengen, han havde dårlig
ryg.

Jeg var forlovet med Axel Ørndrup, som
sad og læste avisen. Axel syntes avisen han
læste i blev så gul. Han rejste sig op for at
se ud i gården; den var fyldt med røg. Så
hørte Axel Andreas Negsigbro Larsen råbe:
”Gården brænder”.

Alle tre længer plus stuehuset brændte.
Et hus der var bygget ved siden af med stald
og vognport står der endnu med lejligheder
i dag.

Far sagde til Axel at han skulle
gå ud i stalden til kreaturerne og
grisene, men der var allerede
mange derude, da det var en søn-
dag formiddag. Far råbte så inde
fra soveværelset: ”Tag familie-
billederne og sognefogedskabet
først ud”. Far var nemlig sogne-
foged. Der kom også mange for
at hjælpe til ved stuehuset, hvor
de begyndte at slå ruder ud. Jeg
kan huske at Mor sagde: ” Åh de
tovli folk, nu har vi lige fåt alle

vinduerne målt”.
Vi blev da klar over at vi skulle

se at få så meget ud af stuehuset
som muligt. Der var også nok folk
til at tage fra. Vi blev derinde så
længe som vi kunne. Så blev der
råbt: ”Nu gløder taget snart” og
vi kom alle ud af vinduerne. Da vi
igen kunne komme ind i stuehu-
set, fik vi møbler, kopper , taller-
kener m.m. ud. Barometeret var
færdigt, på stueuret var der blæ-
ser på kassen. Jeg havde mistet mit
kaffestel plus meget mere, som

stod i et skab i gæsteværelset. Axel tænkte,
skal jeg tage hele skabet? Men han var jo
klar over at det ikke kunne lade sig gøre.
Det kom heldigvis ud i god behold. Vi havde
også en garderobe i børneværelset, hvor alt
der var brændte.

På loftet var der en stor rulle med kam-
pesten, en puf (kiste) med uldent undertøj,
tæpper og børnetøj fra vi var små. Der var
store lerkrukker med syltetøj og flasker med
saft. Min bror Søren Christian var soldat.
Hans civile tøj stod også i et skab på loftet.
Han var i civilt tøj den dag da han skulle på
besøg (det var naturligt dengang for solda-
ter at være i almindeligt tøj når de var

DA MIT HJEM BRÆNDTE

Postgården før branden

Brandtomten
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hjemme). Det var meningen at Axel, som
arbejdede i Aalborg,  skulle have hans uni-
form med til Aalborg, så Søren Chr. kunne
skifte der. Heldigvis reddede vi uniformen.
Vores flag var normalt også på loftet, men
det blev reddet fordi det var hejst på halv
stang, da naboen, Jens Jensens, datter skulle
begraves.

I gården over for os boede Andreas Lar-
sens. De havde en stor stue, som de ikke
brugte. Den fik vi så lov til at låne til vores
tøj og hvad vi ellers havde. Vi sov der på
gulvet den første nat. Derefter fik vi en stue
hos snedker Chr. Pedersen samt et lille væ-

relse uden vask til køkken. Van-
det hentede vi i vaskehuset og
bar det ud igen, når vi var fær-
dige med at bruge det. Vores tøj
hentede vi hos Andreas Larsen,
og tilbage med det igen, når vi
havde haft vores nye tøj på. Vi
fik også et værelse mere på lof-
tet ved snedker Chr. Pedersen,
hvor Far og Mor og min broder
Erik sov. Det kunne til tider
være lidt besværligt, når han
kom for sent hjem. Jeg sov på
sofaen i stuen, karlen sov hos

Andreas Negsigbro Larsen. Kreaturerne
kom i stalden igen så vi kunne malke. Der
blev hentet lyng i heden, der kom op på
hvælvingerne; der var jo ingen tag på. Det
var en besværlig tid. Brandårsagen er aldrig
blevet opklaret.

Den nye gård, hvor jeg aldrig har boet da
jeg blev gift med Axel Ørndrup den 14. april
1946, blev bygget på marken med udsigt ned
til byen; adressen er nu Nibevej 529.

Kamma Quist Ørndrup

Meta og Niels Qvist

ST. RESTRUP FØR OG NU

Udstykningen af Herregården St. Restrup
i 1912/13 vakte stor opmærksomhed da det
var den største udstykning i Danmark på den
tid. De 50 nye husmandsbrug blev hurtigt
kendte over hele landet.

I forbindelse med udstykningen overtog
Nybyggerne samtidig vandmøllen som de
udnyttede således, at alle beboerne fik vand
fra; noget usædvanligt på daværende tids-
punkt. Andelsmøllen blev udnyttet til for-
maling af korn til dyrene. Senere kom der
også et korntørreri i møllen.

Hovedbygningen på St. Restrup blev ud-

nyttet til oprettelse af husmandsskole. Gen-
nem årene var der god kontakt mellem
husmandsskolen, senere højskolen, og St.
Restrups beboere og mange af kontakterne
førte til ægteskaber. Således ved vi at der
kun var to unge, der var barnefødt i Res-
trup, som blev gift med hinanden.

Husmandsskolen var et godt aktiv for
egnen og skolen var meget besøgt i halv-
tresserne og tresserne af landets husmands-
foreninger, når de var på udflugt. Navnet
blev senere ændret til Restrup Højskole. Det
var med stor beklagelse at vi i St. Restrup
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måtte konstatere, at Højskolen måtte standse
sit virke i 1990.

St. Restrup Friskole blev startet i 1928 i
en lejlighed ved Højskolen. I 1932 blev den
nuværende Friskole bygget og den funge-
rede fint indtil 1975, da der var for få elever
til at børneskolen kunne fortsætte. Frisko-
len er siden blevet brugt til kultur-
arrangementer og til fester for egnens bebo-
ere.

I det kommunale regi var St. Restrup også
med. I forbindelse med kommunevalget blev
der opstillet en upartisk Restrup-liste, og her
fik St. Restrup to medlemmer i sognerådet.

Restrups beboere ønskede at bygge et
andelsmejeri, og min far har fortalt at man
ønskede at bygge et mejeri i fællesskab med
Sønderholm. Det lykkedes ikke. Blandt an-
det var der uenighed om placeringen af me-
jeriet. Resultatet var at der i 1921 blev byg-
get et mejeri i såvel St. Restrup som Sønder-
holm. Ved skæbnens ironi blev begge meje-
rier nedlagt den 1. oktober 1968. St. Res-
trup husmændene fortsatte derefter i enig-
hed med at levere mælken til A/M Eline-

lund i Støvring.
I St. Restrups storhedstid var alle

husmandsbrugene medlem af Gartnernes
Salgsforening i Aalborg, hvortil der blev le-
veret mange tidlige kartofler samt grøntsa-
ger og bær.

St. Restrup oprettede mange foreninger
og med de mange foreninger kom man let i
en bestyrelse. Følgende foreninger har ek-
sisteret i St. Restrup gennem årene:

St. Restrup Husmandsskole/Højskole
St. Restrup Friskole
St. Restrup Husmandsforening
St. Restrup Andelsmølle og Vandværk
St. Restrup Foderstofforening
St. Restrup Ægsalgskreds
St. Restrup Kontrolforening
St. Restrup Hesteforsikring
St. Restrup Transformatorforening
St. Restrup Kvægavlsforening
St. Restrup Andelsmejeri
St. Restrup Husflidsforening
St. Restrup Idrætsforening (R.I.F.)
St. Restrup Ungdoms- og Gymnastik-

forening
St. Restrup Fællesmekanisering
St. Restrup Andelsfryseri
St. Restrup Jagtforening
St. Restrup Elevforening

I 1938-39 fik beboerne i St. Restrup et
stykke land af Husmandsskolen, som bebo-
erne i fællesskab omdannede til en sports-
plads, som kom til at hedde ”Skoven”. Den
blev flittigt brugt af egnens børn og unge
indtil Højskolen ophørte. Desværre lykke-
des det ikke at beholde Skoven, da det ikke
var muligt at få en aftale om en fortsættelse
med den nuværende ejer af St. Restrup.

I 1962, som formand for husmands-
foreningen var jeg med til at arrangere en
stor fest i anledning af 50-året for udstyk-
ningen af St. Restrup. Der var fællesspis-
ning i Riddersalen og der var direkte trans-

Arne Thomsen
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mission i radioen. Den daværende land-
brugsminister, Karl Skytte, holdt festtalen.
Der blev sagt meget godt om den vellyk-
kede udstykning. Dengang var der ingen der
kunne forestille sig at der nu, 37 år senere,
ingen malkekøer er tilbage i St. Restrup og
ingen kartoffelleveringer til GASA i Aal-
borg. Der er nu kun få landmænd i St. Res-
trup og de har specialiseret sig i forskellige
aktiviteter, mens husmandsbrugene nu er
beboet af folk, der henter deres indkomst
uden for St. Restrup. Det skal siges at de
nye beboere holder deres hjem meget vel.
Der er således ingen ødegårde; jorden ved
husmandsbrugene er enten lejet ud eller dri-
ves som fritidslandbrug.

Jeg overtog i 1956, sammen med min
kone, Marie, mit fødehjem og drev gården

videre på traditionel vis. Som barnefødt og
anden generations landmand i St. Restrup
er udviklingen ikke noget, jeg synes om. Jeg
ville hellere at der, ved sammenlægning af
jordene, kunne fortsættes med husmands-
brug i St. Restrup. Man kan ikke standse
udviklingen imod større landbrug, men alli-
gevel?

Der er udgivet tre bøger om St. Restrup,
de to er om Herregården i fortiden. I den
tredje er udstykningen i 1912/13 også med.

Arne Thomsen
Frejlev, tidl. Restrup Kærvej.

JULEN

I forrige nummer af Bjerg-Posten bragte vi uddrag af Gregers Kristensen Morten-
sens Erindringer. Denne gang bringer vi hans erindringer om Julen.

Her skal fortælles, hvordan julen forløb i
min barndom. Først må jeg fortælle lidt om
forberedelserne.

Allerede først i november måned fik vi
som en duft af højtiden, idet kornet til jule-
bagningen da blev kørt til mølle. Det var
højst nødvendigt at få kornet til mølle på
denne tid. Omkring ved 1870 var der kun
Binderup Vandmølle i 1 mils omkreds om-
trent. Ganske vist var der en vandmølle ved
herregården St. Restrup, men den var nær-
mest kun til gårdens brug. Desuden var den
lidt bevendt i frost vejr, da den så straks frøs
til.

Ved Binderup mølle var der på denne års-
tid 2-3-4 møllesvende. Ved juletid gik møl-
len uafbrudt nat og dag. Blev der så streng
frost, som jeg kan huske, det undertiden var,
kneb det med at få malet til jul, thi møllen
var  stoppende fuld af kornsække hele ti-

den. Vandhjulet kunne gå fast i is, så mølles-
vendene måtte sidde og hugge is af hjulet i
stedet for at male og sigte. Et år hændte det,
at en del hjem ikke fik bagt til jul, før i halv-
helligdagene mellem jul og nytår.

Når julebagningen foregik under almin-
delige forhold, var kvindfolkene oppe om
natten ved 2-3 tiden for at begynde. Vi bagte
hjemme et bejt grovbrød, 2 bejt finbrød og
til sidst en ovn fuld pebernødder. Det ene
bejt (gl. måleenhed) sigtebrød bestod nok
mest af kovringen, det var runde kager, hvor-
til dejen var noget bedre end til det øvrige.
Disse runde kager havde vi så mange af, at
de slog til vist omtrent til påske og opbeva-
redes på loftet i en stor dragkiste. I vor ovn
kunne bages, jeg tror, det var brød  af 6 skpr.
Mel.

Vi lavede pebernødder af 1 skæppe mel.
For os børn var det nok en af de vigtigste
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forberedelser til julen den aften peber-
nødderne blev lavet. Hele det lange stue-
bord var besat med arbejdere på begge si-
der. Fader for bordenden, moder og søstre
på ”Gimmerbænken”, karlen, mig og min
mindre broder ved den anden side. En frem-
med kone kan jeg huske, vi havde til hjælp.
Dejen til pebernødderne kom ind i form af 2
eller 3 store kager, der så ud som sigtekager,
der var færdige til at bages. Min moder skar
disse kager i stykker som tykke mellemmad-
der, så fik de omkring siddende en sådan
humpling. Det blev nu skåret igennem på
langs til firkantede strimler. Disse strimler
rulledes med hænderne på bordet, til de ikke
var tykkere end en finger, så blev de skåren
til nødder på spækkebræt. Min fader kunne
lægge 4 á 5 strimler ved siden af hinanden
og således skære mange pebernødder ved
hvert snit. Vi andre måtte nøjes med 1 eller
2. Det varede omtrent en aften med at lave
dejen af 1 skp. Mel til nødder.

Der blev lavet 2 slags nødder, almindelig
størrelse og koltringer eller stude, der var
store som 6-7 nødder tilsammen.
Koltringerne var af bedre dej, end alm. nød-
der.

Hvorfor lavedes der så mange nødder,
spørges der nu om dage?

Jo, vi var mange børn. Efter gammel skik
fik hver i huset 1 pægl. nødder juleaften, 1
pægl. anden julemorgen, 1 pægl. nytårsmor-
gen og 1 pægl. Helligtrekongers aften samt
et par stude til hver pægl. Enhver fremmed,
der kom, skulle have et par håndfulde og et
par stude. Ved julebesøg fik hver gæst en
lignende ration.

Børnenes nødder gik gerne for tidligt til,
så måtte vi til moder, hun havde nogle flere,
men hun måtte være husholderske med dem
ellers gik det galt. Min moder havde en stor
hvid lærredspose fuld af nødder og en min-
dre med stude. Begge poserne gemte hun i
øverste stue i et klædeskab for at ”musene”

ikke skulle tage dem, også de tobenede.
De nødder, vi fik hjemme og andre ste-

der opbevarede vi i bukselommerne, og når
vi spillede kort om nødder, vandrede disse
fra den enes lomme i den andens, og så spi-
ste vi af dem imellem,  vi tænkte dengang
aldrig over, at der var noget uheldigt ved
det. Der spilledes om nødder længe efter jul,
der var altid nogle sparsommelige folk, der
kunne gemme godt på dem.

Folk spillede altid om nødder, så længe
der var nogle, aldrig om penge. Jeg mindes
ikke, at der i mit hjem nogensinde blev spil-
let om penge, vi var dog hjemme til vi var
sytten år. Når der var en del til at spille, var
det gerne firkort og beterne blev skrevne.
Det begyndte med, at der blev skreven en
kreds med kridt midt på bordet, det var ”kry-
len”.  Den første bet, det var ”tyren”, der
skreves på krylen ud for den der fik beten.
Tyren gjaldt det samme som kortgivningen,
det vil sige, at den, der gav kort, skulle be-
tale 4 nødder, der er 1 nød til hvert stik. Den,
der ingen stik fik, blev bet, og den første bet
efter tyren blev med 2 over skrevet på kry-
len ud for den, der fik beten. Den bet gjaldt
altså 8 nødder, der skulle betales senere. Var
tyren god, blev der mange ”kalve”, det vil
sige beter. Firkort spilledes med trumf, de
der ikke ville spille med, kunne sige pas.
Beterne blev altså ved at stige, den næste
blev skreven med 3 over og kostede senere
12 nødder o.s.v.

Det gode ved det var altså, at den, der
skulle betale en bet, kunne få kort til at spille
med og vinde noget af den selv. Ja, underti-
den det hele og så måske gøres én eller 2
bet tillige med. Beterne kunne ved en sådan
kugle blive så mange, at de døjer med at
have dem på kredsen. Undertiden kunne der
blive op til 30 beter. Omtrent begyndte vel
beterne at gå, når de skrev 9 eller 10 over.
Så gik der én bet for hvert spil, først tyren,
så 2, 3, o.s.v.
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Men det kunne vare længe, inden et så-
dant spil fik ende, da der bestandig kom flere
beter til. Når jeg så udførligt har beskrevet
det spil, er det for at give den nulevende
slægt en forståelse af hvor spændende et
sådant spil kunne være og en, efter min for-
mening uskyldigt tidsfordriv, der optog de-
res fritid.

Når nogle vil hævde, at kortspil kan give
anledning til snyderi, så er der dertil at sige,
at det kan alt, hvad vi tager os for uden und-
tagelse i denne syndige verden.

Når der den øvrige tid af året spilledes
kort, var det gerne 3 eller 5 rakker, ”ussel”
eller sådant. Mændene spillede ofte
”skrævindsel”, når der var 4 mand til det.
Det var omtrent som det vi nu kalder ”es-
makker”.

Da jeg nu er ved at skrive om kortspil, vil
jeg med det samme gøre rede for et spil,
som de unge morede sig med, når der var
mange (her menes en halv snes unge); det
hed ”i brudeseng”. Mærkekortene var vist-
nok klør dame og klør knægt. Den, det tænk-
tes at bejle kunne også være fraværende. Nu
sad de unge rundt om bordet. En karl tog et
spil kort og lagde et kort for hver af delta-
gerne med forsiden op, eftersom han sagde:
Jeg bejler, i gården, for hunden, i gangen, i
stuen, i sovekamret, i storstue, i spisekam-
ret, på trappen, i kælderen o.s.v. vedblivende
, hvis der på en måde er lagt et kort foran
hver deltager, deler han rundt igen, indtil klør
knægt kommer.

Lad os nu sige, at klør knægt falder foran
en dame, så var det hende og karlen der
nævnte bejleren, bejlingen gjaldt, dersom der
så samtidig sagdes i spisekamret. Så var det
der, bejlingen foregik. Han elsker af hjerte,
med smerte, måde med, lidt, et bitte kon,
slet ikke, samtidig lægger hun kortene i en
bunke på bordet et for et og når de nævnte
kort kommer, så skulle de se, hvor mange
børn de fik. Karlen har nu samlet de kort,

der lå foran deltagerne sammen og blander
kortene og lægger dem i 2 bunker, skiftevis
et kort ad gangen, idet han siger : ” hans
seng, hendes seng”, det blev gerne lavet om
til ”han sang, hun sang”.

Faldt nu klør knægt og klør dame hver i
sin bunke, bliver der ingen børn. Kommer
de begge i ”en seng” skal der ses efter, hvor
mange børn, der bliver. Alle de malede kort
i den omtalte bunke er børn, drenge og pi-
ger o.s.v. Nu gjaldt det om at få at se hvor-
dan de skulle bo. Karlen samler de samme
kort sammen, lægger et af gangen, nu kun i
én bunke og siger: ” slot, herregård, bonde-
gård, hus, jordløs hus, fattighus (hønsehus,
hundehus) o. s .v  Her kan ske det mor-
somme, at når klør dame kommer, når kar-
len siger herregård, så vil hun bo således.
Måske kommer klør knægt, når han siger
fattighus, så vil han bo der.

De er altså i høj grad uenige om boligen.
Nu skal der også ses efter, hvordan de bli-
ver kørende. Han lægger igen kortene i
bunke og siger : ” karet, ponyvogn, fjeder-
vogn, møgvogn, trillebør” o.s.v. i samme
kortlægning. Så kunne det måske interes-
sere dem at se, hvad vedkommende par vil
have spændt for vognen, om de her er enige,
og så siges der med samme kortoplægning:
”heste, stude, køer, gedebuk” o.s.v.

Der falder i spillets løb mange vittighe-
der og pudsige bemærkninger, det kan må-
ske blive drøjt nok for én eller anden, at høre
på det, men det giver anledning til meget
morskab. Stoffet er næsten uudtømmeligt for
én aften, når et par er færdigt, begyndes for-
fra med det næste par. Der kan gås frem i
spillet efter vedtagelser, som er fastsat fra
begyndelsen, spillet hører jo ikke særligt
julen til, men bruges, hvor ungdommen kom
sammen.

Når juleaften stunder til, bliver det så
højtideligt. De gamle lettede ved huen, når
de hørte kirkeklokken ringe. I min fødebys
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kirke var der 2 klokker, en større og min-
dre. Når der ringedes til gudstjeneste, ringe-
des der første gang med den store klokke,
anden gang med den mindre og 3die gang
med dem begge, så sagde vi nu ringer det
sammen. Det havde en dobbelt betydning.
2 klokker ringer samtidig og samlede kirke-
gængerne. Disse 2 klokker lød især godt
sammen, når der kimedes til højtiderne og
til bryllupper, især når de 2, der kimede, var
godt øvede sammen.

Nu i vor tid er det kirkegang mange ste-
der juleaften, det kendte vi ikke til for 65 år
siden.

Efter der var sørget godt for kreaturerne,
og gården var fejet, kom vi ind til jule-
nadveren, der mest bestod af risengrød og
ribbens steg. Derefter kom salmebogen frem
og vi sang julesalmer. Så var det ved tiden,
at karlen skulle ud at fodre hestene.

Den næste akt var, at min moder kom med
nødderne og pæglmålet. Hun målte ikke så
knapt, der var altid stor top på pæglmålet,
studene fik vi også, men de blev gerne spist
straks, de var bedre end smånødderne. Var
uddelingen forbi, sattes poserne tilbage til
klædeskabet.

Først blev der lavet nogle gamle kunster
med nødderne: ”nødder i hænde” m.m. Så
kom kortene frem, og vi spillede lidt om
pebernødder. Så sang vi igen én eller flere
julesalmer og til sidst kom kaffen og æble-
skiverne.

Der knyttede sig megen overtro til julen.
Listede én sig til udefra, når folkene sad ved
bordet juleaften, at se ind ad vinduerne, så
ville den, der skulle dø inden næste jul, ses
uden hoved. I min barndom fortælles, at jule-
nat kl. 12 faldt alle kreaturerne om kuld. En
karl, der var nysgerrig, ville liste sig til at se
det, men blev syg.

Julemorgen måtte folk op i ordentlig tid,
thi der skulle fodres, spises frokost og til
kirke. De første år jeg kan huske om dette

er, at på højtidsdagene, når fader og moder
gik til kirke, havde min fader sin høje hat på
og røg af sin merskumspibe. Senere erin-
drer jeg ikke at have set det. Den høje hat,
hattehuset, så jeg tit i klædeskabet. Hvorfor
vedblev han så ikke med at bruge den?

På bordet til frokosten var der et stort
kødmads fad med flæsk, medisterpølse, rib-
ben, fårelår etc. Vi fik kogt øl at drikke af
kopper (juleøl). I det hvide fad, der kom ind
på bordet, vi skulle øse af, svømmede et par
stykker sigtebrød, der var kogt sammen med
øllet, måske for at sætte en vis smag på øl-
let. På bordet var der også hjemmelavet sen-
nep, som min fader malede ved at lade et
tungt, rundt jernlod løbe rundt i et fad, hvor
senneppen med tilbehør befandt sig. Den
sved i øjnene så kraftig var den. Så var der
kovring mellem madder på bordet, disse ville
vi helst have.

Efter måltidet kom min fader frem med
offersedlerne til præst og degn, som han
skulle have med til kirke. Karlen og mine
konfirmerede søstre skulle også ofre. Kar-
len lagde vist altid 4 skilling til præsten og
lige sådan til degnen. Min fader én mark til
hver. Sådan blev der også ofret til påske og
pinse. Husbonden måtte jo sørge for at
højtidsofferet kom til embedsmændene, det
var en del af deres løn. På offersedlerne stod
mandens navn med husstand, senere så vi,
at der var særskilte offersedler til tjeneste-
folkene. I kirken gik mændene op til alteret
med præstens offer og til degnestolen med
degnens offer, i medens sang degnen og
menigheden salmen: Af højheden oprunden
er.

Omtrent ved år 1900 blev offeret afløst
med et vist årligt beløb af kommunens kasse.
Dette var en god foranstaltning både for
offeryderne og offernyderne. Der var altid
én eller anden, der ville genere præst og degn
ved et utilladeligt ringe offer.

Efter gammel skik skulle folk have kogt
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fisk til middag juledag. Den dag holdt de
fleste sig hjemme, thi det hed sig, at den,
der gik i byen den dag, skulle have fiske-
vandet i nakken, hvor han kom. Men den
snak var der nok ingen af den yngre slægt,
der brød sig om.

Anden julemorgen (St. Stefansdag ) skulle
vi alle tidligt op. Der skulle muges i stal-
dene, strigles, vandes og gøres rent overalt.
Vi skulle være færdige og ind at spise fro-
kost og spille kort om pebernødder ved lys.
Karlen og pigen kappedes om at blive fær-
dige med arbejdet før frokosten, man havde
et eksempel på, at et sted, hvor pigen blev
først færdig, tog karlen en vidjekurv (flettet
pilekurv), fyldte den med snavs og strøede
kurvens indhold langs ad stenbroen foran
stuehuset, for at pigen skulle have arbejde
med at feje stenbroen én gang til. Det var

slet gjort.
Efter frokosten, der var som julemorgen,

kom moder frem med pebernød posen igen,
og hver person, stor som lille fik 1 pægl pe-
bernødder med et par stude. Nu havde en-
hver af os altså fået ½ part af vor ration, så
nu fik vi ikke flere før nytårsaften. Det kunne
gå så galt, at vi kunne spille ”Fallit” eller
spise nødderne.

I dagene mellem jul og nytår blev der så
godt som intet arbejde gjort i bøndergårdene,
og der kom som regel fremmede hver dag,
såvel formiddag, som eftermiddag. For hver
gæst, der kom, blev kødmads fadet sat på
bordet med brød, sennep og juleøl samt pe-
ber og eddike, der efter pebernødder. Der
gik meget til, med det var det meste af egne
produkter.

Julen varer længe, koster mange penge.

MORS BERETNING OM SIT HJEM.

Min far , Jørgen Kristensen , var ven-
delbo. Han blev født i Mygdal 25.08.69.
Hans hjem var meget fattigt. Faren var krigs-
invalid fra krigen 1864.

Min far fortalte, at hans far engang under
krigen var i Ålborg. Her fik han nattegn og
gik så til Mygdal og tilbage igen samme nat.
Han blev vist aldrig til noget rigtigt arbejde
igen efter krigen. Han fik en hædersmedalje
, men for at tjene lidt til familien flettede
han kurve af halm og pilekviste. Han gik selv
ud og solgte dem. Tit måtte han blive i sen-
gen og arbejde. Han lavede også børster. Ko-
nen arbejdede på de større gårde: Odden,
Bindslev Præstegård og andre. Min far for-
talte, at han gerne ville gå ærinder til Bine i

præstegården, så vankede der gerne en fin-
mellemmad med sukker på. Far begyndte
allerede som syvårig at vogte gæs og får ,
siden køer. Som voksen tjente han på flere
gårde , men siden kom han i murerlære.

Men landbruget drog ham nok alligevel.
Han rejste mod syd over Limfjorden og fik
plads hos Hans Peter Villadsen som første-
karl. Der var han i to år. Han tjente sammen
med en pige, som hed Ane Marie Kristen-
sen. Hun var fra Sørup ( af Smed familien).
De blev gift med hinanden i Frejlev kirke
19.april 1897. De bosatte sig i Ålborg, hvor
far i kompagni med en svoger drev et
vognmandsfirma med hestevogne. Her bo-
ede de i to år. Her blev deres ældste datter,

En lille smule revideret af Else. Historien er fortalt af Elses mor, Julie Kristoffersen,
som er datter af Jørgen Kristensen.
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Kristine, født.
Så var det igen landbruget, der kaldte. De

lejede et hus på Drastrup Hede med nogle
få tdr. land . Jørgen gik på murerarbejde (re-
parationer og kalkning) og Marie passede
koen, geden, grisen og en lille islænderhest.
En børneflok på 6 blev det efterhånden til.
De to ældste var syge allerede som børn. Så
der var nok at se til, og der skulle ses nøje
til for at få pengene til at forslå til det
allernødvendigste.

Da herregården St. Restrup skulle udstyk-
kes, købte Jørgen en parcel. Han var meget
betænkelig ved om det nu også kunne gå.
Han havde jo næsten kun et par tomme hæn-
der og en stor familie. Men bl.a. Hans Peter
Villadsen og lærer Visse tilskyndede ham
til det. Han lavede selv murerarbejdet, nok
også tegningen. Han havde fået et spand
heste (en islænder og en russerhest) der trak
materialet til. Der var også gode venner, der

hjalp, både med kørsel og andet. Tegl-
brænderen i Frejlev lavede murstenene og
leverede dem. De største af drengene måtte
også hjælpe til. Det var jo et slid, men så
blev det også et dejligt lille hjem. Der var
14 tdr. land, 10 med mark, to med eng og to
med tørvemose. Tørvemosen gav en god
indtægt under krigen (1914 -18). Der blev
gravet en bunke tørv. Far og de to små heste
kørte læs efter læs til Ålborg og Nibe. Folk
standsede ham på gaden og ville købe tør-
vene, så de kom godt op i pris. Men det gav
jo også arbejde til store og små. Tørven
skulle ikke bare graves, den skulle både rej-
ses og stakkes.

Men der kom også sorg til hjemmet. De
3 ældste børn døde af tuberkulose. Kristine
februar 1917 (19 år), Johannes september
1917 (16 år) og Mettine februar 1918 (18
år.

Børnene gik i skole i Sønderholm. Men

Nibevej 481, Jørgen og Maries hjem
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familien sluttede sig til Indre Missions sam-
fund i Frejlev. Jørgen var med til at starte
søndagsskole der.

Omk. 1935 solgte de husmandsstedet og
flyttede til Frejlev. Da tyskerne besatte Dan-
mark hentede sønnen Laurits, der var bosat
i Sønderholm ikke langt fra barndomshjem-
met, de to gamle hjem til sig. De flyttede
dog straks på alderdomshjem i Svenstrup.
Her døde Marie 11. november 1944 og Jør-
gen den 12. februar 1954.

Jørgen og Marie havde 3 børn, der blev
voksne. Den ældste Laurits blev gift med
Erna fra Bording. De købte et statshus-
mandsbrug i Sønderholm , en nabolod til
barndomshjemmet. De fik to sønner Egon
og Johannes. Egon overtog gården efter for-
ældrene, der døde ret tidligt. Egon blev lang-
turschauffør, men døde i 1997. Egons enke
bor på gården nu. Johannes blev lærer i

„Bakken“, Nibevej 473, Laurits og Ernas hjem.

Nykøbing Mors, gift med Else Odgård, og
de har 3 drenge: Torben, Karsten og Mi-
chael.

Anton blev købmandsuddannet , flyttede
til Århus, hvor han traf Ester fra Grindsted.
De blev gift i Århus Domkirke 1932. De fik
to drenge Jørgen, der er lærer i Nykøbing F.
og Ib, ansat i vejdirektoratet, bosat i Kø-
benhavn. Julie blev gift med Søren
Kristoffersen juni 1935. Bosat i Øster Hor-
num . Efter mandens død flyttede Julie til
Øster Hornum by. Bor nu på ældrecentret.

De fik 3 børn:
Kaj, postbud m.m., gift med Hanne , bo-

sat i Støvring. 4 børn: Anni, Inge, Lars og
Berit.

Else lærer, bosat i Års.
Arne , sognepræst i Brøndbyvester. Gift

med Bitten , 2 børn: Søren og Anne.
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ET KIG OVER FREJLEV CA. 1928 - 1929

I venstre side ses Niels Nørgaard’s gård (der også kaldes „Ydes gaard“)
Bag denne ses Rudolph Nielsen’s hus med det gamle garageanlæg fra „Rutebilmadsens“

tid. Huset hed iøvrigt „AUDI“.
Vinkelret på „AUDI“ ses et stuehus, der oprindelig var udbygninger til „AUDI“, men

senere indrettet til beboelse for to familier. Huset blev revet ned i forbindelse med bygnin-
gen af det nuværende „Nibevej 307“ omkring 1942.

Til højre herfor ligger Peter Madsen’s villa, og længere til højre ligger autolakereriet der
tilhører Peter Madsen.

På vejens nordre side til venstre ses Per Sloth’s hus, herefter Algo Christiansens hus,
Knudsen’s Minde.

Længst mod nord ligger Chr. Vilhelmsen’s hus. Vilhelmsen boede i den østre ende, mens
Magnus og Theodora Nielsen boede i den vestre ende. Huset kaldes også „Symarie’s Hus“
og var oprindelig bygget som aftægtsbolig til „Teglagergaard“.

Gården øverst i billedet ejedes af Villiam Poulsen (senere Jørgen Hansen) og hed „Frejlev
Østergaard“ (i dag Frejlev Kirkecenter).

I midten ses smedien, hvor smed Poul Gravesen og senere Marius Nielsen havde deres
virke.

Til højre ligger det lille hus ved Kirken, der kaldtes „Gartnermaries Hus“ (nedrevet i
1995). Bag dette ligger kapellet til kirken.
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Da Chr. An-
dersen startede
var der næsten
ingen mekaniske
hjælpemidler,
men det første
han fik var en
benzinmotor (3½
HK B.L.A.),
hvor først bore-
maskinen og
smergelstenen
og senere blæse-
bælgen blev kob-
let på. Først i
1940 blev derSmedien på Rimmen, ca. 1920
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lagt el ind på Rimmen. Det skal her indsky-
des at det var kun Smeden og Lars Thom-
sen, der fik strøm. På grund af kobbermangel
gik ledningen tværs over Lars Thomsens
mark.

Nu gik det hurtigt med autogensvejse-
apparat, el fjerhammer og til sidst el svejse-
apparat. Disse hjælpemidler var Smeden en
af de første der anskaffede.

Arbejdet på værkstedet var en del fabri-
kation, blandt andet fremstilling af hestesko
i alle størrelser. Skoning af heste var en stor
del af arbejdet helt op til sidst i fyrrene. Om-
lægning af hjulringe til både gamle og nye
arbejdsvogne, som senere blev afløst af gum-
mivogne, var også en stor del af arbejdet.
Handel med landbrugsmaskiner blev efter-
hånden en stor artikel. I starten kom maski-
nerne i trækasser fra fabrikken (bl. a. fra
USA), hvorefter de skulle samles. Fra Sme-
den på Rimmen er der solgt et utal af plove,
harver, tærskeværker, kværne, river, slå-
maskiner, selvbindere og senere kartoffel-
optagere og meget andet (men ikke meje-
tærskere).

Cykler var også en stor del af arbejdet,
både med salg og reparation. En stor del af
de brugte ibyttetagne cykler blev ovnlake-
ret og herefter monteret med nye hjul og
skærme m.v., klar til salg igen. Et af Sme-
dens moderne indslag var cykelklokker med

Kresten Andersen og hans anden hustru, Augusta, med børnene Niels, Karl, Jens (smed i Sønder-
holm) og Elly

Smedens Cykleklokke
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Smedens navn præget i klokken.
Han oplevede to verdenskrige på Rimmen

med hvad deraf fulgte, som mangel på kul,
petroleum, dæk og mange andre ting til
værksted og salg.

Det skal også nævnes at Smeden var en
meget ivrig jæger og han deltog i det offent-
lige liv, bl. a. som sognerådsmedlem og
medlem af Det Radikale Venstre samt som
regnskabsfører i Sønderholm Brugsforening
i mange år.

ÆNDRINGER I NØRHOLMS ERHVERVSSTRUKTUR PÅ KUN CA. 30 ÅR.

Harald Bang flyttede til Nørholm med sin familie i 1945 og noterede sig i gennem årene
følgende ændringer i erhvervsstrukturen i Nørholm, ændringer der kan konstateres i
de fleste landsbysamfund i Danmark.

I 1948 var der i Nørholm 20 gårde og 10
større eller mindre husmandsstæder. De blev
alle drevet med hestekraft og der var et stort
tillæg af heste. De havde alle malkekøer og
lidt grise samt større eller mindre hønsehold.

Udover landbruget fandtes følgende er-
hverv i Nørholm: Slagter, bager, drænmester,
snedker og tømrer, vognmand, smed (heste-
skoning, landbrugsredskaber, senere vand og
sanitet), tækkemand, radioreparatør, murer,
sadelmager, skomager, telefoncentral, hånd-
købsudsalg fra apoteket, is og slikbod,
brugsforening (kolonial, isenkram, grovva-
rer, trælast og brændsel), hønseri (daggamle
kyllinger, rugeæg), mølle (foderstof og
korn), cykel og købmandsforretning, skræd-

der, mejeri i Mellemholm.
Brugsforeningen blev startet i 1917, ned-

lagt og solgt til købmandsforretning (kun
dagligvarer) i 1973. Det er nu det eneste
erhverv foruden landbrug der er tilbage i
Nørholm.

I 1988 er nu kun 11 gårde tilbage, og in-
gen husmandssteder. Der er nu kun 3 gårde
der leverer mælk, 2 gårde har kødkvæg og
ungkreaturer, 3 gårde har grise, 2 nedlagte
husmandssteder har luksusheste, fjerkræsavl
er kun hobby og alle gårdene bliver udeluk-
kende dreve4t med traktor og mejetærsker.

ERINDRINGER – AF GDR. NIELS PEDERSEN, VILSAGERGÅRD

I Bjerg-Posten nr. 24, år 2000, bragte vi 1.
del af disse erindringer, som nu afsluttes
her.

Foruden megen ombygning fik jeg også
plantet mange læbælter, der siden de gro-
ede til har gjort megen nytte for at hæmme
sandflugt på den lettere jord, som der er
partier af, ligesom de jo også pynter meget
op på egnen og forskønner landskabet. An-
dre beboere på egnen har fulgt efter med

plantning af 1æbælter, så den vestlige del af
sognet næsten er helt ukendeligt fra tidli-
gere tider. Men selv om jeg da, som jeg sy-
nes, havde fået det med bygninger og jor-
dens tilliggende i nogenlunde god orden, var
der et forhold, hvor jeg jævnligt måtte høre
for, at der fulgte jeg ikke med tiden, nemlig
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med at få en varig hjælper i huset. Og det
kunne måske også synes underligt, at jeg der
havde været vidt omkring, både på Øerne
og i Sydjylland såvel som Nordslesvig, ikke
havde fundet en ven for livet derude, men at
„hun“ var vokset op i nabolaget derhjemme.

Dog selv om jeg ventede længe, så dog
ikke for længe. Vi har haft et lykkeligt hjem,
og måske det er med menneskenes børn, som
det er med planter, at de trives bedst i det
vante klima, - akklimatiseres - for hvis jeg
havde fundet min ven på „Sydhavsøerne“
(Lolland), så var det ikke sikkert, hun kunne
trives her mod nord, men ligesom trækfugl-
ene ville trække mod syd hvert efterår. Nå,
lidt spøg må også nok iblandes. Og  så gik
årene fra 1920 (da vort bryllup stod) til 1940
egentlig helt på det jævne, med nok at tage
vare på både ude og inde. Vi havde gerne
gode medhjælpere, så vi kunne få arbejdet
rettidigt udført, og da jeg ligesom for de fle-
stes vedkommende efterhånden kom til at
bruge større mængder kunstgødning og be-
sætningen blev større, så blev avlen jo også
større, og selv om vi havde udvidet husene,
måtte vi i gode høstår alligevel sætte noget
af avlen ude. Foruden at være optaget af
gårdens drift fik jeg dog efterhånden også
en del andre bestillinger, som bestyrelses-
medlem i mejeriet, medlem af menigheds-
rådet, i bestyrelsen for brugsforeningen, hvor
jeg var formand nogle år; var i ti år medlem
af sognerådet, deraf 6 år som formand. Sær-
lig den sidste post, gav meget ekstra arbejde,
det var under besættelsen, hvor næsten alt
blev rationeret, så en mængde kort af alle
slags skulle udstedes. Der var næsten dag-
lig cirkulærer med posten; det var jo tyskerne
der bestemte.

Eftersom børnene blev større kom de til
at gå i skole i Aalborg. Vi så sådan på det,
at hvad stilling de end skulle få i livet, var
det altid godt at være vel udrustet med kund-
skaber, og jeg tror også, de selv har været

glade for, at de fik den realeksamen, og har
haft gavn deraf siden hen, f.eks. var denne
eksamen en betingelse for at komme på
kornetskolen, da Henning lå inde som gar-
der, og der blev udtaget mandskab til sko-
len. Og sådan gled jævnt og roligt årene ind-
til 1939, da den anden verdenskrig brød ud.
Mine forældre var nu begge døde. Far i ok-
tober 1922 og Mor i august 1929, og de lig-
ger begravede på Nørholm kirkegård, det
sogn hvori de var født og havde levet hele
deres liv.

Når jeg bemærker at årene indtil 1939 for-
løb rolige, kan der dog være grund til at be-
mærke at prisen på landbrugsprodukter,
særlig først i tredverne, var meget små, f.
eks. kostede et slagterisvin kun 35 – 40 kro-
ner, og det kneb for mange at klare udgif-
terne. Der måtte slås af på fordringerne, men
ved ihærdigt arbejde kom vi godt over disse
magre år, hvor jeg har haft en uvurderlig
hjælp i min gode hustru og bedste ven, der
aldrig sparede sig selv, men foruden at passe
haven også tog del i malkning og høst m.m.
foruden det indvendige og børnene i skole.

I året 1933 fik jeg - efter at besætningen
havde været på prøve et år - min svine-
besætning optaget som statsanerkendt
svineavlscenter, og det tog i årene derefter
meget af min tid og interesse, der skulle jo
være orden, kom tiere besøgende, og tilsyn
fra ledelsen var der som regel 4 gange om
året. Det førte da også med sig, at man hvert
år kom til at udstille på dyrskuerne, ligesom
man også kom en del om, for at se og lære
af andre centre; og unge nye orner, og helst
fra de bedste centre, skulle af og til købes
for at føre avlen frem. Men arbejdet med
denne gren af besætningen kan også være
opmuntrende når man, som tiere er sket, har
hentet smukke ærespræmier hjem i form af
sølvskeer, vaser og andre smukke ting.

Jeg har tidligere bemærket at årene 1920-
40 forløb rolige for vort lille kære Danmark
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- også udadtil -, og vi kunne synge ”Et jævnt
og muntert virksomt liv på jord“ o.s.v. men
så var stilheden og freden også ved at for-
svinde. Uvejret var inde.

9. april 1940.

Vi vågnede ved en stadig tiltagende larm
og brummen, som et heftigt tordenvejr.
Ængstedes for at der var noget galt på færde.
Blev overtydet derom da den ene eskadre
af flyvere efter den anden passerede lige over
husene kommende fra syd. Blev straks med-
delt at tyskerne havde besat Danmark.

En underlig vemodig stemning prægede
straks alle; det man knapt havde turdet tænke
på var sket, vort herlige Danmark, „vort
ældgamle Dan“, du styres nu af Hitler, ved

en tysk kommandant. Tungt at
tænke på, hvori består din brøde?
Magtesløshed. Men der er et håb
tilbage! - En af de underligste, tun-
geste og vemodigste dage vi har
oplevet. Hvor længe, hvordan og
hvad vil ske herefter???

Ministeriet Stauning udsteder
en proklamation til det danske folk
og værn om ikke at gøre mod-
stand, men tage alt med ro.

10.4. Natten har været præget
af stedse kommende flyvere, frem
og tilbage farer de og stryger og
kredser omkring så lavt, at man
synes de kan nå trætoppe og huse.
Der udstedes en proklamation fra
den tyske kommandant.

11.4. Store rækker af transport-
biler og tog er dirigeret herop med
alt muligt krigsmateriel til Aalborg
(flyvepladsen). Vagtposter er po-
steret flere steder i Aalborg, -
broen er besat. Jeg var i eftermid-
dag en tur i Aalborg (vi var lidt

ængstelige for Henning, der går i skole i
Aalborg). Det så ud som livet gik sin vante
gang, men hvad man følte ved at se de tyske
vagtposter, er ikke nemt at udtrykke. De
store sorte biler for frem og tilbage i gaderne,
vel sagtens til og fra flyvepladsen. Over byen
brummede flyvemaskinerne.

Om eftermiddagen var der kommet trop-
per til Nørholm. De afrejste dog straks igen.

13.4. Hen ad aften, da vi tænkte på at gå
til ro og prøve på at sove, kom et par tyske
officerer; de havde truffet Henning udenfor
på vejen, og spurgte efter „kommune-
forstanderen“ (sognerådsformanden), som
jeg for tiden er. Vi skulle have indkvarte-
ring næste formiddag. Jeg (og Henning, der
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kan lidt tysk og var med som tolk) viste dem
bl.a. forsamlingshuset, hvor der skulle være
25 mand. Resten hos private. Og vi må tage
også dette med ro: at skulle tage imod tysk
indkvartering. Hvordan? spørger vi. I vort
hjem må vi tage imod 5 officerer og 1 op-
passer. Hvordan mon vor søndag bliver i
morgen?

- Vi vil se opad!

14.4. En underlig uhyggelig søndag for-
middag, mens kirkeklokkerne ringede, kom
en lang række af sorte vogne medbringende
kanoner, folk og alt krigsmateriel. 4-5 ka-
noner blev stillet op på vor nabo Knud Niel-
sens mark og på Vesterhøje, pegende snart i
øst og så i vest og til tider lige op mod him-
len. Biler og motorcykler suser frem og til-
bage med rasende fart. Indkvarteringen er
snart tilendebragt. Det vi troede aldrig ville
eller kunne ske er sket.

19.4.  I dag har vi fået 70 mand mere i
indkvartering, der efter hvad vi erfarer dog
kun skal vare et par dage. Vi er snart ikke
mere hjemme i vort eget hjem, og hvad tæn-
ker vi i det hele? Mon vi igen skal se vort
kære Danmark frit, så vi igen kan tale, tænke
og synge af vore hjerters lyst. Vi hørte i dag
i kirken evangeliet om bøn.

2o.4. Vi har i nat haft 7o mand på vort
høloft, det er så store begivenheder og om-
væltninger, som der hører kraft til at bære.

21.4. I dag er afrejst en stor del soldater
(hvorhen ved de ikke selv) og krigsmateriel,
medens andre officerer og tropper er kom-
met. En bevæget søndag har det været med
70 mand i gården, men soldaternes opførsel
er upåklagelig. Nogle af dem der har loge-
ret inde er fra Østrig og er kommet fra Po-
len og hertil. I nat er der skudt på en frem-

med flyver af tyskerne. Nu er der herom-
kring også opstillet lyskastere og maskin-
geværer, ligesom telefon, telegraf m.m. er
lagt ind i tyskernes kvarterer.

22.4. Så uhyggelig en aften som i aftes er
der vist ikke mange her, der har oplevet (men
det er måske kun indledningen). Et engelsk
flyverangreb på Aalborg lufthavn var sat i
gang. De tysk anbragte projektører blev sat
i funktion, himlen oplystes fra alle sider af
søgelysene. Så tog kanonerne til at dundre,
både fra flyvepladsen og fra disse 2-400
meter herfra opstillede. Huset rystede og
vinduerne klirrede som skulle huset styrte
sammen. Hvor kan sådant dog få mennesker
til at føle sig små.

26.4. Det uhyggelige – og til at begynde
med usædvanlige syn og brummen af fly-
vere er ved at blive sædvanligt.  Solen skin-
ner ligesom opmuntrende til ængstelige hjer-
ter. Vi er travlt optaget i marken.

27.4. De tyske telegrammer melder om
stærk fremgang i Norge, der gør stærk mod-
stand. Der meldes også om engelsk frem-
gang. Der kommer her daglige forordninger
nu om rationering af flere og flere varer.
Bilkørslen indskrænkes mere og mere, men
endnu skal vi dog ikke klage. Skolerne i
Aalborg har været lukkede, da luftværnet
skal undersøge og godkende tilflugtsrum for
børnene. Henning har derfor været hjemme;
også fordi vi er ængstelige for de stadige
angreb på lufthavnen.

28.4. Vi har haft en nogenlunde rolig søn-
dag. Der er i aften stille en lille stund. Jeg
har stået herude og hørt på vibens kendte
hvi-vit og andre fugles stemmer, det var, som
gik der et fredens pust over egnen. Sådanne
stille begyndende sommeraftener, som vi
danske kender dem, ligesom styrker sindet
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og gør hjertet frimodigt i håb om andre ti-
der.

3o.4. Travlheden i marken hjælper til at
drage tankerne fra det tunge, undtagen når
de store, sorte, flyvere som et tordenvejr
farer hen over hovedet. Men vi gør vor ger-
ning både ude og inde med omhu som vi
plejer.

1.5. Så kom majdag. Der plejer, særligt i
de store byer, at blive arrangeret optog og
demonstrationer nærmest af arbejdsløse. Vi
hører intet derom i år.

2.5. Der har sidste nat igen været flyver-
angreb over Aalborg. Målet menes at være
Aalborghallen hvor der skal være stor tysk
indkvartering også af krigsmateriel. En
bombe faldt i en villahave tilhørende konsul
Klingenberg, men ingen mennesker omkom.
Det er i dag Kristi himmelfartsdag. Rygtet
siger at hallen er bombet.

Redaktionelt indskud:
Her går dagbogen noget i stå! Der skri-

ves kun en lille note een gang om året (den
9. april)

Krigens dramatiske genvordigheder har
åbenbart frataget lysten til at føre dagbog.

Knud Dittmer

9.4.1941. Et langt år er nu gået siden be-
sættelsen. Krigen raser i al sin gru, der er
ingen ende at øjne.

9.4.43. 3 år er nu gået, men de allieredes
magt tiltager, og vi håber og tror de til sidst
vil få overtaget, vor eneste redning.

9.4.44. I dag er det den 9. april igen, og
den 4. siden besættelsen. Krigen har raset
frem og tilbage, hele Europa er så at sige i

brand, og Amerika og Japan kæmper om
herredømmet i Stillehavet og øerne der. In-
gen havde troet at krigen skulle vare så
længe.

9.4. 45. Vi har et stor håb nu, alting peger
imod at vor befrielse er nær. Russerne er
trængt langt ind i Tyskland fra øst, og eng-
lænderne og amerikanerne fra vest og syd,
og den ene by falder efter den anden, men
tyskerne her i landet bliver ved at arrestere
danske borgere og martre og skyde ulykke-
lige, som de får nag ti1. De danske friheds-
kæmpere er desuagtet ukuelige, der bliver
forøvet sabotage på jernbaner og fabrikker
der arbejder for tyskerne.

4.5. 1945. Vi har ventet det store glæde-
lige budskab i flere dage. Tyskland er nu
helt brudt sammen, de store førere forsvin-
der nu. Mange af dem tager sig selv af dage.
Hitler har udnævnt sin efterfølger, en stor-
admiral Dønitz. Og nu i aften, som vi sidder
og lytter som sædvanlig til radioen, kom-
mer det: Tyskerne i Holland, Nordtyskland
og Danmark har overgivet sig. Hvor gik der
dog et befrielsens suk og en glædesbølge
hen over vort og de mange tusinde danske
hjem.

5.5. 1945. I morges kl. 8 gik flaget til tops,
og landets kirkeklokker ringede da kapitu-
lationen trådte i kraft. Flaget har nu ligget i
skuffen i  over 5 år - disse lange år -, og en
ny flagstang købt lige før krigen har ventet
lige så længe på at blive rejst. Nu er tiden
kommet til at hejse flag. Ja, hvor var det
stort at vågne i morges og tænke: Vi vågner
i et frit Danmark. Og tanken gik uvilkårligt
tilbage til d. 9. april 194o, da vi vågnede og
hørte de tyske maskiners brølen, vi kan i
sandhed sige, en af de tungeste og en af de
lyseste dage man har oplevet.

Niels Pedersen
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Hermed stopper jeg uddragene af Niels Pedersens erindringsdagbog. I 1954 overdrog
Niels Pedersen Vilsagergaard til sin søn, Henning Pedersen. Ægteparret Kristine og Niels
Pedersen flyttede til Fyrrebakken ved Aalborg, og det blev en tredie alder med megen
rejseaktivitet. Niels Pedersen døde i 1968.

Knud Dittmer

TIL MINE SMAA STUMPER I S. SKOLEN, 21-9-37.

I kan tro at det er rigtig drøjt
at ligge mange Dage her til Køjs.
Gud han skal ha’ tak for mit Humør
derfor nu i Aften skal I hør’.

Forældrefest i Aften I er til,
jeg siger nemlig ogsaa at jeg vil,
men det bliver kun her i min Sang
jeg skal ikke med for denne Gang.

Jeg kan aldrig glemme mine Smaa
som i S. Skole vilde gaa.
Jeg skal i min Sang fortælle jer,
hvordan jeg syntes at I var og er.

Vi har her en Dreng som hedder Kaj,
ham vi ikke set har siden Maj,
men han har jo saa forfærd’lig langt,
saa vi alle maa undskylde ham.

BAPTISTHUSET I NYRUP
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Saa den lille Emma Pallesen
hun saa flinkt i Skolen følger med.
Hendes bror, den lille Erik-Mand,
ikke længe sidde stille kan.

Saa den lille Jenny Sloth, min Skat,
hun tror dog vist at hun maa alt,
det sker dog tit at hun forstyrrer mig,
vi haaber at hun maa forbedre sig.

Der er Knud, sin Mors Dreng han er.
Det han siger, at han vil vær’,
han vil ogsaa være det bekendt,
saa er denne Sag jo ogsaa endt.

Anna-Lise kommer som en Vind
løbende i S. Skolen ind.
Hun i Skolen gerne synge vil,
men det duer hun nu ikke til.

Og fra Rimmen har vi hele ni,
til næste Aar maaske der bliver ti.
Dovne er de rig’nok ikke, nej,
de vil med hver Gang og ha’ en Streg.

Karl Nørgaard er en dygtig Dreng,
han altid i S. Skolen kommer hen.
Han spør’ om meget, han vil ha’ Besked
meget meget mere end vi ved.

Hans, Bror til Jens Kristian
han ej i Skolen sidde stille kan,
men han er jo kun en lille Dreng,
det maa vi jo ogsaa regne med.

Karl vi alle ved er Smedens Søn,
han er baade stor og stærk og køn.
Han ta’r pænt sin’ Søskend’ med hertil
endda han selv saa gerne cykle vil.

Elly pænt og stille kommer ind,
sætter sig paa Stolen pæn og fin.
Tal med hende er urimelig
for saa bli’r hun helt uduelig.

Hendes Bror, Niels, vi kender ham,
I kan tro han sidde stille kan.
Han sidder vist og tænker ved sig selv,
blot den S. Skole dog var endt.

Saa har vi jo Rita Henriksen,
hun flinkt i S. Skolen synger med.
Hendes Bror, den lille Krølletop
med Hænderne i Lommen kommer flot.

Karen Elisabeth er flink og rar,
hun hendes gode Del i Sangen ta’r,
sin Søster har hun med en enkelt Gang,
for den lille Stump er Vejen lang.

Egon Madsen har et rigtigt Mod,
om ogsaa kun han har en lille Fod.
Han i Skolen rigtig synge kan,
ingen har en Stemme-Bas som han.

Ritta Grønhøj si’r det er ikke Spøg,
til den lange Vej en Time røg,
men nu kører hun saa flot paa Hjul,
jeg tænker nok hun cykle kan til Jul.

Aksel Grønhøj hælder Hovedet lidt,
der er S. Skole alt for tidt.
De fleste paa en Cykle køre maa,
jeg paa mine Ben faar Lov at gaa.

Og den lille Ella er vel Gæst,
hun kommer kun naar der skal være Fest.
Naar Festen slutter kommer hun stille frem
og siger højt: no vil a te aa hjem.

             Fra eders Lærerinde i S. Skolen
———

Nina Hjorth Christensen,
Nibe.
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SPØGERI OG GENFÆRD OG ANDRE ANEKDOTER

A var i Lære i Nibe ved en Farbroder, a
havde der, og saa var det lige en tre Dage
før Juleaften, da siger a til ham, den Gang a
gik af Værkstedet om Aftenen, og vi skulde
gaa hen og spise vor Nætter: ”A troer, a vil
hjem i Aften og se til mine Forældre i
Sønderholm”. Nu var det saadan Ruskregns-
vejr, og lidt mørkt var det. ”Det er ikke
værd,” siger han, ” for det er sølle Vejr, du
kan bie til i Morgen, saa kan du faa Frihed
til at gaa”. Naa, a havde faaet det i Hove-
det, og a lod mig ikke snakke for, a vilde
hjem. Saa gaar a jo ogsaa, og sildig blev
det, Klokken blev henad en tier elleve, in-
den a kom hjem. Den Gang a kommer i
Skindbjærg Hule, den ligger op efter Bin-
derup Mølle, da er det Tilfældet, som a staar
der, te der staar en Skikkelse ovre i den
søndre Landevejsgrøft. Saa tænker a ved mig
selv: Mon det er en der vil øster paa? for
saa kan vi gjøre Følgeskab. A gaar hen ad
ham, og den Gang a saa kommer lige i Nær-
heden af ham, aner det mig saa underligt,
det kommer mig for, den var ikke rigtig. A
gik ad Stien, men nu gaar a ud ad Midtvejen,

og strags a var kommen den forbi, saa kom-
mer den op af Grøften og gaar ad Stien. Den
sagde ingen Ting til mig, og a sagde heller
ingen Ting til den, og den kom mig ikke
nærmere end paa 3 Skridt nær, saa meget
var den stadig bagved mig, enten a gik saare
eller stille, var den lige nær. A tykte jo det
var saa underligt og vilde gjærne dreje Ho-
vedet lidt tilbage og se til den. Men jo læn-
gere vi gik, jo større den blev. Vi gaar saadan
til vi kommer til en Korsvej oppe ved Vide-
høje, der kommer en Vej og gaar ned til
Kjæret. Lige den Gang a var kommen forbi
den, saa vrider Skikkelsen fra og gaar ned
efter Kjærvejen, og da var det allige saadan
for mig som et stort Vognhjul, der var Ild i
alle Egerne paa, og det satte ned ad Vejen,
og Nisterne de straalte runden omkring. Det
var saa stort til sidst, te a kunde ikke se oven
over den. Ja, det har nu altid været Spøgeri
der i den Skindbjærg Hule.

Lars Hansen Dun, Sønderholm

Der var en Forpagter paa Restrup, der hed
Møller, og han havde tre Sønner, der var
omtrent paa min Størrelse. Vi var da gjærne
sammen. En Gang havde vi faaet Ladekarlen
til at lave os nogle runde Hjul at trille med,
og som vi nu gaar allerbedst om Aftenen og
leger med dem, saa hører vi Hunden begynde
at tude og skrige saa forfærdelig. Da kom-
mer Greven (Rosenkrands) i en daglig Dragt
ind ad den nordre Port og gaar op med østre
Side af Laden. A kunde se ham lige saa liv-

agtig, og han var død for mange Aar siden.
Den Gang han kommer lige for os, tager
Hundene ret til at tude, og Halen imellem
Benene, og op ad Vindelbroen lod de klø.
Han havde en trekantet Hat paa og hvide
Hoser og en henskaaen Frakke (Livkjole)
og en Stok i Haanden med Sølvknap paa og
i et Par Sko og gaa hen til Sideporten, og
den sprang straks op, og der gik han ind i
Laden. Den Gang vi saa han var kommen
derind, saa tog hver af Drengene Flugten og
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kom hen i deres Seng. A skulde og hen i
Seng, a laa ved Staldkarlen i den nordre
Stald. Der havde vi en brun, uskaan Hest,
og ligesom a nu lukker den øverste Dør op,
der var jo to Halvdøre, da kommer Hesten
og springer over Døren, og der hænger han,
han kunde hverken komme ud eller ind. Han
maa jo nok være bleven forskrækket for
Gjenfærdet og have revet sig løs. A gaar hen
og kalder ad Staldkarlen og en anden Karl
og faar dem op, for a kunde jo ikke komme
ind, og de maatte op til Herren og have Nøg-
lerne til Brændehuset, for der var to
Staalstænger, og saa væltede de Døren af

Hængslerne. Saa blev Hesten løs, da de fik
Døren ned, og a kom ind i seng. Møller blev
gal over det og gav hver af hans Drenge en
god Liring om Morgenen, og saa kom der
bud efter mig, og han stod med Pisken, da a
kom, og a fik ogsaa en rigtig god Liring. Se
saadan var den Gjenganger Skyld i, te vi fik
Hug alle tre. Siden den Tid kunde vi godt
gaa i Seng i ordentlig Tid om Aftenen.

Lars Hansen Dun, Sønderholm

Kilde: Evald Tang Kristensen, Danske
Sagn.

Omkring århundredeskiftet var der en
mand der hed Chr. Nielsen; han havde en
gård på Nyrup Mark. Foruden at være land-
mand, spillede han til dans i omegnens
forsamlingsshuse.

En aften, hvor han spillede til bal i Nør-
holm, havde han i aftenens løb fået en del
snapse. Da han ud på natten cyklede hjem

fra Nørholm og kørte over vasen, væltede
han på grund af fuldskab i grøften og bræk-
kede halsen. Det var heldigvis halsen på vio-
linen der knækkede.

Men han tog det som et varsel; det kunne
jo ligeså godt have været hans egen hals.
Fra den dag rørte han aldrig spiritus.

Fortalt til Svend Stoffersen af en ældre
Sønderholmer.

Jens Poulsen var vært i Sønderholm For-
samlingshus sammen med sin kone, Else.

Han blev i 1915 antaget til fyring og ren-
holdelse i kirken og på kirkegården for en
årlig løn af 75 kroner for fyringen, 50 kro-
ner for kirkens renholdelse og 35 kroner for

kirkegårdens renholdelse.
Else døde i 1934 og Jens Poulsen i 1941.
Jens Poulsen var det der idag kaldes kirke-
tjener.

Svend Stoffersen
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om et fremtidigt samarbejde på både lokal-
historiske og kulturhistoriske områder. Vi er
naturligvis meget åbne for alle sådanne til-
tag, men der skal være en forudbestemt ko-
ordinering, så det er fastlagt og aftalt, hvem
der gør hvad og hvornår!
  Som meddelt i ”Bjergposten” nr. 25  og
annonceret i ”Nibe Avis” havde vor lokal-
historiske forening d. 9. marts 2002 25 års
jubilæum. Dette blev markeret med en re-
ception på Sønderholm skole på dagen. Der
var i aulaen lavet en stor repræsentativ foto-
udstilling, som høstede stor anerkendelse.
Der var endvidere adgang til arkivet for de,
som ønskede at bese dette, men på grund af
den trange plads og de mange besøgende,
måtte vi begrænse arkivbesøget til en frem-
visning af lokaliteterne og undgå at gå i de-
taljer.  Vi havde i dagens anledning den
glæde at se mange af vore medlemmer, re-
præsentanter for områdets foreninger, flere
fra vore lokalhistoriske naboforeninger,
Aalborg Stadsarkiv og LANA m. fl. . Der
var i aulaen desuden mulighed for at ind-
tage et lettere traktement og efterfølgende
kaffe. Det var glædeligt at se kendte og
ukendte og høre de mange erindrings-
beretninger ved bordene. Vi vil fra bestyrel-
sens side rette en tak til alle, der viste os og
vort arbejde interesse på denne dag, tak for
alle bidrag og presenter, tak til alle der mødte
op.
  Foreningens årlige sommertur gik i år til
”Jagt- og Skovbrugsmuseet” i Dorf. Foruden
en udstilling om jagt og skovbrug gennem
tiderne, er museet også velkendt for sine
gamle møller. Der eksisterer stadig en vind-
mølle, der fungerer og som var åben, så alle,
der havde interesse derfor, kunne bese de
enkelte funktioner i en sådan vindmølle.
Meget imponerende at se, hvordan man tid-
ligere kunne udnytte vindens kræfter i dag-
ligdagen. Mange af os har jo kun set en vind-
mølle udefra og ofte kun som en ruin. Des-

uden var der en vandmølle med
opstemningsværk og alt hvad dertil hører.
Der var åbent hus på hele området, hvor de
mange forskellige maskiner og hjælpemid-
ler kunne beses. Inden vi blev ”sluppet løs”
havde vi fået en grundig orientering af An-
nie Winther, der er tilknyttet museet. Det
var som tidligere en oplevelsesrig aften, hvor
der i det fine vejr deltog omkring 50 med-
lemmer.
  De sidste par år har der i forbindelse med
”Arkivernes dag”, en dag hvor alle landets
arkiver har et eller andet arrangement, væ-
ret en mindre udstilling fra vort arkiv i alle
tre sogne. Interessen har været tilfredsstil-
lende, men vi kan bedre betjene de frem-
mødte i selve arkivet, så i år har vi besluttet
kun at holde åbent i arkivet. Det bliver lør-
dag d. 9. Nov. Kl. 13,00  til 18,00 og der vil
som sædvanlig være kaffe på kanden til de
fremmødte.
  Der har i årets løb været afholdt 7 besty-
relsesmøder, ligesom vi har været repræsen-
teret ved de møder og aktiviteter, der har
være relevante indenfor vort område. Der
har været tilbud af kurser indenfor edb og
registrering og andet af lokalhistorisk inte-
resse. Vi har efterhånden det nødvendige
udstyr og midler indenfor edb, men mangler
hjælp til benyttelsen fra folk med interesse
og lidt indsigt i registrering og edb (det sid-
ste ikke absolut nødvendigt, da evt. kurser
kan påregnes).
  Arkivet har som tidligere været åbent 1.
og 3. onsdag i hver måned, der har været en
del interesse fra udensogns personer i for-
bindelse med slægtsforskning og andet. Der
kan naturligvis imødekommes nogle ønsker
i denne forbindelse, men bedst er det, at in-
teresserede selv møder op på arkivet og der-
ved kan supplere evt. oplysninger. Den lo-
kale interesse har været tilfredsstillende, men
ikke overvældende. Der er indkommet en
del arkivalier både fra lokalområdet og ude-

(fortsat fra side 2)
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ARKIVETS ÅBNINGSTIDER

  Arkivets adresse er: Stadionvej 2, Sønderholm. 9240 Nibe.
  Stadionvej er vejen umiddelbart vest for Sønderholm skole. Arkivet er beliggende i en
tidligere lærerbolig sammen med skolelæge/tandlæge. Der er åbent 1. og 3. onsdag i hver
måned (undtagen juli) kl. 19,00 til 21,00. Arkivet kan, om nødvendigt, besøges udenfor de
ordinære åbningstider, efter forudgående aftale med et bestyrelsesmedlem.
  Arkivets postadresse er: L.H.A., Verdisvej 3, Frejlev. 9200 Aalborg S.V.

GENERALFORSAMLING

  Lokalhistorisk forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne afholder sin årlige
ordinære generalforsamling onsdag d. 12. Februar 2003 kl. 19,30  i Nørholm Sognesal.
Dagsorden jvf. gældende vedtægter.  Kaffe / te  10.00 kr.

AFTENTUREN ONSDAG D. 11. JUNI 2003

  Da der har været ønsker fremme om, at vi skulle prøve at lægge vore ture og udflugter
tættere på, vil vi i år prøve noget helt nyt, nemlig et besøg på Aalborg Stadsarkiv. Vi har jo
også næsten besøgt alt, hvad der historisk set har med vor fortid at gøre indenfor de nærme-
ste områder, så noget nyt er et forsøg værd. Vi har naturligvis også haft betænkeligheder
ved at lægge aftenturene ud til omkring 50 km, men tilslutningen har jo altid været meget
fin, så derfor har vi prøvet det flere gange.
  Vi mødes på Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1 onsdag d. 11. juni kl. 19.30.
(Arkivstræde ligger ved Vor Frue Kirke ved Niels Ebbesen’s Gade, der er parkerings-
muligheder på Frederikstorv eller Grønttorvet i Aagade).
  Arkivar Flemming Nielsen har lovet at fortælle om arkivet og hvad det rummer. Jeg kan i
den forbindelse nævne, at Aalborg Stadsarkiv i dag ligger inde med de arkivalier af kommu-
nal oprindelse, der stammer fra vort område, og som vi i vort arkiv ikke må ligge inde med,
men som tidligere har ligget i Viborg. Så man behøver altså ikke drage til Viborg, hvis man
søger dette materiale. Arkivet rummer i dag foruden pladsen i Arkivstræde også omkring 12
hyldekilometer lejet plads ved Sofiendal.  Mere om dette og meget andet ved besøget.
  Der kan arrangeres samkøring fra hhv. Sønderholm og/eller Frejlev ved henvendelse til et
bestyrelsesmedlem.

Kaffe / te medbringes!
Bestyrelsen.

fra. Her kan specielt nævnes en samling på
20 vandrebøger fra elever på St. Restrup
årgang 1942 (fra 1942 til 1998).
  Der skal her endnu engang rettes en stor

tak til alle vore medlemmer, velyndere og
andre, der på den ene eller anden måde har
vist interesse for vor forening og lokalarkiv.

Hardy Frandsen.


