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ÅRET DER GIK

kan kontaktes følgende steder:
FORENINGENS BESTYRELSE

Frejlev: Formand Bent Elkjær, Smetanasvej 4, Frejlev Tlf: 9834 3879
Sønderholm: Lis Dalsmark, Vestervej 27, Sønderholm 9834 1076

Næstformand Karen Hansen, Sønderholm Hedevej 70 9834 1141
St. Restrup: Sekretær Gunnar Jensen, Tostrupvej 240 9834 1583

Kasserer Mogens Ejersbo, Nibevej 379 9834 1997
Nørholm: Karsten Mortensen, Mariehønevej 3 9834 1180
Tostrup: Inge Louise Nielsen, Tostrupvej 181 9834 1137
Suppleanter: Tove Bang Nielsen, Nørholm Villavej 20, Nørholm 9834 1493

John Jensen, Vestervej 27, Sønderholm 9834 1076

Ca. 60 personer var mødt op til generalfor-
samlingen. Bent Elkjær fortalte om et aktivt
år i arkivet, hvor den digitale tidsalder for
alvor er slået igennem. Udover det IT-udstyr
vi havde fået indkøbt med støtte fra
SparNord og Nordea, har vi fået bedre
farveprinter og en skanner, der kan reducere
dokumenter i store størrelser til en størrelse,
der kan printes ud på A4 i god kvalitet. Så
nu kan vi bedre assistere vore medlemmer
med kopier af dokumenter, de har brug for.

Aktiviteten i arkivet med indsamling og regi-
strering har været stor, men der er ikke
overvældende mange, der besøger arkivet i
åbningstiden. Vi gjorde i år et forsøg med at
holde eftermiddagsåbent den 2. onsdag i
måneden. Det medførte ikke et større tilløb
af besøgende, så vi går tilbage til den gamle
ordning med aftenåbning 1. og 3. onsdag i
måneden. Derimod har der til flere arrange-
menter i samarbejde med lokale foreninger
været en overvældende tilslutning og inte-
resse. Eksempelvis har en aften i samar-
bejde med Sønderholm Borgerforening
samlet ca. 80 mennesker til en spændende
aften om Sønderholm. En aften for de ak-
tive kvinder i Sønderholm, Sønderholm og
Omegns Husmoderforening, samlede 28
deltagere. Foreningen vil også i det kom-

mende år være interesseret i at indgå i sam-
arbejde med lokale foreninger om formid-
ling af foreningens arbejde. Og bestyrelsen
vil overveje nye muligheder for at formidle
viden og skabe yderligere interesse for ar-
kivet.

Et helt specielt projekt har været at få foto-
graferet omkring 600 gravsten på Sønder-
holm kirkegård og få sat tekst på om per-
sonerne. Bent Elkjær har fotograferet og
Agner Jensen, Sønderholm, har fortalt ud
fra sin store viden om Sønderholm. Det er
der kommet flere store flotte ringbind ud
af. Et sidste ringbind omhandler Kirkens
historie, bl.a. med materiale som er formid-
let af sognepræst Sussi Foged. Hele mate-
rialet er overdraget til menighedsrådet, og
et eksemplar kan ses på Arkivet i Sønder-
holm. En tak til Sussi Foged for velvillig
hjælp.

Valgt til bestyrelsen blev følgende: Lis
Dalsmark, Mogens Ejersbo og Gunnar Jen-
sen. Valgt som suppleant blev: John Jen-
sen. Peter Stoffersen blev valgt som revi-
sor.

Efter generalforsamlingen fortalte Ole
Færch, der var aktuel med sin nye bog om
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Hasseris Å, meget spændende om åen fra
dens udspring i Øster Hornum præste-
gårdshave og med særlig vægt på forløbet
fra Tostrup over St. Restrup til udløbet i
Limfjorden. Der har gennem århundreder
været forskellige møller og opstemninger,
som i dag kan spores i landskabet. Han
omtalte indgående åens betydning gennem
tiderne for St. Restrup herregård, både med
både hvad angår møllerier og åens betyd-

ning for forsvaret i ufredstider.

Aftenudflugten var en lidt kølig tur til Seb-
ber Kloster, hvor Willy Kær fortalte levende
om klosteret og klosterkirken. Aftenturen
gik til Hals Museum og Hals Skanse, hvor
vi fik en også meget levende fortælling om
Skansens udvikling og betydning gennem
tiden, især under Englandskrigen. Der var et
ganske stort fremmøde til begge ture.

LIVET I SØNDERHOLM PRÆSTEGÅRD 1931-1965. BARNDOMS- OG
UNGDOMSERINDRINGER.

Samlet og redigeret af Kirsten Bjørg Reerslev.

I marts 2009 blev jeg af ildsjælen Bent
Elkjær, formand for Lokalhistorisk For-
ening i Sønderholm-Frejlev-Nørholm, op-
fordret til at skrive en artikel om vores for-
ældre og mine og mine søskendes barn-
doms- og ungdomsminder fra livet i Søn-
derholm præstegård i tiden 1931–1965. Vi
takker for opgaven, som har været spæn-
dende og interessant at tage op. Alle sø-
skende kommer til orde, men dér, hvor der
er sammenfald i erindringerne, er gentagel-
ser søgt undgået. Omvendt er der også
flere vinkler på begivenhederne, ikke mindst
fra 2. Verdenskrig. For læseren er det vig-
tigt at tage i betragtning, at vores barndom
og ungdom ligger mange år tilbage og er
spredt over en lang periode, hvor mangt og
meget skete i familien.

Lærer eller præst?
Vores far, pastor Svend Aage Reerslev

(20/9 1895 – 14/6 1966) blev sammen med
vores mor, Jenny Karna Myee Reerslev
født Marcker (18/12 1897 – 7/9 1981) i juli
1931 kaldet til sognepræst i Sønderholm-
Frejlev menighed og indsat i embedet den
26/7 1931. Far, som sad i embedet i 34 år,
blev således pastor Martin Ludvig Bays ef-
terfølger, som på daværende tidspunkt
havde siddet i embedet i 31 år.

Far voksede op i Hillerød, hvor hans far
var tandlæge Baldur Ingolf Christensen
(1862-1944) - i øvrigt Danmarks første sko-
letandlæge - og mor Augusta Vilhelmine
født Petersen (?? ). Han blev student fra
Frederiksborg Statsskole 1914. Da han
havde taget sin teologiske embedseksamen
i 1921, var han, efter eget udsagn, slet ikke
indstillet på at blive præst. Den følgende
vinter var han 3 måneder i Italien, og da han
kom hjem, var han i et år huslærer på herre-
gården Dalbygård ved Stubbekøbing. Fra
august 1923 til juni 1925 var han såkaldt
’flyvende vikar’ ved de Københavnske
skoler. Far har siden fortalt, at ’svajerne’,
han mødte og snakkede med, når han på
cykel færdedes på vej til og fra skolerne, fik

Sidste sommer i Sønderholm Præstegård,
1965
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stor betydning for den generthed, han
havde været plaget af under sin studietid.
Efteråret 1925 gik han på lærerseminariet i
København, men opgav den livsbane efter
en personlig stærk oplevelse, som igen
bragte ham tilbage til teologien. Efter eget
udsagn, følte han sig nu definitivt kaldet til
at blive præst, hvilket han forblev af hjertet
resten af sit meget aktive liv.

Af søskende havde far kun Poul Reer-
slev (1897-1962), som var farmaceut i
Sæby i en menneskealder. De to brødre tog
navnet Reerslev efter landsbyen af samme
navn på Sjælland, fordi der var for mange
’Christensen’ på fars pensionat. Onkel Poul
blev gift med tante Tyt og de fik Aase og
Finn, vores eneste kusine og fætter.

Fra Australien til Danmark
Mors mellemnavn Myee betyder at være

indfødt australier. Begge hendes forældre
var uafhængigt af hinanden emigreret til de-
res respektive familie i Australien. Hendes
mor, Emma Emilie Marie født Stahlfest-Pe-
tersen (1861- 1927) var fra Broager, Søn-
derjylland. Hun emigrerede af helbreds-
mæssige grunde. Morfar, Ludolph Valde-
mar Marcker (1866 – 1945), var ud af en
købmands- og kvaseskipper familie gennem
generationer fra Nexø, Bornholm. Han var
lidt af en eventyrer og efter at have uddan-
net sig til farmaceut rejste han som 21-årig
ud for først at besøge sin onkel, Jørgen
Fog. Omkring 1892-93 fik også ’guld-
feberen’ sit tag i ham. Efter et årstid vendte
han dog tilbage fra Kalgoorli i Vestaustra-
lien til civilisationen i Sydney - dog uden
den store fortjeneste og genoptog sine for-
retninger. Han drev bl.a. et apotek. Han
blev en så respekteret person, at han i 1908
blev udnævnt til dansk konsul. Skæbnen
ville, at da familien i 1912 rejste til Dan-
mark, for dels at besøge familien og dels
for at finde investorer til driften af en sølv-
mine, som han havde fået retten til, blev

mormor ’brystsyg’. Hjemrejsen blev udsat
for siden at blive forpurret da 1. Verdens-
krig brød ud i 1914. Familien blev fra da af
i Danmark. Mor var 15 år og talte kun en-
gelsk. Sorgen over aldrig at skulle gense sit
elskede fædreland incl. det dejlige klima,
kammerater og familie derovre dukkede op
nu og da. Mor havde tre mottoer, som hun
levede efter, og som vi søskende dermed
også kom til at leve med ’Hvor der er en
vilje er der en vej’, ’Tålmodighed er en
dyd’ og ’Man kan hvad man vil’. Mor var
den ældste af tre piger. Efter mor kom Emi-
lie Bjørg Myee (Topsy) (1900 – 1980), som
aldrig flyttede hjemmefra men kombinerede
sit sekretærarbejde, med at passe mormor.
Endelig Dagmar Sophie Myee (Tootie)
(1903-1986) som var leder af telefoncentra-
len i Hillerød og blev gift med onkel Svend.
Begge søstre var barnløse.

Råbjerg
Far og mor blev viet i Frederiksborg

Slotskirke 9. oktober 1926 og umiddelbart
derefter tog de til Råbjerg ved Aalbæk i
Vendsyssel, hvor far var blevet indsat som
præst. Far var kapellan ved Grøndalskirken
i København, da han søgte embedet i Rå-
bjerg-Aalbæk menighed. Her fik de 5 gode
og indholdsrige år blandt mennesker, hvis
trofasthed og venskaber de satte stor pris
på og som de selv aldrig svigtede. Havet og
den barske natur passede især far godt.
Igennem alle årene i Sønderholm bibeholdt
de begge kontakten til ikke så få mennesker
fra denne periode af deres liv. Uagtet den
store forskel på folks psyke og naturen i
Råbjerg blev far og mor så glade for at ud-
øve deres gerning i Sønderholm-Frejlev, at
de blev der indtil far gik af som 70-årig.

I Råbjerg Præstegård fødte mor 4 børn.
Torben Fog (14.08. 1927), Emma Christen-
sen (10.12.1928), Jørgen Fog (03.11. 1929,
død 03.07. 1999) og Esther Theodora
(03.05 1931). I Sønderholm Præstegård
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fødte mor yderligere 4 børn. Karna Lillian
(13.06. 1933, død 29.03. 1934), Karna Bir-
git (kaldet Bitte, 13.12.1934), Kai Fog
(14.06. 1936) og Kirsten Bjørg (kaldet
Kisse, 07.08. 1940).

Præst og forfatter
Far og mor var på mange måder hin-

andens modsætninger og måske lige netop
derfor supplerede de hinanden rigtig godt.
De var begge konstant i vigør. Far har me-
get betegnende i et interview udtalt, at han
var ’pastor-ude’ og mor var ’pastor-inde’.

Foruden at far af natur var et sammensat
menneske, hvor musik og dramatik spillede
en betydelig og stor rolle, var han en meget
flittig mand, både som præst og som for-
fatter. Hans præstegerning stod uden tvivl
altid i højsædet og hans interesse og om-
sorg for hans sognebørn svigtede aldrig.
Far foretog flittigt hus- og sygebesøg, be-
søgte ligeledes også folk fra sognene ind-
lagt på sygehusene i henholdsvis Aalborg
og Nibe. Han var formand for Hornum
Herreds præstekonvent. Far var ligeledes
en god lytter og stillede sig gerne til rådig-

hed, når en og anden havde behov for en
fortrolig samtale eller når der var behov for
mægling. Ingen gik forgæves til præstegår-
den uanset tidspunktet på døgnet.

Far forstod også at tage hensyn til sig
selv og mor ved at kombinere sin gerning
med egne interesser på den måde, at der
også kunne blive lejlighed til at overvære en
teaterpremiere eller høre et godt foredrag
eller en koncert i Aalborg. Teatrene i Aal-
borg, Odense og Århus opførte flere af
hans skuespil, og listen over hans romaner,
noveller, artikler, løbende aktuelle læser-
breve - og andre litterære arbejder er lang,
hvilket Stadsarkivet i Aalborg kan vidne
om. Her står flere hyldemeter af fars pro-
duktion inklusiv forskellige amatørfilm fra
Sønderholm og fra rejser, han arrangerede
for folk i byen. Far var gennem alle årene
en eftertragtet foredragsholder, og oplæser
af egne eller andre forfatteres værker. Han
evnede i høj grad at levendegøre perso-
nerne i de værker han behandlede.

Fars tolerance overfor anderledes tæn-
kende mennesker var gennemgående i alt
hvad han foretog sig. Selv tilhørte han ikke
nogen speciel kirkelig retning, udtalte han i
forbindelse med et afskedsinterview i Aal-
borg Amtstidende august 1965, hvor han
ligeledes sagde, ‘jeg har levet i fordragelig-
hed med både grundtvigianere og missions-
mænd, og nærer stor ærbødighed for de
gammeldags pietister i Indre Mission, uan-
set at jeg kommer fra et helt andet miljø. Jeg
elsker livet – også bordets glæder. Hvorfor
skulle man dog ikke det, blot man ikke la-
der sig beherske af tingene? Så kan man
med glæde modtage alt, hvad Gud giver
én’.

Gennem alle årene som præst var det
både vigtigt og naturligt for ham, at lægge
et stort, seriøst og glad arbejde i at gøre en
forskel i sit arbejde for og med de unge,
hvor han end befandt sig. Far var FDF
kredsfører igennem en del år, hvilket natur-
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ligvis bevirkede at Torben, Jørgen og Kai
blev FDF’er, mens Emma, Esther og Bitte
blev KFUK’er, og fik i den forbindelse
mange kontakter udadtil bl.a. i Norge. No-
get senere startede han K-klubben (konfir-
mandklubben for nye og ældre konfirman-
der) med hvem han arrangerede ’unge til
unge’ udvekslingsrejser til bl.a. Tyskland,
Norge og Italien. Far betragtede sig selv
som åndelig brobygger og mellemfolkelig
formidler.

Far må siges også at have været noget af
en romantiker, hvilket bl.a. kom til udtryk,
da forpagtningen af præstegården (landbru-
get tilhørende embedet) udløb og blev le-
digt i 1945 efter forpagter Rindsig.  Da
præsten havde fortrinsret slog far til og
overtog forpagtningen. Selvom far elskede
fysisk arbejde og gerne hjalp til på gården,
når tid og lyst tillod det, havde han i virke-
ligheden ikke tilstrækkeligt med landbrugs-
kendskab til at drive en gård. Derfor var
han nødsaget til at stole fuldt ud på den
mand, han ansatte til at drive gården. Svend
og Mitzi, som var kompetente og rare men-
nesker, bestyrede de første par år. Derpå
kom en bestyrer, hvis oprindelse ingen af
os kender eller hvor han siden rejste hen,
men i hvert fald tog det ham kun få år at
køre gården i sænk. Metoden, han an-
vendte, var usympatisk. Han solgte ud af
korn, foder og dyr, også om søndagen når
far stod på prædikestolen. Da far opdagede
det, fik han hjælp af et yngre og meget
sympatisk bestyrepar Aage og Erna, som
gjorde en stor og dygtig indsats for at rette
op på  ugerningerne, indtil Juul Niss over-
tog forpagtningen i 1953.

Sorgen, skuffelsen, ydmygelsen og vre-
den over på flere måder i den grad at være
blevet ført bag lyset bragte far i et for ham
uløseligt dilemma. Han følte sig skakmat.
Bed smerten i sig, hvilket førte til depres-
sionsperioder de følgende år. Fars gode
ven og foresatte, biskop Erik Jensen, blev

far og mor en uvurderlig støtte under fars
sygdom, og det var også her hjælpepræst-
erne Jens Richard Christensen, Søren
Fransen og Petrus Dam Mikkelsen kom ind
i billedet.

Mor, præstekone og gartner
Mor var fars ubetingede støtte. Hvor han

var upraktisk var hun det modsatte. Hun
havde styr på alt både i hjemmet og fars ka-
lender. Far elskede friluftsliv med fysisk ak-
tivitet, hvor mor gerne lod sig transportere
ud i naturen. I øvrigt havde hun så rigeligt at
se til i hus og have samt alle os børn. Til
vores store held havde mor virkelig ’grønne
fingre’ og sammen med havemand Johan
Larsen og senere Jepsen (Marinus Jeppe-
sen) klarede hun præstegårdens store pryd-
og nyttehave. Mor elskede at være omgivet
af blomster og roser især, fx var hele den
sydvendte mur af præstegården tæt besat af
roser, som blomstrede i det uendelige. Fars
havearbejde bestod i at slå græsplænerne.
Fik han fat i et skuffejern endte det så godt
som altid med katastrofe, for så ’lykkedes’
det ham lige at få skuffet en sjælden blomst
væk, som mor havde forsøgt sig med. Vi
fik alle vore grønsager, bær, og frugter fra
haven. Mor interesserede sig også for biavl,
hun havde bistader stående nederst i haven
på overgangen til ’skoven’. Det var et fest-
ligt syn at se hende og Jepsen udstyret med
hat og slør og Jepsen bakkende på noget
forfærdeligt tobak i en særlig dåse, der ud-
sendte sort røg. For os børn var det sjovt
at følge med i den videre proces, hvor bi-
tavlerne blev slynget og den fineste gule
honning flød. Højdepunktet var når man til
slut stod med honning på mors hjemme-
bagte rugbrød. Mor nød også at arbejde i
sit drivhus, hvor der var to store vinranker,
tomater, agurker og et ferskentræ. Sidst-
nævnte bestøvede hun selv. Mor podede
også frugttræer. I mistbænk avlede hun
bl.a. græskar og meloner. Mor havde
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kyllinge- og hønsehold og solgte æg til
brugsen. Mors fantasi til at få ting til at
strække var enestående. Et slående eksem-
pel på det var, da økonomien var på det la-
veste og mor fik kontakt til en frugthandler i
Aalborg. Da kunne vi se de fineste ferskner
(hvis modningsproces Bitte, Kai og jeg
havde fulgt med lange øjne) blive plukket,
for direkte at blive lagt i en æske med vat
og sendt med rutebilen med salg for øje.

Juleforberedelserne var lange og mange.
De begyndte i november med slagtning og
partering af  gris fra ’gården’. Der blev la-
vet blodbudding, rullepølser og medister-
pølser, og selve kødet blev indpakket i
frysepapir, som vi børn cyklede til fryse-
huset i St. Restrup med – tidligere lå kødet
i saltkar i kælderen. Der blev bagt småkager
i lange baner – pebernødder, jødekager,
brunkager, vaniljekranse og klejner og lavet
forskellige former for ’konfekt’. Der blev
lavet dekorationer, ophængt tørrede blom-
ster, gran og nisser, og der blev klippet og
klistret til diverse juletræspynt. Når vi nåede
den 18. december, mors fødselsdag, skulle
alt være klar til julen og diverse gæster.

Selv om mor havde hjælp af vores unge
pige(r) og efterhånden også af os børn, var
dagligdagen i præstegården et stort mena-
geri at håndtere for hende. Hun var jo også

præstekone med de forpligtelser det inde-
bar både i præstegården og udadtil i form
af mødedeltagelse eller selv stå for møder
af forskellig karakter. Og i det hele taget at
stå ved fars side.

Hvor far var særdeles udadvendt og
havde let til livlig diskussion og pludselige
påhit, var mor mere reserveret. Hun holdt
på formerne. Hvor far gik over til at være
dus med folk, da det blev moderne, og ger-
ne lod sig tiltale med efternavn, forblev mor
’fruen’ og var Des selv med nære venner
som Petrea Andreasen, som faktisk dagligt
kom i præstegården og betød rigtig meget
for familien. Ikke desto mindre var mor me-
get optaget af folks ve og vel. Var der no-
gen, hun vidste led nød, kunne vi børn blive
sendt af sted med, hvad vi kunne undvære
af naturalier. Dette skete under alle omstæn-
digheder ved juletid. En buket blomster til
opmuntring eller til fødselsdage var kutyme.

Besættelsen
Men den 9. april 1940 forandrede tingene

sig. Danmark blev besat og det gjorde præ-
stegården også. Ifølge far ankom tyskerne
nemlig til præstegården samme aften lige-
som til adskillige andre huse og gårde i sog-
net. Da de forlangte nøglen til Sønderholm
Kirke rettede far deres misforståelse og

henviste dem til Troldkirken – langdyssen
oppe øst for Sønderholm. I præstegården
slog en ’hauptmann’ (kaptajn) sig ned, og
oprettede kontor i et af de to lofts-
værelser i gavlen mod øst. Han forlangte
plads til et par feldwebler (stabs-
sergenter), og de næste dage genlød trap-
perne af jernbeslåede støvlers trampen.
Telefonen, som hang i spisestuen, blev
det meste af tiden beslaglagt til militære
samtaler, hvilket betød at der fortrinsvist
var placeret en tysk soldat i ’hjertet’ af
præstegården. De første stødtropper for-
svandt dog hurtig, men med mellemrum
kom andre til. Præstegårdens konfir-

Et præstepar havde dengang mange repræ-
sentative forpligtelser
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mandstue forblev krigen igennem ’sygehus’
for værnemagten, og dér ved østgavlen
havde de fast en ambulance stående. Da
skolestuerne var almindelig belægningsstuer
for de tyske soldater, fik skolebørnene loft-
etagen i præstegården til deres rådighed.
Undertiden gravede tyskerne skyttegrave på
skolepladsen, og langs hegnet omkring
præstegårdshaven, og de huggede indgange
fra stationsvejen ind i ’skoven’, hvor de
havde deres krigsvogne stående nedgravede
i skjul fra luften.

Præstens børn
Som følge af fars store og mangeartede

litterære produktion, opholdt han sig meget
på sit kontor. Derfor lød det ofte: ’Ikke
larme, far skal have ro!’. Selv om far og
mor fulgte meget godt med tiden blev der
dog vedblivende af os børn forventet en vis
ærbødig attitude over for dem. Som præ-
stens børn var man noget ’særligt’ dengang,
vi kunne ikke tillade os hvad som helst. At
vi alligevel ind imellem gjorde det, uden fars
og mors viden, er jo en anden sag. Vi var
sikre kirkegængere med eller uden vort
store ønske.

Der blev indrettet 2 værelser og et toilet
med vask på loftet med opgang fra bryg-
gerset. Så længe vi havde to piger, benyt-
tede de begge værelser. Bag bryggerset og
ud mod havesiden blev indrettet et værelse,
som dannede børneværelse afhængig af al-
der og indtil vi var store nok til at flytte på
loftet. I husets eneste badeværelse, blev
den med brænde og tørv opvarmede kob-
berkedel til det varme vand senere udskiftet,
da der (vistnok i 1939) blev investeret i et
kombineret komfur- og centralvarmeanlæg,
som trak en del radiatorer i stueetagen og
på loftet. Ellers blev der ikke foretaget yder-
ligere ændringer af præstegården i ’vores’
tid. Det var menighedsrådet der bevilligede
forbedringer i præstegården.

Af naturlige og praktiske grunde er det

gået sådan, at vi søskende indbyrdes og i
fars og mors omtale er opdelt i de 4 store
og 3 små. Da Esther og Bitte ligger i
skæringsfeltet, har de iblandt haft svært
ved at forliges med den opdeling.

Torben Fog Reerslev (bosat i Køben-
havn) skriver:

Da vi flyttede til Sønderholm præstegård
var jeg 4 år, og vi børn startede med at
sove i køjer i det barneværelse, der blev
indrettet ved siden af fars og mors sovevæ-
relse, dvs. en del af den senere legestue.

Jeg husker, at lige overfor vores udgang
fra ’skoven’ til stationsvejen var byens fod-
boldbane på marken dér. Jeg sad i et
’manna træ’ og havde det fint og spiste en
masse ’grønt’ mens jeg kiggede på, at
drengene spillede kampe eller trænede. Jeg
var for lille til at deltage. Fodboldbanen
flyttede senere til grusgraven. Da jeg blev
gammel nok, blev jeg medlem af Sønder-
holm/St. Restrup fodboldklub. Vi trænede
både i grusgraven og på boldbanen ved St.
Restrup Højskole, og havde kampe med
fodboldklubber i Nørholm, Ø. Hornum,
Godthåb, Svenstrup og Nibe. Af fodbold-
inspiratorer var især bager Nielsen, hans
svoger, barberen Mandrup, og søn, min
skolekammerat Eigil, som senere blev med-
lem af en Aalborgklub, vistnok Freja.

Om vinteren havde vi gymnastik og om
sommeren altså fodbold. Vi rørte os altid,
og en cykel var uundværlig. Jeg kan huske,
at sognefoged Quist havde en søn (Erik?)
der var god til gymnastik. Han trænede os i
kraftspring og flik-flak i faderens lade, hvor
vi lagde et godt lag hø at springe i. Denne
træning kom mig til gode, da jeg havde
gymnastik på Klostermarksskolen og på
det tidspunkt var lidt af en undermåler.

Jeg begyndte i 1. klasse 1933 i Sønder-
holm Skole hos frk. Larsen, der boede i et
hus over for forpagteren. Senere flyttede
Stinne ’Piesen’ (Pedersen) og sønnen
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Krestjan til dette hus, efter at manden døde
og gården blev solgt. Der var forskel på de
små og store i skolen, og vi havde vores
egen legeplads overfor jordemoderens ha-
ve. Hun var gift med byens maler. Jeg tog
realeksamen fra Klostermarksskolen 1944.
Den sidste vinter boede jeg hos familien Kiil
(fruen var Agnethe Bay), som boede klods
opad skolen, og det var rart. Emma, Jørgen
og Esther boede hos klassekammerater an-
dre steder i Aalborg. Jeg husker, at vi var
meget optaget af ’Churchill-klubben’, fordi
de kun var 2-3 år ældre end os, og vi kend-
te til nogle af dem. Da de blev arresteret sad
de fængslet længere oppe ad gaden, og vi
gik ofte den vej forbi på vej til skole. Vi be-
undrede dem, men var for uudviklede til at
forstå den dybere mening med deres fore-
havender. Derimod fik vi dagligt indblik i
værnemagtens gøren og laden, fordi der
næsten hver nat var sabotage på skinnelege-
met gennem Rold Skov. Vi holdt dagligt før
Svenstrup i lang tid, ofte en time eller mere,
med det resultat, at vi kom for sent til den
eller de første timer.

De dage, hvor jeg cyklede til skole over
Restrup Enge, kom jeg lige forbi tyskernes
hangarer og kajplads for vandflyvere. Vi
måtte ikke gøre holdt, men fortsætte forbi.
Det var et formidabelt teknisk skue at se,
høre og observere disse imponerende ma-
skiner, især de store Dornier 2-motores
vandflyvere. På vej hjem tænkte jeg også på
de englændere, der var faldet ned på engene
efter angreb på Aalborg lufthavn. Jeg så
nogle af resterne af disse flyvere, men hav-
de ikke nogen viden om besætningernes
skæbne. I Sønderholm var Troldkirken og
den høj, der lå ved siden af, beslaglagt af
tyskerne, da der herfra var direkte udsyn til
Aalborg Lufthavn på den anden side af fjor-
den. Der var opsat store parabol-lytteskær-
me og lyskastere samt kanoner, og selv om
vi ikke måtte opholde os deroppe, kunne vi
ikke dy os for at snuse lidt til alt det interes-

sante tekniske grej. I mors stue over chatol-
let var der opsat et stort landkort, som vi-
ste fronterne for henholdsvis englænderne,
tyskerne, italienerne og senere amerikaner-
ne. Fronterne blev justeret med nåle og i
forskellige farver, og kaptajnen, som for-
stod og kunne lidt engelsk, lyttede med, når
mor hørte radio fra BBC!

Vi opholdt os meget i ’skoven’. Jørgen
og jeg havde, inspireret af Tarzan-film, fun-
det frem til en særlig rute af træer, hvor vi
kunne springe eller hoppe os frem uden at
røre jorden. Det var yderst spændende og
en form for idræt, som vi holdt meget af.
Jeg havde en god legekammerat i smedens
Willy og Jørgen en tilsvarende i Karl Søn-
dergårds Niels. Aldersforskellen på bør-
nene i byen betød meget for hvem, man le-
gede med. De store for sig og de små for
sig. En undtagelse var dog Lars Kjærs
Sonja. Hun kom ofte hos os og det var
som et pust fra ’byen’. Hun gik i skole i
Aalborg længe før os. Smedens Orla og
Andreas Larsens ældste søn gik også i
skole i Aalborg.

Der skete altid noget i den store børne-
flok. Engang jeg havde lånt fars cykel og
var cyklet ud til ’høllet’, som vi kaldte de
tilfrosne oversvømmede enge bag gårdene
ikke langt fra grusgraven, var Bitte og Kai
fulgt efter med deres kælk. Pludselig ser jeg
Kai cykle henover isen på fars cykel. Da
han kun kunne nå pedalerne ved at føre det
ene ben frem under stangen, gik det ikke
uventet galt. Han brækkede benet under
knæet og måtte på Nibe Sygehus. Bitte fik
engang et søm bagom knæskallen på det
ene ben, da hun faldt/gled ned fra stammen
på et æbletræ, hvor der netop og fejlagtigt
stod et bræt med et opadbøjet søm. Om
brættet kom med til sygehuset, husker jeg
ikke. Kisse trimlede fra køkkenet ned i kæl-
deren og brækkede et ben. Engang kom jeg
selv galt af sted i forbindelse med at jeg var
ved at udhule en hyldegren til en pibespids.
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Strikkepinden, som jeg anvendte smuttede
og gik lige gennem en finger og kunne ikke
rokkes ud af stedet af dr. Majgaard, som
netop var på besøg. Han tog mig med i sin
bil til sin konsultation i Nibe. Han havde en
Willys Overland og jeg så på speedomete-
ret, at vi kørte 102 km i timen. Det var hele
turen værd. Efter at have bedøvet fingeren
kunne strikkepinden let tages ud. Nu kom
det virkelig svære, hvordan skulle jeg bort-
forklare, hvad jeg skulle bruge hyldegrenen
til? Mor vidste jo ikke, at jeg havde ’neglet’
tobak fra far, som vi røg pibe af i vores
hule i ’skoven’, lavet af kvas.

Jeg kom meget rundt i byen og næsten
dagligt i Brugsen, for her skete der altid no-
get. Ellers var jeg meget optaget af byens
håndværkere, og her må jeg fremhæve
smeden, som direkte var årsag til at jeg
valgte jern-arbejdet til mit fremtidige
beskæftigelsesområde. Jeg tilbragte mange
timer ved at iagttage ham, når han arbej-
dede med jernet i essen, på ambolten og i
skruestikken.

Murermester Alfred Willadsen gik ind i
FDF arbejdet, da far fik for meget andet at
gøre med ungdomsarbejdet og rejser. Selv
blev jeg patruljefører i en underafdeling af
Nibe kredsen. 1. august 1944 gik jeg i lære
på Beslagfabrikken IPA i Nibe. I læretiden
boede jeg hjemme bortset fra krigens sidste
vinter.

Esther Ginnerup (f. Reerslev, bosat i
Risgårde ved Farsø) skriver bl.a. om
’gale streger’ i barndommen, som regel
udført af ’Råbjergkvartetten/de fire
store’:

Vi havde en fin trækvogn med sæder til
4 børn, som vi legede rigtig meget med. På
et tidspunkt fik Torben den idé, at vi skulle
forcere grøften, der lå ud mod vejen fra
brugsen. Den blev overdækket, da vejen
gennem Sønderholm blev asfalteret. Der
var en smal spange over, knap så bred som

vognen. Emma husker at Torben råbte:
’Hold nu godt fast’ og ud gik det på span-
gen. Vognen væltede naturligvis og ud faldt
vi. Emma faldt først og endte på en stor
sten, hvorved hun brækkede en arm. Jørgen
faldt ovenpå hende og var uskadt, sidst
kom Esther som skreg som en stukken gris,
fordi hendes lange røde hår blev fyldt med
klæbrige fluefangere (med mange fluer).

En sommer, hvor far og mor var bort-
rejst, skulle vi børn passes af to piger – en
barnepige og en kokkepige. Vi besluttede at
drille dem og en tidlig morgen blev vi væk-
ket af Torben og Jørgen og listede alle 4 op
i kirketårnet, medbringende den yngste
baby (enten Bitte eller Kai). Så sad vi oppe
bag den store klokke og nød synet af pi-
gerne, der løb skrigende rundt i præste-
gårdshaven.

Vi legede ofte i kirken, der altid stod
åben dengang. Jørgen var god til at døbe
dukker, og mon ikke Niels Søndergaard var
med på vores lege? Når vi havde kammera-
ter fra Aalborg med hjemme viste vi dem
altid ’Det Lindenowske Kapel’ med de
sjove vers, og i kælderen nedenunder var
der sorte kister og dansemyg - det syntes
de var uhyggeligt.

Nogle (her nævnes ikke navne) samlede
engang nogle duer fra gravene og anbragte
dem ved vandkarret oppe ved karetmage-
ren. Mor havde vist svært ved at få dem an-
bragt på rette sted, samt at forklare de skyl-
dige, at duer af sten ikke er tørstige. Under
en kanetur med forpagter Rindsig til Frejlev
Kirke brækkede kanen midt over, og Esther
trimlede ned under hesten. Da hun bagefter
spurgte om hun ikke var bange svarede hun:
’Jo jeg var bange for at hesten tabte en
pære på mig!’ refererede mor.

En morgen ved havregrøden inden turen
gik til toget sagde Esther til Jørgen: ’Du lig-
ner en frugtsommelig væggelus!’ – Stor op-
standelse! Mor dekreterede, at Esther skulle
stille på fars kontor efter skoletid. Med
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angst og bæven (dog med en god pointe)
kunne Esther forsvare sig med, at det stod
der jo i én af fars bøger, som hun havde
’lånt’ fra fars boghylder – ’Intet Nyt fra
Vestfronten’ af Eric Maria Remarque.

Emma Benediktsson (f. Reerslev, bosat
i Kopavogùr, Island) skriver:

Vi gik alle i den ’stråtækte’ skole i
Sønderholm. De fleste startede ved 7-års
alderen, dog insisterede Esther på at be-
gynde som 5-årig, hvilket frk. Larsen og
lærer Bak gav lov til. Senere kom vi i
Klostermarksskolen i Hasseris. Det var en
privatskole, men på det tidspunkt var det
ikke muligt, at gå i kommuneskole. Det har
været dyrt for far at betale skolepenge plus
togkort for så mange børn. Én havde dog
altid friplads i skolen. Målet var, at vi alle
skulle have en realeksamen. I krigsårene
kunne det ofte tage mange timer at nå frem
til skolen. Første forhindring var ’Slæbe-
ren’, der først skulle over Tostrup bakke.
Toget gik kl. 6.45, så vi var tidligt oppe.
Der var to kilometer til stationen (og igen 2
km til skolen i Aalborg), så vi havde en ru-
tine med at løbe mellem hver anden telefon-

pæl. Hvis vi var for sent på den, stod den
elskelige stationsforstander hr. Poulsen og
viftede med nogle hvide papirer, så var det
med at få fart på. Drengene løb lige ud
forbi Kærsgaards gård, så kunne de springe
på toget dér. Var toget forsinket, prøvede vi
at få fru Poulsen til at lave æbleskiver til os,
mens hr. Poulsen lod os få lov til at stemple
breve. Efter vi var begyndt i Aalborg, havde
vi stadig kammerater i Sønderholm, selvom
nogle sagde: ’Do trower do er nøj, bare for
det do går i Aalborg skuel!’. Vi var jo fak-
tisk tosprogede, vi kunne sagtens tale både
sønderholmsk og rigsdansk. Hjemme blev
der talt rigsdansk.

Jeg husker at jeg cyklede sammen med
far ud på husbesøg hos de gamle i sognet,
og mindes især et besøg hos et gammelt
ægtepar ude på Rimmen, som far tog til al-
ters. Vi sang salmer for dem. De var røren-
de taknemmelige.  Konen tog en gammel
kagedåse ned fra hylden og bød på gamle
småkager. Jeg mindes også at cykle med far
til gudstjeneste på Nørholm Enge og til To-
strup Forsamlingshus, og da far fik bil, var
jeg ofte med ude, når han holdt foredrag
over forskellige emner og oplæsning af bl.a.

H. C. Andersen.
Vi børn havde mange plig-

ter: havearbej-de, bærplukning,
lugning, rive gården og gan-
gene i haven når der kom gæ-
ster. Drengene skulle bringe
tørv ind og piger-ne vaske op
- så kunne drengene ellers
sidde på tørvekas-sen i køkke-
net og kommentere pigernes
arbejde. Apropos tørv, vi var
alle med til at ’ven-de tørv’,
og så havde vi madpakke
med. Jørgen var meget mage-
ligt anlagt, han sad på stol.

Når far havde skrevet
’Menighedsbladet’ skulle det
duplikeres. Derpå sorterede vi

De seks ældste børn, ca. 1938
Fra v. Jørgen, Emma med Kai, Esther, Birgit og Torben
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dem på spisestuebordet og var også med
til at få dem distribueret.

Lørdag/søndag aften var vi forsamlet i
mors stue, og mens vi fik varm kakao med
friskbagte boller til, hørte vi enten
’Weekendhytten’ eller ’Familien Hansen’ i
radioen eller far læse højt af bl.a. ’1001
Nat’.  Selv læste vi ugeblade i folkestuen
hos Lars Munk. Der kom mange folk til
præstegården: Bissekræmmere med et stort
tørklæde med varer i, kolportører med bø-
ger, skærslibere og tiggere, som aldrig fik
penge, men blev tilbudt mad.

Til fastelavn fik vi alle et ris, hvor der var
hængt karameller på og bånd i forskelligt
farvet papir.  Så gik vi rundt på gårdene og
’risede’ folk op! Først senere gik det op
for os, at de kære folk pænt gik fra stalden
og ind i deres seng, for at glæde os unger.
Det var hos Lars Kjærs, Petrea og Niels
Andreasen og Poul Frandsens, vi kom. Det
var da flot. De havde jo været oppe for
længst.

Senere blev der slået katten af tønden i
forsamlingshuset. Juleaften indførte mor, at
der kun skulle være levende lys, når vi kom
hjem fra kirken. Et af årene var det en vir-
kelig god idé, for da alle malkemaskinerne
var i gang, gik alt lys ud i byen. Hr. og fru
Bak og Jepsen og Anine var altid med samt
en eller to af vore piger, onkel Poul og evt.
andre familiemedlemmer plus alle os børn,
så det var en stor skare der kunne fejre ju-
len i Sønderholm præstegård. Jul som vi
ikke oplever igen.

Før jul vandrede vi op til Troldkirken
med far, medbringende vore ønsker til jule-
manden, der kom hvert år. Så tog far dem
med tilbage uden at vi opdagede det. Der
blev også udstedt artighedsattester, så der
var nogenlunde artige børn i julemåneden.
Som julemand var det enten far eller lærer
Bak. Når der var blevet vasket op efter
middagen, læste far juleevangeliet inden
fløjdørene til havestuen gik op og vi endelig

kunne vandre omkring træet, og få de efter-
tragtede gaver, som jo ikke helt stod mål
med vore ønsker. Gaverne var nytteting og
malebøger o. lign. Julemorgen var vi i kirke
og tredje juledag var der juletræ i Søndags-
skolen under ledelse af Ansgar Pedersen og
mor. Vi fik slikposer og sang julesange.

Der har i alle årene ofte været besøg i
præstegården. Det kunne bl.a. være famili-
erne Niels og Erik Zinck med børn fra
Godthåb Hammerværk. De ankom engang i
charabanc, det så flot ud, men var jo også
en nødvendighed p.g.a. krigen. Overlæge
Christensen og frue fra Brovst, han sang
altid ’Jerusalem’, som vi senere hørte i radi-
oens ønskeprogram giro 413. Der var læge
Majgårds fra Nibe og senere Læge Brint
Nielsens. Tante Elsabe (mors veninde fra
Hillerød) og onkel Åge Larsen, landsrets-
sagfører i Aalborg, og sønnen Mads. Jens
Jensen og Pouline fra Nyrup, Petrea og
Niels Andreasen og mange andre fra byen.
Flere gange var der besøg af fru Bay og se-
nere også Agnethe, og Svend Aage Bay
med frue og børn kom af flere omgange.

Far spillede violin og sang sange fra bl.a.
Genboerne. Mor spillede klaver og vi sang,
og når onkel Victor fra Sjælland var på be-
søg blev der spillet meget klassisk musik.
Både vores farfar og morfar ’Besse’ kom
hver sommer og sammen med onkel Victor
dannede de ’De Tre Musketerer’, som far
kaldte dem. Også cigarfabrikant Eric
Hirschsprungs, København, som var ven-
ner af familien kom hver sommer. Siden
fortsatte deres datter Gunvor og sønnen
Asger med familie at holde ferie hos os.
Tante Tootie og onkel Svend kom flere
gange om året.

Da far havde en del at gøre med Aalborg
Teater i forbindelse med opsætning af sine
skuespil kom både teaterdirektør Poul Pe-
tersen og fruen Mime Fønss på besøg flere
gange. Skuespillerne der medvirkede i styk-
kerne aflagde også besøg. Ligeledes fra



13

Odense Teater har der været afholdt møde
i Sønderholm. Kaj Munk var på besøg d.
5. juli 1935, og de ti jødiske flygtninge,
som boede på egnen i 1939, kom flere
gange. Globetrotteren Hakon Mielche gæ-
stede os i forbindelse med filmforedrag i
forsamlingshuset. En særlig stor glæde for
mor var da to af hendes australske kusiner
kom på besøg. I det hele taget afslører
gæstebogen, at far og mor har haft besøg
af rigtig mange forskellige og interessante
mennesker, men ikke alle kom vi børn tæt
på.

Esther fortsætter:
Krigen 1940–45 har været altafgørende

for vor ungdom og opvækst. Alene det at
verden udenfor Danmark var utilgængelig
var et stort pres. Tyskerne bankede alle-
rede den 9. april på vor dør. Dagen var be-
gyndt med at himmelen var helt sort af fly-
vemaskiner, der bølge efter bølge fløj mod
flyvepladsen i Aalborg. Far og mor var
meget nedtrykte og indprentede os, at det
var fjenden der var kommet til landet. Far
havde jo været i Tyskland på studietur i
trediverne – omkring olympiaden – og
kom hjem meget chokeret over tilstanden i
Tyskland. Specielt heftede vi os ved hans
beskrivelse af de fanatiske Hitler Jugend
drenge, der stod vagt ved en ’hellig’ eg.
Det var dog svært at sige nej til chokolade
og godter, som tyskerne købte i brugsen,
men mor var streng.

Konfirmandstuen blev lazaret, og selve
skolen blev også inddraget en tid. Vi hu-
sker at der var undervisning både i spise-
stuen og det ’lille loft’, som lå uden for
gæsteværelserne. Konfirmandundervisnin-
gen var i spisestuen.

Om natten gik der vagt omkring huset,
det var meget ubehageligt at få en lygte
stukket i hovedet og et gjaldende ’Halt!’,
når vi kom hjem med mælk fra ’gården’.
For at genere vagten havde vi ladet hun-

dens lænke række lige til hushjørnet, så han
var nødt til at vende om og gå samme vej
tilbage! Vi måtte heller ikke sidde ved siden
af tyskerne i toget bl.a. fordi de havde lus,
sagde mor. Ofte så vi tog med troppetrans-
port på gennemfart i Aalborg, hvor der var
stillet gullaschkanoner (feltkøkkener) op på
perronen. Så blev der råbt i højttalerne:
’Achtung, Achtung hier ist Alburg’. Vi får
stadig gåsehud, når vi ser de gamle krigsfilm
og hører de tyske ordrer. Engang så vi en
kreaturvogn med mennesker i, den holdt på
et sidespor, og bagefter blev vi klar over at
det nok var nordmænd på vej til Tyskland.
Men alvoren forstod vi ikke helt den gang.
En dag var der knap så mange unge mænd
med vores tog, det var Farsøgruppen, der
enten var arresteret eller flygtet til Sverige.
De unge piger i huset blev jo opvartet af
kommandantens hjælpere, og vi syntes det
lød godt når de sang. Det var dèr vi første
gang hørte ’Lili Marlene’. Når tyskerne drog
rundt på vejene sang de altid og ofte fler-
stemmigt.

Over for Klostermarkskolen lå Frimurer-
logen, den var også okkuperet. En dag stod
der udenfor en soldat og pegede med sit ge-
vær på min veninde Gunild Zinck og mig.
’Ha, vi er ikke bange for dig’, sagde Gunild
nok så flot. ’Det ska do heller inch væer’,
lød svaret. Det var nok en mand fra Frikorps
Danmark!

Som tiden gik og flere børn og dermed
også flere bekymringer kom til, oplevede vi
3 yngste ikke helt det samme overskud fra
fars og mors side, og slet ikke efter den
ulykkelige situation med ’gården’ omkring
1950, hvor far endda var tvunget til at ud-
skifte bilen med en jumbe. Kai fortæller, at
han ofte har kørt far til kirke i jumben og se-
nere på sin motorcykel.

Bitte Nilsson (f. Reerslev, bosat i
Linköping, Sverige) skriver:

Jeg blev født knap ni måneder efter vores
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søster Karna Lillian døde. Et af mine første
tydelige minder er dengang far bad Kai og
mig om at lægge en sukkerknald i vindues-
karmen i fars og mors soveværelse – og
vips! Næste dag havde vi pludselig fået en
lillesøster – Kisse. Kort før denne lykkelige
begivenhed brød 2. verdenskrig ud. Det var
meget uhyggeligt at tyskerne var så tæt på
os og at de oven i købet gravede skytte-
grave i haven. Når sirenerne gik på flyve-
pladsen i Aalborg - oftest om natten – blev
vi vækket og hele familien tog tilflugt i kæl-
deren. Det var når, der var luftangreb af en-
gelske flyvere mod Aalborg Lufthavn. Der
var en situation hvor vores morfar og farfar
var på besøg og der var luftangreb, da
måtte de nærmest hives inden for og ned i
kælderen, hvor vi andre sad i beskyttelse.
Dagen efter fandt Torben en granatsplint i
et frugttræ. Tyskerne var meget børneglade,
mange kom bl.a. fra Baltikum og Rumæ-
nien, de var jo tvunget til at gøre militærtje-
neste for tyskerne.

Jeg begyndte realskolen i Aalborg 1944.
Jeg fulgtes med mine ældre søskende de 2
km til stationen. Jeg har stærke erindringer
fra når vi mødte de marcherende og syn-
gende tyskere i mørket om morgenen på vej
til toget. De skulle til byen og spise.

Så var der alle rationeringsmærkerne,
som mor skulle holde styr på. Vi børn fik
hver sit æggebæger med strøsukker om
ugen, som vi så skulle holde hus med. Mor
havde hamstret på en eller anden måde, så
vi fik risengrød hver jul i krigsårene. Til alle
kaffedrikkerne var der kun Cikorie til erstat-
ning. De fem år med mørklægning resulte-
rede i et rigtigt baby-boom. De illegale
blade, som Torben bragte med hjem til mor
fra Beslagfabrikken, blev indhyllet i aviser
og båret rundt til gode venner i byen i en
lille kurv af Kisse, som bare var 3-4 år. Der
blev afholdt mange møder med alsang og
fædrelandssange i byen. Den 4. maj om af-
tenen meddelte BBC fra London om kapi-

tulationen. Da blev der fest hos gode ven-
ner i byen med bål af mørklægningsgardiner
og lys i vinduerne. Nogle dage efter befriel-
sen kørte en engelsk panservogn op i præ-
stegården. På en eller anden måde havde de
fået nys om, at mor kunne engelsk eftersom
hun var født i Australien.

En anden erindring, som har ætset sig
fast er fra en cykeltur i Vendsyssel sammen
med Lillian Thomsen (mener jeg det var) fra
St. Restrup bakke. Vi havde telt med, som
vi fik lov til at slå op hos slægtninge og
venner. Den 25. juni 1950, netop den dag
Korea-krigen brød ud, befandt vi os i
Aalbæk. Vi blev så forskrækkede, at vi
straks pakkede sammen og fik travlt med at
komme af sted. Vi troede aldrig, at vi skulle
nå hjem før krigen nåede til Danmark!

Jeg kom meget op til lærer Baks, som vi
kaldte Lille Bak og Store Bak, især Lille
Bak hyggede jeg mig meget med, hun blev
som en bedstemor for mig.

Kirsten Bjørg Reerslev (bosat i Hjør-
ring) slutter:

Af gode grunde kan jeg selv ikke huske
meget fra krigens tid, men har alligevel
denne erindring, som åbenbart har gjort et
uudsletteligt indtryk på mig: Jeg går hen
over loftet med vores unge pige i hånden.
Vi skal aflevere et eller andet til tyskerne,
som jo boede på loftet. Da den tysker, som
vi taler med, bøjer sig ned og løfter mig op,
skriger jeg helt vildt af skræk, men når lige
at se over hans skulder, at der ligger 2 ma-
drasser på gulvet bag ham. Jeg forstod jo
ikke, at manden bare ville være venlig, må-
ske havde han selv et lille barn efterladt i
Tyskland?

Selvfølgelig har jeg fornemmet den tryk-
kede stemning, der var derhjemme i de år,
men ikke mere end at jeg bevægede mig frit
omkring i byen. Jeg var meget glad for at
besøge folk og gjorde det helt uden videre
alene, men det var naturligvis rart og noget
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særligt, når det var sammen med far på
hans husbesøg. Præstegården var stor og
der var altid mange mennesker, derfor syn-
tes jeg måske det var rart at være på egen
boldgade. Hvad årsagen end har været til-
trak de mig. Når som helst kan jeg genkalde
mig de rare mennesker, de hyggelige små
stuer med dejlige slidte træmøbler, som var
så glatte og skønne at røre ved. Duftene af
forskellig karakter – sødlig, harsk, stærk og
stram af sod, ram af stegt fedtstof, skråto-
bak, kaffe og andet. Det var alt sammen fint
med mig, og ved besøgets afslutning faldt
der jo altid et eller andet ’godt’ af inden jeg
sagde pænt farvel og gik igen. Den tid alle
disse mennesker gav mig fik betydning for
mig også senere i livet.

Af specielle favoritsteder var bl.a. Petrea
(Trea) og Niels Andreasen. Petrea blev min
erstatnings bedstemor. Jeg har mange gange
fået en lur på chaiselongen i folkestuen.
Petrea lærte mig at strikke og hækle, og jeg
lavede ofte mine julegaver sammen med
hende. Hun var en klog kvinde, som på
neutral vis kunne forklare mig ting hjemme-
fra, jeg ikke forstod. Pouline Jensen – tante
Line – var min gudmor og jeg nød rigtig
meget at være på ferie hos hende og Jens i
Nyrup. Hos Lars Kjærs var det mest for at
være sammen med den voksne Sonja, som
jeg syntes var så fin og som jeg beundrede
så meget, at jeg en dag fortalte hende, at
’bare jeg må sove på en avis under din
seng, vil jeg være glad’. Det kom dog ikke
så vidt! Mine specielle ’veninder’ var Ma-
ren og Anna Villadsen (deres broder Kre-
sten var noget utilnærmelig). I begyndelsen
kom jeg der sammen med far, men da jeg
blev ældre, tog jeg selv ud til gården. Den lå
i svinget på vej til Rimmen og blev revet
ned kort tid efter de flyttede ind i selve
Sønderholm. Efter jeg rejste hjemmefra blev
kontakten vedligeholdt. Jeg kom ikke hjem
til præstegården uden at have aflagt dem og
Petra et besøg.

 I Sønderholm Skole var jeg meget glad
for fru Otte. Lærer Bak kunne være skræm-
mende, når han ’gokkede’ urolige elever
oveni hovedet med sin store flade ring. Mi-
ne klassekammerater blev også mine lege-
kammerater, og de var bl.a. brugsens Bodil,
købmandens Herdis, Signe og Emils Edith,
barberens Mona, postens Gurli og Jytte
Andreasen. Vi legede vist mest få sammen
på skift og på kryds og tværs. Var vi alle
med til at lege på én gang, spillede vi rund-
bold, langbold, pind, bolden over taget,
hjørnetagfat, sanglege o. a. Efter at jeg be-
gyndte at gå i skole i Aalborg fra 4. klasse
betød det, at der kom lidt afstand imellem
os. De havde svært ved at forstå, at jeg var
den samme som før og ikke følte mig ’fin
på den’, som en og anden antydede.

Om vinteren opholdt vi os meget i sne
og på is. De gange jeg forgæves har ønsket
mig et par ’kunstskøjteløberstøvler’ til jul! I
forbindelse med at der lå umage skøjter

Efternøleren og artiklens redaktør ved skole-
pulten
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derhjemme, konstruerede Kai en vinter en
tømmerflåde med skøjter under. Han fik
også fastgjort et sejl, så jeg skal lige love
for, at han med mig som passager kunne få
fart på, når han dygtigt manøvrerede den i
fuld fart hen ad stationsvejen til og fra toget
og vinden var kraftig og i den rigtige ret-
ning.

Kai var i det hele taget utrolig snild på
fingrene og i hovedet. Han konstruerede
også på et tidspunkt en cykelbil beklædt
med kraftige sække, som var malet køkken-
blå. Han sad naturligvis forrest og jeg bag-
ved med en vis stolthedsfølelse over at
have en så genial bror. Kai var altid i gang
med at konstruere et eller andet. Fik han et
ingeniør sæt i gave, kom der altid noget in-
teressant og spændende ud af det.

Kais interesse for livet på ’gården’ var så
udtalt, at han næsten dagligt opholdt sig
deroppe efter skoletid. På den måde kom
Kai til at betragte Aage og Ernas hjem som
sit andet hjem.

Selvom Kai var 4 år ældre end jeg, la-
vede vi faktisk mange ting sammen - også
unoder. Engang vi var alene hjemme og var
blevet ’sliksultne’ og kun kunne finde en
æske chokolade, der ikke var taget hul af,
kunne vi ikke dy os for at gå i den. Meget
behændigt fik vi cellofanet af og åbnet den
herlige æske. Da vi syntes, at vi vist havde
taget lidt rigeligt af æsken, lagde vi 1 krone
i som kompensation og lagde så æsken til-
bage, lige så fin som vi havde fundet den.
Efter nogen tid fandt vi ud af at æsken var
væk. Da vi spurgte mor hvor den var
henne, viste det sig, at hun havde foræret
den bort, da så vi ikke anden udvej end at
gå til bekendelse.

Når der var menighedsrådsmøde og der
skulle bevilges forbedringer af præstegår-
den, stod vi børn altid og lyttede ved dø-
ren. Vi sagde til hinanden, at de er lige så
nærige, som hvis de selv skulle betale! I
forbindelse med en sådan situation, hvor

det fremførte ønske blev nedstemt, tog Kai
og jeg vores personlige hævn. I og med at
vi stod for serveringen og kaffebrygningen
hældte vi uden blusel ekstra vand på kaffe-
bønnerne. Mærkeligt nok hørte vi aldrig ef-
terfølgende noget for dét af mor.

Kai var meget gavmild af sig. Engang
havde han og Bitte fået forbud mod at gå til
andespil i forsamlingshuset, og alligevel var
de sprunget ud ad vinduet og gået derop.
Da ville skæbnen, at Kai vandt en and.
Overvældet af det store held, og uden at
have taget mor i ed, inviterede han straks
kammeraterne Preben og Frede (Stagsted)
og Balling (Kjær) med til at dele dette fest-
måltid med os. And havde vi aldrig spist
hjemme før. Da mor så den famøse and og
Kais begejstring, fik hun hurtigt organiseret
ekstra tilbehør, for den var jo på ingen
måde så stor, som Kai så den. Også Johan-
nes Christensen og Jens Flyger oppe fra
bakken, skovejerens Helge og Hans Zinck
var blandt Kais kammerater.

Nogen af de bedste stunder var, når jeg
sad på skamlen foran mor og hørte hende
fortælle om sin barndom i Sydney, alt
imens hun strikkede eller broderede. Det
var om et liv helt uden sidestykke til hvad,
jeg kunne forestille mig. Tænk at der stort
set altid var varmt, dér hvor hun havde væ-
ret barn. Noget andet rigtig godt var, når de
store kom hjem til højtiderne. Det var spæn-
dende at høre om deres liv og færden.

At vokse op i Sønderholm Præstegård
var både dejligt og spændende samtidig
med, at det var et særligt vilkår i forhold til
vore kammerater. I kraft af vore forældres
store gæstfrihed, åbenhed og ærlige inte-
resse for andre mennesker blev de gode
rollemodeller for os børn, hvilket vi er dem
meget taknemmelige for.

NB. Kai Fog Reerslev (bosat i Stock-
holm) har mundtligt bidraget til denne beret-
ning.
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BRUGSEN I TOSTRUP

Af Henny Janum

I min barndoms landsby var Brugsen
samlingspunktet. Der var godt nok også en
skole i byen, men den var for børnene, og
det var meget begrænset, hvad der foregik
her - ud over den daglige undervisning.

I og omkring Brugsen foregik der meget.
Folk mødtes her, når de foretog de daglige
indkøb i dagtimerne, og om aftenen samle-
des de unge ved Brugsen. I samme bygning
lå byens forsamlingshus ”Salen”, hvor alle
mærkedage i byen blev festligholdt, så det
var her, alt i byen skete.

Dagligvarebrugs i bred forstand
Tostrup Brugs havde ikke noget stort

forretningslokale. Lageret, der blev bygget i
1940-erne som en vinlelbygning, var meget
større. Butikken lå i sydenden af hovedbyg-
ningen, i midten af bygningen lå uddeler-
parrets lejlighed, og i nordenden lå Salen.

Man kunne købe alt i Brugsen – bortset
fra det, som bønderne og de få andre ind-
byggere i byen selv dyrkede af grønsager
og kartofler. Kød forsynede de fleste også
sig selv med. I Brugsen købte man foruden
kolonialvarer: Stof til fx skjorter og som-

merkjoler, isenkram, brød fra bageren i
Nibe, nips til gaver, garn, tråd, strikkepinde,
strømper, gødning til marken, kraftfoder til
køerne og meget andet. Brugsen var det
sted, man købte alle de ting, som man ikke
selv producerede. Hvis Brugsen ikke lige
havde den vare, kunden ønskede, gjorde
parret Møller en stor indsats for at skaffe
den. „Selv, da min far og hans to naboer
ville lave et fælles vandværk, skaffede Ing-
vard alle delene til projektet“, fortæller Ka-
trine Møller.

De tunge varer som kraftfoder og gød-
ning blev bragt til kundens dør af vogn-
manden Peter Rise fra St. Restrup. Han
hentede også én gang om ugen æg rundt
om på ejendommene. Æggene var rengjorte
og lagt i bakker i særlige trækasser, der blev
sat ved gårdsledet til afhentning. Der har
nok været et nummer, der holdt rede på,
hvem leverandørene var.

Op til højtiderne var der bestilt særlige
varer hjem i Brugsen. Til jul blev de to vin-
duer pynte med et udvalg af julevarer. Min
familie købte julegaver her, og det gjorde
mange andre også.

Brugsbog, kurv og måneds-
regning

Når man gik i Brugsen med-
bragte man sin brugsbog og
sin kurv. Man betalte ikke kon-
tant, så indkøbene blev skrevet
ind i brugsbogen. Varerne blev
lagt i kurven, og kunne de ikke
være der, blev de pakket ind i
brunt papir.

Én gang om måneden gjor-
de uddeleren indkøbene op og
meddelte kunden beløbet. Her-
fra var trukket beløbet for
periodens levering af æg. NårTostrup Brugsforening



18

regningen herefter blev betalt, fik kunden et
kræmmerhus bolcher med hjem til børnene.

Rutebilen
Ved Brugsen standsede rutebilen ”Støv-

ring – Nibe – Aalborg” flere gange om da-
gen. I min barndom hed chaufførerne Jo-
hannes og Svend. De gik ved hver stands-
ning ind i Brugsen for at aflevere brød fra
Nibebageren, medicin fra forskellige apote-
ker og andre varer. Der blev også altid tid til
en snak om lidt af hvert, så det hændte
ofte, at rutebilens passagerer sad og ven-
tede i en rum tid. Når der var sne og is om
vinteren, lavede Katrine Møller ofte en kop
kaffe til alle passagererne.

De unge, der skulle i biografen eller til
dans på restaurant Ambassadør i Aalborg,
stod på den tidlige aftenrutebil kl.19.15 ved
Brugsen. De kom efter et biografbesøg
hjem med den sidste rutebil kl.23.15. Hvis
de havde været til dans, kom de måske
hjem i lillebil ud på natten. Det lagde ingen
mærke til, men jeg kom engang sammen
med en anden pige hjem med rutebilen søn-
dag formiddag efter at have været på Am-

bassadør i Aalborg. Mange så os stige ud
foran Brugsen, og så kan det nok være,
folk snakkede om, hvor vi mon havde over-
nattet?

Hver søndag morgen medbragte rutebi-
len bestilte rundstykker til folk i Tostrup.
Dem hentede vi ved bagindgangen (bryg-
gerset) til uddelerens lejlighed i løbet af
søndag formiddag. Uddelerparret pakkede
og udleverede rundstykkerne, selv om de
egentlig havde fridag. Vi pakkede rundstyk-
kerne i køkkenet, husker Katrine, og bagef-
ter var der birkes overalt, så lørdagens ren-
gøring måtte gentages i køkkenet.

Uddelerparret Katrine og Ingvard Møl-
ler

I mange år fra 1940 og til først i 1980-
erne var uddelerparret Katrine og Ingvard
Møller.

De boede i lejligheden mellem Brugs-
butikken og salen med deres tre børn Hans,
Kirsten og Kjeld, der var født i henholdsvis
1942, 43 og 45. I 1956 fik de efternøleren
Mie.

Katrine er i dag 91 år. Hun bor i Nibe og
er stadig hurtig i
replikken. Hukom-
melsen fejler ingen-
ting,  men hun
døjer med dårlig
ryg og dårlige ben.
Alligevel bød hun
på hjemmebagt
brød til kaffen, da
jeg besøgte hende i
april 2009 for at
snakke om årene i
Tostrup Brugs.

Alle i byen
kaldte uddeler-
parret for Møller
og fru Møller. Kun
kunstmaleren og
skolelæreren nød

Familien Møllers sølvbryllup 1965
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ud over dem den ære, det var, at blive kaldt
ved efternavn.

Møllers levede i byens centrum. De hav-
de tæt kontakt med alle i byen og omegnen,
fordi alle jævnligt – om ikke dagligt – kom
og handlede i butikken. Møller var et roligt
og venligt gemyt. Han var en mand af få
ord, men han var respekteret for sit pligtop-
fyldende arbejde. Fru Møller var mere ta-
lende. Hun var lattermild og levede med i
byens liv. Intet barn besøgte butikken uden
at få en venlig bemærkning fra hende.

Da jeg var jævnaldrende med Møllers
barn nr.2, Kirsten, kom jeg ofte i Møllers
hjem som barn. Der var blevet etableret et
par værelser på loftet, efterhånden som
børnene blev større. Vi børn legede således
både på loftet, i salen, på lageret og i lejlig-
hedens to stuer. Fra dagligstuen var der en
dør ind til butikken, så man hurtigt kunne gå
ind og ekspedere kunderne. Der var også
adgang til butikken fra lageret og baglokalet
ved køkkenet. Herfra kunne man hurtigt
smutte ind i butikken.

Bryggerset
Uddelerparret Møller var altid på arbejde.

Bryggerset var ikke kun åbent for afhent-
ning af rundstykker om søndagen. Alle i
byen gik ind den vej, hvis der skete noget
uforudset.

Måske var der kommet uventede frem-
mede en søndag eftermiddag eller 2.påske-
dag, og man havde ikke nok ”rigtig kaffe”.
Så bankede man på bagdøren og fremsatte
sit ærinde. Møllers malede så kaffe midt i
deres middagssøvn. Ingen blev afvist.

Telefonen
I butikslokalet stod Brugsens telefon.

Mange af byens indbyggere - bl.a. min fa-
milie - havde ikke selv telefon i 50-erne, så
telefonen i butikken blev brugt i sjældne og
vigtige situationer. Herfra ringede man fx til
lægen og apoteket – eller til familiemedlem-

mer i tilfælde af sygdom og død. På samme
måde ringede familien til os ved at ringe til
Brugsen. Sådanne telefonsamtaler foregik
som regel i butikken, så alle kunne høre
med.

Hvis der blev ringet til os, blev et af Møl-
lers børn sendt ned til os for at sige, at der
var telefon – eller fru Møller kom selv lø-
bende, hvis børnene var i skole. Så susede
min far af sted, mens vi ventede spændt
derhjemme. Vi vidste, at en telefonopring-
ning betød alvorlige nyheder fra familien.

„Ifølge ansættelseskontrakten fik vi 5 øre
for hver meddelt indenbys telefonbesked
og 10 øre for hver udenbys“, siger Katrine.

Bil og TV
I sidste halvdel af 50-erne fik Møllers bil.

Bilen var en Obel Rekord. Alle i byen syn-
tes bare, at den bil var flot. Nu begyndte
familien Møller at køre søndagstur, fx til Ve-
sterhavet. Det havde ingen i byen gjort før.
Rekorden kunne naturligvis ikke stå ude i al
slags vejr, så der blev bygget en garage til
Møllers bil bag ved byens fælles frysehus.

Møllers fik også fjernsyn i disse år. Jeg
var så heldig at se lørdagsunderholdning
med Svend Pedersen og Volmer Sørensen
hos Møllers. Det var helt fantastisk.

Den bette Sal
Mellem bagindgangen til Møllers lejlighed

og Salen, lå Den bette Sal. Den blev brugt
som køkken, når der var selskaber i Salen.
Her blev maden anrettet og også tit tilbe-
redt. I Møllers gruekeddel i bryggerset kog-
te kogekonen Agathe sin velsmagende høn-
sekødssuppe, i Den bette Sal lavede hun de
gode tarteletter, stegte flæskesteg med
sprød svær og tilberedte dagen før festen
en fromage til dessert.

Salens store kaffekande blev brugt til at
brygge adskillige kopper god kaffe på.
Denne kaffe var en god afslutning på en-
hver fest i salen.
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Salen
Som sagt, blev alle mærkedage i byen

fejret i Salen.
Eriks og min bryllupsfest blev også holdt

her den 2.februar 1963. Vi sad på bænke
uden rygstød i tre lange rækker. Salens
grøn-og skråtstribede gardiner er med på
de fleste billeder fra vores bryllup. Vi fik
kun hvidtøl og sodavand til Agathes gode
mad. I mit hjem drak vi ikke alkoholiske
drikke, således heller ikke til bryllupsfesten.
Det har nok undret Eriks byfamilie, men in-
gen nævnte noget om det senere.

Valg til folketinget foregik også i Salen.
Der var jo ikke flere i byen, end de valg-
tilforordnede let kunne tænke sig til, hvem
der havde stemt på hvilket parti. Dette ryg-
tedes hurtigt, så der var ikke meget hemme-
ligt ved afstemningen i Tostrup. Maden
blev bragt fra Sønderholm Kro på
afstemningsdagen.

Præsten holdt i vinterens løb et par aften-
møder i salen. Min familie deltog altid i
disse møder. Jeg husker det, som om salen
var fyldt med tilhørere. Der skete ikke me-
get i Tostrup om vinteren, så mange af ind-
byggerne har sikkert haft behov for at kom-
me hjemmefra en gang imellem. Der var i
hvert fald ikke mange af Tostrups folk, der
gik i kirke jævnligt for at høre præstens tale.

Juletræsfest blev der holdt i salen hvert
år. Denne fest afsluttedes med dans. Des-
værre deltog min familie ikke i denne fest,
og selv om min søster og jeg så gerne ville,
fik vi ikke lov. Vi deltog i missionsforbun-
dets juletræsfest i Tabor. Basta!

Folk, der havde benyttet Salen, ryddede
op dagen efter – men fru Møller deltog altid
i dette arbejde, uanset om det foregik på
fridage.

Tostrup Brugs brændte i 1971, og ved
genopbygningen blev Salen nedlagt.
Uddelerboligen blev udvidet med Salens
areal. Beboerne brugte kun sjældent salen
på det tidspunkt.

Benzintanken
Ved Brugsen blev der på et tidspunkt op-

sat en benzinstander – og nede bag ved
Brugsen en stander med benzin til trakto-
rerne. Her kunne der købes benzin til de
stadig flere biler, knallerter og traktorer. Min
bror fik som 16-årig knallert i sommeren
1954 og bil som 18-årig i 1956. Min farbror
Martin i Lille Volstrup købte i disse år en
Folkevogn. I den futtede han gennem Tos-
trup med en fart på op til 75 km i timen.
Mange andre købte også motorkøretøjer,
og alle købte de benzin ved Brugsens
benzinstandere. Møllers måtte betjene hver
benzinkunde med håndoppumpning af den
ønskede mængde benzin – også om aftenen
og i weekenderne.

Tiden før og efter min barndom i Tos-
trup fra 1943-58

I Lokalhistorisk Arkiv for Sønderholm,
Frejlev og Nørholm kan man finde oplys-
ning om, at Tostrup Brugs startede som en
afdeling af Frejlev Brugs i 1913. Man kan
også se, hvem der har været uddelere og
bestyrelsesformænd /-medlemmer i alle de
år, Tostrup Brugs eksisterede. Det har i alle
årene været vigtigt, at der var en Brugs i
byen.

Efterhånden som der kom store daglig-
vareforretninger i omegnen - og folk fik
egen bil – blev det vanskeligt at bevare
Tostrupborgernes indkøb i byens Brugs. I
de fleste hjem var både mand og kone nu
udearbejdende – og indkøbene blev så gjort
i de store omegnsbutikker på vej hjem.

Tostrup Skole blev nedlagt i 1962, og
Brugsen lukkede i 1982. Herefter blev Tos-
trup en soveby. De gamle ejendomme blev
solgt til folk, der kom andre steder fra, ef-
terhånden som de gamle bønder døde. Hu-
sene blev renoveret og blev til flotte villaer.
Børnene gik i skole i Sønderholm og Aal-
borg. Den sidste uddeler i Brugsen,
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Katrine Møller, købte så ejendommen til
privat bolig. Her boede hun, til hun i 2000
flyttede til Nibe. Kun få af de ”oprindelige”

indbyggere bor endnu i Tostrup, nemlig
Jens Larsen, Aksel Damborg, Eva og Carlo
Christensen, Nina og Karl Andersen.

Ingvar Møllers ansættelseskontrakt, side 3
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I det første ”Bjergposten”, der udkom i 1977 præ-
senteres, hvem der i sin tid har tegnet billedet af
Troldkirken. Der står følgende:

 ”TROLDKIRKEN som, i kunstneren J.
Kornerups streg fra 1866, pryder dette blads for-
side…..” osv.

Vi har imidlertid spurgt forfatteren af bogen ”Dan-
ske dysser” - Klaus Ebbesen og Nationalmuseets
inspektør Susanne Klingenberg om rigtigheden af
dette, og vi har fundet ud af, at det ikke er ham, der
har tegnet logoet:

Jacob Kornerup har godt nok malet et akvarel-
billede af Troldkirken i 1866. Han var igennem mange
år tilknyttet Nationalmuseet og har malet mange grav-
høje. Han deltog også i udgravningen af Jellinghøjene i
1861, men det blev inden for restaurering af kalk-
malerier, han kom til at yde sin største indsats.

 Som det ses på siden her, er det et smukt billede,
han har malet af Troldkirken. Her er der  et lille træ-
skilt tæt på den store sten, og jorden omkring stenene
er dækket af et tykt lag græs.

Men dette billede er ikke vores logo.

NYT OM FORENINGENS LOGO.

Skrevet af Karen Hansen.

Kornerups akvarel, desværre i sort-hvid

Derimod har kollegaen og tegneren A. P. Madsen
i 1900 udgivet bogen ”Gravhøje og gravfund fra Sten-
alderen i Danmark” og her findes et andet billede af
Troldkirken – og det er den tegning, vi kender som
foreningens logo.

Men hvorfor har disse mænd overhovedet været
interesseret i at tegne Troldkirken?

Historien er, at der - i årene sidst i 1800-tallet og
først i 1900-tallet - blev registreret alle de gravhøje,
oldtidsfund, bopladser og middelalderborge m.m. der
var i Danmark på det tidspunkt. Og det er de så-
kaldte Herredsrejser, der her er tale om.

Ansatte fra Nationalmuseet, som regel en arkivar i
selskab med en tegner, rejste fra sogn til sogn og
gjorde optegnelser af fortidsminderne. Udtrykket
”herredsrejse” og ”herredsberejsning” kommer af, at
museumsfolkene normalt foretog deres registrering i ét
herred (sogn) af gangen – og det måtte kun vare et
par dage i hvert sogn. Dengang foregik rejserne i åbne
hestevogne, og det kunne være svært at nå det på så
kort tid. Det blev imidlertid bedre, da cyklen blev ta-
get i brug!
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A. P. Madsen

A. P. Madsens tegning af Troldkirken, som vi har anvendt som vort logo.

Baggrunden for det store projekt var, at flere og
flere oldtidsminder blev ødelagt - som følge af mere
intensiv opdyrkning af landet, og at arkæo-logerne
ønskede et overblik - før det var for sent. Et af pro-
blemerne med at bevare f.eks. dysser og jættestuer,
var bl.a. at store kampesten i 1800-tallet var i høj
kurs. En landmand kunne, ved at opbryde gravene, få
en forholdsvis god fortjeneste ved at sælge gravhøjen
sten for sten. Stenene kunne bl.a. anvendes til veje og
jernbanebyggeri.

En af grundene til at Andreas Peter Madsen var
med på disse rejser var, at han var meget kunstnerisk
og arkæologisk interesseret. Han er født i 1822 og
var oprindelig uddannet malersvend. I 1841 meldte
han sig som frivillig soldat og blev i forbindelsen med
sin krigstjeneste udnævnt til løjtnant. I 1864 blev han
kaptajn, men kort tid efter blev han afskediget på
grund af hærens nedskæringer efter slaget ved Dyb-
bøl.

A.P. Madsen blev nu tilknyttet Herredsrejserne.
Og på den måde, blev hans interesse for oldsager
kombineret med hans store talent for at tegne og ra-
dere, en stor gave for Nationalmuseet – og alle vi an-
dre.

A.P. Madsen døde i 1911.
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PETER RIISMØLLER FORTÆLLER:

Karen Hansen

På et bånd, som har ligget på Arkivet i
mange år, findes et interview med Peter
Riismøller. Han var forfatter og den davæ-
rende inspektør for Aalborg Historiske Mu-
seum. ( Museumsinspektør fra 1936, direk-
tør fra 1960-1970) Båndet er optaget i
1987, så det drejer sig måske om en genud-
sendelse i radioen.

Journalisten på programmet er den navn-
kundige Christian Kr yger, som i 1950érne
og det tidlige 1960erne var en af pionererne
indenfor dansk radioreportage i Danmarks
Radio. Han var meget respekteret for sine
evner som interviewer, og han har således
lagt navn til den fornemmeste radiopris her-
hjemme – Kryger-prisen. Siden 1973 er der
hvert år givet denne pris, og modtageren er
en DR medarbejder, som i sin udsendelses-
virksomhed har gjort en særlig indsats. I
det fornemme panel af modtagere kan i øv-
rigt nævnes kendte personer som f.eks. Lis
Møller, Elith Nørreholm , Poul Nesgård,
Frode Muldkjær, Tine Bryld, Jørgen Flint
Pedersen, Nis Boesdal  og mange flere.

Men for at vende tilbage til det omtalte
interview, så indleder Christian Kryger:

”Jeg sidder her med bogen, ”Bogen om
Himmerland” fra 1958. Her er der skrevet
forskellige afsnit om landsdelen, og den er
skrevet af forskellige forfattere. Bogen
kommer både ind på det historiske, geogra-
fiske og det folkloristiske.En af forfatterne
er Peter Riismøller fra det Historiske Mu-
seum i Aalborg og han er bosat i Gl. Skør-
ping. -  Er det ikke en belastning at skulle
skrive om Himmerboerne, nu hvor De al-
drig har set dem udefra, og således selv er
en af dem? ”

Riismøller svarer: ” Nej, på ingen måde. I
andre dele af landet findes der godt nok
folk, som er så stolte over at bo, hvor de

bor, og slet ikke kunne tænke sig andet - de
ville nærmest skamme sig over det. Dette
lider Himmerboerne ikke af. Jeg tror nær-
mere det handler om, at jeg er blevet bedt
om at skrive et afsnit, fordi redaktøren (re-
daktør Robert Huhle) ikke har kunnet få an-
dre til at skrive afsnittene.”

Kryger: ” Det er beskedent sagt. De er
dog en meget historisk kompetent person.”

Riismøller: ”Nuvel, men jeg blev allerede,
som ung kandidat, anmodet om  at varetage
arbejdet  som Himmerlands kulturhistoriker
på det Historiske Museum.  Aalborg byråd
gav mig jobbet. Det handler om, at alt hvad
man gør, er en brik i mosaikken. At det om
by og land, som man samler op og får vi-
den om, hedder lokalhistorie. Hvis man så
er interesseret i det, og er optaget af det, er
det et vældigt spændende arbejde, men hvis
man ikke er, må det være en plage!”

Kryger bemærker: ”Hvis De nu skal be-
skrive en Himmerboer, hvordan skal det så
lyde?”

Riismøller svarer: ” Himmerboerne er
ikke ordentlige jyder. Godt nok siger
Holberg, at ”Vi alle er Jyder for Vor Herre”,
men den uoprigtighed og intolerance, som
er pregnante jyske egenskaber - dèt findes
ikke i Himmerland. En jyde skal, for at leve
op til sit rygte – eller ”image”, som det vist
hedder nu til dags, helst være stejl, selv-
hævdende og ironisk.”

Kryger. ”Skal han ikke også være stout?”
Riismøller:  ”Jo vist. Det er da for resten

sandt, men ingen kender den egentlige be-
tydning af ordet, så derfor bruger jeg det
aldrig. Nej. Himmerlændinge er liberale.”

Kryger fortsætter: ”Skyldes denne livs-
holdning ikke, at området heroppe altid har
været meget tyndt befolket, og at jorden er
så ringe?”

Riismøller svarer. ”Jo. Så afgjort. Tænk.
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Rold Skov er Danmarks største skovareal
på 18.000 tønder land. Og hvorfor blev
denne skov ikke væltet og plyndret, da næ-
sten resten af landet blev det – for mange
år siden? Svaret er, at jorden er så ringe, at
arealet hurtigt vil springe i hede, og der er
simpelhen for få mennesker til at holde lyn-
gen nede!  Der er faktisk først kommet
mennesker nok – i dette århundrede“.

Kryger:  ”Er der andre forhold, som gør,
at Himmerboerne skiller sig ud – i for ek-
sempel sammenligningen med Vendel-
boerne? Måske naturforholdene?”

Riismøller. ”Nej. Østhimmerland og Øst-
vendsyssel –  de tættest befolkede dele –
ligner meget hinanden. Men selvom vi ikke
oplever det barske vejr, som hos Vestven-
delboerne, så har vi Himmerboerne nok lidt
mere tolerance end de, der bor nord for
Limfjorden. Men vi er alle fælles om den
Nordjyske hovedstad Aalborg, så forskel-
len vil nok aldrig være så stor“.

Kryger: ”Ud over at være historisk kyn-
dig, er De også uddannet på Københavns
universitet - i det danske sprog. Hvordan
adskiller den Himmerlandske dialekt sig – i
forhold til resten af Jylland?”

Riismøller. ”Den adskiller sig ikke så me-
get. Men vores dialekt kan betegnes som –
blød, sludrevorn og fuld af underforstået
lattermildhed“. Forfatteren Jacob Knudsen
siger fra København: ”Det lyder som om
han ligger og græder om natten.”

Kryger: ”Når De snart skal tage afsked
med Det historiske Museum, vil De så fort-
sætte med at beskæftige Dem med disse
ting, som emeritus?”

Riismøller. ”Ja. Altid. Jeg ved ikke, om
jeg vil skrive om det, men optegnelser gør
jeg altid.”

Kryger: ”Hvad arbejder De specielt
med?”

Riismøller. ”Jeg er genstandsforsker. Jeg
har lige læst korrektur på min part af en
bog om ”Glasset i Danmark i

renæsancetiden.  Jeg har også skrevet bo-
gen ”Sultegrænsen” – om det at overleve i
Jylland. Ud fra påstanden om, at det aldrig
har været meningen, at der skulle bo men-
nesker i denne del af Danmark. Den jord-
løse del af folket overlevede kun på grund
af deres stædighed, deres humør og en sta-
dig fortløbende kæde af mirakler!”

Kryger: ”Her går De ud over Himmer-
land?”

Riismøller. ”Ja. Hele Jylland er med ,og
bogen indeholder eksempler fra litteraturen,
men også fra mine egne og andre ældre
menneskers erindringer. Husk på jeg bor
mellem gamle skolekammerater i
Gl.Skørping, og jeg har spurgt dem og de-
res forældre om noget, som en udenforstå-
ende nok ikke ville kunne få svar på. For
som de siger: ”Han er jo jen o vor egn”
(Han er jo en af vore egne). Bogen startede
egentlig som en lille skitse til et jubilæums-
skrift til en af mine venner. Dette gav dog,
for mig, en overraskende reaktion, og jeg
var nødt til at rentegne det. Bogen er nu i
Boghandelen (red.1966) og jeg har hermed
gjort tankerækkerne færdige.”

Kryger: ”Må vi have lov til at vende til-
bage til bogen – ved en senere lejlighed?”

Riismøller. ”Gerne, gerne.”
En radiomedarbejder afslutter interview-

et: ”Radioudsendelsen var en del af en se-
rie, som hed…. ?”

Og her stopper båndet desværre. Men er
der nogle af Bjergpostens læsere, der kan
bidrage med oplysninger om interviewet, vil
arkivet gerne høre derom.

Peter Riismøller levede fra 1905-1973.
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FORENINGSARRANGEMENTER I 2010

Arkivet er åbent den første og den tredje onsdag i hver måned (undtagen juli) i tidsrummet
kl. 19.00 - 21.00. Der kan i særlige tilfælde arrangeres besøg i arkivet udenfor de faste
åbningstider efter aftale med et bestyrelsesmedlem.

Arkivets postadresse og beliggenhed er:

Lokalhistorisk Arkiv
Stadionvej 2, Sønderholm (ved skolen).
9240 Nibe
tlf.: 9834 2211
e-mail: lokalarkiv.sonderholm@mail.dk

ARKIVETS ÅBNINGSTIDER

GENERALFORSAMLINGEN

AFTENARRANGEMENTET FINDER STED ONSDAG DEN 14. APRIL 2010

AFTENTUREN GÅR TIL TINGBÆK KALKMINER OG BUNDGAARDS MUSEUM
ONSDAG DEN 9. JUNI 2010 KL. 19.00

Generalforsamling afholdes onsdag den 10. februar 2010 kl.
19,30 i Nørholm Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Arkæolog Lone Andersen fra Nordjyllands Historiske Museum
i Aalborg vil fortælle om „Fund og fortidsminder i vores om-
råde“.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe.

Bestyrelsen

Det bliver i år en filmaften i sognegården i Sønderholm, hvor vi vil tage på rejse i sog-
nene gennem Reerslevs film.

Vi mødes kl. 19,30 og der vil blive mulighed for at købe kaffe.

Ejeren af kalkminerne, Niels Moes, vil give os en rundvisning i miner og museum.

Der bliver mulighed for at drikke medbragt kaffe under tag. Foreningen vil sørge for kage
til kaffen.

Der er afgang fra parkeringspladsen ved Sønderholm Kirke kl. 18.00. Er der nogen der
ønsker kørelejlighed, bedes de ringe til bestyrelsesformand Bent Elkjær, 9834 3879.


