Nørreriis før

Dette er ældste billede af Nørreriis fra omkring 1895, hvor da Birtheline og P. Chr. Staunstrup
Jensen besad denne.
Nørreriis har igennem tiderne siden da, ved flere bygnings omforandringer ændret facader og
opført det nuværende stuehus i 1904.

Birtheline og P. Chr. besad Nørreriis til 1918 hvor de da
overdrog det til mine bedsteforældre Marie og Anders
Vestergaard.
P. Chr. blev tilskødet Nørreriis som 14-årig af min tipoldemor
Else Riis, som da havde været enke i nogle år.
Birtheline og P. Chr. var igennem årene på Nørreriis et slidsomt
og ihærdigt menneskepar, som herfor er bleven hædret for deres
flid for at ”gør Venø grøn” med at plante dets første træer i 1889,
hvor der da før den tid kun var to træer på Venø.
Hædersprisen var med bl.a. dannebrogsorden og påsat navne på
mindesten for Venø Plantage, på Venø, samt på minddesten i
Kongenshus mindepark.
Birtheline og P. Chr. S. Jensen

Nørreriis – som jeg husker det

Dette er Nørreriis som jeg husker det 1934-46. Bygninger med stuehuset opført i 1904, har stort
set ikke ændret sig siden da.
Af efterladt billedmateriale er udhuse omforandret i flere omgange, siden som vist på det
ældste billede.

Mine bedsteforældre Marie og Anders Houmøller Vestergaard
overtager Nørreriis i 1918, hvor Anders dør i 1940. Marie
overdrager Nørreriis omkring 1948 til sønnen, min farbror Jens
Riis Vestergaard, som sælger på fremmede hænder i 1957, for at
emigrer til Canada.
Marie køber Havstokken 16 på Venø, men får sener ophold på
Tvis Plejehjem hvor hun dør i 1974.
Igennem årene hos Anders og Marie på Nørreriis forekommer
der herved og udadtil et stort kulturelt kendskab til mange af
datidens kunstnere. De kendte fra den tid var Elise Konstantin
Hansen, Olivia Holm Møller, Knud Agger og mange flere.
Bekendtskaber hermed var for livstid og er herom nærmere
beskrevet i mine tidligere slægtsbeskrivelser.
Marie og Anders Vestergaard
Et kig i dagligen på Nørreriis. Elises breve Olivia H. Møller Knud Agger Acthon Friis

