Bjerg-Posten

2012 - MEDLEMSBLAD - NR. 36

Indhold
Året der gik

2

„Les-byen“ i Sønderholm

3

Mindestenen med det gådefulde ‘B’

8

Motorbådsfart mellem Aalborg og Nørholm

12

Frejlev Spejdertrop KFUK

13

Historien om Kastaniegårdens sten i Frejlev

16

Ude på Rimmen

18

Grønagergaards Historie i 200 år

20

Sønderholm Skole gennem 50 år

24

St. Restrup - et hundredårigt landsbysamfund fejret

26

Arrangementer i 2013

28

Lokalhistorisk Forening i
Frejlev - Nørholm - Sønderholm sogne
1

Året der gik
Når der her tænkes tilbage på året 2012, vil St.
Restrup Herregårds udstykning for 100 år siden
være den begivenhed, der har fyldt allermest. Vi
har i bestyrelsen længe været interesseret i at
markere året, men at det så har resulteret i at to
bestyrelsesmedlemmer har skrevet en stor og
indholdsrig bog, ja det havde man slet ikke kunnet
forestille sig. Takket være dette arbejde, kan vi
nu, sammen med Landsbyforeningen i St. Restrup
og St. Restrup Samråd, udgive en bog, og det vil
forhåbentlig være til stor glæde for mange i
fremtiden. Men mere om dette bagerst i bladet.

Byfesten var rammen, men vejrguderne var derimod mest stemt for pjaskende regn. Alligevel kom
der mange forbi standen, og da der var interesserede i alle aldersgrupper, bliver lignende aktiviteter gentaget til næste år - i hele sognet.

Generalforsamlingen i februar måned blev som
noget nyt afholdt i St. Restrup. Det nyrestaurerede forsamlingshus åbnede dørene for omkring
50 medlemmer, og beretningen og regnskabet
blev godkendt. Per Mølgård fra Tostrup-området
blev valgt ind i bestyrelsen, da Søren Bødkergaard
Nielsen fra Nørholm havde valgt at stoppe. Efter
kaffen fik den lokale tidligere skoleelev Gert
Thomsen ordet, og han fortalte om sin skoletid og
minder omkring Friskolen i St. Restrup. Gunnar
Jensen - også fra St. Restrup - afsluttede med at
fortælle om det nuværende arbejde omkring den
80 år gamle bygning.

Bestyrelsen arbejder løbende med at få samlet
materiale til Bjergposten. Tak til de, der har
hjulpet med det i år, og tak for de gode historier,
som nu kan læses landet over. Når 350 medlemmer følger sognenes historiske gang, sker det
nemlig ikke blot her på egnen. Også i f.eks. Kirke
Hyllinge, Hjørring, Holstebro, Hellerup og på
Island, og i Amerika skal der efter sigende også
være lokalhistoriske interessefæller. Tak for det
gode samarbejde over alt, og tak for lysten til at
bevare noget af vores tid til fremtiden.

I april måned var foreningen vært ved et arrangement på Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg.
Her blev der givet en grundig orientering om
forsvarets historie, og den stedlige guide kunne,
endog under kaffen, fortsætte sine mange beretninger fra sit lange liv i forsvarets tjeneste. 40
medlemmer deltog.

Arkivet i Sønderholm er blevet godt besøgt - både
til "Arkivernes dag" i november, men også i løbet
af hele året, er der kommet gæster, der søger svar
på forskellige spørgsmål. Der er naturligvis også
indkommet materiale, som nu er registeret og
passes på under rette forhold.

På bestyrelsens vegne Karen Hansen

Foreningens bestyrelse

Mens enkelte danske fodboldfans i juni måned så
fodbold, havde andre valgt at tage turen til Solbjerg kirke. Her ventede Johannes Stoffersen
spændt på aftenens forløb, men solen skinnede,
kirken var smuk og ved det efterfølgende kaffebord i Bælum Sognegård, kunne de omkring 30
medlemmer igen glædes over en hyggelig og
inspirerende aften.

Restrup: Sekretær. Gunnar Jensen

98 34 15 83

Frejlev: Aase Quist Christensen

98 34 37 86

Nørholm: Tove Bang

98 34 14 93

Drastrup: Kasserer Henning Klitgård

98 18 89 33

Mellemholm: Næstformand
John Ejdrup

I anledning af Sønderholm skoles jubilæum i
efteråret 2012 havde bestyrelsen valgt bl.a. at
opsætte klassebilleder af tidligere skoleelever.
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98 34 12 16

Sønderholm: Jon Jensen

98 34 10 76

Formand: Karen Hansen

98 34 11 41

Tostrup: Suppleant Per Mølgård

98 38 91 68

"Les-byen" i Sønderholm

Les-byen set fra luften sidst i 50'erne. I baggrunden ses Alfred Stoffersens gård, Martin Andersens
hus og hjørnet af Marinus Thorsteds gård.
Når man - som jeg - bor i Svenstrup, i et område
med veje opkaldt efter en jættestue, en langdysse
og en runddysse, og når man med et kik mod det
nærmeste ældrecenter - altid bliver mindet om
den kendte Skipper Klement, ja så kan man ikke
undgå, engang i mellem, at tænke tilbage på
historien. Bliver man så spurgt om sin egen
historie, og hvor man kommer fra. Ja, så er svaret
som regel - Sønderholm. For hvis jeg svarer "Lesbyen" så er det kun de færreste, der kender til den
"by".
Jeg hedder Kirstine Bengtsen (også kaldet Stine),
og jeg er født i 1932 i en lille ejendom, der lå i
Sønderholm, på vejen ud til kæret. Huset hed
"Kærbo" (Fussingøvej 8) og ejendommen lå den
gang bag ved Erik Abildgårds gård (Vestervej 24
A), og det er i nærheden af, hvor der i dag er
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andelsboliger på Fussingøvej. Mine forældre hed
Christian Thomsen og Johanne, men dem vender
jeg tilbage til senere.
Min fars far og mor boede også i Sønderholm for
mange år siden. Bedstefar Christen Thomsen og
bedstemor Kristiane boede på den vej, vi dengang
kaldte for "Mejerivejen" - nu hedder den Tjelevej.
Min bedstemor døde, da far var 10 år gammel.
Han og fire andre søskende fik nu Emilie Pedersen
fra "Viehøj" som stedmor. Hendes mand var død
kort forinden, og hun og 5-6 børn flyttede nu til
Sønderholm. Deres hus lå ved siden af Louise
Andreasens stråtækte gård (Tjelevej 10), og her
havde bedstefar et snedkerværksted (Tjelevej 8).
Han var både snedker og tømrer, men han var
også murer, og han blev altid kaldt for "Murer
Christen". Emilie var meget missionsk, og hun

henholdsvis 1926 og
1929, mens jeg Stine,
der er døbt Kirstine
Jansen Thomsen, er
født i "Kærbo" i 1932.
De var flyttet herhen,
fordi far købte
"Kærbo" af sin bror
Gerhard Thomsen.
Min lillebror Knud
blev født nogle år
senere, i 1939.
Jeg holdt meget af
det hvidkalkede
stråtækte hus, hvor
stuehuset var i den
vestlige ende og
laden med tærskeværket mod øst. Der
var et kæmpe æbleMin bedstefar Christen og hans kone Emilie foran deres hus på Mejerivej i
træ i haven. Æblerne
Sønderholm - i 30'erne.
var store og røde,
men de kunne desværre ikke holde sig
så længe, så det var med at spise dem, så snart
passede børnene. Far, Christian Thomsen, der er
de var faldet ned fra træet. Far sagde, at sorten
født i 1888, kom som ung i lære hos min bedstehed Cox Pomona, og han forærede i øvrigt altid en
far. Han blev udlært her - som tømrersvend - i
1918.
Da han blev
voksen, mødte
han min mor,
Johanne Marie
Jansen, der er
født i Frejlev i
1898, og hun
havde en søn,
som hed Jens.
Mor og far og
Jens flyttede ind i
et lille hus, som
lå bag ved bedstefar og Emilies
hus. Huset var
temmelig gammelt, og det blev
senere væltet.
Mor og far fik
Else og Christen,
der er født i

Den gamle ejendom Kærbo sidst i 30'erne. På billedet ses min bror Kresten og
naboens dreng Niels Abildgård, min mor Johanne, jeg selv og min far Christian.
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masse af dem til alle naboerne.
Ude i stalden var der en svinesti med et par grise
- eller tre. Der var også plads til et par køer i
kobåsen, og der var altid nogle få kalve i kalvebåsene. Far dyrkede korn og satte køerne på græs
på marken ud mod engen, og han byggede snart
et hønsehus. Her havde vi både ænder, gæs og
høns, og mor var meget glad for dette lille hus til
fjerkræ, for ud over at sy tøj til os alle sammen,
bage brød, lave mad, passe hus og have og vi
børn - så var hun næsten altid derude.
Far blev kaldt for "Murer-Les". Jeg ved ikke, hvor
det navn kom fra, og jeg var da også altid meget
flov, når de frække knægte drillede ude på skolepladsen. Men som årene gik, lod jeg mig vist ikke
mærke ved det -snarere tvært i mod. Min far var
nemlig en kendt person i hele Sønderholm, men
også i Restrup, Nørholm og Tostrup kunne han
hjælpe til med alt. Hvis det drejede sig om at
fange rotter, kunne han det. Hvis der var punkteret en cykelslange, lappede han den, og han
lappede dækkene ved at skare et nyt stykke dæk i.

Vindvognen er her sat op på Sønderholm Kirketårn.
Særligt efter krigen, hvor der var knaphed på alt,
var der mange, der var glade for, at hans lager
indeholdt alle mulige forskellige reservedele.
Når der om foråret var
gået nogle vinduesglas i
stykker i folks kohuse, var
han altid parat med
værktøjet. Han var tømrer, men også snedker og
murer, og han havde et
lille værksted for enden
af huset. Værkstedet
fungerede mest som et
cykelværksted, og når han
reparerede en cykel fik
ejeren som regel en ny
ringklokke. For han havde
fået fremstillet cykelklokker med både sit og
byens navn på, og dem
var både han og vi temmelig stolte over.

En af min fars, cykelsmed Christian Thomsens, cykelklokker. De blev støbt
før jeg blev født.
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Alt, hvad angik kalkning
af huse og gårde i omegnen af Sønderholm, var
hans store interesse. Han
cyklede rundt med sin
kasse med alle sine
koste, spande og sit
værktøj, og Restrup

Højskole og kirkerne i Nørholm og Sønderholm var
hvert år hans arbejde. Han satte en ære i at
takkerne på kirkernes tårne var kalket pænt, og
selvom de unge hjælpere, f.eks. naboen Jørgen
Henriksens søn Lennart, gerne ville hjælpe ham,
insisterede han på selv at stå på vindvognen og
kravle allerøverst op på stigen for selv at kalke de
høje takker!
Men jeg husker nu engang, hvor far både var
letsindig og havde held i uheld. På Nørholm
kirketårn var han kravlet højt op på vindvognen,

søgte hende derude, var der en ung mand, der
hed Erik Bengtsen, som også tjente derude. Han
kom fra Vester Hassing, og hans søster Lilly
boede i Baptisthuset i Nyrup. Hun blev senere gift
med Søren Sloth. Erik og jeg blev gift i 1950. Vi
fik sønnen Bjarne, og vi boede da hos mine forældre i de første fire år. Min søster Else boede også
i huset, for far havde ombygget stalden til nu at
være beboelse.
I 1952 udstykkede mor og far jorden lige bag ved
deres "Kærbo"-ejendom. Der blev til to grunde, og
Erik og jeg købte den ene af dem. Vi fik mureren i
Sønderholm, Jens H. Christensen, til at bygge et
dejligt hus, og det samme gjorde han til min
søster Else og hendes mand Egon. Anna og
Henneberg Andersen boede nu inde ved siden af
mor og far i huset, og efter dem flyttede Mary og
Henry Henriksen derind - indtil de fik deres eget
hus bygget på Tjelevej.
Da Else og Egon senere blev skilt, flyttede Lars
og Ruth Hedegård Christensen ind i deres nye
hus. De fik børnene Jon, Karen, Britta, Bjørn og
Gurli, og efter nogle år blev mors hønsehus "lavet
om" til et parcelhus, og der blev udstykket endnu
en grund. Min bror Kresten Thomsen og hans kone

Kærbo efter 1952, hvor Eriks og mit hus også er
bygget.
og det blæste meget. Pludselig faldt han ned på
jorden, og han lå et øjeblik stille nede på kirkegården. Folk så til, og man sagde, han havde været
meget heldig. For ved siden af, hvor han faldt, var
der en stenkant, og havde han ramt den, havde
han nok ikke sluppet så heldigt, som han gjorde med bare et par (lidt) bøjede ribben!
Bedstefar og Emilie blev boende i snedkerværkstedet på "Mejerivej" til de blev gamle. Når Emilie
trængte til vores besøg, satte hun et gammelt
viskestykke ud på snoren, så vidste vi på "Kærbo",
at bedstefar ikke havde det så godt - og at vi
skulle hjælpe dem med noget. Bedstefar døde i
1938 da jeg var 6 år, og Emilie flyttede da til
Aalborg i en lejlighed.
Som yngre pige havde jeg en god veninde, som
kom fra Tårup. Hun hed Marie Bak. Hun tjente i
Nyrup hos Christoffer Andersen, og når jeg be-

Murer-Les foran hjemmet.
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I 1966 var det sidste gang, at far
fornyede stråtaget på mor og fars lille
hyggelige hus i "Les-byen". Han døde
foråret efter i 1967, og det samme
gjorde min mor - om sommeren.
"Kærbo" blev nu ved Carlo Madsens
hjælp solgt til Erik og Marie Hansen på
Vestervej, og deres sønner Frede, Hans
Jørgen og Jan har alle sammen boet
der i perioder. Martin Andersen på
Tjelevej købte derefter huset og det
blev nu indrettet til en enkelt lejlighed.
Sønnen Jens Andersen og hans kone
Birgit boede der i en årrække, ligesom
Jette og Egon Sørensen fra Sønderholm
Billede af mine forældre med vores børn: Jette, Bjarne, Bendt (nuværende Rugskellet 10) også har
boet der.
og Kristian Bengtsen.
Da vores børn flyttede hjemmefra, og
da Erik og jeg blev ældre, besluttede vi os for at
flytte fra Sønderholm. Vi valgte Svenstrup, for her
kunne vi møde nye naboer og have det godt, men
Erik døde desværre i 2005.

Helga boede der i en periode, indtil Grethe og
Bent Johansen senere blev budt velkommen i
"Les-byen". De fik børnene Mona, Jan, Per og
Sussie.

Vores sølvbryllupsfest i 1975 på Sønderholm Kro. Dorte sidder i mellem
Erik og jeg.

Nu nyder pekingeseren Lusi
og jeg det lille rækkehus
og naboerne på Runddyssen. Børnene bor i henholdsvis Svenstrup, Aalborg, Klitgård og Skive, så
de og deres familier har jeg
selvfølgelig altid meget
kontakt med - nøjagtig som
før i vores familie. Når
hunden og jeg så går tur på
Oldstien, som i øvrigt er
anlagt på den tidligere
jernbanestrækning til bl.a.
Sønderholm - tænker jeg tit
tilbage på de mange, gode
oplevelser, vi igennem
årene har haft i den lille
"Les-by" i Sønderholm.

Kirstine Bengtsen, februar 2012.
Erik og jeg havde nu en børneflok der omfattede
Bent, Kristian, Jette og Dorte, og vi boede her i
mange år og havde det rigtig godt. Vi nød freden
og roen, udsigten ud på engen, børnene og de
mange gode naboer.

I 2011 kunne det over 100 år gamle hus ikke holde
længere, og der er nu bygget et nyt - til forhåbentlig glæde i mange år.
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Mindestenen med det gådefulde 'B'
Rundt omkring i Danmark er der
rejst en næsten uoverskuelig
mængde mindesten til erindring
både om markante personer og om
skelsættende begivenheder. Nogle
få monumenter kendes af næsten
alle i hele landet, som f.eks.
Jellingestenen og Frihedsstøtten,
men de allerfleste har en begrænset berømmelse og er nok først og
fremmest kendte af egnens beboere - hvis da ikke historien bag
opstillingen efterhånden også er
gået i glemme i lokalområdet.
Til gruppen af glemte mindesmærker hører en lille, meget beskeden Mindestenen i 2012 samt en portrættegning af Vilhelm Bardenfleth,
gengivet i Vejle Amtsavis i anledning af udnævnelsen til amtmand
sten, som står på toppen af en
for Vejle Amt i 1899, året efter besøget i Sønderholm.
gravhøj midt inde i Gravlunde
Plantage i Sønderholm Skov, midtvejs mellem Nibe og Aalborg. Mindestenen, der kun er omkring en meter høj, har en meget kortfattet
inskription - den består nemlig blot af bogstavet 'B' med en femtakket krone over samt årstallet '1898'
nedenunder. Kortere kan en inskription næsten ikke være!
Den lille, godt gemte sten kendes ikke af mange, og endnu færre er i stand til at forklare dens gådefulde
inskription. Hvis der blev udskrevet en konkurrence om 'Danmarks mest ukendte mindesmærke', ville den
lavstammede, godt gemte sten med den lapidariske inskription nok have gode chancer for en topplacering.
Ved ihærdig eftersøgning er det lykkedes Bjerg-Postens redaktion at finde frem til en person, der kan
fortælle hele historien om Gravlunde Plantages mystiske mindesten. Vi giver ordet til Niels Gustav
Bardenfleth, pensioneret informationschef og forfatter:

Mindesmærke for et ministerbesøg
Lad mig med det samme opklare bogstavgåden:
B'et på mindestenen i Gravlunde Plantage står for
navnet Bardenfleth - mit eget efternavn. Stenen
blev nemlig rejst i anledning af, at min farfar,
indenrigsminister Vilhelm Bardenfleth, søndag d.
21. august 1898 besøgte gravhøjen i den nuværende Gravlunde Plantage. Ministerbesøget skete
i forbindelse med en inspektion af den helt nye
jernbane Aars-Nibe-Svenstrup, da skinneanlægget
netop var kommet på plads på hele strækningen.
Dengang hørte statsbanerne under indenrigsministeriet.
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Indenrigsminister Bardenfleth var sammen med
bl.a. generaldirektør Wilhelm Tegner fra DSB,
banechef Eiben og entreprenør Johansen inviteret
til at foretage en prøvetur på den nyanlagte
banestrækning mellem Aars og Svenstrup, og det
var planlagt, at specialtoget skulle stoppe op et
par steder undervejs - bl.a. ved Sønderholm
Station, der var under opførelse, og hvor selskabet ville blive budt på en forfriskning. Den nye
stationsbygning var ikke blevet placeret i selve
Sønderholm men opført på den bare mark, 2 km
syd for den dengang meget lille by. Formentlig
havde man regnet med, at der i de følgende år

ville ske en byudvikling omkring stationen, men i
stedet skød der ny bebyggelse op ved landevejen
mellem Aalborg og Nibe.
I det gode sommervejr blev de høje herrer imidlertid enige om at forlænge opholdet på Sønderholm
Station med en lille spadseretur fra stationsbygningen og hen til en af gravhøjene i de nærliggende hedebakker. Dengang var hele det kuperede område dækket af lyng; først flere år senere
blev bakkerne beplantet med træer og benævntes
nu Gravlunde Plantage på grund af de mange
gravhøje.

tallet var et ministerbesøg bestemt ikke nogen
dagligdags begivenhed - i hvert fald ikke i en så
tyndtbefolket og afsides beliggende egn af landet
som her, syd for Limfjorden. Desuden var ministre
dengang fjerne og ophøjede væsener, som blev
betragtet med ærbødighed, ja, næsten ærefrygt ganske modsat i dag, hvor ministrene hyppigt
dukker op på TV-skærmen eller i radioen, og hvor
alle og enhver både er dus med dem og ofte også
på fornavn.

Mennesket bag ministeren
Vilhelm Bardenfleth var embedsmand i det meste
af sit voksenliv; ministertiden var en relativt
kortvarig parentes, som blot varede i fem år. Han
var født i 1850 som søn af geheimekonferensråd
Carl Emil Bardenfleth, der ligeledes havde haft en
karriere både som embedsmand og som minister;
faderen var således geheimestatsminister i de
meget dramatiske martsdage i 1848, da Enevælden blev bragt til ophør, og derefter justitsminister i Grundlovsregeringen.

De lokale beboere, der overværede begivenheden, var naturligvis optagede af det fine besøg.
Gennem mange måneder havde anlægget af
Aars-Nibe-Svenstrup banen været fulgt med
spænding i hele lokalområdet, og i Sønderholm
var beboerne stolte over at få deres egen station.
Stoltheden blev ikke mindre, da selveste ministeren nu beærede dem med at stoppe op netop i
Sønderholm. Takket være spadsereturen hen til
gravhøjen havde de fremmødte lokale folk kunnet
betragte den fornemme gæst på nært hold, og de
modigste af dem havde endog fået lejlighed til at
veksle nogle ord med ham. Til deres glæde og
overraskelse konstaterede de, at indenrigsministeren trods sin ophøjede position var en både
venlig og ukunstlet person.
Det korte møde gjorde så stort indtryk på de
fremmødte beboere, at de efterfølgende besluttede at markere begivenheden ved at rejse en
mindesten på toppen af den gravhøj, ministeren
havde besigtiget. Af økonomiske grunde kunne
det dog kun blive til en granitsten i beskeden
størrelse, og følgelig måtte man nøjes med en
ganske kortfattet inskription - efter nogen diskussion besluttede man blot at indhugge et kronet 'B'
samt årstallet '1898' på stenen. Det var dog også
tilstrækkeligt, for den fornemme visit stod jo
ganske klart i erindringen, og de vidste jo alle, at
B'et stod for ministerens efternavn, Bardenfleth,
og at den femtakkede krone hentydede til hans
adelige afstamning.
I dag forekommer historien om mindestenen ret
mærkværdig, ja næsten bizar. Næppe noget sted i
dagens Danmark ville man finde på at rejse et
mindesmærke, blot fordi en minister havde været
på en kortvarig visit. Men i slutningen af 1800-

Dobbeltportræt af amtmandsparret i Vejle,
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Efter juridisk embedseksamen blev Vilhelm
Bardenfleth ansat i Indenrigsministeriet, hvor han
avancerede støt og i 1894 udnævntes til stiftsamtmand over Aarhus Amt. Men kun en uge efter
tiltrædelsen blev han i forbindelse med regeringen Estrups afgang opfordret til at overtage
posten som kultusminister - dvs. minister for
områder, som i vore dage varetages af hele tre
ministerier, nemlig henholdsvis Undervisningsministeriet, Kirkeministeriet og Kulturministeriet.
Det vakte nogen opsigt, at en kun 44-årig embedsmand, der en uge forinden blot havde været
fuldmægtig, nu fik tildelt en så spektakulær
ministerpost. Ved et regeringsskifte tre år senere
udpegedes Vilhelm Bardenfleth til indenrigsminister, en post han varetog indtil 1899 - året efter
besøget i Sønderholm - da han gik af som minister
for at vende tilbage til embedsmandskarrieren;
det skete givetvis med et lettelsens suk, for årene
frem til parlamentarismens indførelse i 1901 var
en politisk urolig og vanskelig tid.
Umiddelbart efter afgangen som minister blev
Vilhelm Bardenfleth udnævnt til amtmand over
Vejle Amt, et embede han bestred helt frem til
pensioneringen i 1921. Ved siden af embedsgerningen engagerede han sig i mange lokale
aktiviteter; således var han bl.a. initiativtager til
stiftelsen af Vejle Amts Historiske Samfund i 1905
og fungerede som dets formand i de følgende
tyve år. I tilknytning til omtalen ovenfor af Gravlunde Plantage skal det også omtales, at
Bardenfleth gennem alle årene i Vejle var optaget
af plantning og skovrejsning; i 1901 var han
således en af stifterne af A/S Sønder Omme
Plantage, og han sad som selskabets formand
helt frem til 1931, ligesom han også i en årrække
var et engageret medlem af Hedeselskabets
bestyrelse samt formand for Vejle Amts Skovdyrkningselskab og medlem af Dansk Skovforenings Repræsentantskab.
Efter pensioneringen blev Vilhelm Bardenfleth
boende i Vejle med hustruen, Agnete Bardenfleth,
som var datter af præsten og salmedigteren C.J.
Brandt. I 1931 flyttede parret til Frederiksberg,
hvor han døde tre år senere.
Vilhelm Bardenfleth, der var kammerherre og
tildelt Storkorset af Dannebrogsordenen, efterlod
sig fem voksne børn: Knud (f. 1884), som var
lektor på Rungsted Statsskole, Gunnar (f. 1889),
kammerherre og kabinetssekretær først hos kong
Christian 10. og siden hos kong Frederik 9., Kri10

Mindestenen i hedebakkerne ved Sønderholm, fotograferet i efteråret 1898
stine (f. 1890), forstanderinde for Diakonissestiftelsen, Karen (f. 1892), der var missionær i
Indien og senere blev priorinde for Vemmetofte
Kloster, og endelig Hemming (f. 1896), direktør i
Creditkassen for Landejendomme i Østifterne.
Den yngste søn, Hemming, fik fire børn (heriblandt denne artikels forfatter), og i dag tæller
Vilhelm Bardenfleths efterslægt tillige 7 oldebørn,
16 tipoldebørn og 1 tiptipoldebarn.

Genopdagelsen af Farfars mindesten
Aars-Nibe-Svenstrup Banen, der først kom i brug i
1899 - året efter ministerbesøget - blev få år
senere en del af privatbanen Aalborg-Hvalpsund.
Gennem første halvdel af 1900-tallet fungerede
banen til gavn og glæde for hele lokalområdet, og
den fik tilmed en opblomstring i besættelsesårene 1940-45, hvor bilparken stod klodset op. I
1950'erne, da bilismen nu for alvor tog fart,
sygnede de små privatbaner imidlertid hen, og pr.
1. april 1969 måtte også Aalborg-Hvalpsund
banen give op. Stationsbygningen i Sønderholm,
der stadig lå for sig selv, kun omgivet af spredte
gårde, blev herefter indrettet som privatbolig, og
jernbaneskinner og sveller fjernedes fra banefundamentet. Nogle steder afslører rester af
fundamentet dog stadig forløbet af jernbanen.
Hedebakkerne blev nogle år senere beplantet

selskabets bestyrelse. Derimod havde hun aldrig
hørt om stenen i Sønderholm, og da hun forespurgte rundt i familiekredsen, gav det heller ikke
noget resultat.

med træer af den private ejer, og området blev,
som nævnt, nu kaldt Gravlunde Plantage på grund
af de mange gravhøje. Efterhånden som træerne
voksede op, stod den lille mindesten mere og
mere gemt - og blev med tiden helt glemt. De
lokale folk, der havde oplevet ministerbesøget og
derfor kendte historien bag stenens kryptiske
inskription, var jo efterhånden døde og borte.
Med skam at melde gik mindestenen også i
glemmebogen hos familien Bardenfleth. Men da
min søster og svoger, Helene og Gunner Harboe, i
1990 kiggede i nogle gamle familiebilleder fra
Vejle Amtsgård, dukkede der pludseligt et gammelt gulnet fotografi op, forestillende en granitsten med en lidt utydelig inskription. Heldigvis var
der med sirlig skrift skrevet en forklarende tekst
bag på fotografiet - her stod: "Mindesten i Hedebakkerne ved Sønderholm, rejst til Erindring om
Hans Excellence Indenrigsminister Bardenfleths
Besøg ved Anlægget af Aars-Nibe-Svenstrup
Banen i August 1898."
Min søster vidste besked med, at der i Kongenshus Mindepark, sydøst for Viborg - mindeparken,
der hædrer hedens opdyrkere og pionerer - er
rejst en mindesten for Vilhelm Bardenfleth til
markering af hans mangeårige virke i Hede-

Samme efterår, da hun og hendes mand skulle på
biltur til Nordjylland, besluttede parret sig for at
prøve på at finde 'Farfars mindesten' i Sønderholm. Forinden afrejsen fandt de ud af, at AarsNibe-Svenstrup banen for længst var nedlagt, og
at hedebakkerne var blevet forvandlet til en
plantage. Første stop på turen var Nibe, hvor de
opsøgte både Turistkontoret og Det Lokalhistoriske Arkiv for Frejlev-Nørholm-Sønderholm
Sogne, men ingen af stederne kendte man dog
noget til det eftersøgte mindesmærke. Derefter
kørte de via Sønderholm til Gravlunde Plantage,
parkerede bilen og gik så i gang med at lede efter
gravhøjen med granitstenen.
Det medbragte gamle fotografi var dem ikke til
megen hjælp. På fotografiet stod stenen jo frit i et
lyngklædt, bakket landskab, og nu var hele området ganske ugenkendeligt på grund af de mange
træer, der tilmed vanskeliggjorde overblikket. Efter
nogen tids forgæves søgen kom de to 'opdagelsesrejsende' imidlertid frem til en vejgaffel med
en gravhøj i midten, og her - triumf! - fik de så
pludselig øje på en granitsten, der stod halvt
skjult af bevoksningen - Farfars mindesten!.
Det heldige resultat af efterforskningen skulle
naturligvis dokumenteres med et fotografi af
ministerens barnebarn, min søster Helene, ved
den genfundne mindesten. På grund af stenens
beskedne højde måtte svoger Gunner dog bede
sin kone sætte sig på hug, så et nærbillede kunne
tages i den rette vinkel.
Hjemvendt fra den vellykkede Jyllands-ekspedition sendte min søster og svoger en orientering
om den genfundne sten til Turistkontoret i Nibe og
til Det Lokalhistoriske Arkiv. Og til glæde for
Vilhelm Bardenfleths efterkommere udarbejdede
de desuden et lille hefte med beskrivelse af
'Farfars mindesten', som de forærede til familien,
så Vilhelm Bardenfleths efterkommere herefterdags er i stand til at finde frem til stenen, hvis
deres vej en skønne dag falder forbi.

Vilhelm Bardenfleths barnebarn, Helene
Harboe, ved 'Farfars mindesten', efteråret
1990.

Niels Gustav Bardenfleth
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Motorbådsfart mellem Aalborg og Nørholm
Aalborg Amtstidende 1910

Frands Frandsen levede fra 1884-1964.
Han og hans familie var ejere af Bavnegården i
Nørholm. Ligeledes var han en driftig landmand og
sognefoged i byen og omegnens meddeler til Aalborg
Amtstidende i en menneskealder.
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Frejlev Spejdertrop KFUK
Det næste år var der stor aktivitet i troppen, men
de mindre piger ville også være med. Vi fandt et
par mødre, som godt ville starte en smutteflok.
Det var Nina Nielsen og Sonja Rasmussen.
I sommeren 1964 var vi på - vist vores første sommerlejr i Skivum Krat. Her havde vi også nogle
norske spejdere med.

Da jeg, Judith Hansen, i 1959 kom til Frejlev som
lærer ved Frejlev Skole, var der ikke nogen form
for fritidsaktiviteter for børnene, bortset fra
håndbold i sommermånederne. Det syntes jeg,
var en skam, så da der var gået nogen tid, inviterede jeg de store piger fra 6. og 7. klasse hjem til
mig en gang om ugen, hvor jeg læste lidt op for
dem. Vi drak te, og min mening var, at det måske
kunne udvikle sig til et eller andet, måske kunne
vi tage på ture osv.

Efter tre år var der så mange store piger i troppen,
at jeg godt kunne trække mig ud af arbejdet, men
Kari fortsatte endnu nogle år.

Året efter kom der en ung nordmand Kari til byen.
Hun var blevet gift med Gunnar Duus og overtog
nu sin svigermoders lille trikotagebutik, som lå på
hjørnet af Nibevej og Frejlev Skolevej. I den butik
købte jeg garn til håndarbejdsundervisningen, så
vi kom i snak. Nu begyndte Kari også at snakke
om, at der ikke var nogen aktiviteter for de unge.
Kari havde været spejderleder i Norge, og jeg
havde været grøn spejder i Lindholm i mange år.
Turde vi sætte spejderarbejde i gang her? Det
snakkede vi meget om, og det resulterede i, at vi
kontaktede divisionschefen, Ruth Grøne i Aalborg,
og vi fik tilladelse til at forsøge.

Senere kom der andre ledere for troppen. Jeg kan
nævne Anna Ruud og Hanne Davidsen, som var
førere i adskillige år og tog troppen med på
landslejr ved Horsens i 1972. Senere kom Anne
Lise Hall til. Mange andre har gjort et godt stykke
arbejde for troppen, som den 11. september 1987
fejrede 25 års jubilæum. Da var både Kari og jeg
til stede.
Kort tid efter, at vi startede vores trop, blev der
også stiftet en ny F.D.F. kreds for drengene, men
efter nogle år tog F.D.F. også pigerne ind. Det var
naturligvis lettere for forældre at have deres
sønner og døtre i samme korps - da børnene så
skulle på lejr på samme tid. Samtidig blev det
sværere og sværere at skaffe førere, så det endte
med, at troppen blev nedlagt. Jeg kender ikke
årstallet.

Den 19. november 1962 afholdt vi så vores første
tropsmøde i Karis spisestue. Der mødte 18 piger
op, og det lovede godt. Der kom stadig flere piger
til, bl.a. tre store piger, som kunne bruges som
patruljeførere og måske senere fortsætte vort
arbejde. Deres navne var Else fra Drastrup, Gurli
Nielsen og Jette Freilev fra Drastrup.

Judith Hansen.

Frejlev- KFUK-emblemer
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Aalborg Stiftstidende 1972:
KFUK-spejdernes Landslejr i Horsens 1972

14

Liggende: Lene Davidsen Frejlev og Lone Hansen fra Frejlev

Stående fra venstre: Solvej Rasmussen ?, Finna Damborg Sønderholm, Sharon og Mary fra USA, Hanne Davidsen Frejlev, Else Adamsen
Sønderholm, Anne Grethe Kvist Tårup, Berit Flov Frejlev, Helle Marie Lassen Sønderholm, Lotte fra Frejlev, Alice Adamsen Sønderholm, Britta
Hedegård Christensen Sønderholm, Lissy Adamsen Sønderholm, Jonna Hjeds Nyrup, Anne Marie Fjordbak Tostrup, Elinor Rasmussen, Birgitte Vittrup Frejlev, Bente fra Nyrup, Karen Nielsen Sønderholm, Susan Mortensen Sønderholm, Birgit Thomsen Nyrup, Ann Hjære Hansen
Frejlev, Ellen Thomsen Nyrup, Pia Østergård Frejlev.
Siddende: Lars Davidsen Frejlev, Anni Jensen Sønderholm, Gitte Larsen St. Restrup, Ann Hougård Frejlev , Astrid Nielsen , Ulla Nielsen , Helle
Nielsen Frejlev, Mette Davidsen Frejlev, Marianne Rasmussen og Anne Munk Nielsen Frejlev.

Prinsesse Benedikte, præsident for pigespejdernes samråd, besøger lejren i Horsens i eftermiddag. Under besøget ventes prinsessen at se
lejrens fem landsbyer og dens familiecamping. To amerikanske piger deltager i Frejlev-KFUK-spejdernes arbejde i landslejren, og de har
fået mange veninder blandt de danske piger, og når lejren er forbi, skal de i otte dage opholde sig hos KFUK- piger i Frejlev. Fra Frejlev
deltager 34 spejdere i lejren under ledelse af tropsfører Hanne Davidsen, som efter lejren vil trække sig tilbage efter mange års arbejde
med pigerne. På billedet en del af Frejlev-pigerne i lejren.

Judith Hansen som spejderleder

Kari Duus i 1964
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Historien om Kastaniegårdens sten i Frejlev
Den 31. august 1998 var der i Nordjyske Stiftstidende en artikelserie om lokale kunstnere, hvor
de blandt andet besøgte Frejlev. En nabo til Hans
Magnusssen havde henvendt sig til avisen - og
bedt dem kontakte Hans og hans veninde Ester
Hess på Nibevej 404 A i St. Restrup.
Ester malede malerier og Hans havde udskåret en
udtørret elmetræsstub, som forestillede - Den
tapre Landsoldat. "Landsoldaten var rank og stolt,
med tornyster på ryggen, stålsat blik og med sin
venstre hånd i et fast greb om sabelen"- stod der
i avisen. Hans havde skåret den to meter høje
stub ud med en motorsav, og den pyntede gevaldigt, der hvor den stod langs deres indkørsel.
Journalisten fik dén dag en vældig snak med
parret, og hun var også overvældet over det
stenhuggerarbejde, som Hans beskæftigede sig
med. Artiklen i avisen bevirkede efterfølgende , at
der var flere, der henvendte sig til dem. Der kom

bl.a. en interesseret formand for boligforeningen
"Fjordblink" ude på Saltumvej i Aalborg, og da han
så en af de sten, som Hans havde udkåret med et
hul i midten, ville han gerne have en tilsvarende bare meget større!
Nu måtte Hans Magnussen på udkik efter en stor
sten, og han besøgte flere grusgrave i omegnen.
Det var imidlertid ikke så let, ja, nærmest umuligt,
indtil han fik snakket med en vognmand, som
kørte sten for et gravstensfirma. Vognmanden
bemærkede, at Hans blot skulle køre til Nørre
Snede. Turen gik så ned sydpå i landet, og her
fandt han en sten, som kunne bruges til boligselskabet. Men nu stod han blot derhjemme med for
mange store sten, som så skulle benyttes til
noget helt andet. Og her er det så, at Kastaniegårdens sten kommer ind i billedet:
For en dag 2004 gik snakken om en efterårsindvielse af Aktivitetscentret Kastaniegårdens
rampetilbygning. Hans fik idéen til - i denne
forbindelse - at give en sten til centret blot
transportudgifterne blev dækket. Aftalen kom i
hus, og med fri fantasi skar han et kastanietræ,
som relief - ind i stenen. Vognmandsfirmaet Peter
Rise fra St. Restrup kørte stenen til Frejlev, og
afsløringen af den store sten blev flot markeret
med en kæmpe sommerfest med massevis af
gæster og med bl.a. forhenværende byrådsmedlem Edgar Christensen fra Frejlev, som taler.
Edgar havde iøvrigt forinden spurgt Hans, hvad
helt præcis "relief" betød, og dette havde Hans
naturligvis forklaret ham.
"Dette er historien om, hvordan - Den tapre
landsoldat - har udviklet sig til, at der kom en sten
ved Kastaniegårdens indgang" bemærker Hans
Magnussen, som er glad for at have bidraget med
lidt kunst til den lokale by. Han arbejder i øvrigt
ikke længere med de store sten for de er for hårde
at tumle med. Men hvert år til markedet nede på
Friskolen i St. Restrup er han som regel blandt
udstillerne, og så er han jo nødt til at lave et par
småting.

Hans Magnussen og stenen på Kastaniegården
Svinget 7.
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Den tapre landsoldat i St. Restrup 1998

Afsløringen af Kastaniegårdens sten i
sommeren 2004. Af gæster ses Edgar
Christensen, Mette Nielsen, Anna Ørbæk
Jacobsen og lidt af Kim Olesen.

Øvrige gæster fra højre ses: Ester og
Thorkild, Villy og Conny, Karin Frost, Else
og Tage Brunsgård, Åse Skinnerup og
Astrid Nielson, Henning Madsen, Elna
Madsen, Borup, Arne Thomsen, Peter
Glinvad og Dagmar Levisen.
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Ude på Rimmen

Luftfotografi over en del af Rimmen og Mellemholm i fyrrerne.

Olga og Peter Dahl flyttede på Rimmen i 1959,
hvor de købte et lille husmandssted, i dag
Nyrupvej 86, hvor datteren Aase bor. De kom fra
Ellidshøj, hvor Peter arbejdede ude i mosen med
at presse formbrændsel, og derhjemme drev han
biavl samt kaninavl, hvor racen Franske Væddere
havde hans store interesse, og han deltog også
på udstillinger med dem. Men da han flyttede på
Rimmen, var der plads til nogle få køer samt
grise, hvilket hurtigt blev mere interessant end
kaninerne. Peter fik arbejde som Jord- og Betonarbejder hos Jens H. Christensen, hvor han bl. a. var
med til at støbe kælder og fundament til den nye
skole i Sønderholm, og i nogle år havde et godt
venskab og makkerskab med Johannes Larsen på
Vokslevvej 35 - ude fra skoven.
I 1963 købte Olga og Peter ejendommen Grøndalsminde, i dag Nyrupvej 90, af Ingvard Jensen,
som bl.a. er oldefar til Aage Jensen, der bor på
Stadionvej i Sønderholm. På det nye sted var der
plads til både køer og grise i så stort antal, at han
valgte at blive landmand på fuld tid. Han valgte
18

da at bygge stalden om til køer alene, og tilkøbte
noget jord fra Maren, Anna og Kresten Villadsens
ejendom, som på det tidspunkt stadig lå tilbage
som en ruin - hans jordtilliggende var nu oppe på
ca. 60 tdl.
Olga hjalp med at passe bedriften i et og alt, men
da hendes helbred begyndte at svigte, og der blev
mere trafik på vejen, som de altid skulle have
køerne over, når de skulle på græs, valgte Peter at
ombygge stalden til svin, som han havde helt op
til 1996, hvor han så købte et par heste - for en
gård helt uden dyr, kunne han ikke forlige sig
med.
Peter var meget musikalsk, han elskede at høre
musik, og spillede også selv på harmonika, som
han brugte megen tid på hjemme bag husets fire
vægge. Når sildene meldte deres ankomst om
foråret, gjorde han alt for at få tid til overs, så
han kunne komme ind på kajen ved Aalborg Havn,
og stå der med fiskestangen og hive sild op. Ved
fiskesøen i St. Restrup har han også af og til

været en flittig gæst. Hans anden helt store
interesse var traktorer og maskiner, især Massey
Ferguson, hvilket også afspejlede sig i hans
maskinpark.
Peter blev alene i 2005, hvorefter han klarede
sig med pigernes (Aase og Erna) hjælp indtil
2010, hvor hjemmeplejen også kom ind på
banen. I februar 2011 flyttede han ind på plejehjemmet Solsidecentret i Nibe, hvor han boede i
ca. 4 mdr., inden han døde d. 9. juli 2011, 83 år
gammel. Olgas helt store fritidspassion var at
strikke, hækle og sy.
Peter Dahls ejendom er nu solgt til Poul Jensen
Års, som har tilplantet al jorden med energiafgrøder, såsom popler, piletræer, mv.

Olga og Peter Dahl 2003.

Skrevet d. 24. februar 2012
af Aase Kongsbak, datter af ovennævnte.

Far og hans mejetærsker. Billedet er taget i 2008 af
Evan Andersen, Sønderholm.

I svinget - Peter Dahls ejendom. I baggrunden ses ruinerne af den gamle
Villadsens gård. Året er 1963.
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Grønagergaards historie i 200 år.

Gårdmaleri af Grønagergård. Malet i ca. 1937 af E. Jensen, Vejgård.

Min tipoldefar Søren Christensen var fra byen
Hjeds, og han var avlskarl på Lundbæk. Han blev
gift med husjomfruen sammesteds, og de fik på
grund af venskab mellem herremændene på
Lundbæk og på St. Restrup - gården
Grønagergaard i Nyrup. Gården var da fæstegård
under St. Restrup, og parret fik den i fæste i 1799.
De drev gården til 1837, da sønnen Peder Sørensen, gift med Kristiane Kristiansdatter, overtog
gården.
I 1850 døde imidlertid Peder, hvorefter hans bror
Jens Sørensen (han var udlært hjulmand) blev
bestyrer for Kristiane. De løste senere kongebrev
og blev viet i Sønderholm kirke 5.10. 1851. Da min
oldefar Jens havde penge på kistebunden, frikøbte
de gården fra St. Restrup for 2150 rigsdaler, og
skødet er udstedt den 23. maj 1852. På det tidspunkt var der 108 tdl. jord, hvoraf 18 tdl. var hede,
30 tdl. var mark, 30 tdl. var kær, 15 tdl. var porseng, 15 tdl. var fjord-eng, og så var der 2 parceller
i Østerkæret.
Da udskiftning ikke er omtalt, formoder jeg, at det
er fortaget før i tiden. Jordtilliggendet er meget
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langstrakt. Det går fra Limfjorden til Molbjerg - en
strækning på ca. 7 kilometer. Det er klart, at de
umuligt kunne overkomme at dyrke det hele med
de store afstande. Og der blev da også kun dyrket
ca. 50 tdl. mark og kær. Pors og eng var vedvarende græs - brugt til afgræsning og høslet, imens
heden lå hen med lyng, som de kunne hente af - i
foderknappe tider.
De gamle bygninger er vanskelige at beskrive,
men stuehus og kostald var i vestsiden, og laden
lå mod øst. Når så køerne skulle have halm, måtte
man bære det over gårdspladsen. I laden måtte
ingen komme med deres beskidte træsko. Der
skulle derfor stå en mand iført lo-træsko og ville
(= samle i et bundt) halmen op og stikke det ud af
døren til ham, der bar det over til køerne. Da Jens,
som sagt var udlært inden for træ (karetmager),
fik han alle husene bygget om. Så i 1860 lå
kostalden i øst, laden i nord og hestestalden og
stuehuset i vest. I 1877 overtog deres ældste søn,
min bedstefar Peder Chr. Jensen, gården for
10.000 kr. plus aftægt til Jens og Kristiane. De
flyttede senere over i aftægtshuset, der lå på den

Kaj Hjeds i hjemmet 2012. Nevøen Brian Hjeds "ses" i fjernsynet.
anden side af vejen. Huset har jeg aldrig set, men
min far har fortalt, at det år, jeg blev født, blev
der anlagt frugthave med hønsegård på dette
areal.
Mine bedsteforældre Peder Chr. Jensen og Maren Kjerstin blev gift i 1878. Den gang, omkring
1890, blev køerne fra alle Nyrups gårde gennet ud
i porsen og de omliggende enge. Byens hjorddrenge passede dem hele dagen, og til aften
råbte drengene bare "Hep-hep", så skiltes køerne,
og de gik herefter hver til sit. Maren og Peder fik
flere børn, men sønnerne Alfred og Emil (min far)
var også tit ude med køerne.
I 1906 blev tilnavnet "Hjeds" søgt hjem som
familienavn. Peder Chr. Hjeds havde et godt
håndelag, og han stod meget på værkstedet. Her
lavede han bl.a. en ny kassevogn, et par ajletønder, saltkar, slæde, høvlebænk, døre m.m. Han
og Maren drev gården indtil bedstefar døde i
1923, hvor sønnerne Alfred og Emil Hjeds overtog
gården og drev den sammen.
I 1925 blev far, Emil Hjeds, gift med Christiane
Bundgaard fra Gl. Skørping, og de købte onkel
Alfred fri. Halvparten kostede 30.750 kr. Min bror,
Rex Hjeds, blev født i 1926, og han er opkaldt
efter vores anden oldefar Christian Rex, som også
engang boede i Nyrup. Jeg, Kaj, er født i 1927, og

jeg er ikke opkaldt efter nogen. Vi gik i Nyrup
skole i 7 år, som kun lå kun ca. 200 meter fra
vores hjem ( Nyrupvej 41).
I 1931 brændte lade og hestestald, der var tækket
med strå. Kostalden, der var tækket med pandeplader, og stuehuset, der lå et stykke derfra,
undgik flammerne. Lademuren, der var af kampesten, tog ingen skade, men fordi den ikke var høj
nok til den nye lade, blev der sat et trempel på, så
væggene blev lidt højere. Der blev bygget et nyt
stuehus mod syd, hvorefter det gamle blev indrettet til svinestald. Det dyre byggeri (stuehuset
kostede 12.000 kr.) samt landbrugskrisen gjorde,
at mine forældre - Christiane og Emil Hjeds i 1933
solgte heden fra. Der blev oprettet et statsmandsbrug (Vokslev vej 44) på den. I 1938 solgte de
fjord-engen, så nu var der 60 tdl. tilbage.
I 1945 døde min far af en blodprop. Min mor og vi
sønner - Rex og jeg, kørte videre med gården - til
Rex blev gift og flyttede hjemmefra. På den tid
var besætningen på 4-5 heste, 14 køer samt
opdræt og ca. 20 svin. Jeg byggede ny kostald i
1959, og overtog gården i 1960 for 146.500 kr.
plus aftægt til vores mor, Christiane, som blev
boende på gården. Hun døde i 1978. Besætningen
er da: En mejetærsker, en traktor, 18 køer plus
opdræt, 6 søer og 50-60 grise.
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Udbygningerne blev for ca. 10 siden væltet, men
den vestre fløj er bibeholdt. Jeg bor stadigvæk på
ejendommen, og jeg kan nu for sjov finde på at
kalde den for "Grønagerhus."

I 1984 solgte jeg jord og udbygninger til naboen
Peter Bols for 760.000 kr. og blev selv boende i
stuehuset.
Nyrup den 12.3.1987, Kaj Hjeds

Skolebillede fra Nyrup skole 1937:
Bagerst fra venstre. Marie Pallesen Nyrup, Marie Andersen Nyrup Mark, Fru Pallesen Nyrup, Karen
Larsen Nyrup, Karen Helena Nielsen Rimmen, Lærer Pallesen, Enok Sloth Nyrup, Laurits Ullits Nyrup
Mark, Gunnar Larsen Nyrup Mark, Dorthea Jensen Nyrup og Anne Lise Nielsen Nyrup.
I midten: Jenny Sloth Nyrup, Astrid Nielsen Rimmen, Dagmar Olesen Nyrup Mark, Birthe Nielsen Rimmen,
Ruth Sloth Nyrup, Hans Olesen Nyrup Mark, Rex Hjeds Nyrup, Karen Marie Kristensen Nyrup Mark og Kaj
Hjeds Nyrup.
Forrest siddende: Hans Peter Jensen Nyrup Mark, Peder Ørbæk Larsen Nyrup Mark, Ella Ørbæk Larsen
Nyrup Mark, Emma Pallesen Nyrup, Erik Pallesen Nyrup, Ingeborg Kristensen Nyrup Mark og Knud Kristensen Nyrup Mark.
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„Hvem der i min slægt har ejet Grønagergård.“ (Tegnet af Kaj Hjeds 1987)
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Sønderholm Skole gennem 50 år.

Klip fra avisen i august 1962.

Sønderholm nye skole slår portene op for 150
børn.
Det nye skolebyggeri er parat til at opfylde alle
krav til et moderne centralskolevæsen.
Onsdag morgen myldrer 150 børn fra Thostrup,
Nyrup og Sønderholm ind i den nye Sønderholm
Centralskole, der efter den hektiske uge med
håndværkere over alt, er klar til at modtage sit
første hold elever. Herefter er der kun Frejlev - og
Restrup Enge Skole tilbage i kommunen foruden
den nye centralskole.
Da skolebørnene fra Sønderholm fik ferie, forlod
de den gamle skole fra 1697, så det bliver noget
af en omvæltning - men en behagelig omvæltning, for den nye skole opfylder alle de krav, der
kan stilles til en moderne centralskole. Den gamle
skole vil formentlig blive nedrevet, medens den
nedlagte Nyrup Skole er solgt til sognets præst.
(red. Pastor Reerslev)
Den nye skole bliver syv-klasset, men med plads
til ottende skoleår, hvis et tilstrækkeligt antal
elever ønsker dette ved næste skoleårs begyndelse. Skolen vil blive ledet af førstelærer Kaj
Nielsen.

hvor det flade byggeri falder godt ind i omgivelserne. Skolen, der er tegnet af arkitekterne Glahn,
Dam og Dirkinck Holmfeldt, er nemlig i ét plan og
der findes på hele skolen kun én trappe - den
fører ned til kælderetagen, hvor man har fyrkælder. Desuden er her indrettet det lovbefalede
sikkerhedsrum, som man agter at bruge som
frokoststue for eleverne. I forbindelse med skolen,
er der opført tre nye lærerboliger, som sikkert ikke
ligefrem har gjort det vanskeligt at få lærerkræfter til kommunen. De er nemlig lige så moderne
som skolen - uden dog at være luksuriøse.
Man har i videst mulig udstrækning benyttet sig
af lokale håndværkere, og det lykkedes kommunen
at licitere hovedentreprisen til en lokal mand,
Jens H. Christensen, Sønderholm. Det oprindelige
projekt var på 650.000 kr., men den mellemliggende tid har ført så mange prisstigninger med
sig på alle områder, at det næppe holder stik. Den
endelig pris for skolebyggeriet vil man sikkert
først kende, når den officielle indvielse skal finde
sted.
Pænt og praktisk.
De gamle støvede klasselokaler, der duftede af
kridt og gamle blækhuse, synes at være en saga
blot, selv om de er forsvundet indenfor de sidste
fem-seks år. Over alt på den nye centralskole er
der lyst og malet i glade farver, som afviger
meget fra de tidligere tunge brune og grønne

Én trappe på hele skolen.
Den moderne skole er placeret ved Nibevejen,
24

August 1962

farver, som syntes at være obligatoriske for kun få
år siden.
Skolens klasseværelser har alle indgang fra den
lange aula i skolens midte. Kun for enden af
denne lange gang er der et vindue, så man har
klaret lysproblemet ved at lave ovenlysvinduer,
der giver et naturligt dagslys. Væggene i skolens
gange er lavet af naturlige mursten. I klasseværelserne er der store vinduer, og alle lofter skråner op mod vinduesvæggen. Alle klasser udstyres
med det mest moderne indenfor skolemøblement,
og der er overalt rimeligt med skabsplads. Alt er
såre praktisk indrettet. Skolens lærerværelse er
f.eks. forsynet med et indbygget "køkken", hvor
lærerne kan lave kaffe og te. Desuden rummer
skolen et stort bibliotek med praktiske reoler, der
giver mulighed for hensigtsmæssig placering af
litteraturen. Dette rum vil desuden blive benyttet
som lægeværelse, når skolelægen kommer på
besøg.

Der var spænding og forventning på begge sider
af katedrene i Sønderholm Centralskole, der i går
åbnede sine døre for ca. 150 elever, deraf 21 nye i
1. klasse.
En halv time før de øvrige, mødte 7. klasses
elever, som efter en kort instruktion fra lærerne,
var i stand til at vise de yngre klasser, hvordan
man hurtigst finder sin plads i en fin række. Kort
før kl. 9 ankom den første skolebus med børn fra
Thostrup og Restrup.
Lærer Kaj Nielsen bød eleverne velkommen i de
nye omgivelser og udtrykte håbet om, at alle ville
hjælpe til med at passe på den nye skole. Efter
skemaskrivningen fik eleverne fri.
I dagens anledning havde sognerådsformand
Niels Jensen, Nyrup givet møde, og fra malermester Th. Mathisen, Nibe, var der røde og hvide
nelliker på lærerværelset med gode ønsker for
skolens personale. I sommerferien er skolens
elevtal steget med ca. 40, og lærerstaben er
fordoblet. Alle embeder er besat med faste lærere. Selvom skolen er taget i brug, er den langt
fra færdig, mindst en snes håndværkere er stadig
beskæftiget ved skolen og lærerboligerne, og der
vil gå en rum tid, før alt er færdigt, så den officielle indvielse kan finde sted.

Noget helt nyt for egnens børn bliver undervisningen i sløjdsal og skolekøkken. Tidligere har man
også været afskåret fra at dyrke gymnastik i den
tid af året, hvor undervisningen ikke kunne foregå
i det fri. Nu har man en storartet gymnastiksal
med dejlige bade- og omklædningsrum. I skolens
umiddelbare nærhed ligger den lokale sportsplads, som vil blive benyttet af skolebørnene. Til
gengæld vil idrætsfolkene kunne benyttet skolens
bad og omklædningsrum.

( - fra skolens 25 års jubilæumshæfte 1987)

Sønderholm skole 2012
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St. Restrup - et hundredårigt landsbysamfund fejret
Den 27.september 1912 kørte en vogn med tre
personer og skolelærer Visses søn, Oskar, på
kuskesædet fra Frejlev Østre Skole mod St. Restrup Herregård for at købe gården.
De fleste ved, at Gården blev købt og udstykket i
50 husmandsbrug.
Den 5. oktober 2012 blev den begivenhed fejret
med reception med ca 140 gæster og den 6.
oktober med en jubilæumsfest med fuldt hus og
højt humør i forsamlingshuset, St. Restrup Friskole.
Samtidig blev det fejret, at en ny bog om St.
Restrup i 100 år blev udgivet.
Ja, og så fejrede byen, at forsamlingshuset nu er
færdigrestaureret og tilpasset fremtidens behov
for et hus at samles i.
Hvorfor var udstykningen nu så vigtig, at den
skulle fejres 100 år senere, og at dens historie
skulle fortælles i en bog?
Udstykningen, der var den største i Danmark, var
noget helt særligt, fordi det var første gang, der
blev lavet udstykninger med det mål, at en familie
skulle leve af at producere bacon, smør og æg til
eksport - især til England, på sin egen bedrift.
Både gårdmændene i Sønderholm og Frejlev og
sognerådet var meget skeptiske, fordi der nu kom
en stor flok husmænd, som nok ville ligge kommunen til byrde, "for det var jo nok noget rakkerpak,
der ikke kunne forsørge sig selv".
For sådan var de husmænd, man tidligere havde
kendt. De var nemlig landområdernes proletariat.
De ejede små jordlodder, hvor konen kunne passe
urtehaven, en ko, en ged og nogle høns, mens
manden gik på arbejde på gårdene og på Herregården for en ussel løn.
"DER GIVES IKKE KREDIT TIL HUSMÆND", kunne
man læse i flere forretninger.
Nu ødelagde man en stor dejlig herregård, nu blev
den splittet i 50 husmandsbrug. På den måde kom
der flere husmænd til området, og en stor arbejdsplads gik tabt. Det var helt galt, syntes
gårdmændene. Partiet Højre, der var godsejernes
parti, rasede imod dette "galmandsværk".
Ved det første sognerådsvalg efter udstykningen
blev 3 husmænd valgt ind, og tre gårdmænd blev
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ikke valgt. "Jamen, skal de nu også have lov til
det, Søren", spurgte en af gårdmandskonerne
grædefærdigt sin mand. Peter Langeland var en af
de tre, og han blev oven i købet kasserer.
Samme Peter Langeland købte en gang en gris på
landboauktionen i Aalborg.
Et stort skilt på væggen forkyndte: "Kendte købere
undtagen husmænd erholder kredit."
Da Peter havde købt grisen, sagde sælgeren: "Jeg
kender dig jo ikke". "Det er heller ikke nødvendigt,
for jeg betaler kontant", svarede Peter og tog en
femhundredekronerseddel frem.
Det var med til at give et andet syn på husmænd.
En, der stod i nærheden, råbte: "Han kan betale
både den og flere til".
Husmændene, som rykkede ind på ejendommene,
var en blandet skare. De kom fra små kår, og de
fleste havde ikke megen erfaring med at drive

landbrug og kun en sparsom skolegang. Nogle få
havde været på husmandsskole og været karle på
landet. Stort set manglede de faglig viden om at
drive landrug, og de manglede både skolemæssig
og kulturel baggrund for at blive aktive medborgere på lige fod med gårdmændene, hvor mange
havde været både på landbrugsskole og højskole.
Nogle fremsynede folk havde øje for dette, og der
opstod en husmandsskole, som både gav
landbrugsfaglig indsigt og et kulturelt løft med
forstander Balle som et lysende fyrtårn. Ikke bare
for de tusindvis af elever, de kommende husmænd, men også i høj grad for de lokale husmænd.

Den nye Restrupbog fortæller om hele dette
udviklingsforløb.
Bogen er blevet til i et samarbejde mellem Lokalhistorisk Forening, Landsbyforeningen St. Restrup
og St Restrup Samråd.

Hvordan det 'eventyr' forløb, - hvordan man lærte,
og hvordan man levede i St. Restrups husmandskoloni, og hvordan husmandskolonien senere blev
afviklet, er nærmest et spændende drama.
Og hvad der skete siden da og frem til i dag, er et
nyt spændende kapitel af St. Restrups hundredårige historie.

Bogen er også en udmærket gaveidé for kun 200
kr til alle, der er interesseret i lokalhistorie og i
samfundsforhold generelt.

Lokalhistorisk Forenings bestyrelse er glad for at
kunne tilbyde bogen til alle medlemmer for 100
kr., hvilket er halv pris.
Det kan lade sig gøre, fordi VeluxFonden, Aalborg
Kommune, St. Restrup Samråd og Lokalhistorisk
Forening har ydet støtte til opsætning og trykning.
Gunnar Jensen er forfatter. Tilblivelsen er sket i
samarbejde John Ejdrup og Karin Lindstrøm.

Hvordan du får fat på bogen, kan du se på bagsiden af denne Bjergpost.

Et hus i Klitgård, tegnet af Anders Hune i1958
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Arrangementer i 2013.
Generalforsamlingen finder sted onsdag den 13. februar kl. 19.30.
Den afholdes i forsamlingshuset Friskolen på Restup Kærvej 16. Efter generalforsamlingen vil formanden
for Vokslev Samråd, Leo Helmer, fortælle om de mange nye naturprojekter, der finder sted i Vokslev og
omkring Huul Mølle. Foreningen er vært ved kaffe, boller og lagkage.

Forårsturen går til Hammerværket i Godthåb onsdag den 17. april kl. 19.00.
Her vil der være mulighed for at se eller gense den populære tidligere Zinks fabrik . I industrimuseet ved
Guldbæk Ådal vil vandkraftanlægget være i drift, og der vil være en guidet rundvisning i og omkring de
gamle bygninger. Godthåbskagen og kaffe nydes i værkets café, og prisen pr. deltager er 40 kr.
Der er mulighed for samkørsel fra Sønderholm Kirke kl. 18.40.

Sommerudflugten går til Egnssamlingen i Saltum onsdag den 12. juni kl. 19.00.
I det store museum/multihus på Fårupvej 3, vil der bl.a. være forskellige arbejdende værksteder, aktuelle udstillinger og fremvisning af vores lokale maler Anders Hunes malerier. Prisen for denne sommeraften er pr. deltager 50 kr. incl. kaffe og brød og entré.
Der er mulighed for samkørsel fra Sønderholm Kirke kl. 18.00.

Husk der er åbent hus i Arkivet på Stadionvej 2 i Sønderholm - lørdag den 9. november fra kl. 14 - 17.
Der er kaffe på kanden, hjemmebagte småkager og en livlig snak og søgen om "gamle dage". Plancher
med årets emne er sat op, og der vil være mulighed for at kopiere/aflevere eventuelt medbragte gamle
billeder eller andet lokalt interessant materiale.

Arkivet har åbent den første og tredje onsdag i måneden mellem kl. 19 og 21. - (dog ikke i juli
måned)
Det foregår på Stadionvej 2 på Sønderholm Skole, og i åbningstiden sidder der altid to bestyrelsesmedlemmer med kaffe på kanden. Døren er åben for enhver, så kom bare forbi en dag.
Vores mail-adresse kan også benyttes: lokalarkiv.sonderholm@gmail.com
På gensyn!

St. Restrup 1912 - 2012. Fra herregårdsmark til lokalsamfund
Bogens pris for én bog til medlemmer: 100 kr.
Bogens pris i øvrigt: 200 kr.
Sådan køber du bogen:
Kan købes i arkivets åbningstid, eller pr. e-mail til: john.ejdrup@gmail.com. Eller ved at ringe til Gunnar
Jensen på 98 34 15 83 / Mob 30 51 15 83
Vi sender gerne bogen mod et forsendelsesgebyr på 45 kr.
Betaling kan ske kontant eller ved overførelse til reg.: 9296 - konto 4575169460
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