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Året der gik 2020 

Året begyndte med generalforsamlingen den  

3. februar, som blev afholdt i Sognegården Søn-

derholm. Her deltog omkring 80 medlemmer. 

På generalforsamlingen blev der, i bestyrelsens 

beretning, set tilbage på de vellykkede aktiviteter 

i årets løb, og derefter gennemgik kasserer Flem-

ming Gravesen regnskabet. Både beretning og 

regnskab blev godkendt.  

Valg til bestyrelsen blev følgende: Nyvalgt: 

Bodil Bundgaard, Frejlev og Anders Rubæk, 

Sønderholm. John Ejdrup og Karen Hansen blev 

genvalgt. Der var genvalg til Tove Bang og ny-

valg til Gunnar Jensen, Frejlev, begge, som sup-

pleanter. Poul Hansen blev genvalgt som revisor, 

og Søren Hoppe Christensen genvalgt, som revi-

sorsuppleant. 

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved 

Christian Havrehed. Han indledte med at berette 

om sin barndom i Sønderholm - tilsat små lokale 

anekdoter, indtil han drog ud i verden på eventyr. 

 

Han fortalte om vejen til England på United 

World College, hvor han som meget ung stude-

rende fik lysten til en videre færd mod Kina, 

og her fik han så ideen til at ro de 5000 km over 

Atlanterhavet!  

Christian holdt et fantastisk foredrag, og gjorde 

det yderligere interessant med de mange detaljer, 

der opstod under den lange tur sammen med 

hans eneste med-roer; en ung kineser.  

 

Når vi nu ser tilbage på året, var vi heldige, vi 

nåede at afholde vores generalforsamling. For 

samme måned lukkede vi, som resten af landet, 

vores forenings annoncerede aktiviteter, samt 

Arkivet, ned. Verden blev ramt af Covid-19 og 

først efter den 18. august er vi startet op igen 

med indleveringer og registreringer i Arkivet. 

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle medlemmer, 

bestyrelse og medarbejdere, der trods Corona har 

bidraget både til Arkivets arbejde og til et inter-

essant Bjergposten. 

Selv i en tid med lav aktivitet, er det vigtigt at 

bevare fortiden for fremtiden. 

 

På bestyrelsens vegne Peter Stoffersen. 

 

  

Om betaling med MobilePay 

MobilePay er nemt og hurtigt, og betalingsformen er kommet for at blive, også i Lokalhistorisk Forening. 

Men HUSK at skrive både navn og adresse på det medlem kontingentet dækker.                                     

 

Bestyrelsen 

Formand Peter Stoffersen, Nibe (tidligere Sønderholm)………  40 17 83 02 

Næstformand John Ejdrup, Nibe (tidligere Mellemholm)……..  21 47 33 94 

Kasserer Flemming Gravesen, Frejlev …………………………   20 47 91 22 

Arkivleder Lis Dalsmark, Sønderholm …………………………  41 17 33 89 

Sekretær Karen Hansen, Sønderholm …………………………..  98 34 11 41 

Medlemsansvarlig Bodil Bundgaard, Frejlev……………………  22 14 38 05 

Anders Rubæk, Sønderholm…………………………...………..  98 18 89 33  

Suppleant Tove Bang Nielsen, Nørholm………………………..  98 34 14 93   

Suppleant Gunnar Jensen, Frejlev (tidligere St. Restrup)………  30 51 15 83 
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Min tid i Porsheden 1943 – 1959 

 

Krista Lind-Nielsen er født i Pandum ved Voks-

lev, men hun og hendes familie flyttede, efter en 

kort periode, til Porsheden. 

I artiklen ser hun tilbage på Porsheden inden 

hun, som nygift, flyttede fra byen. Krista skriver: 

Jeg hedder Krista Lind-Nielsen, er født Olesen 

den 17. april 1938. Min mor hed Kristine (født 

den 28/11-1899), og far hed Johan Olesen (født 

den 15/1-1895). De boede fra 1928 på en stats-

ejendom i Pandum. 

Vi havde det skam godt i Pandum, men da min 

far var født i Barmer, tæt på Limfjorden, kunne 

han ikke undvære fjorden, så i 1943 købte de en 

ejendom beliggende på Porshedevej 19 i Porshe-

den. Til ejendommen var der således et eng-

stykke, der nåede helt ned til fjorden. Det satte 

min far stor pris på, for hver aften trak han sine 

heste herned på græs. Vi tre søstre er alle født i 

Pandum, og det er: Else, der blev født i 1929, In-

ger, i 1932 og jeg, Krista, i 1938. 

 

 

 

 

 

 

 

Det var jo midt under 2. verdenskrig, vi flyttede 

til Porsheden, men jeg husker ikke meget fra 

selve krigen, hvorimod jeg tydeligt husker den  

4. maj 1945.  

I forbindelse med Brugsforeningen, der lå lige 

overfor vores hjem, var der en sal, hvor der blev 

afholdt mange forskellige arrangementer, og 

denne aften deltog vi, og faktisk hele byen, i et 

Baptist-møde.  Da mødet var slut, stod Anna 

Markussen, som var brugsuddelerens kone og 

fortalte begejstret: ”Tyskerne har overgivet sig, 

og Danmark er atter frit!”  Det er en oplevelse, 

jeg så tydeligt husker. 

Jeg gik i skole på Nørholm skole, og vi cyklede 

til skole om sommeren, men om vinteren var der 

ofte glat eller masser af sne, og så gik vi til 

skole. Det var før, der var noget der hed sne-

plove og saltspredere, så når der var sne, var alle 

mænd ude at skovle sne og rydde op, så vi kunne 

komme frem. Om vinteren skøjtede vi, og det fo-

regik på skøjter, der blev spændt fast på vores 

støvler. 

Min far solgte i 1949 en del af grunden fra, som 

en byggegrund til Marie og Frants Ejdrup. 

Adressen blev Porshedevej 21, og her byggede 

de hus og garage, hvorfra de drev vognmandsfor-

retning, den, der i dag hedder Porshedens Vogn-

mandsforretning. 

Da Marie og Frants flyttede ind, havde de en 

søn, der hed Peer, og jeg var ofte barnepige for 

Peer og senere også for sønnen John. Som 12-

årig var jeg således barnepige for Peer og John, 

der på det tidspunkt kun var 3 uger gammel, før-

ste gang. - Men det gik rigtig godt, og jeg var 

barnepige for dem flere gange om ugen. Det var 

to meget søde og flinke drenge. 

Porshedevej 19 i Porsheden. Luftfoto fra år ca. 1954. 

Mor og far Kristine og Johan Olesen med rive og le. 

Her har jeg været omkring 15 år gammel. 
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Mit konfirmationsbillede fra 1952. Fra venstre: Carl Henning  

s. a. Anna og Harald Bang, Leif, s. a. Sylvia og Holger Christensen, 

Karl, s. a. Meta og Anders Nicolaisen, Krista d. a. Karen og Annæus 

Kristensen, jeg, Krista og Erika, d. a. Karen og Chr. Jacobsen. 

Jens, s. a. Maren og Martin Nielsen, var cyklet hjem, før  

fotografen tog billedet. 

På den modsatte side af vejen boede Karen og 

Annæus Kristensen, Porshedevej 14, de havde 

fire børn: Jens Henrik Kristensen (som senere 

blev gift med min søster Else) samt Erik, Krista 

og Anders. Nabopige Krista og jeg, Krista, var 

lige gamle, og vi kom rigtig meget sammen i 

mange år, også efter vi blev voksne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg blev konfirmeret i Nørholm kirke den 20. 

april 1952 og præsten hed Søren Prahl. Vi var 

syv børn på konfirmationsholdet. Jeg var netop 

gået ud af skolen den 1. april 1952 som 13-årig, 

efter syv års skolegang, og så skulle man ud og 

tjene penge. Jeg havde plads i huset forskellige 

steder, men vendte tit hjem til Porsheden. 

 

Her var vi mange unge mennesker, og vi var al-

tid samlet hos Larsine og Jørgen Hermansen på 

Porshedevej 33. De havde en søn, der hed Harry. 

Vi unge cyklede altid i samlet flok, når vi skulle 

til bal, og det var som regel i forsamlingshusene i 

Nørholm eller Sønderholm, eller på Hotel Nibe 

eller i Skal-pavillonen. Men efterhånden be-

gyndte de unge mænd at få kørekort og bil, og så 

kunne vi pludselig komme længere omkring til 

både Tylstrup, Gjøl, Skørping og Ellidshøj. 

Jeg mødte således min kommende mand, Arne 

Lind-Nielsen, på Ellidshøj Kro en nytårsaften, og 

efter en tid, blev vi viet i Nørholm Kirke den 1. 

august 1959. Brylluppet blev holdt hos mor og 

far på ejendommen i Porsheden, og der var ca. 

100 gæster i et telt på gårdspladsen. Menuen var 

suppe, flæskesteg og is, hvortil der blev serveret 

øl og sodavand, mens der til isen blev serveret 

kirsebærvin. Der var også musik og dans. En me-

get traditionel fest på den tid. 

Arne og jeg flyttede nu til Flamsted på en lille 

ejendom med få dyr og lidt jord, og Arne havde 

derfor også andet arbejde ved siden af vores eget 

landbrug. Vores søn John født i 1959, og han bor 

i dag i Frejlev med Merete. I 1964 solgte vi ejen-

dommen og købte en større gård i Mjels, og der 

fik vi yderligere to sønner nemlig Steen og Gert. 

Steen bor i dag i Lynge med Linda, mens Gert 

bor i Mjels med Jette. 

I 1973 overtog vi tre søstre ejendommen i Pors-

heden fra vores forældre, og min far døde des-

værre året efter, mens min mor, Kristine, blev 

boende yderligere et års tid, inden hun flyttede i 

lejlighed i Vejgaard. Hun flyttede senere på 

Lundbyesgade Plejehjem, hvor hun døde i 1994. 

I 1974 begyndte jeg at arbejde som hjemmehjæl-

per i Svenstrup, og det var i hjemmehjælpens 

spæde begyndelse. Vi var tyve ansatte og Olga 

Sørensen fra Frejlev, var leder, og vi arbejdede 

kun i dagtimerne. Hvis den ældre ikke selv 

kunne klare at komme i seng eller klare sig i 

weekenden, var den eneste løsning at bo på et al-

derdomshjem. Men efter et par år blev der ind-

ført aften- og week-endvagter, og antallet af 

medarbejdere steg til over hundrede. Jeg var an-

sat "med bil" og kørte meget som hjælp i St.  

Restrup, Sønderholm, Frejlev og Nørholm.  

 

Det var en skøn tid, hvor jeg tilbragte mindst to 

timer ved hvert besøg. Dengang var det jo nær-

mest en selvfølge, at når man blev pensioneret, 

fik man automatisk tilbudt hjemmehjælp, og 

hjemmehjælperen hjalp til med alt - lige fra stry-

getøj, indkøb og madlavning. Men vi tilbød også 

at køre dem til frisør, læge eller til sygehuset, 

hvis der var behov. Vores biler måtte gerne bru-

ges til sådanne opgaver.  Vi var også så længe i 

hjemmene, at vi sagtens kunne køre den ældre på 

familiebesøg. Det var lidt flot, og den tid fik 

også langsomt en afslutning. Jeg arbejdede frem 
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til januar 2000, hvor jeg overgik til efterløn. 

Vores ejendom på Porshedevej 19 blev, i 1977, 

delt op. Jorden blev solgt til Karl Erik Ejdrup 

Porshedevej 27, mens bygningerne blev solgt til 

Vibeke og Knud Styrup, som i øvrigt stadig bor 

på adressen.  

Det var lidt om mine dejlige børne- og ung-

domsår i Porsheden. Et trygt og godt sted at 

vokse op, og en egn, som jeg stadig ynder at 

komme tilbage til i ny og næ - sammen med fa-

milie og venner. Her ender vi som regel i Klit-

gård, hvor vi nyder udsigten over fjorden og tæn-

ker lidt tilbage på en svunden tid. 

 

Som afslutning, nogle billeder fra vores bryllup. 

Dengang brugte man ikke bordkort, men man 

satte sig, hvor der var plads.  

Vores nabo Bent Holm var fotografen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg, Krista og min mand Arne Lind-Nielsen. 
Far, Johan Olesen og jeg. Bilens chauffør var 

vores nabo, Vognmand Christian Winther. 

Nørholm kirke  

Min søster Else, døtrene Kirsten og Anette og hen-

des mand Jens Henrik Kristensen. 

 

 

 

 

Min søster Inger og hendes mand Arne Petersen. 
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På arkiv.dk findes resten  

af de lokale bryllupsbilleder. 

 

 

 

 

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krista Lind-Nielsen, Støvring 

 

Larsine Hermansen, Dagmar og Anders Nielsen 

og Martin Sørensen. 
Fra venstre: Mie og Christian Damborg, 

Agner Munk og Jørgen Hermansen, 

Veninde Krista og Ove Larsen, Marie og 

Ejner Christensen. 
Johanne Sørensen og Frederik og Anna 

 Markussen. 

Kogekone Mary Olsen, skaffer Kirstein Tobiasen 

og hans husholderske Mariane Jensen. 

Frants og Marie Ejdrup og deres søn John,  

Christian og Marie Winther. 

 

Serveringspersonalet: Christen Hviid, Anny Christensen, Harriet Larsen,  

Ellen Kjær, Helga Lund og Marna Sloth. 
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Tostrup-Stenen 

 

I anledning af at Genforeningen i Sønderjylland 

fandt sted for 100 siden, har Benny Dahl Hou-

mann, fra Sønderholm, skrevet denne artikel om 

stenen i Tostrup. 

Genforeningen generelt 

Oplysninger om genforeningen i 1920, som dre-

jer sig om overdragelse af Nordslesvig til Dan-

mark efter 56 år under tysk herredømme, er i lø-

bet af det seneste år væltet rundt i den skrivende 

presse og i utallige TV-programmer. Og alver-

dens historiske oplysninger, om genforeningen 

generelt, kan findes via den alvidende Google på 

nettet.  

Denne aktuelle fortælling vil derfor ikke røre 

yderligere rundt i denne store suppegryde, men 

mest holde sig til en lokal historie med udspring 

i genforeningen i 1920. Der verserer flere datoer 

i forbindelse med genforeningen, og derfor skal 

det lige præciseres, at loven om de sønderjyske 

landsdeles indlemmelse i Danmark blev under-

skrevet i statsrådet d. 9. juli 1920. 

 

Genforeningssten 

Genforeningen var en meget glædelig begiven-

hed, som naturligvis gav anledning til mest 

glæde for de mennesker, der boede i landsdelen, 

der blev indlemmet i Danmark. Men glæden var 

dog stor generelt over hele Danmark, hvilket 

medførte, at der, spredt over hele landet, blev 

rejst ca. 600 mindesten for begivenheden. Disse 

mindesten benævnes generelt Genforeningssten, 

men mange af disse har fået navn efter deres lo-

kalitet. Bl.a. én i Sønderholm Sogn -  

Tostrup-Stenen. 

 

Tostrup-Stenen 

Tostrup-Stenen befinder sig i Hasseris Å nogle 

meter øst for broen, som fører over åen i To-

strup, og kan derfor beskues fra broen. I stenen 

er der mejslet følgende tekst:  

 

 

Ideen til stenen kom fra en 19-årig ung mand fra 

Tostrup, som, uden tilskyndelse fra nogen sider, 

mejslede denne tekst i stenen. Flere kilder har 

igennem årene beskrevet denne bemærkelses-

værdige sten. Bemærkelsesværdig fordi; det er 

én af de mindste genforeningssten, den eneste i 

et vandløb og endelig fremstillet af en helt ung 

mand! 

Tostrup-Stenen er første gang omtalt i ”Fra Him-

merland og Kjær Herreder 1924-1926” af Johan-

nes Vejlager. Altså ca. 5 år efter tilblivelsen af 

stenen. Johannes oplyser, at ophavsmanden til 

stenen var Carl Larsen (navnet var faktisk Karl 

Kristjan Larsen) – søn af gårdejer Anton Larsen i 

Tostrup. 

 

 

Tostrup-Stenen i Hasseris Å. Tæt ved broen langs 

med Tostrupvej. Foto 2013. 

Foto 2013. 

 

Tostrup-Stenen, som den fremstår efter renovering af  

Aalborg Kommune i 2019.  

 

 

Sønderjylland 

7/9 vundet 1920  
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Hvem var Karl Kristjan Larsen 

Karl Kristjan Larsen blev født d. 6. juli 1901 i 

Tostrup, og forældrene var d. 33-årige Anton 

Christian Larsen født i Tostrup i Sønderholm 

Sogn og den 25-årige Laurine Larsen født i Gel-

strup i Vokslev Sogn. (Hun har muligvis været 

træt af navnet Laurine, for i de fleste senere op-

slag og på gravstenen på Sønderholm Kirkegård, 

anvendes Laura. Men Laurine var dåbsnavnet, 

og det blev også anvendt i kirkebogen ved hen-

des død!).  

 

Inden Karl Kristjan blev født, havde, vores efter-

hånden sjældne ven storken, i 1894 været i Gel-

strup, hvor storebroderen Andreas Marius Larsen 

blev afleveret, og i 1899 var den i Tostrup, hvor 

Laurits Kjær Larsen blev afleveret. Efter at Karl 

Kristjan, i 1901, kom til verden i Tostrup, havde 

vores fjerede ven igen kurs mod Tostrup, hvor 

Lars Kristian Larsen i 1912 blev afleveret som 

familiens 4. og sidste barn. Desværre levede Lars 

Kristian kun i ca. 2 år. 

 

Opvækst 

Anton og Laurine Larsen havde Tostrupgård, 

hvis nuværende adresse er Tostrupvej 172, og 

denne gård har jord lige ned til Hasseris Å, hvor 

Tostrup-Stenen i dag befinder sig, og har befun-

det sig i 100 år. Her havde Karl Kristjan sin op-

vækst, og opvæksten omfattede sikkert arbejde 

på gården fra en tidlig alder, som var normalt på 

denne tid.  

 

Han blev konfirmeret i Sønderholm Kirke i 

1915, og som 15-årig i 1916 boede han stadig i 

hjemmet, og blev betegnet som Arbejdskarl. 

Den yngste af børnene på Tostrupgård – Karl 

Kristjan – må allerede som 19-årig have fulgt in-

teresseret med i tingenes tilstand langt udenfor 

Karl Kristjans forældre, Laurine og Anton Larsen,  

Tostrupvej 172 i Tostrup. Foto-år ukendt. 

 

Barndomshjemmet Tostrupgård, Tostrupvej 172, som det så ud for ca.100 år siden. 
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sognets grænser, og dertil må han have haft både 

evnen og viljen til selvstændigt at udtænke og 

udføre et flot mindesmærke, som nu, 100 år se-

nere, stadig vidner om genforeningen og en ung 

mands sjældne bedrift. 

 

Mønsterbryder 

Efter udførelsen af den meget mindeværdige be-

drift i Hasseris Å i 1920, opholdt Karl Kristjan 

sig kun kort tid i hjemmet i Tostrup. Man kan 

måske sige, at fremstillingen af Tostrup-Stenen, 

var en slags eksamen over opsummeret viden og 

evner i sit 19-årige liv på Tostrupgård. Jeg ken-

der ikke karakterskalaen i 1920, men den tænkte 

eksamen kunne sikkert have medført karakterer i 

den høje ende af skalaen for samfundskundskab, 

kreativitet og selvstændighed. 

Det viste sig, at Karl Kristjan blev en slags møn-

sterbryder! Han valgte at læse til lærer, og det 

var en stor ændring i valg af levevej i forhold til 

tidligere generationers valg. Hans forældre, bed-

steforældre og oldeforældre – det bliver til i alt 

14 personer – var alle bønder fra egnen. 7 af dem 

født i Tostrup i Sønderholm Sogn og 7 af dem 

født i Gelstrup, Binderup og Vokslev, som alle er 

beliggende i Vokslev Sogn. 

Af én eller anden årsag flyttede Karl Kristjan fra 

hjemmet i Tostrup og til Viborg, hvor han boede 

en kort tid i 1920, inden han sidst på året ankom 

til Ranum, hvor han på Ranum Statsseminarium 

påbegyndte studiet til sin senere lærergerning. I 

Ranum var han i 1921 indlogeret hos en Kirstine 

Fisker, som drev Modehandel i Ranum Hoved-

gade. 

 

Lærergerningen 

I henhold til skriftlige optegnelser over Karl 

Kristjans virke, læste han både på Ranum Stats-

seminarium og på Vordingborg Seminarium, 

hvorfra han dimitterede i 1924.   

Herefter var han: Lærer på Nordborg Efterskole 

på Als i 1924. Lærer på Fredensdal Skole lige 

nord for Brovst i 1925. Ifølge optegnelserne udø-

vede han også sin lærergerning følgende steder 

uden angivelse af årstal: (Formentligt i tidsrum-

met 1926-1928). Vikar på Binderup Skole. Og 

lærer på Københavns Kommunes Børne- og Op-

dragelseshjem Spanager. 

 

 

Som 27-årig fik Karl Kristjan d. 1. november 

1928 ansættelse som Andenlærer ved Ørsø Skole 

ved Dronninglund, og her trivedes han åbenbart 

så godt, at han forblev på stedet i næsten 4 år. 

Hvis han bevægede sig fra Ørsø og lidt mod 

nord, befandt han sig i den skønne Dronninglund 

Storskov, og hvis han holdt kursen mod nord ca. 

et par km. længere, ramte han landsbyen Dorf. 

Og i Dorf skal man nok finde årsagen til Karl 

Kristjans velbefindende i landsdelen.  

 

I Dorf lå et mejeri, hvis indehavere, Søren Peter 

Rasmussen og hustru Jensine, havde forladt 

hjemegnen på Fyn for at drive mejeri i Nordjyl-

land. Mejeriparrets trivsel på egnen var åbenbart 

så positivt, at de valgte at udvide familien på me-

jeriet. Datteren Gudrun så første gang dagens lys 

i Dorf d. 25. januar 1910, og hun forblev i hjem-

met de næste 20 år. I 1930 var hun husassistent 

på mejeriet, og på dette tidspunkt havde den 29-

årige Andenlærer i Ørsø Skole fået øje på hendes 

kvaliteter. Og det må formodes, at den 20-årige 

Gudrun også har set noget i gårdejersønnen fra 

Tostrup, for d. 19. september 1930 satte de hin-

anden stævne i Dorf Kirke, hvor de blev enige 

om at indgå ægteskab og forblive i dette ægte-

skab til deres dages ende. Og således blev det! 

Vidnerne på de unge menneskers løfte til hinan-

den var brudgommens far Anton Christian Lar-

sen fra Tostrup og brudens far Søren Peter Ras-

mussen fra Dorf. 

Karl Kristjan Larsen, 

som ung lærer. 
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Gudrun Rasmussen skiftede navn til Gudrun Lar-

sen, flyttede de få km ned til Karl Kristjan på 

Ørsø Skole, og skiftede fra husassistent i hjem-

met til hjemmegående hustru i lærerboligen. De 

daglige gerninger var dog næppe væsentligt for-

skellige. 

Som det vel kunne forventes, blev der også tid til 

at tænke på en familieforøgelse, og de nøjedes 

ikke med at tænke, for d. 10. september 1931 

hørtes de første skrig i lærerboligen fra sønnen 

Arne Larsen.  

 

Ved siden af jobbet som lærer, samt gerningen 

som husfader, havde Karl Kristjan også tid til at 

bestride jobbet som Kasserer og Regnskabsfører 

for Ørsø Transformatorforening. 

D. 1. maj 1932, ca. 3½ år efter jobstart på Ørsø 

Skole, skiftede Karl Kristjan til jobbet som Ene-

lærer på Visse Skole. I Vendsyssel Tidende 

kunne man d. 14. april 1932 læse følgende (di-

rekte gengivet): 

”Lærerkaldelse: Skoledirektionen for Fleskum-

Hornum Herreder har kaldet hidtilværende An-

denlærer ved Ørsø Skole, Karl Kristian Larsen, 

til Enelærer ved Visse Skole, Gunderup-Nøvling 

Kommune, fra 1. Maj”. 

 

Ligesom i Ørsø involverede Karl Kristjan sig 

også i de lokale forhold i Nøvling, idet han blev 

Kredsformand for Gunderup-Nøvling Sygekasse. 

Men tanker og handling vedr. familieforøgelse 

var ikke lagt på hylden, så d. 27. september 1935 

kom Ingrid Larsen til verden i Visse. Da var Karl 

Kristjan 34 år og Gudrun var 25 år, og parret 

indstillede herefter udvidelsen af familien.                                                       

På et tidspunkt mellem 1935 og 1940 flyttede fa-

milien Larsen til Anders Borks Vej 16 i Aalborg, 

idet Karl Kristjan var blevet lærer i Aalborg 

Kommune.  

I årene frem til udgangen af 1969 – i alt godt 30 

år – var han lærer på flere skoler i Aalborg Kom-

mune, heraf de sidste mange år på Ryesgade 

Skole. Efter nogle få år på Anders Borks Vej 16, 

boede familien i tiden 1944 - 1956 i Vendelbo-

gade 17. Herefter flyttede Karl Kristjan og Gud-

run til adressen Vesterbro nr. 1, som er 

beliggende i byggeriet Enighedslund. (Den mar-

kante 5-etagers bygning ved Ansgars Kirken 

overfor Aalborg Hallen). Deres sidste fælles bo-

pæl fra 1972 blev Vesterbro nr. 1 – også i Enig-

hedslund.  

Karl Kristjan gik på pension d. 1. januar 1970, 

og afsluttede samtidig sin lærergerning i Aalborg 

Kommune som Overlærer på Ryesgade Skole. 

Følgende kunne læses i Aalborg Stiftstidende d. 

16. november 1969 (direkte gengivet): 

”Overlærer K. K. Larsen, Ryesgade Skole, Aal-

borg, er efter ansøgning på grund af alder bevil-

get afsked fra d. 1. januar 1970”.  

 

Karl Kristjans sidste år 

Da Karl Kristjan blev bevilget afsked som 68-

årig i 1970, var det reelt på grund af dårlig hø-

relse, han valgte at stoppe. De følgende år blev 

han tiltagende dement, og i 1979 kom han derfor 

på plejehjem, hvor han sov stille ind som 80-årig 

d. 5. november 1981. 

Hans hustru Gudrun forblev i lejligheden i Enig-

hedslund til år 2000, hvorefter hun boede i be-

skyttet bolig i Hasseris, hvor hun var aktiv i be-

styrelsen, spillede klaver til sang og gymnastik 

og i øvrigt til stor hjælp for beboere, der havde 

behov. I 2008 flyttede hun til plejehjemmet Hin-

neruplund i Hinnerup nordvest for Århus, hvor 

sønnen Arne og hans hustru Gyda boede, og sta-

dig bor.  

Karl Kristjans hustru Gudrun døde som 100-årig 

Karl Kristjans familie. Fra venstre sønnen Arne,  

hustruen Gudrun, datteren Ingrid, og Karl Kristjan. 

Foto ca. 1941. 
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d. 8. januar 2011 på Randers Sygehus, hvor bar-

nebarnet Lone holdt hende i hånden inden den 

sidste rejse. Forinden var noget jord og gravste-

nen, fra Karl Kristjans urnegravsted i Aalborg, 

flyttet til Hinnerup, hvor Gudruns urne blev be-

gravet. Således forblev de sammen, som de 

havde lovet hinanden i Dorf Kirke i 1930! 

De kreative evner 

Allerede som 19-årig satte Karl Kristjan sig et 

varigt eftermæle i Hasseris Å, men det har 

næppe været den første kreative udfoldelse fra 

hans side, for det skulle vise sig, at de kreative 

evner var en god følgesvend livet igennem. Han 

fremstillede lamper af støbejern med flotte sno-

ninger, diverse træarbejder, mindre møbler og 

endda familiens sommerhus ved Blokhus. Dertil 

kom hans talent for billedkunst, som medførte 

fremstilling af en del oliemalerier, hvoraf nogle 

blev fremstillet efter inspiration på nogle af de 

mange ferierejser, som Karl Kristjan og Gudrun 

kom til at holde af. I starten gik ferieturene til 

flere europæiske lande med et 2-mands telt, som 

blev slået op, hvor de kom frem. Senere blev 

charterferier deres foretrukne rejseform, og rejse-

målene var længere nede i Sydeuropa og Nord- 

afrika.  

 

Fædrelandets ve og vel 

Det skulle vise sig, at fremstillingen af genfore-

ningsstenen i 1920 stak dybere end blot en 19-

årig ung mands lyst til at udfolde sine kreative 

evner.  

For ca. 21 år senere, da 2. verdenskrig havde om-

favnet Danmark i sit jerngreb, viste det sig, at 

Karl Kristjan stadig interesserede sig for sit fæd-

relands ve og vel. Han deltog nemlig i uddelin-

gen af illegale blade, hvilket slet ikke var en 

ufarlig beskæftigelse. 

 

I 1941 skulle en sending blade omdeles i Nibe-

området, og af uvisse årsager havde Karl 

Kristjan taget sin 10-årige søn Arne med på tog-

turen til Nibe. Af sikkerhedshensyn blev Arne 

bænket på en beværtning i Nibe, hvor han blev 

udstyret med en sodavand og lidt spiseligt, imens 

Karl Kristjan alene foretog den risikofyldte ud-

deling.  

På togturen retur mod Aalborg fik Karl Kristjan 

en fornemmelse af forfølgelse, og for at imødegå 

tilfangetagelse forberedte han sønnen Arne på, at 

de begge skulle springe af toget, når de kom til 

bakkerne ved Sønderholm.  

Ved bakkerne blev den 10-årige Arne holdt ud 

over bagperronen på bagerste vogn, og blev in-

strueret i at lade benene løbe i luften, og når Karl 

Kristjan slap ham, skulle han blot pile afsted. Det 

skete som planlagt, og Karl Kristjan hoppede ef-

ter ham, og begge kom i sikkerhed. 

Om nogen havde forfulgt dem, blev aldrig opkla-

ret, men det blev kun denne ene gang, den 10-

årige Arne fik lov at deltage! 

 

Karl Kristjan nåede sin mors begravelse 

D. 18. juli 1959 var Karl Kristjan og hustruen 

Gudrun på vej op igennem Jylland efter en bilfe-

rie et ukendt sted i Europa. På dette tidspunkt var 

mobilopkald og SMS beskeder, som kunne nå 

frem til ukendte opholdssteder, ikke en mulig-

hed, og derfor var de to hjemad kørende uvi-

dende om, at Karl Kristjans mor Laurine var død 

4 dage forinden – nemlig d. 14. juli. Og af 

samme årsag var de lige så uvidende om, at hun 

netop denne dag – d. 18. juli – skulle begraves på 

Sønderholm Kirkegård. 

Skæbnen ville, at deres 2 børn Arne og Ingrid, 

som var blevet underrettet om dødsfaldet, var på 

Et oliemaleri af katedralen Notre Dame i Paris.  

Karl Kristjan har malet det på en af hans og Gudruns rejser.  
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vej fra Sjælland og netop også kørte op igennem 

Jylland, og pludselig omkring Stilling observe-

rede de en grå bil, som i bagruden havde en brun 

herrehat, de syntes at genkende. Arne trådte på 

speederen, kom op på siden af hattebilen, og fik 

forældrene vinket ind til siden.  

Efter modtagelse af det triste budskab, monte-

rede Karl Kristjan et hvidt lommetørklæde i den 

ene siderude, og med dette blafrende advarende i 

vinden gik det hurtigt mod Sønderholm, hvor de 

nåede at deltage i begravelsen af Karl Kristjans 

mor Laurine!   

Nuværende familie i lokalområdet 

Karl Kristjan Larsens ældste bror Andreas Ma-

rius Larsen, fik sønnen Aksel Christian Larsen, 

som sikkert kendes af mange, der har boet i Søn-

derholm en del år tilbage i tiden. Nok bedst 

kendt som Aksel Larsen. Aksel og hustruen 

Anna havde en gård på Nibevej 515, som blev 

nedrevet i 1997. Nu bor datteren Hanne Hansen 

og hendes mand Jens Peter Hansen på stedet i en 

nyere villa, og hendes mor Anna Larsen bor på 

Nibevej ved siden af datteren. Hun er nu en lidt 

ældre dame på 90 år. 

 

Efterskrift vedr. beretningen 

Og hvorfor har jeg som 1. generations indvan-

drer i Sønderholm kastet mig over beretningen 

om Tostrup-Stenen og dens ophavsmand? Jeg 

har ganske vist boet i byen i 42 år, men har slet 

ikke samme kendskab til områdets historie som 

de indfødte. 

Årsagen er, at jeg i 2018 og 2019 brugte meget 

tid på at kaste lys over historien om en genfore-

ningssten i mit hjemsogn – Lundby Sogn. Jeg 

blev ad snirklede omveje opfordret til at bidrage 

til stenens historie, og da denne stens ophavs-

mand var Anders Villadsen Houmann, min bed-

stefars bror, lå det jo lige til højrebenet. Spæn-

dende arbejde, som gav mig et stort indblik i 

mine aners gøren og laden. 

 

På én eller anden måde kom emnet Genfore-

ningssten vist på banen, engang Kirsten og jeg 

mødte John og Karen Hansen under én af vores 

vralteture i omegnen i sommeren 2019. Og Ka-

ren er jo altid hurtig på aftrækkeren, når mulig-

heden for bidrag til Bjergposten er indenfor ræk-

kevidde, og så sad jeg i saksen! Det skal dog for-

stås positivt, idet det har været uhyre spændende! 

Karl Kristjan Larsens liv og gerninger, de sidste 

år af hans liv, var lidt vanskelige at spore, men til 

gengæld fik jeg sporet 2 venlige og hjælpsomme 

familiemedlemmer til Karl Kristjan, og de bidrog 

med nogle, i offentligheden, ukendte detaljer: 

Hanne Hansen (f. Larsen). Datter af Aksel Lar-

sen som nævnt tidligere. 

Og Lone Gynther Larsen. Datter af Arne Larsen 

og dermed barnebarn af Karl Kristjan. 

Mange tak til Hanne i Sønderholm samt Lone, 

Arne og Gyda i Hinnerup for deres venlige 

hjælp! 

 

Referencer 

Alle oplysninger i beretningen er baseret på refe-

rencer, som er 100 % til rådighed for alle.  

Referencerne kan være: Opslag i kirkebøger, op-

slag i folketællinger, avisartikler på nettet, hjem-

mesider om skoler på nettet og oplysninger i 

mails fra nævnte familiemedlemmer.  

Hvis noget virker forkert, eller hvis noget blot 

ønskes yderligere belyst via referencerne, er alle 

velkomne til at henvende sig til undertegnede for 

at få oplyst referencer. Leveringstiden vil være, 

som man nok kan forvente, når leverandøren er 

ansat ved Udbetaling Danmark.  

 

                                         Benny Dahl Houmann 

Et eksempel på Karl Kristjans kreativitet: 

Et oliemaleri af to arbejdsheste - (et udsnit af det).  
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Møllen i Nørholm 

 

Via en henvendelse til Arkivet i 2019, er denne 

artikel blevet en realitet. Jonna Lindgren fra 

Sønderholm havde et maleri af Nørholm Mølle, 

og hendes bror Steen Sørensen har skrevet histo-

rien om møllen. 

 

Møllen blev bygget i 1872 af nogle gårdejere fra 

byen og fik navnet ”Nørholm aktiemølle”. Tek-

nisk set var der tale om en hollandsk mølle, med 

et vingefang på 26 alen (ca. 16,5 m.). I 1929 blev 

der installeret en 20 HK råoliemotor af mærket 

”Bolinder”.  

Møllen blev drevet med en bestyrer, eller flere 

forskellige, fra 1872 indtil 1899.  

 

I 1899 blev den bortforpagtet til Carl Christian 

Julius Sørensen (kaldet ”Mølleren”), som var ud-

lært møller i Holmsø mølle ved Hauerslev. På 

samme tidspunkt giftede han sig med Christine 

Hansen. Begge kom fra området ved Jammer-

bugt, han fra Lerup sogn i Øster Hanherred hvor 

han blev født den 27. december 1872. Christine 

Sørensen f. Hansen blev født 30. januar 1876 i 

Vestre Svendstrup, Hjortdal sogn i Vester Han-

herred. De blev gift i Hjortdal Kirke på mølle-

rens fødselsdag den 27. december 1899, og flyt-

tede formentlig herefter til Nørholm Mølle. 

I tiden frem til 1918 fik de 11 børn (6 drenge og 

5 piger, en af pigerne døde kort tid efter fødslen). 

Møllen blev drevet af mølleren frem til ca. 1945, 

 

og med hjælp fra den yngste søn, min far, Laurits 

Reinhardt Sørensen (Reinhardt). Møllerens kone 

Christine døde den 15. februar 1942, og efter 

hendes død ansatte mølleren og hans søn en hus-

bestyrerinde, Anna Sørensen f. Zychowska. 

 

Anna og Reinhardt blev efterfølgende gift den 

26. december 1946, og overtog formentlig drif-

ten af møllen fra dette tidspunkt, og udvidede 

forretningen med en købmandsforretning og salg 

af foderstoffer. Tiderne forandrede sig, og der 

var ikke længere brug for lokale møller. Møllen 

og den øvrige forretning blev lukket omkring 

1955, og selve møllen blev revet ned i 1956.  

 

Anna og Reinhardt flyttede herefter til Aalborg 

sammen med deres to børn, og senere kom der 

en tredje til. De flyttede senere tilbage til områ-

det, og drev plastvirksomhed i Tostrup. De ligger 

begge begravet på Sønderholm Kirkegård. 

 

Efter sønnen overtog møllen, flyttede Mølleren 

til Nibe, og boede, til sin død, tæt på en af sine 

døtre. Han døde den 30. december 1963, 91 år 

gammel. 

Mølleren og hans kone Christine ligger begge 

begravet på Nørholm Kirkegård. Gravstedet er 

slettet, men gravstenen står stadig ved siden af 

kirken. 

 

Kilder: Danske møller gennem tiderne, erhvervs-

forlaget 1934. 

Folketællinger og kirkebøger. 

 

Skrevet af:  Steen Sørensen (søn af Anna og 

Reinhardt) i samarbejde med Jonna Lindgren 

(datter af Anna og Reinhardt). 

 

 

 

 

  
Mølleren Carl Chr. Sørensen og Nørholm Mølle afbilledet 

i bogen Danske Møller – formentlig omkring 1934. 

 

På næste side følger diverse billeder af  

Nørholm Mølle. Der findes flere på Arkiv.dk 
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Møllerens kone Chistine og Mølleren 

Ukendt sted – formentlig 1930-1940. 

 

Møllerens hus med købmandsbutikken, som vender 

ud mod vejen. Adressen er Nørholm Bygade 50. 

Maleriet af Nørholm Mølle er malet omkring 1950’erne, af en 

af datidens gårdmalere. Det har altid været i familien eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Møllen i Nørholm – formentlig 1930-1940. 

Nørholm mølle, hvor jeg, Steen, er en af 

børnene på billedet. 
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Besøg hos Lilian og Jens Rubæk

 

Jens Rubæk, tidligere Frejlev og St. Restrup, 

havde givet udtryk for, at han gerne ville fortælle 

en historie til Bjergposten, og derfor besøgte 

hans nevø, Anders Rubæk, Sønderholm, Jens og 

Lilian Rubæk i Aars. Det var før Corona-tiden, 

tirsdag den 10. marts 2020.  

 

Jens fortæller: 

”Jeg vil gerne fortælle mine erindringer, men jeg 

indleder lige med en lille sjov historie:  

For, da jeg for kort tid siden fyldte 90 år, fik jeg 

pludselig et brev tilsendt fra en kvinde. Min kone 

Lillian var lidt spændt på at åbne brevet, men da 

vi så indholdet og læste det, blev vi begge meget 

taknemmelige. Ja, jeg blev nærmest rørt. For min 

tidligere nabopige fra Kærvedgård i Frejlev, Kir-

sten Vilhelmsen, (det hed hun dengang), havde 

sendt os hendes artikel fra Bjergposten 2019, og 

den gav mig lyst til at fortælle lidt om min barn-

dom i Frejlev, og om min kones og min ungdom 

i St. Restrup.”  

Jens fortsætter: ”Jeg hedder Jens Rubæk og er 

født i 1930, og mine forældre hed Peter og Mette 

Rubæk. Min far stammede oprindelig fra Vend-

syssel, men min mor var født i Frejlev, i et lille 

hus på det nuværende Bellinisvej 22 (huset står 

stadig, men er ombygget med gule mursten). Jeg 

ved egentlig ikke, hvordan de mødtes. I de første 

år boede de i Dokkedal, men flyttede senere til 

Frejlev. 

Her købte de en ejendom, som lå på Nibevej 224 

på engen nordøst for byen, og med deres 2 tøn-

der land og med en kilde lige ved huset, havde 

de et dejligt sted med grise og fjerkræ. Min sø-

ster hed Esther, og vi to var de eneste børn, mor 

og far fik. Vi børn gik naturligvis i Frejlev Østre 

skole, som jo ikke lå så langt herfra, og jeg hu-

sker, vi om vinteren skøjtede på de flade engare-

aler, hvor der altid stod vand, når frosten kom, 

og det var nogenlunde sikkert, at der kom så me-

get sne, at dyngerne nåede op til taget. 

Far arbejdede altid og var god til det. Han var 

selvfølgelig landmand, men var også kendt som 

”Sprøjtemanden”. De første år foregik sprøjtnin-

gerne med hest og vogn, og han kom rundt i det 

meste af Nordjylland og sørgede for, at særligt 

frugttræer, fik den rette dosis gift, som man 

brugte dengang. Han kørte simpelthen fra ejen-

dom til ejendom, og spurgte om de havde behov 

for at få sprøjtet afgrøderne, og giften blev som 

regel købt i Hornum- Ulstrup ved Års. Som det 

dengang var skik, lod han sine egne heste holde 

fri, og overtog kundernes heste, når arbejdet gik i 

gang. Far købte senere en rød jeep, som jeg ved, 

mange kan huske, han benyttede.   

Far var rask i vendingen, og kunne også, så nemt 

som ingenting, fange fisk i Hasseris Å med de 

bare næver. Han havde ingen betænkningstid i 

modsætning til min mor. Hun var hjemmegå-

ende, men hjalp dog altid med at grave tørv. 

Dem gravede vi ude ved Oskar Visse i St. Re-

strup (Nibevej 420). Hans eng, ud mod Limfjor-

den, var én stor mose, og det var hårdt at arbejde 

om sommeren, men vi børn hjalp altid til. Jeg 

husker i 1940, da tyskerne kom, da fløj flyvema-

skinerne tæt ved husene. Den dag gravede vi tørv 

i nærheden af Konsulens bro. 

Min mor Mette var af en søskendeflok på ni i alt. 

En af brødrene hed Johannes Larsen, som senere 

blev gift med Edith Kristiansen (Skomagerens 

Mor og far, Mette 

og Peter Rubæks 

bryllupsbillede.  

Foto 12.12-1925 
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datter). De to, med deres børn, boede først i Nibe 

og efter par år flyttede de til Kærby i Aalborg. 

Edith bor i dag på samme plejehjem som mig, og 

det er Plejehjemmet Solvang i Aars.  

En anden søster var Johanne Larsen, og hun var 

kendt som den dygtige syerske i Frejlev, og hun 

boede sammen med sin mor i det lille hus tæt på 

TV-masten. 

Jeg fik øje på Lillian Nygård ved et bal for de 

unge – et Markfredsbal, som vi kaldte det den-

gang, og det var i Aalborg. Det var et arrange-

ment, der blev afholdt en gang om måneden. Lil-

lian var datter af Jens Harry og Jane (født Olga 

Mariane) Nygård på Tostrupvej i St.Restrup.  

Hun, og alle vi andre unge, mødtes tit ved Mor-

ten og Anna Færch i St. Restrup (Nibevej 431), 

for her var der en Ishytte, som solgte Ama-nova-

is. Vi købte dem gerne, når vi havde råd, de ko-

stede vist 15 ører for de små runde og 25 ører, 

hvis det var en af de større. Ishytten var også 

mødestedet i St.Restrup – også selvom man ikke 

købte en is. 

Jeg kom på Landbrugsskole i Odense og samti-

dig lærte Lillian at sy hos Johanne i Frejlev. Ef-

terfølgende fik jeg plads på et gartneri på Fyn og 

Lillian fik plads på en gård – også på Fyn. 

Fra november 1951 kom jeg til Livgarden, og 

Lillian blev ung pige i huset hos en familie i Hel-

lerup. 

I 1953 blev vi gift, og der var inviteret 150 

gæster til fest i Sønderholm Forsamlingshus. Fe-

sten blev betalt af Lillians forældre, og vi var 

heldige at have 4-5 venner med, mens resten af 

gæsterne var vores forældres familier og naboer. 

Sådan var det dengang. Lillians brudekjole blev 

syet af min mors søster Johanne i Frejlev. 

 

Jeg fik arbejde på St. Restrup Mølle, og Lillian 

cyklede ud med regninger. Vi boede i det hvide 

hus øst for møllen, og før os havde Kirsten og 

Juul Niss boet der. De to overtog senere Præste-

gården i Sønderholm til forpagtning (Nibevej 

501). Lilian passede også Frysehuset, som lå tæt 

ved Møllen, og det lille murede hus havde åbent 

hver formiddag - i halvanden time.” Desuden var 

der 1 ½ tdl. jord til møllen, hvor Lillian dyrkede 

grøntsager, som vi solgte ude på GASA og dette 

var også en del af lønnen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilians og mit bryllup den 1.3- 1953. Det blev fejret i 

Sønderholm Forsamlingshus. 

St. Restrup Andelsmølle på Nibevej 427 i St. Restrup.  

Fotografiet er fra 1978. Det var den sidste dag, møllen var 

aktiv, som mølle. 

Fra venstre min mor Mette Rubæk, min søster Esther 

og foran dem sidder min mors mor Maren Hjeds Lar-

sen foran det lille hus i Frejlev, Bellinisvej 22. Det er 

Esthers datter Karnas dåbsdag i 1945.  
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I Bjergposten nr. 20 kan læses Johannes Larsens  

artikel om Jens Rubæks mors hjem i Frejlev. 

Hvordan foregik selve arbejdet i møllen? 

Jens forklarer:  

 

”Under Nibevejen løber Hasseris Å fra Tostrup, 

og vandet løb ind under selve møllen. Det træ-

værk, der dengang trak hele mølleværket, er der 

ikke mere, og vi brugte det heller ikke, da der var 

blevet lagt elektricitet ind. Det har helt sikkert 

også været både råddent og uhumsk, for jeg hu-

sker altid, at der var en masse rotter nede ved 

vandkanten. De havde selvfølgelig også altid ri-

geligt med føde i form af korn og andet godt.  

Når bonden kom med sit læs korn i sække, skulle 

disse hejses op på 1.sal med håndkraft, og kornet 

skulle hældes i en beholder for at blive malet. 

Sækkene var tunge, vel op til 150 kg, og det er 

ikke så sært, at min ryg knager lidt efter de 

mange tunge og besværlige løft. Kornet skulle 

formales i den store møllesten, som var ca. 150 

cm i diameter, og det malede korn kom retur til 

bondemanden, som grutning til dyrene. Hvis der 

blev indleveret korn til såsæd, bejdsede vi det 

med et rødt pulver, som jeg ikke længere husker 

navnet på.  

 

Møllen var et naturligt samlingssted for Restrup-

folkene. Her solgte vi bl.a. også foderstoffer og 

hønsefoder. Købmand Krogh Nielsen solgte 

nemlig kun mindre varer dengang. Og jeg hu-

sker, når rutebilernes chauffører læssede pakker 

af og lagde dem på bordet, kunne enhver jo have 

taget dem, men det skete aldrig. I dag er det en 

helt anden tid. Dengang var dørene heller aldrig 

låste! 

I møllen blev vores to døtre født, Bente i 1954 

og Kirsten i 1957. 

I 1958 flyttede vi ud på Restrup Kærvej 65. Det 

var i ejendommen efter Krogshaves ejendom. Vi 

blev nu en del af en naboflok på omkring 36 par, 

og kaffegilder og lignende skulle passes. Vi ar-

bejdede selvfølgelig ved landbruget, men havde 

også anden indtjening ved siden af – vi solgte 

bl.a. jordbær. Og så var jeg afløser i møllen en 

kortere periode og denne ekstra indtjening blev 

brugt til køb af bil. Det var også her Hans Peter 

blev født i 1960. 

En dag besluttede vi imidlertid, efter 5 år, at 

flytte til Haubro ved Års - her var der bedre jord. 

På grund af dårlig ryg solgte vi landbruget i Hau-

bro efter 9 år og flyttede til Aars, og her fik jeg 

arbejde på Haubro Mejeri – senere på Aars Me-

jeri, og Lillian fik arbejde som hjemmehjælper.  

I 1974 byggede vi nyt hus på Kong Valdemars- 

vej 21 i Aars, og her boede vi i 39 år indtil hel-

bredet begyndte at svigte. 

En stor interesse, som jeg havde i mange år, var 

at glibe ål i Limfjorden, enten ved Nibe, Halkær 

eller Barmer. Dengang var der mange ål i Lim-

fjorden, rigtig mange ål! 

 

Far og mor, Peter og Mette Rubæk, blev boende 

i Frejlev, og de døde i hhv. 1960 og 1971 - far, 

som 57-årig, og mor, som 71-årig.  

De ligger begge begravet på Frejlev Kirkegård. 

 

I dag nyder Lillian og jeg vores otium inde i 

byen Aars, og vi tænker selvfølgelig tit tilbage 

på tiden i egnen omkring Restrup og Frejlev, 

men vi er glade for vores beslutning dengang, og 

har haft det godt her.” 

 

 

Jens Rubæk, Aars.  

Jens Rubæk døde desværre den 9.oktober 2020. 

  

Restrup Kærvej 65. I vores tid var det et almindeligt 

landbrug, i dag er det Projekt Gården under Kirkens 

Korshær. Foto 2019. 
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Anders Rubæk supplerer med sin historie 

 

Anders Rubæk er født i St. Restrup og følger op 

på hans morbror Jens Rubæks historie og fortæl-

ler lidt om Restrup Kærvej 21 i St. Restrup. Han 

indleder således: 

Jeg hedder Anders Rubæk og er søn af Esther 

(Jens Rubæks søster) og Robert Jensen. Mine 

forældre boede på Restrup Kærvej 21 i 

St. Restrup. Her havde de selv bygget huset af 

genbrugte brændte sten, som far hentede i Aal-

borg. Jeg har altid fået at vide, at stenene stam-

mede fra væltede og ødelagte bygninger efter 

krigen. Om det er korrekt, er uvist, men da huset 

blev stænkpudset straks efter byggeriet og da 

selve byggetidspunktet er kort efter krigens af-

slutning, så må der have været noget om det. An-

ders Bendtsen, fra Frejlev vest (Nibevej 381), 

var murermesteren.  

Far holdt meget af lastbiler, og han og mor drev 

en vognmandsforretning med to af slagsen. De 

havde også to ansatte chauffører i firmaet: Det 

var Frede Skovmand, Restrup Kærvej 45 og 

Kalle Jensen, søn af Rudolf Jensen fra 

Bjerglundsvej 39. 

Selve arbejdet bestod bl.a. af at køre mælk til St. 

Restrup Andelsmejeri (Tostrupvej 246) fra de 

lokale producenter, samt køre smørdritler, der 

dengang var lavet af træ, til Aalborg. Herfra blev 

smørret videresolgt til kunder uden for vores 

område. Vognmandsforretningen indsamlede 

også kartofler, grøntsager og frugt til GASA 

(Gartnernes Salgsforening) i Skalborg, og jeg 

husker særligt de fantastiske jordbær, som fru 

Balle indleverede. Her fik vi altid lov at spise et 

par stykker inden vi kørte videre.   

Far forhandlede også traktorer, og han er vist 

skyld i at de fleste landmænd i St. Restrup 

dengang købte grå Ferguson traktorer, for far 

havde en god partner i Jørgen V. Johansen i 

Dronninglund.   

I 1945 blev min søster Karna født, hun bor i dag 

i Biersted. Min bror Peter blev født to år senere 

og bor i dag på Fyn. Jeg kom til verden i 1953 og 

bor i Sønderholm, og Jørn blev født i 1960. Han 

døde desværre i 2003.  

I 1961 blev far alvorligt syg, og han lå på 

sygehuset i en måneds tid. Han valgte derfor at 

sælge forretningen, og heldigvis kunne 

vognmand Peter Rise på Tostrupvej 228 overtage 

de mørkeblå lastbiler. Det drejede sig om en 

Bedford med Perkins motor og fars næsten 

nyindkøbte fladsnudede Bedford med tiplad.  

Restrup Kærvej 21. Huset er bygget i 1945. 

Fra venstre er det mig, Anders, søster Karna med 

Jørn og Hans, som sidder på armlænet. Foto år 

1962. 
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Heldigvis fik far det bedre, og han arbejdede i en 

periode i en is-kiosk på Hobrovej i Aalborg i 

nærheden af Amtssygehuset. Han begyndte også 

så småt at køre bil igen, og han fik hyre hos 

Hjorts Taxi i Aalborg ved Tivoli. I 1965 købte 

han imidlertid sin egen personbil og kørte nu for 

firmaet Ring-bilen, som Taxi-vognmand i St. 

Restrup. Firmaet var en sammenslutning af andre 

små vognmænd, som havde deres fælleskontor i 

Danmarksgade i Aalborg – dette kom senere ind 

under Aalborg Taxa.   

Mor har altid arbejdet derhjemme, og da far blev 

syg, fik hun kontakt med is-fabrikken på Gugvej. 

De stillede nu en Eventyr-ishytte op på vores 

matrikel, og aftalte lejen og diverse andre 

forhold. Der blev solgt is og sodavand i stor stil, 

og byens folk og eleverne fra St. Restrup 

Højskole har altid været gode kunder.   

Senere blev butikken udvidet til også at sælge 

pølser og brød, og det var helt sikkert, at der, 

efter hver aftenmalkning, altid dukkede to unge 

drenge op. Det var Ebbe og Ole Andersen fra 

Bjerggården ved Troldkirken, for, som de sagde: 

”Man skal aldrig spise mere til aften, end der lige 

kan være plads til et par pølser mere.” Mor satte 

stor pris på deres daglige besøg. 

Far døde i 1978, og mor blev en ældre dame, og 

boede de sidste år på Gundorflund og det sidste 

halve år på “Vestergården” i Aalborg. Hun døde 

i 2015.   

Anders Rubæk, Sønderholm

Hvordan bogen om St. Restrups historie blev til 

 

Gunnar Jensen fra St. Restrup fik sidste år stillet 

en opgave fra Bjergpostens redaktion, som han 

heldigvis med glæde har taget imod.  

Opgaven lød: ”Hvorfor var det vigtigt at skrive 

bogen -”St. Restrups historie 1912 – 2012. Fra 

herregårdsmark til lokalsamfund. En krønike 

om mænds og kvinders liv og virke gennem  

100 år med St. Restrup Husmandsskole, som 

faglig og kulturel dynamo?” 

 

Forfatteren Gunnar Jensen skriver: 

 

1.maj 1971 flyttede min familie, bestående af 

mand og hustru Anette, 3 børn; Lotte, Lars og 

Jacob, fra en villa i Hasseris til Steensgaard, 

Tostrupvej 240.Vi kunne lide ejendommen, men 

kendte ikke noget til egnens historie. 

Det forbavsede os dog inden længe, at alle i  

St. Restrup i den grad var stolte af landsbyens 

enestående historie. Ånden fra 

husmandskoloniens storhedstid eksisterede 

stadig.  

 

Jeg blev medlem af St. Restrup Jagtforening, og 

vi blev introduceret ved den årlige lodsejerfest. 

Her holdt jeg en lille tale, hvor det væsentligste 

var at sige, at vi var kommet for at blive en del af 

St. Restrup. Og vi følte os alle 5 meget 

velkomne. Det blev starten på et langt 

engagement i landsbyen. 

 

Det var på en måde, som om St. Restrup, i 1971, 

ikke helt havde registreret, at udviklingen havde 

ført St. Restrup et andet sted hen end 

Husmandskoloniens storhedstid. Det var godt for 

os, som tilflyttere, at opleve og lære af. 

 

Op til 100 års jubilæumsåret besluttede jeg, at 

historien om St. Restrups udvikling i årene 1912-

2012 skulle skrives. Jeg snakkede med Karin 

Lindstrøm, der var flyttet sammen med mig, og 

med John Ejdrup, der var min ven og dybt 

engageret i lokalhistorie, om, hvordan dette 

skulle gribes an. 

 



 

 20 

Beslutningen blev, at vi skulle beskrive historien 

om de forandringer, der var sket i St. Restrup 

gennem de 100 år og sætte den udvikling i 

perspektiv i forhold til samfundsudviklingen i 

øvrigt.  

Vi var enige om, at historien skulle skrives, for 

at forhindre, at den enestående udvikling gik i 

glemmebogen for stedse. 

 

Vi lavede en opgavefordeling, der i korte træk 

bestod i at jeg var ansvarlig for kildemateriale, 

og jeg lavede fyldige notater om, hvad der skulle 

med i bogen. Karin skrev notaterne om til 

brugbare tekster. John læste korrektur, 

inspirerede, kommenterede indholdet undervejs 

og fandt passende billeder. 

Undervejs i skriveprocessen fik vi den idé, at vi 

skulle markere udviklingen i verden gennem  

samme periode. Jan Nygaard, historiker og gift 

med sognepræst Sussi Foged, sagde ja til at løse  

den opgave. Den fremstår som en interessant 

tidslinje i bunden af hver side i bogen.  

 

Jagten på kildemateriale 

Det første kildemateriale var to små bøger. 

Nemlig lærer Kr. Ravnholts bog fra 1922 - om 

de første 10 år efter udstykningen og lærer Kr.  

Koldings bog fra 1942 - om de første 30 år. De 

to bøger var autentiske og meget værdifulde. Et 

omfattende og meget værdifuldt kildemateriale 

fandt vi på Lokalhistorisk Arkiv i Sønderholm. 

Det var bl.a. Årsskrifterne fra Husmandsskolens 

start i 1918 og frem til 1970. De var guld værd, 

Billedet af Steensgaard, Tostrupvej 240, er fra efter 1935, hvor det oprindelige stuehus blev udvidet med længen øst-vest.  

Indkørslen fra Tostrupvej er oprindelig adgangsvej for samtlige husmandsbrugere til deres fælles grusgrav. Grusgraven 

(uden for billedet) leverede sand i forbindelse med opførelsen af de 50 husmandsbrug. 
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fordi de var fyldt med autentiske beretninger, 

faglige og kulturelle artikler, der var skrevet af 

faglærere, forstandere og husmænd - helt frem til 

1970. 

Arbejdet startede med at udpege vigtige 

samfundsudviklinger, der fik betydning for 

udviklingen i og af St. Restrup. Og de politiske 

forhold blev det første nedslag. 

 

De politiske forhold 

Grundlaget for det moderne danske samfund 

skabtes allerede 5. juli 1849, da Den danske 

Grundlov blev vedtaget. Enevælden blev brudt, 

og begyndelsen til demokratiet tog sin 

begyndelse. Helt så demokratisk var det dog 

ikke. Kongen kunne fortsat udnævne og 

afskedige ministrene. Kun 15% af befolkningen 

havde stemmeret. Fruentimmere, folkehold, 

forbrydere, fjolser og fattige havde ikke 

stemmeret. (De 5 F’er!). Valgbare til Folketing 

og Landsting var alene økonomisk velbjergede 

mænd over 40 år. Kongen valgte sine regeringer 

fra partiet - det konservative Højre.  

 

Denne situation ændredes i 1901 

I 1901 blev et helt nyt politisk system indført. 

Parlamentarismen kaldes det, fordi det nu er i 

parlamentet (Folketinget), regeringen dannes. 

Det betød, at de politiske partier nu kunne danne 

regering, som vi kender det i dag. Den politiske 

situation var nu grundlæggende forandret.  

Den nye frihed og lighed gav det liberale parti 

Venstre vind i sejlene. I 1905 blev Det Radikale 

Venstre dannet af delegerede fra Venstre som et 

socialt-liberalt parti, der havde et særligt fokus 

på at forbedre betingelserne for landarbejdere og 

tyende, på samme måde som Socialdemokratiet 

kæmpede for bedre forhold for by-proletariatet. 

I 1909 dannede Det radikale Venstre regering 

sammen med Socialdemokratiet. Det betød 

blandt andet, at der blev vedtaget lovgivning, der 

muliggjorde, at der kunne udstykkes 

husmandsbrug af en størrelse, så de kunne 

brødføde en familie. I forlængelse af denne 

lovgivning, oprettedes Aalborg Amts 

Udstykningsforening, der havde til opgave at 

opkøbe og finansiere jord til udstykning. 

Denne udstykningsforening købte St. Restrup 

Herregård og lavede dermed Danmarks største 

udstykning. 

 

Godsejer Weidemann på Herregården havde, 

som mange andre godsejere, vanskeligt ved af få 

økonomi i driften. USA sendte i slutningen af 

1800-tallet billigt korn på markedet i Europa. 

Det udkonkurrerede dansk-avlet korn. Og det 

betød, at dansk landbrug måtte skifte fra 

planteavl til animalsk produktion. Den 

omlægning var svær for de store godser, men 

specielt produktion af smør og bacon, lå lige til 

højrebenet for husmandsdrift. Den udvikling var 

baggrunden for, at godsejer Weidemann var 

villig til at sælge St. Restrup Herregård, og en 

udstykning kunne finde sted fra året 1912. 

Denne udstykning syntes umiddelbart at være 

udelukkende positiv, men der var også modstand 

og betænkeligheder. Blandt Sønderholms 

gårdejere var der stor skepsis. Det samme gjaldt 

det lokale sogneråd i Sønderholm. Husmænd var 

indtil da kun kendt som fattiglemmer, og som 

billig arbejdskraft på gårdene. Hvad nu hvis 50 

familier også skulle have fattighjælp? Så i det 

magtfulde Sønderholm var husmændene ikke 

velkomne. 

 

Denne modstand blev også synlig i 1915. For da 

kvinder og tyende i 1915 fik stemmeret, blev 

betænkelighederne ikke mindre i Sønderholm.  

Et af de mange smukke billeder af Husmandsskolen i 

St. Restrup. Her set fra vest i år 1941. 
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Skulle alle de husmænd, og ovenikøbet deres 

koner, nu have mulighed for at stemme til 

sognerådet? 

Både mænd og kvinder i St. Restrup var besluttet 

på at stemme ved sognerådsvalget i 1916. De 

dannede en fællesliste med forstanderen, på den 

nye St. Restrup Højskole, som spidskandidat.  

Listen kom ind med et brag og fik flertal. Nogle 

Sønderholmere mente imidlertid, at der nok 

havde været snyd. De klagede derfor til Aalborg 

Amt og forlangte omvalg. Klagen blev taget til 

efterretning, og der blev udskrevet omvalg. Hvad 

skete der så? 

 

Restrup-husmændene, med deres koner, drog i 

samlet flok syngende til afstemningsstedet, – og 

vandt endnu større! Der blev holdt  

 

konstituerende møde, hvor forstander J.N. 

Brande blev valgt som sognerådsformand. 

”Jamen, Søren, skal de nu have lov til det?” 

Hørte man en af gårdejerkonerne i Sønderholm 

sige. 

 

Fortsatte udviklinger i St. Restrup 

I 1915 grundlagde man en traditionel højskole i 

Herregårdens hovedbygning. Forstanderen J.N. 

Brande døde kort efter - ved juletid1917. 

Herefter blev der ansat en ny forstander Kresten 

Balle, og skolen ændredes til en Husmandsskole.  

Husmandsskolen passede perfekt ind i tidens 

behov. Husmændene havde ikke nogen stærk 

kulturel baggrund, og de nye husmænd havde 

heller ikke nogen særlig landbrugsmæssig 

erfaring. Det var netop Husmandsskolens opgave 

Husmænd forsamlede i parken ved St. Restrup Husmandsskole til fotografering i 1922 – 10 år efter udstykningen. 

1. række bagerst fra venstre:  

Andersine og Andreas Jensen, Else og Chr. Jensen, Sørine og Jens Andersen, (Mejeriet), Lars Larsen og Petra, Peter 

Langeland og Marie, Jens Henriksen og Laura, Karl Thomsen og Stine. 

2. række fra venstre: Marie og Holger Thomsen, Marie og Henrik Henriksen, Kristine og Peter Bjerring, Carl Pedersen 

og Karen, Niels Thomsen, datteren Irene og Johanne, Petra Larsen, Niels P. Rasmussen og Dorthea, Svend Chr. Poulsen 

og Dagmar, Johan Thomsen og Margrethe, Marius Christensen og Andrea, 

3. Række fra venstre: Møller N. Fuglsang og Marie, Johan Madsen og Hanne, Peter Stoffersen og Johanne. 

Siddende i 1 række: Marie Jensen (Post), Marinus Langeland og Kristiane, Anna og Jens Madsen, Marie og Jørgen 

Christensen, Marie og Laurits Fristrup, Karen og Lars Andersen, Annine og Jens Buus, Mathilde og Søren Sørensen 

(Murer) 

Siddende på græsset: Leo Langeland, A. P. Pedersen (Gammelsmeden), Annine og Marius Jepsen, Bertine Georgsen, 

Anna Sørensen, Akseline og Bertel Christiansen, Kristian Larsen. 
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at formidle og forene begge dele. Kr. Balle 

havde i 10 år været lærer på landets første 

husmandsskole, Kærehave på Fyn. 

Han var dog meget betænkelig ved at påtage sig 

opgaven og spurgte forfatteren Johan 

Skjoldborg, der også var ansat på Kærehave, til 

råds. Johan Skjoldborg spurgte, i samtalens løb, 

om der var mose til ejendommen. Og jo, der var 

ca. 8 tdr. land mose.  

Tørv var på den tid nærmest det samme som 

gratis opvarmning. Så slog Skjoldborg i bordet 

og sagde. ”Gør det.” Og Balle, han sagde ja til 

stillingen. (At det senere viste sig, at mosen 

allerede gennem tiderne var opgravet, så der ikke 

var mere tørv at hente, var en anden sag).  

 

Balle, der var uddannet gartner, blev ansat  

1. april 1918 og var forstander til 1949. Han fik 

fantastisk stor betydning for husmændene i  

St. Restrup og for de mange husmænd fra hele 

landet, der kom på korte kurser eller aflagde 

besøg på skolen.  

 

Hans betydning var nøje knyttet sammen med, at 

han gjorde andels-tanken til et praktisk redskab 

for livet i kolonien. Balle lærte husmændene at 

dyrke bær, grøntsager og frugt, at samle dem og 

sende dem på gartnernes salgsauktion i Aalborg. 

(50 haver, med 2 kg fra hver, kunne give 100 

kg.) Det var interessant for grossisterne og gav 

husmændene gode priser. Få æg fra 50 husmænd 

gav på samme måde gode priser osv. osv. 

Husmændenes styrke var animalsk produktion 

og produkterne var smør og bacon. Der blev 

derfor behov for et mejeri. Både gårdejerne i 

Sønderholm og husmændene i St. Restrup 

leverede mælk til mejeriet i Mellemholm, men 

de ønskede eget fælles mejeri. Tanken var smuk, 

men hvor skulle det ligge? ”I Sønderholm,” 

sagde gårdejerne. ”Vi har de største 

ejendomme.” ”I St. Restrup,” sagde 

husmændene. ”Vi er flest.” 

Man kikkede efter et sted midt imellem. Uden 

held og resultatet blev, at der blev to mejerier. I 

1921 kunne St. Restrup Andelsmejeri indvies. 

Andelstanken voksede på alle tænkelige måder i 

St. Restrup i de kommende år. Man oprettede 

bl.a. andelsmølle og andelsfrysehus. Særlig 

bemærkelsesværdig var fællesmekaniseringen, 

hvor man i fællesskab købte de nødvendige 

maskiner, og det enkelte medlem betalte for 

brug, i forhold til den tid, han brugte dem. 

Balle havde også øje for, at frugt og grøntsager 

var sunde, så han agiterede kraftigt for bedre og 

sundere spisevaner. I et indlæg skrev han med 

humor og bid, ”at frugt og grøntsager er godt for 

flæskefede, tunge og bøvede folk, som ikke er i 

høj kurs efter modens smag.” 

Husmandsskolen havde et nært samarbejde med 

egnens Husmandsforeninger, og man aftalte, at 

når der var pigehold på skolen om sommeren, så 

kunne lærerne fra karlenes vinterhold ansættes 

som konsulenter i husmandsforeningerne og 

omvendt, - når der var karlehold på skolen om 

vinteren, kunne sommerholdenes lærere fra 

pigeholdene ansættes af husmandsforeninger og 

husmoderforeninger. Det var med til at give 

husmændene hjælp til at forbedre kvalitet både i 

stalden og i køkkenet. 

St. Restrup Friskole 

Lærerparret Marie og Kristian Kolding var 

drivkræfterne bag oprettelsen af St. Restrup 

Friskole. Det er nærliggende at tænke, at de 

syntes, der var for lidt luft under vingerne og for 

lidt kultur i landsbyskolen i Sønderholm. 

St. Restrup Friskole på Restrup Kærvej 16, ca. år 1950. 
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De startede så småt undervisningen hjemme i 

spisestuen, men gode restrupfolk arbejdede på at 

få bygget en skole. Den kunne indvies i 1933 

med lejlighed til lærerinde, udhus og legeplads. 

Kr. Kolding fik snedker Ansgar Pedersen, 

Sønderholm, til at snedkerere 8 skoleborde. 

Friskolen blev i 1956 udvidet med gymnastiksal.  

 

Drama i Landsbyen - nye ændringer lurer på 

grund af udviklinger i tiden 

 

50 års jubilæumsfesten i 1962 blev et varsel om, 

at en ny epoke var ved at banke på. 

Landbrugsminister Karl Skytte var inviteret som 

hovedtaler, og kl. 20.00 blev talen transmitteret 

på Danmarks Radio. 

Karl Skytte indledte med at fremhæve den store 

succes husmandskolonien havde haft. Men han 

fortsatte med at give udtryk for, at jubilæet blev 

fejret i en brydningstid. Han talte om 

mekaniseringen og dermed udsigt til ændrede 

brugsstørrelser, som en udfordring for 

husmandsbrugene. Den grå Ferguson kom jo 

frem i 1950’erne. Husmandsbrug var under 

afvikling ved sammenlægning og opkøb. 

Husmandsforeningens lokale formand 

pointerede, at ”når udstykkede husmandsbrug 

bliver gjort på en fornuftig måde, har de altid 

været, og vil blive ved med at være, aktuelle i 

kommende tider.” 

Udviklingen betød også, at der ikke længere var 

det samme behov for husmandsskolen.  

Flere og flere unge ville have skolegang, som 

kunne føre til håndværkeruddannelse eller videre 

studier.  

 

Husmandsskolen under afvikling på 

baggrund af samfundsændringerne 

 

Balle gik på pension i 1949. Ny forstander blev 

Svend Haugaard. Allerede da Svend Haugaard 

blev forstander, indså han, at der var behov for 

en anden slags højskole, men det var en svær 

opgave at formulere et nyt idégrundlag. Efter 

nogle år fik han chancen for at komme i 

Folketinget, han valgte dog at fortsætte som 

forstander til 1965. Opgaven med at nytænke 

Højskolen lykkedes ham ikke helt, trods mange 

gode og spændende tiltag.  

 

Ny forstander  

Det var i denne situation, Christian Elbæk blev 

ny forstander i 1966. Han var lærer på en 

velfungerende folkehøjskole i Ry. 60’erne var en 

brydningstid og trods forskellige tiltag og 

initiativer var det nærmest en umulig opgave at 

sætte en ny kurs for højskolens fremtid. I 1970 

kastede han håndklædet i ringen. Da var skolen 

nedslidt, snavset og stærkt forgældet. På alle 

måder i en sølle forfatning. Det var svært at 

forestille sig, at den kunne fortsætte. Men i 1971 

skete der noget overraskende nyt. 

 

1971-1990 

Det var brydningstiden i samfundet, omkring 

1968, der bragte et nyt forstanderpar på banen. 

Her blev det unge lærerpar Hanne Bundgaard og 

Kurt Hansen ansat i 1971. De kom med et helt 

nyt idégrundlag inspireret af tiden og af 1968-

oprøret, især på uddannelsesområdet. De 

ønskede at skabe en højskole på et erklæret 

samfundskritisk og socialistisk grundlag,  

- i folkemunde ”Den Røde Højskole”.  

Igen blev St. Restrup Højskole landskendt og 

respekteret i højskolekredse med samme 

idégrundlag, fordi de forsøgte at indarbejde en 

ny kultur i driften af højskolen, og skolen  

Elever fra St Restrup Højskole demonstrerer mod 

atomkraft i 1970’erne. 
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eksperimenterede med økologisk landbrug og 

gartneri, studieture til udlandet m.v. Højskolen 

blev dog aldrig en del af St. Restrup, selv om det 

blev forsøgt. Elevgrundlaget var fjernt fra det, 

man var vant til, og eleverne kom hovedsageligt 

fra storbyer i Danmark. Højskolen måtte stoppe i 

1990, især på grund af dårlig økonomi. 

1990 - 2006   

Højskolen var nu lukket og slukket og 

bygningerne blevet solgt til hoteldrift.  

Store Restrup ændrede sig fra at være en 

husmandskoloni til en slags livsstilskoloni – 

forstået på den måde, at folk ikke længere 

flyttede til området eller boede i St. Restrup som 

landbrugere, men efter et bevidst valg, afstemt 

efter familiens livsstil. Egnsbevidsthed og -

stolthed var på vej til at forsvinde samtidig med 

at historien blev glemt.  

 

2006 – 2012 

I 2006 satte nogle engagerede beboere processer 

i gang med det formål at tilpasse lokalsamfundet 

til den nye tid. Det resulterede blandt andet i 

cykelsti på Nibevej gennem byen, vandrestier i 

området, start på Restrup Marked, cykelgrupper, 

litteraturklub, fællesspisninger og flere andre 

initiativer. 

Der blev gennemført en gennemgribende 

renovering og ombygning af Forsamlingshuset 

St. Restrup Friskole med støtte fra Aalborg 

Kommune under overskriften ”Fremtidens 

forsamlingshus.” Målet var et nutidigt, kulturelt 

og socialt samlingssted og et kulturhus for 

beboerne. Renoveringen skete overvejende ved 

frivillig indsats.  

Det ”nye” kulturhus blev indviet samtidig med 

100-års jubilæet i 2012, og jubilæet blev  

den 5. oktober markeret med en stor fest. Så var 

opgaven egentlig afsluttet. 

Jagtparade foran den gamle Rævehule på Restrup Engvej- år 1986. Fra venstre: Erik Christiansen, Lars Birk Jensen, Steen 

Larsen, Eigil Christensen, Frode Duus, Willy Vad, Verner Søndergaard, Ole Kjærsgaard, Gunnar Nielsen og Gunnar Jensen. 

Siddende på hug: Kjeld Lundgaard, Marinus Larsen, Jacob Birk Jensen og Kurt Christiansen.   
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Trampestien til Troldkirken blev indviet år 2010. 

I 2012 kunne vi nemlig konstatere, at de fleste af 

planerne fra 2006 – 2012 var udført, og vi 

fokuserede på at holde de opnåede resultater i 

gang. Der blev udbygget samarbejde med 

folkeoplysningsforbundet Fokus om 

kursusvirksomhed, foredrag mv. Udviklingen var 

på den måde fortsat i gang. Og alligevel skete 

der ikke nok fornyelse i landsbyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det førte med sig, at nogle af de folk, der havde 

været med i udviklingen i de foregående år, i 

februar 2016, tog initiativ til at samle nogle 

interesserede borgere for at drøfte, hvad man 

savnede i St. Restrup, og hvordan St. Restrup 

skulle udvikle sig yderligere. Det blev fulgt op af 

et nyt møde.  

Jeg var jo efterhånden blevet gammel i gårde, 

men da jeg havde været med i udviklingsperio-

den siden 1971, var jeg en af initiativtagerne til 

mødet. 

Ønsker og idéer blev samlet op, og heldigvis var 

der repræsentanter fra næste generation, der var 

parat til at være med til at omsætte ideerne fra 

opstartsmøderne til konkrete forslag. En ny 

tiårsplan så dagens lys. Det blev starten på 

udviklingen af projektet ’Restrup Fælled’, som 

har været en hovedopgave siden 2016. 

Man kan følge ”Restrup Fælled” på 

landsbyforeningens hjemmeside, st.restrup.dk. 

 

Afrunding 

Som man har kunnet læse er St. Restrups historie 

enestående, og det har været, og er, til stor 

inspiration for mig, at være tæt på og engageret i 

landsbyen over så lang en periode. Det er 

livsbekræftende at opleve og erfare, at efter en 

periode, hvor der f.eks. har meldt sig en vis 

træthed eller modløshed hos dem, der frivilligt 

har givet en stor del af deres tid, så melder 

mange nye, ofte yngre, tilflyttere sig på banen 

med nye initiativer og gåpåmod.  

Arbejdet med at skrive bogen om St. Restrup  

- i samarbejde med Karin og John og opleve den 

store interesse fra nær og fjern, har i sig selv 

været meget værdifuld for mig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Jensen afslutter 

Sangen på næste side er en autentisk skildring af 

den selvbevidsthed og stolthed, der herskede i 

kolonien 10 år efter udstykningen. Og det var 

samme selvforståelse og kultur, jeg mødte hos 

Restrup-husmændene, da vi flyttede til  

St. Restrup ca. 50 år senere. 

Karin Lindstrøm, Gunnar Jensen og John Ejdrup den 

5. oktober 2012 ved 100- års jubilæet for udstyknin-

gen af husmandsbrugene.  

I den anledning blev den nye bog om St. Restrup lan-

ceret. Bogen kan stadig købes. 



 

Store Restrup 

Husmandsskole 

tegnet af Karen 

Palsgaard. 

Sangen - Restrups Ry.

 

Lejlighedssang fra 1922.  

Melodien er vistnok ”Sneflokke kommer vrimlende.” 

 

1. Ud over Landet gik der Ry 

 - og Folket lytted’ efter  

om hvad der bor i Restrup By 

 af Fremsyn og af Kræfter. 

Og hver gang Rygtet bragte Bud 

om nye Ting, da brød der ud 

et Undringsraab ”Du store Gud. 

I Restrup! - jo, der kan de!” 

 

2. Først hørtes det: ”En Husmandstrop 

har Store Restrup taget!” 

 Vor gamle Adelsport sprang op. 

 Nu vajer Husmandsflaget 

 fra Borgens Tinder - rundt om dem 

 der rejses nye lyse Hjem. 

 Da lød det første gang med Klem 

 ”I Restrup! - jo, der kan de!” 

 

3. Saa kom der Bud:” Nu tændtes lys 

 i Borgens Riddersale. 

 Hvor Herrevælden ruged’ nys 

 nu lyder Standens Tale”. 

 Da vaagned’ Ungdom fjern og nær 

 og stævned’ hid i mægtig Hær. 

 Da lød det anden Gang: ”Vi ser. 

 I Restrup!  - jo, der kan de!”. 

 

4. Men højest fløj dog Rygtets Ørn 

 i Fjor ved Juletider. 

 Om Mejeriet tog man Tørn 

 med Fagter lidet blide. 

 

  

Men Overrettens Kendelser 

 og Generalforsamlinger 

 sig rører Sønderholm ej mer’ 

 end Restrup! - Jo, der stod vi! 

 

5. Dog næppe endt var denne Strid, 

 saa gik man til den næste 

 saa fuld af Bitterhed og Nid 

 og Nænne til sin Næste. 

 For gælder det ret bravt at slaas 

 von Thybos ”ganz Armé” til Trods 

 paa Livet løs, saa kom til os. 

 I Restrup! - jo, der kan vi! 

 

6.  Og Roer, Kartofler, Gulerod 

 fik Ærespris i Nibe. 

 Og over Restrupskoven stod 

 der Røg af Digterpibe. 

 Paa Bjerrings Toft - som Paddehat 

 opvoksed’ paa en Sommernat -  

 sig Mejeriet rejste brat. 

 I Restrup! - jo, der kan vi! 

 

 

7. Se, det er lidt af det vi ser 

 paa Store Restrup Marker, 

 her hvor vor Husmands-kongehær, 

 paa egne Knolde sparker. 

 Og hvis nu andre ikke ved, 

 her er Kulturens Midtersted, 

 saa siger vi dem kort Besked: 

 I Restrup! - Jo, der kan vi!  

 

 
Forfatteren til sangen  

er desværre ukendt. 

 

 

 

 

 

Gunnar Jensen, Frejlev.  
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Betaling senest   

1. januar 2021. 

Arrangementer 2021 

 

Generalforsamling i Sønderholm sognesal.  

Onsdag den 10. februar kl.19.30 afholdes den  

årlige generalforsamling, hvortil der er indbudt 

en lokal foredragsholder. Bestyrelsen er vært ved 

kaffe og lagkage. Se Nibe avis om omtalen. 

 

 

 

Forårstur til Johannes V. Jensen og Thit Jen-

sen – Museet i Farsø, Søndergade 48 i Farsø, 

torsdag den 15. april. kl. 19.00. Her vil der være 

en guidet rundvisning i det nyomdannede mu-

seum. Museet har nemlig i 2019 været under om-

bygning, og søskendeparret er nu under samme 

tag. I foråret er der en aktuel udstilling af  

Udvandringen til Amerika.  

Johannes V Jensen har fra sine fem rejser til 

USA videregivet en masse indtryk fra dengang. 

Entre, kaffe, brød og guide koster 50 kr. pr. per-

son. Tilmelding inden den 7. april. Der er mulig-

hed for samkørsel fra Sønderholm kirke kl. 18.15 

 

Sommertur til Vitskøl Kloster, Viborgvej 475 

ved Ranum, onsdag den 16. juni kl. 19.00.  

En guide fortæller historier om selve stedet og 

om det særlige uddannelsessted, det er for unge 

mennesker. Det tidligere cistercienser-kloster og 

tilhørende have fremstår i dag som et smukt og 

særdeles toptunet historisk bygningsanlæg, og 

prisen for deltagelse er 50 kr. pr. person. Tilmel-

ding inden den 9. juni. Der vil være mulighed for 

samkørsel fra Sønderholm kirke kl. 18.00. 

 

Husk tilmelding til begge arrangementer til  

enten Peter Stoffersen eller John Ejdrup  

(se telefonliste side 2). Eller skriv besked på  

arkivets mail (se nedenfor). 

 

Arkivernes dag, Stadionvej 2 på Sønderholm 

skole, lørdag den 13. november kl. 14-17.  

Kom og se arkivalier og anden lokal historie. 

Medbring gerne billeder og arkivalier og få en 

god oplevelse over en kop kaffe. 

 

 

 

Mailadresse: lokalarkiv.sonderholm@gmail.com 

 

Hjemmeside:  lokalarkiv-sonderholm.dk 

Arkivets adresse: Stadionvej 2 i skolegården, 9240 Nibe.  

Åbningstider: Hver tirsdag ml. 9-12 (dog ikke i juli og december måned).  

                        Eller kom en anden tid - efter aftale med et bestyrelsesmedlem. 

Facebook: Lokalhistorisk arkiv for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne. 

 

Pris for medlemsskab: 80 kr. pr husstand pr. år. 

Enten: 

Via Mobile-pay: 52609216  

(under navnet Flemming Gravesen, kasserer) 

Ved kontant betaling til et bestyrelsesmedlem  

Ved konto-overførsel: 9296 konto 241 02 06601
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