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Året der gik 2021 

Året 2021 har været et lidt specielt år, hvor der 

ikke blev holdt generalforsamling, som vi plejer, 

og Arkivet holdt lukket de første måneder på 

grund af Covid-19-pandemien. Så derfor er der 

ikke noget at berette fra generalforsamlingen, 

som vi så har besluttet, at vi holder i 2022, hvor 

hele bestyrelsen er på valg. 

 

Det betød også, at vores forårsudflugt til Johs. V. 

Jensen museet i april blev aflyst, men som vi så 

afholder i marts 2022 om eftermiddagen, for at 

imødekomme et ønske fra en del ældre medlem-

mer. Men udflugten til Vitskøl Kloster i juni blev 

gennemført med en fin deltagelse af 32 medlem-

mer. Der var mødt to guider op, der berettede 

meget godt og omfangsrigt om klosterets historie 

frem til anvendelsen i dag – og med efterføl-

gende rundvisning. Det var en rigtig god aften. 

 

I november måned holdt vi Åbent Arkiv, hvor vi 

havde valgt et tema omkring den lokale kunst-

maler Anders Hune. Der var desuden udstillet 

nogle af de mange gårdmalerier og luftfotogra-

fier, vi gennem årerne har fået indleveret. 

Heldigvis er lokalhistorien jo også blevet elek-

tronisk, så alle lokalhistorisk interesserede har 

gode muligheder for at følge os på nettet. For-

eningens gruppe på Facebook har pt. 717 med-

lemmer, og der er mange indlæg, der flittigt 

kommenteres. Indtil videre har foreningens 

hjemmeside haft godt 8.000 besøgende i år – og 

de besøgende har i gennemsnit kigget på 8,5 for-

skellige siders indhold. 

 

Desuden modtager foreningen flere mail hver 

uge. De omfatter forespørgsler om arkivalier, 

supplerende oplysninger til vore registreringer på 

Arkiv.dk, korrektioner til disse registreringer og 

ønsker om aftaler vedr. aflevering af arkivalier 

eller besøg på arkivet iøvrigt. 

Så principielt er der ALTID mulighed for at 

dyrke lokalhistorien – vi holder åbent 24/7/365 – 

du er altid velkommen! 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til dem, som har 

besøgt Arkivet og afleveret ting fra gemmerne 

for at bevare fortiden for fremtiden.  

Også tak til bidragyderne til årets Bjergposten. 

 

På bestyrelsens vegne Peter Stoffersen 
 

 

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  

Sekretær Karen Hansen, Sønderholm ……………………………  30 34 50 99 

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

Anders Rubæk, Sønderholm…………………………...…………  51 25 97 33  

Suppleant Tove Bang Nielsen, Klitgård…………………………  53 30 34 14   

Suppleant Gunnar Jensen, Frejlev ……………………………….  30 51 15 83 
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Verdens mærkeligste museum 

 

I årene 1950-60’erne var der i Nørholm Skov på 

Mariehønevej et meget velbesøgt Stenaldermu-

seum. Ejeren var Niels Mogens Sørensen, som 

egentlig havde bopæl i Mølholm, men Nørholm 

Skov var, som hans andet hjem.  

Journalist Ove Lilleør, fra avisen NY TID, kom 

forbi en dag, og dette er, i uddrag, hvad der 

stod: 

 

Vi står på verdens ældste gulvtæppe. Det er koldt 

og brutalt og er lavet af et tykt lag flinteflækker 

af varierende størrelse - Det rasler, hver gang 

man flytter foden. Hyttens indre minder meget 

om de snehytter, Knud Rasmussen besøgte under 

sin store slæderejse til Alaskas nordkyst. Ja, hele 

lejren her, med den usle træhytte, ligner de for-

blæste lejre, som vore store polarforskere sam-

mentømrede under Nordlyset. 

At ligheden ikke er tilfældig, bliver vi straks be-

lært om. ”Bopladsen” ligger ganske vist langt fra 

ishavs-området. Allerhøjest må man regne lav-

vandet her ved Nørholm strand for et tidligere is-

tids-område. Limfjorden gik engang ind bag hol-

men her. Ind over det flade englandskab, hvor 

ungkreaturer nu græsser i det gavmilde efterår.  

Engang boede her et fanger-og jægerfolk på old-

tidspladsen ”Lyngen”. Flinteredskaber i tusind-

vis dukker op af den magre jord på hele stræk-

 

  

Stenaldermuseet lå i Nørholm skov på Mariehønevej. Museet blev også kaldt for ”Lyngen”, og her havde ejeren,  

Niels Mogens Sørensen, ofte besøgende til foredrag om bl.a. de tusindvis af sten fra oldtiden. Gæsterne nød samtidig de  

hjemmelavede legeredskaber. På Arkiv.dk kan du se et fotografi, der viser hele området. 
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ningen fra Ålborg til Nibe på den sydlige Lim-

fjordskyst. Det var en rig boplads med gode 

fangstmuligheder og med masser af flint for flin-

tesmeden at hugge redskaber og våben af. 

 

Men vi befinder os i oldtidshuset, verden mærke-

ligste museum for stenalderfolket. Det er bygget 

af beton og beklædt med et skæl af flinteredska-

ber. Omkring oldtidshuset er rejst et meterhøjt 

hegn af pigtråd og tjørnekrat, som skal holde 

kreaturer og vandaler på afstand. 

 

Manden, der har skabt museet, er arbejdsmand 

Niels Mogens Sørensen. Han kalder sig amatør-

arkæolog, -geolog, -teolog og andet med log.  

Sørensen fortæller, at han var med på en ekspe-

dition til Alaska, hvor han levede blandt eski-

moer, som endnu stort set befandt sig på stenal-

derstadiet. Han lagde mærke til, at de primitive 

folk brugte stenredskaber og våben af samme 

slags som dem, man kunne finde på marken 

hjemme i Nørholm. Og så slog det ned i ham, at 

han måtte kunne ”levendegøre” de danske flinte-

redskaber og vise folk hjemme i Nørholm, hvor-

ledes stenalderfolket havde brugt deres simple 

våben og værktøj.  

 

Da Sørensen vendte tilbage til de hjemlige 

strande, grundlagde han sin oldtidsboplads i Nør-

holm. Han rejste sit hovedkvarter, en primitiv 

bræddehytte, og begyndte at samle flint. Læsse-

vis af flintesten hobede sig op - ca. 300.000 styk-

ker, og han byggede den solide beton-oldtids-

hytte.  

Han skæftede hamre, økser, spyd og andre oldsa-

ger med polarpil. Træet hertil er omhyggelig ud-

valgt, og stenene er surret forsvarligt fast med 

skindstrimler – akkurat, som han havde set, Ala-

ska-eskimoerne gøre det.  

 

Nu viser han sit museum frem for turister. Søren-

sen er midt i et foredrag. Han har holdt hundred-

vis af dem i de forløbne år. ”Entré 50 øre for 

børn og 1 kr. for voksne – med foredrag”. Det 

gør han venligt opmærksom på, før han tager fat. 

Han fortæller med en vældig rutine og med en 

røst, som vil kunne tilfredsstille en større skare 

tilhørere. Vi er blot fire!  Og han ønsker ingen 

afbrydelse i sin talestrøm, som varer det meste af 

en halv time. ” Det kommer i rækkefølge” svarer 

han - en lidt for videbegærlig afbryder.  

Foredraget går videre.  

Med passende mellemrum trækker han vejret og 

sætter ind imellem punktum med en befriende 

spytstråle af skråtobak. Med forbavsende sikker-

hed rammer han hver gang hyttens sodede ild-

sted.  

” Det er ægte ildsten fra stenalderen. Stenene er 

skørnede af ild og sodede af asken,” forklarer  

foredragsholderen. 

 

Lyset trænger sparsomt ind gennem lyrehullet i 

taget og gennem den lave østvendte dør, men det 

bliver nødvendigt, nu og da, at dirigere tilhørerne 

til side, når et smukt stenalderredskab skal  

demonstreres.  

 

Hytten rummer alt, hvad en stenaldermand måtte 

kunne have glæde af hjemme og på jagtmar-

kerne, og intet er glemt. Der er sågar snebriller 

udskåret i træ med små kighuller.  

”Vi har ganske vist intet fund af snebriller her i 

Danmark, men det er sikkert, at stenalderfolkene 

her også brugte den slags, for ikke at blive ramt 

af den frygtelige sneblindhed. Derfor har jeg 

konstrueret snebriller af den type, som eskimo-

erne brugte,” siger Niels Sørensen. 

Vi går lidt rundt og kikker på oldtidshyttens 

mystiske symboler og standser ved en marmor-

plade med skabelseshistorien i den version, som 

Sørensen anerkender den. Den begynder således: 

 

 ”Gud skabte himlen og jorden, og han gjorde det 

så viseligt, at ikke ét led mangler i hans store 

skaberværk. For stenalderfolkets vedkommende 

skabte han gaver af vildt og ikke mindst de 

uundværlige flintesten, som han skabte i så stort 

et mål, at vi ikke kan opbruge flintestenene i al 

evighed,” slutter Niels M. Sørensen sit foredrag.  

  

Ove Lilleør, journalist 
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Niels Mogens Sørensen – Pelsjæger og eventyrer 

 

Louise Jensen, også kaldet Lis, fra Gug, har kik-

ket på materiale, som familien altid har haft lig-

gende. Det handler om hendes far, Niels Mogens 

Sørensen, som havde et Stenaldermuseum/stenal-

derhus på en sidevej til Nørholmsvej, for mange 

år siden. 

I artiklen her indfletter hun sin fortælling i en 

anden artikel. Artiklen blev skrevet af hendes nu 

afdøde bror, Poul Hatting Sørensen, i 1986. 

 

Poul indledte sin historie således: 

Hvem var Niels Mogens Sørensen? 

  

Jo, han var min og mine søskendes far. Far blev 

født i København, juleaften den 24. december 

1893, og han elskede at fortælle vi børn, hvordan 

han kom til verden den juleaften: Han fortalte: 

”Mor og far og mine ældre søskende dansede 

omkring juletræet og sang julesalmer. Pludselig 

sagde mor, at nu troede hun nok, de måtte danse 

alene, for nu skulle der vist snart komme en lille 

ny. Og ikke længe efter, var jeg, Niels Mogens 

Sørensen med til at synge med på resten af jule-

salmerne!” 

Vores far, Niels, boede i København med sine 

forældre, hvor faren var, det man dengang kaldte 

Bølleslæber, en slags politibetjent, og hans mor 

var værtshusholder.  

Senere rejste familien til en lille by ved Viborg, 

kaldet Ans, for fars farfar var død, og hans bed-

stemor kunne ikke passe gården og frugtplanta-

gen alene. Her voksede vores far, Niels, op, gik i 

skole og var ude at tjene bonden for kost og logi, 

og fik, som betaling, et par træsko om året. 

Senere kom far i lære som bager i Aalborg og 

han blev udlært, som sådan. 

Men der var andet, som trak, og det var, at gå på 

valsen. Men det var ikke som bager, nej, det var 

som fotograf. Far tog rundt på gårdene og foto-

graferede bønder, karle og piger, for derefter at 

gå hjem, til hvor han havde indlogeret sig - på 

sin vandring rundt i landet. Han fremkaldte fil-

mene, og dagen efter gik han ad samme rute for 

at aflevere billederne og få pengene skrabet ind. 

Far tog også en smut til Norge til en onkel og  

fotograferede bønder og andet godtfolk her, men 

han vendte hjem og begyndte at bestyre flere ba-

gerier, indtil han i 1921 indledte sit livs nye 

eventyr:  

 

Han havde besluttet sig for at ville til Amerika – 

til det land, som han havde hørt, flød med mælk 

og honning. 

Far, Niels Mogens Sørensen, var da 27 år gam-

mel, og han drog afsted med skib over Atlanten 

til Amerika, og ombord på skibet kom han i snak 

med et par pelsjægere, som havde været hjemme 

på besøg i Danmark. De to mænd hed Hatting og 

Viktor, og de fortalte om deres liv som pels- 

jægere i Canada. Far blev så betaget af deres 

snak, at de blev enige, om at far jo kunne tage 

med dem og lære af at jage og tjene penge, som 

pelsjæger. 

Far jagtede så en masse vilde dyr med disse to 

første kammerater. De rejste op langs med flo-

den, som skifter navn fra navnet Athabasca River 

til Slave River. Den kaldes senere Mackensie Ri-

ver, alt, som den løber nord på gennem søerne 

Lake Athabasca, Great Slave Lake og Great Bear 

Lake, for derefter at løbe ud i det nordlige ishav. 

Han vælger så at jage i det kolde Alaska, og han 

rejser derind, og han ender oppe ved Barter Is-

land oppe ved den 76. breddegrad.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortet viser afstanden fra Danmark til Barter Island i det 

nordlige Alaska, hvor vores far, som ung i 1921, rejste til. 

Rejsen var omkring 10.000 km lang, og hans slædehunde 

var faste følgesvende på eventyret.  
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Lis indfletter flg. i Pouls historie: 

Far elskede at skrive og han førte dagbog på sin 

lange rejse. Jeg har bl.a. et 52 siders langt brev, 

som er et af mine kæreste ejer. Her skriver han 

bl.a. om en juleaften, hvor han jo har fødselsdag, 

og da sidder han helt alene i et blokhus. Han 

havde gemt en ren-tunge i sneen fra året før, og 

den var stivfrossen. Men han kogte den og havde 

en stor kartoffel, som blev kogt over en primus. 

Senere kogte han risengrød. Det var hans fød-

selsdags- og juleaftensmåltid, og tankerne gik 

hjem med kærlige tanker til familien, særligt til 

hans mor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Far fortalte også, at når han kom til en Eskimo-

boplads, var det skik og brug, at hvid mand 

skulle sove med Eskimo-kvinden, så jeg tror, vi 

søskende har halvsøskende i Alaska! 

 

I Pouls artikel stod der videre: 

Far bor blandt Eskimoer og Indianere, og en dag 

i 1924 ser han, ude i det fjerne, fra sit blokhus, 

en lille sort plet, som hurtigt vokser sig større. 

Det er et hundespand med en fører og en anden 

person på slæden. Det viser sig at være Grøn-

landsfareren og opdagelsesrejsende  

Knud Rasmussen, som har en grønlandsk 

Eskimo-kvinde med på turen. De tre hilser på og 

præsenterer sig for hinanden. 

 

Knud Rasmussen fortæller, at han har hørt om en 

dansk pelsjæger, som skulle bo ikke langt fra den 

rute, som hans 5. Thule-ekspedition fra Grønland 

til Alaska, gik ud fra. Knud Rasmussen og kvin-

den overnatter så hos far, hvor de taler om, om 

far eventuelt kunne grave nogle oldtidshuse ud 

for ham? ”Jo, ” siger far, og Knud Rasmussen 

fortæller, fra hvilket område far skal sende de 

udgravede fund, og at han gerne betaler far et  

beløb for det. Her bliver fars interesse vakt for 

arkæologien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et billede af Knud Rasmussen. Hans 5. Thuleekspedition 

fra 1921-24, har i øvrigt 100-års jubilæum i år.  

Far var meget stolt af at have mødt ham i Alaska. 

Fars fotografi af to Eskimo-piger.  

Far gik altid alene, men mødte da heldigvis nogle indfødte 

folk på sin kolde og uvejsomme rejse. 

Far er her en helt ung pelsjæger og Nordpolsfarer. 
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Efter at have været alene rejsende i elleve år i 

Alaska, vender far hjem til Danmark, og her mø-

der han vores mor, Anna Katrine Thomsen.  Hun 

er 20 år yngre end ham, og han køber vores mors 

barndomshjem - en gård ved Hals Sønderskov. 

Stedet hed i øvrigt Himmerige, så vi fire første-

fødte har altid pralet med, at vi er født i Himme-

riget. 

Lis supplerer:  

I Hals skulle der en gang sættes lygtepæle op, og 

far hjalp til. Han kunne bære sådan en tung pæl 

helt alene og folkene her sagde altid:  

”Pelsjægeren er lige så stærk, som en bjørn!”  

Far var en rig mand, da han kom til Danmark, 

men 1930’erne var hårde. Man ville ikke engang 

modtage en gratis ko, for man havde ikke råd til 

at købe foder til den!  

Vores onkel, fars bror Poul Sørensen, havde købt 

den smukke høje bygning, der ligger på Brogade 

i Nørresundby. Her var der fornemt hotel og 

revy-teater, og det hed Hotel Royal. Der skød far 

mange penge i, men da Pontonbroen blev ned- 

revet og erstattet af Limfjordsbroen i årene om-

kring 1935 kørte folk nu bare forbi, så hotellet 

gik ned, og far tabte alt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouls historie fortsatte: 

I Danmark støder far også på oldsager i den dan-

ske muld, og han sætter nogle af redskaberne på 

skaft. Det bliver imidlertid dårlige tider at være  

bonde i trediverne, og far, der ikke havde en skid 

forstand på landbrug, måtte gå fra gården. Vi  

søskende, som nu var blevet til fem, ender så i 

Mølholm ved Aalborg, hvor far får arbejde på 

Cementfabrikken Norden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Endegavlen er her fyldt med pelsskind, som hænger til tørre. Far, som blev en habil pelsjæger, fangede, garvede og 

solgte bæverskind i tusindvis. Men også skind af polarræve, vildrener, sæler, søløver, grislingbjørne og nogle få  

isbjørneskind var hans bytte. 

En side af  

vores familie-

album, hvor 

vi fem  

søskende, 

Poul, Niels, 

Svend-Ove 

og Georg  

er blevet 

voksne.  

Jeg, Lis,  

er nederst 

til venstre. 
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Lis tilføjer: 

Far har, i sin fritid, gået på mange jorde i  

Nørholm, for han fik altid lov af bønderne. De 

kom ofte i snak, og det endte med, at når dyrene 

var kommet på græs, rengjorde far staldene og 

kalkede husene både indvendigt og udvendigt. 

Til tider var vores lillebror Svend-Ove med som 

medhjælp, når han var på ferie hos far. De fik så 

noget at spise på gårdene, og fik samtidig æg og 

kød som betaling for arbejdet. Det var en fin  

aftale.  

Der er sikkert nogle af efterkommerne, der kan 

huske Stenaldermanden eller Pelsjægeren, som 

elskede at fortælle om sine oplevelser i Alaska. 

 

Poul: 

Her i Nørholm var der redskaber fra jæger- 

stenalderen – fem tusind år før år 0, og indtil i 

begyndelsen af middelalderen 1000 -1100-årene 

efter Kristi fødsel. Far slæbte, på sin ryg, de 

mange oldsten hjem til hjemmet i Mølholm;  

økser, spyd, dolke, skindskrabere, pilespidser, 

flækker og mange andre ting. 

Han vakte også min interesse for arkæologien, 

og den har jeg stadig - dog blandet med middel-

alder, hvor jeg har dyrket at grave middelalder-

kirker ud sammen med afdøde tandlæge  

Erik Christensen, og jeg har arbejdet for Aalborg 

Historiske Museum, da Peter Riismøller var  

direktør. 

Da far holdt med at arbejde på Norden, flyttede 

han til Nørholm, hvor han lejede et stykke jord af 

slagtermester Harald Bang. Her opførte han et 

skur, som han boede i. Nu kunne han rigtig 

dyrke sin interesse. For forår og efterår, når bøn-

derne pløjede deres jorder, kom oldstenene frem 

af jorden. Det var bedst, når det lige havde reg-

net, for så lå oldstenene frit fremme og var lige 

til at samle op. 

 

 

 

 

 

 

Lis:  

Han byggede også en legeplads med forskellige 

ting, som gynger, vippe og andet, som rigtig 

mange børn fra Nørholm og andre børn fra ferie-

kolonierne kom og havde nogle gode oplevelser 

med. Far var meget børneglad og nød ungernes 

glæde.  

Jeg husker også, at han en dag havde fint besøg 

af en dame med flagrende sommerkjole og stor 

hat. Far var meget stolt, for det var sangerinden 

Gerda Gilboe fra Aalborg Teater, og hun betalte 

med en hel krone! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul sluttede sin artikel: 

Også Slagtermester Poul Knudsen, som først 

havde en campingplads også på Bangs jorde,  

elskede far. Poul Knudsen fik endda far til at ind-

tale sin historie, som pelsjæger i Alaska, på stål-

bånd. Og at Knud Ditmer, formand for Fattighu-

set i Nørholm, også gjorde et stort stykke arbejde 

med at få stålbåndene spillet over på de nye 

bånd, hører også med til historien. 

 

Far var en god far for vi børn og ikke mindst en 

god mand for vores mor. Han kunne spille på  

violin og mor på harmonika. Der var altid sang i 

huset, for mor sang fra morgen til aften. Og når 

vi søskende mødes i dag, synger vi gerne og 

mindes de gamle dage. 

Far blev næsten 89 år gammel. Han døde den 

21. december 1982 – tre dage før sin fødselsdag. 

 

Lis Jensen, Gug 

Mor og far, Anna Katrine og Niels Mogens Sørensen til 

barnedåb. Til v. deres yngste søn Svend-Ove, og dåbsbarnet 

er deres barnebarn (vores datter) Charlotte Lindstrøm, som 

boede på Nørholmsvej 232 i nogle år. 

Et glimt af 

fars sommer-

beboelse og 

hans udstil-

lingsbygning. 

Huset lå ved  

siden af Sten-

aldermuseet. 
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Lene Bjerre fortæller 

 

Den 14. februar 2018 holdt den tidligere  

virksomhedsejer Lene Bjerre et spændende fore-

drag i Nørholm Forsamlingshus. Her var hun  

inviteret af Lokalhistorisk forening for Frejlev, 

Nørholm og Sønderholm sogne i anledning af 

foreningens årlige generalforsamling, og hele 70 

gæster nød hendes livlige fortælling om firmaet - 

Lene Bjerre Design A/S. 

Historien fortjener imidlertid at blive gengivet i 

Bjergposten og lyder således:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg blev glad, da John Ejdrup fra Lokalhistorisk 

forening, i 2017, spurgte, om jeg ville fortælle 

om det firma, som Peter Bjerre og jeg har haft i 

mange år, og som har haft en stor betydning for 

vores familie. Jeg fik, ved den lejlighed, sat lidt  

 

orden på selve historien, men fik også system i 

de mange scrapbøger, stofprøver og andre gen-

stande, jeg har haft liggende fra den tid. 

Men nu lidt om, hvor det hele startede:  

 

Jeg er født den 19. november 1944 i Aalborg på 

Nytorv – på næsten det sted i Salling, hvor jeg, 

med Lene Bjerre Design, senere fik udstillings-

område i nærheden af skotøjsafdelingen. Salling 

fik en stor betydning for vores firma, så det er et 

pudsigt sammentræf. 

Min mor og far, Oda og Charles Christensen, 

var, som unge, flyttet til Aalborg. De stammede 

oprindelig begge fra Thorshøj i nærheden af 

Sæby, og far fik arbejde på C.W. Obels Tobaks-

fabrik langs Kastetvej ud mod fjorden. Her arbej-

dede han i en afdeling, man kaldte for Røgtobak-

ken. Her tilsatte man lakridssmag til snustobak, 

og jeg husker, han sommetider kunne have et 

stykke lakrids med hjem til min søster og mig. 

Min storesøster Lissy er født i august 1943 og ca. 

15 måneder efter er jeg kommet til verden. 

 

Mor har altid sagt, at hvis man skal blive til no-

get, skal man passe sin skole og sine eksaminer, 

        Post Scriptum 

Her ses Stenaldermuseets  

endeligt i maj 2000.  

Vognmand Viggo Pedersen, fra  

Skelbækvej, Restrup Enge, 

hjalp til med nedbrydningen 

med sin gummiged. 

 

Niels Mogens Sørensen  

og familie har, gennem årene, 

indleveret mange arkivalier,  

incl. de indtalte cd’er –  

til arkivet. 

  

Se også Bjergposten  

i 2007 nr. 31. 

 

 

Lene og Peter Bjerre ved foreningens generalforsamling 

i Nørholm Forsamlingshus i 2018. 
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og så skal man undgå at få et barn uden for ægte-

skabet, som jo, i mine forældres øjne, både var 

skamfuldt og forkert. Jeg passede både skole og 

eksaminer, og tænkte da også at følge mors råd 

med hensyn til det at få børn. 

 

Da jeg var færdig med skolen, var det svært at få 

en læreplads, men jeg fik dog et kontorjob på 

Aalborg Foderstofimport på Østerå. Så i fire år 

skrev jeg fakturaer ud på skrivemaskine, og jeg 

kedede mig en hel del. Heldigvis, efter et han-

delsskoleophold, tog jeg undervisning i tysk og 

engelsk på aftenskole, og det skulle senere vise 

sig at være en god idé i mit kommende virke. 

 

Da jeg var 18 år og udlært som kontorassistent, 

planlagde jeg, sammen med mine forældre, at 

rejse til Schweitz. Her skulle jeg være ansat som 

au pair-pige, og det var en meget spændende tid 

at gå i møde. Men det var bestemt også en meget 

betuttet ung pige, der ankom til det fremmede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

land ved togperronen i byen Arau i Schweiz. For 

det viste sig, at der ikke kom nogen for at hente 

mig, som aftalt. Men heldigvis løste problemet 

sig hurtigt, og jeg blev meget glad for mit ophold 

hos den skønne schweiziske familie med en 

dreng på seks år. Den eneste udfordring var dog 

sproget. For familien talte Schweizer Deutsch, 

og det var slet ikke til at forstå. Hoch Deutsch og 

engelsk blev derimod vores redning, og efter en 

tid fik jeg forlænget arbejdsperioden til endnu et 

år – endda med dobbelt løn!  

 

Jeg kan i den forbindelse også kort fortælle, at 

jeg derefter fik mod til at rejse lidt rundt i Europa 

på egen hånd. Det var blevet moderne med Inter-

rail og jeg fulgte med på en oplevelsesrig tur til 

bl.a. Paris. 

 

Mine forældre, som i en årrække havde boet i det 

centrale Aalborg, og som nu var flyttet til Vej-

gård, inviterede mig en dag med ud på landet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vores kommode har vi et maleri, som Peters forældre købte af en af de første lokale sommerhusbeboere i Klitgård. 

Motivet er fra Klitgård, og malerens navn er Adolf Køstner. Det er malet i 1967. 
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De skulle besøge nogle af deres venner i Klit-

gård, og her var der tilfældigvis nogle unge men-

nesker, der holdt fest i et sommerhus, hvor der 

senere blev oprettet en is-hytte, det nuværende 

Pirken 7. Det var her, at jeg mødte Peter Bjerre 

for første gang, og jeg husker, jeg blev lidt lun på 

ham, og at vi, den kommende danseaften i Skal-

pavillonen, dansede hele tre danse!  

 

Jeg havde nu, i en periode, et arbejde som vikar 

på en skole i Aalborg, men rejste til København 

for at få arbejde på Bella Centret. Det var et 

spændende job, hvor der blev arrangeret forskel-

lige udstillinger, men det var noget ensomt at bo 

derovre. Heldigvis havde Peter fået telefonnum-

meret til centeret, og han ringede en dag og 

spurgte om at få lov til at tale med en Lene Chri-

stensen. Det var mig, der tog telefonen, så vi fik 

en god snak. 

 

Peter stammede fra en stor gård, ”Klitgården”, 

der lå tæt ved Limfjorden og med en masse åbne 

marker rundt omkring, og jeg var meget betaget 

af stedet. Hans forældre hed Emely og Åge 

Bjerre, og familien var naturligvis dygtige inden-

for landmandsfaget, og pudsigt nok havde jeg al-

tid, som barn, sagt, at jeg gerne ville giftes med 

en landmand, da jeg altid har været vild med dyr 

og frisk luft. 

Peter og jeg blev gift den 11. november 1967, og 

dengang boede vi en kort periode på ”Klitgår-

den” på Kågen 12. Senere flyttede vi over på en 

mindre nabogård, Nørholmsvej 541, som Peters 

onkel og tante, Søren og Anna Bjerre, havde 

haft. Den var, lige som Nørholmsvej 540, oprin-

delig udstykket fra ”Klitgården”, og her havde 

Peter også haft nær familie boende.  

 

Vi boede imidlertid nu som genboer til Lars og 

Gunda Damborg, og det var vi glade for. Peter 

var blevet uddannet som landmand, og vi æn-

drede bygningerne fra ko-hold til svineproduk-

tion, hvilket Peters far Aage ikke var så meget 

for, men han accepterede dog Peters beslutning. 

Min svigermor Emely var derimod imponeret 

over, at jeg satte pris på alle de gamle møbler, 

som jeg lystigt ændrede og sammensatte i for-

skellige farvestile, og jeg opkaldte da også se-

nere en produktion efter hende. Vi kaldte den 

”Emely Rose.” 

Vi fik vores datter Bolette i 1970, og vi havde af-

talt, at skulle vi have børn, så var antallet ét eller 

elleve, men vi fik nu alligevel kun to. Vores søn 

Kristoffer blev født i 1977. 

 

Jeg har altid været interesseret i at lave håndar-

bejde. Som barn husker jeg, at mor syede alt vo-

res tøj til min søster og mig, og at hun var nøj-

som og påpasselig med at holde sammen på den 

knappe økonomi derhjemme. Jeg passede også 

på ikke at smide noget væk hjemme hos os. Alt 

kunne bruges til et eller andet. Og jeg har også 

altid haft lyst til at handle med noget af det, jeg 

selv fik fremstillet. Det være sig massevis af små 

strikkede dukkesokker, som jeg allerede som 

barn solgte til legetøjsbutikken Vesterladen på 

Østerå i Aalborg. Og som ung fandt jeg på at sy 

nogle patchwork-tørklæder og bælter, som jeg 

solgte til veninder og deres veninder.  

 

Lene holder en lille pause, inden hun fortsætter 

sin historie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første papir, fra boghandleren, som jeg ved hjælp 

af nogle plastik-brikker, fik foldet til lampeskærme. 
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Vi er nu nået frem i tiden omkring 1975, hvor 

jeg en dag så nogle foldede lampeskærme i en 

butik, som kunne passe perfekt til en meget gam-

mel lampe, jeg i sin tid havde fundet på loftet af 

”Klitgården”. Skærmen var imidlertid så dyr, at 

jeg tænkte, jeg selv måtte kunne folde en sådan. 

Og da jeg i forvejen var en hyppig kunde hos 

Samsons Boghandel i Slotsgade i Aalborg, købte 

jeg noget farverigt papir, som egnede sig godt til 

en hjemmelavet lampeskærm. Snart fandt jeg  

fidusen og bukkede papiret ca.175 gange, skar 

det i en passende bredde, og inden så længe kom 

idéen, om at sælge flere skærme i det nær- 

liggende Gavlhuset i Gravensgade.  

Vi fik endda også afholdt Skærmaftener. Det var 

hyggelige sammenkomster, som mindede om det 

kendte Tupperware-princip, hvor veninder invi-

terede en flok interesserede med til mødet, og 

hvor der blev handlet på livet løs. Jeg besøgte 

også forskellige brugskunst-og elforretninger og 

solgte efterhånden en hel del af de nyudviklede 

lampeskærme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmaet ”Lene Bjerre Design” var nu ved at blive 

en realitet. For midt 1970’erne var der kommet 

flere butikker i bybilledet. Der var også kommet 

flere kvinder på arbejdsmarkedet, og de var  

efterhånden meget modebevidste omkring bolig-

indretning. Som en tilfældighed fik jeg en dag en 

henvendelse fra Holmegårds Glasværk. De 

havde en fornem butik på Strøget i København 

og havde set nogle af mine skærme. Nu ville de 

gerne samarbejde omkring en lampe, for de  

efterspurgte netop dén nyhed på belysningsmar-

kedet. Jeg var meget taknemmelig for 

henvendelsen og blev endog veninde med Hanne 

Grane, som var firmaets produktionschef. Og i 

fællesskab fik vi succes med den plisserede lam-

peskærm her fra Klitgård. 

  

Peters arbejdsområde var i mellemtiden blevet 

udvidet til at være maskinstation ved siden af 

svineproduktionen, men nu overtog jeg noget af 

laden til både kontor og til et produktionslokale, 

så grisene måtte efterhånden lade livet for lam-

peskærmene. Peter hjalp med det praktiske i  

vores lille produktion, og vi foldede skærme i 

døgndrift og havde endda ansat Marie Sørensen 

og Laila Kortegård til at hjælpe os med arbejdet. 

Lampeskærmene med det lille ovale logo ”Lene 

Bjerre” var nu efterhånden blevet kendt i hele 

landet, og takket være Holmegårds Glasværk fik 

vi lov til også at deltage i en masse messer i både 

ind- og udland. Det gik over stok og sten, og vi 

kunne knapt nok følge med, men det var fanta-

stisk sjovt. Vi blev nødt til at indkøbe en bore-

maskine til 3800 kr. og det var en dyr investering 

dengang. Men nu gik det endnu hurtigere med at 

bore hullerne til de kulørte fløjlsbånd, som ikke 

før var set på markedet. 

 

Erik og Marie Sørensen, på Nørholmsvej 501, 

var en del af eventyret og vi sagde en dag til hin-

anden: ”Når lampefirmaet Le Klint kan lave 

plissé, så kan vi vel også?” Derfor kontaktede 

jeg den tyske ambassade, som fandt ud af, at der 

20 km nord for Berlin, var en fabrik, hvor vi 

kunne købe en plissé-maskine. Samme aften 

kørte Peter og jeg derned. Peters far passede bør-

nene. Vi kørte hele natten, og humøret var højt.  

 

Ved grænsen til Østtyskland blev vi imidlertid 

mere tavse, da vi blev bedt om at aflevere vores 

pas. For imens stod en grænsevagt og stak løbet 

af sit gevær ind over vores halvt åbne siderude i 

bilen, og han pegede akkurat mod vores instru-

mentbræt. Jeg var bestemt ikke tryg ved situatio-

nen, men takket være mit aftenskole-tysk og ikke 

mindst Peters D-mark og snusfornuft, fik vi lov 

til at køre ind til Berlin, hvor vi hurtigt fandt den 

specielle fabrik. At det så forvoldte problemer 

Med inspiration fra et andet lille mærke, fandt vi frem 

logoet til vores nye lampeskærme-eventyr. 
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med at få transporteret maskinen hjem til Dan-

mark, er en helt anden historie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi havde altid foldet med almindeligt papir og 

tapet til lampeskærmene, men nu var der efter-

hånden efterspørgsel på at få plastik indvendigt i 

skærmene. Så vi måtte købe en lamineringsma-

skine og senere fulgte større specielle maskiner, 

som bl.a. kunne klare de mange nye sy-opgaver. 

Derhjemme opgav Peter maskinstationen helt, og 

han blev i stedet Teknisk direktør for vores 

firma. Heri indgik heldigvis også børnepasning 

og madlavning, og han blev hurtig god til at 

stege kylling i ovnen. Og når maden var færdig, 

var det vigtigt, for både kone og børn, at smide 

alt, hvad man havde i hænderne, og komme ind i 

køkkenet til den gode mad. Ganske vist var det 

mig, der tegnede firmaet udad til, men ingen af 

os har noget tal på, hvor mange gamle møbler, 

kommoder, købmandsdiske og borde, der gen-

nem tiden er blevet fragtet frem til diverse udstil-

lingslokaler af Peter. For vi havde begge to en 

stor interesse i, at netop vores hjørne af udstil-

lingsrummene, tog sig så flotte og så originale 

ud, som muligt. 

Der var, som sagt, efterhånden et stort kunde-

grundlag og vi solgte godt til ind-og udland, og 

vores sortiment indbefattede nu også forskellige 

puder, dækkeservietter, sengetøj, kosmetiktasker 

og duge, og via et samarbejde med den meget 

håndarbejdsdygtige Lisbeth Larsen fra Porshe-

den (gift med vognmand Ole Larsen, som jo des-

værre er død), blev der oprettet et kreativt værk-

sted/systue på Porshedevej 21. Her arbejdede der 

adskillige lokale kvinder gennem årene, og også 

her var der fart på. Materialet var, det dengang, 

meget populære chintz stof, som vi havde ind-

købt i Frankrig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når jeg nævner 2. sorterings-salget i Klitgård, ja 

så er der sikkert mange her i aften og fra hele 

omegnen, der var med dengang. Der var flere 

hundrede kunder, der stod i kø for at købe nogle 

af vores varer fra tidligere kollektioner, og det 

var fantastisk.  

Historien og idéen til disse udsalg er, at jeg en 

dag talte med sønnen af Mulvad-familien. Deres 

trikotageforretning, på hjørnet af Gravensgade 

og Bispensgade i Aalborg, havde selv haft et ud-

salg på en lignende måde, og det havde de haft 

en stor succes med. Så vi ville prøve det samme, 

Et fotografi fra Nørholmsvej 541. Det var tit vores 

egne og familiens møbler, vi brugte, for at få det  

landlige og hyggelige præg. 

Det gjaldt at få det bedste billede, når presse- 

meddelelserne skulle sendes ud til kunderne. 
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for på den måde at få noget af vores ophobede 

varelager solgt. Og det var en kæmpe oplevelse, 

at se hvor mange kunder, der kom fra næsten 

hele landet. Det gik over al forventning, og vi 

personale havde en fest, når vi, i de kommende 

mange år, hvert forår og efterår, åbnede både 

døre og porte op for alle, der havde lyst til at 

gøre en god handel. 

Handelen i butikkerne gik nu også strygende.  

Vi havde, ud over Danmark, ansat sælgere i 

Skandinavien og i Tyskland, og vi solgte godt af 

livsstilsprodukter til hjemmemarkedets store 

isenkræmmere, nemlig Salling og Inspiration og 

til Kop og Kande og til Imerco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Klitgård var der efterhånden 36 ansatte på går-

den, og da der ikke længere var mulighed for at 

forøge bygningsarealet, måtte vi efterhånden 

tage skridtet til at flytte til et industriområde.  

 

Heldigvis var Nibe Kommune, med borgmester 

Jens Østergård Madsen i spidsen, parat til at 

hjælpe os med at købe en grund på bakkedraget 

øst for Nibe, og da arkitekterne og håndværkerne 

gik i gang med at forvandle den bare mark til en 

smuk fabriksbygning nær den lokale by, kunne 

vi se, det var den rigtige beslutning. Snart blev 

fabrikken indviet, og igen var Limfjordens vande 

ikke så langt fra vores fælles nye arbejdsplads. 

Systuen i Porsheden flyttede med til den nye fa-

brik, og de 4-5 sy-piger her fik nye ansættelser. 

Vores datter Bolette blev ansat i firmaet, som 

marketingansvarlig for sælgerne, og Kristoffer 

blev uddannet klejnsmed. 

 

Peter og jeg holdt Sølvbryllup i 1992, og derefter 

flyttede vi fra gården på Nørholmsvej 541, for vi 

havde købt Peters forældres villa i Klitgård på 

Nørholmsvej 550. Det var netop det hus, som  

Peters forældre, i sin tid, havde fået bygget, da 

de selv blev ældre. Jens H. Christensen fra Søn-

derholm var bygherren dengang, og ved samme 

lejlighed købte han, og hans murer- og entrepre-

nørforretning, ”Klitgården” på Kågen 12. 

 

Vores nye bolig havde den dejligste beliggenhed 

med den mest storslåede udsigt over både fjor-

den og den gamle gård, ”Klitgården”, og her bor 

vi endnu. 

En dag for omkring tyve år siden blev jeg plud-

selig syg, og min læge anbefalede mig at skrue 

lidt ned for tempoet, og som sagt så gjort. Så i 

2006 indledte vi et samarbejde med et yngre par, 

Susanne og Bjarne Poulsen, om en fremtidig 

overtagelse Lene Bjerre Design A/S, og nu har 

Peter og jeg en fri og skøn tilværelse som pensi-

onister.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette tilbageblik vil jeg så til slut gerne takke 

alle gode kunder, der har købt vores produkter 

gennem tiden, og en samtidig stor tak går til de 

mange dygtige og fantastiske medarbejdere, 

som, sammen med os, har skabt Lene Bjerre  

Design A/S i Klitgård og omegn. 

 

Lene Bjerre, Klitgård

Et avisudklip fra Nibes 275-års Købstadsjubilæum i 2002. 

Dronning Margrethe var på besøg i vores nye lokaler i 

Nibe, og så vidt jeg husker, talte vi også her om  

Kreativitet, Kvalitet og Kontinuitet. 

 

Peter og jeg fejrede Guldbryllup i november 2017. 
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Respekt for minkavlerne

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fhv. overborgmester Frank Jensen fra  

København skrev en artikel til Nordjyske   

13. november 2020, og han har tilladt   

gengivelse af den aktuelle historie i dette års  

Bjergposten. Han skrev: 

  

Jeg kan den dag i dag huske lyden fra foderma-

skinen, og det lille svup, det gav, når jeg satte 

en lille klump minkfoder på trådnettet på mink-

burets top. 

Jeg er tilbage i min barndom. Jeg er 10 år og 

feriebarn hos Kirsten og Christian Frederiksen i 

Store Restrup tæt på Nibe. Kirsten arbejder på 

Sygehusapoteket på Sygehus NORD sammen 

med min far, Kjeld Jensen. Kirsten og Christian 

bor i et lille nyere parcelhus på Nibevej 414 - 

tæt på den store minkfarm bag ved Store  

Restrup Herregård. 

  

Det er i kartoffelferien 1971, og jeg kører med 

fodermaskinen i gangene mellem minkburene. 

Jeg er stolt af, at Christian har tillid til, at jeg 

kan køre maskinen og fodre minkene, som står 

klar i buret, når jeg sætter den lille luns foder 

der. Jeg ved godt, hvad foderet består af, og det 

lugter ikke så godt. Nærmest som en dåse katte-

mad. Minkfoder består af fiskeaffald fra de 

store fiskefabrikker i Nordjylland - og af andre 

virksomheders affaldsprodukter. 

  

Da jeg bliver ældre, og min familie flytter til 

Støvring, opdager jeg, af minkfoder bliver produ-

ceret i Buderupholm syd for byen. Sammen med 

andre unge fra Støvring, elsker vi at komme på 

foderfabrikken, fordi Taffel Chips  

produktionen fra Spritfabrikken i Aalborg også 

afleverer deres fejlproduktion og restprodukter 

til fabrikken. Chipsene fejler ikke noget, så hvis 

vi har en pose med, får vi nogle gange lov til at 

fylde den med chips. Jeg er meget populær hos 

mine mindre brødre, når jeg kommer hjem med 

en pose kartoffelchips fra Buderupholm. 

  

Det er hårdt arbejde at være minkavler.  

Christian Frederiksen er ung. Han og Kirsten er 

nygifte, og de har lige fået deres første søn, 

Thomas. Christian er forvalter på minkfarmen 

og står også for gårdens svineproduktion. Der 

bliver knoklet igennem fra tidlig morgen til sen 

aften. Det er ekstra hårdt, når minkene skal  

pelses. 

Kirsten og Christian drømmer om at købe deres 

egen gård og starte for sig selv. Det sker også. 

De køber en mindre ejendom på den anden side 

af Nibevej, nr. 447. 

Minkproduktionen ved Erland Kolds gård, Nibevej 414. Her var Christian og Kirsten Frederiksen bestyrerpar i en årrække. 
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Tilbage til kartoffelferien i 1971. Det er den  

11. oktober. Christian kommer løbende efter 

mig ind i fodergangen. Jeg slukker motoren på 

fodermaskinen. Christian er forpustet, men han 

får fremstammet, at hans bror Ib skal til  

Kongen på Amalienborg og udnævnes til land-

brugsminister i Jens Otto Krags nye regering. 

Der er netop afholdt Folketingsvalg den  

21. september 1971. Den radikale statsminister 

Hilmar Baunsgaard udskrev valget, som leder 

af den regering, der består af Venstre, Det Kon-

servative Folkeparti og Baunsgaards eget parti - 

Det Radikale Venstre. Trekløver regeringen 

kan ikke fortsætte efter valget. 

  

Som 10-årigt feriebarn ved jeg ikke, hvad det 

vil sige, at Ib Frederiksen skal til Kongen, men 

om aftenen kører Kirsten, Christian og jeg til 

Christians forældre på gården i Øster Hornum 

ved Svenstrup. Hele familien er samlet i stuen, 

da TV-avisen viser statsminister Jens Otto Krag 

præsentere sin nye regering for Kong Frederik 

IX. Stemningen er andægtig foran det sort-

hvide TV-apparat, da vi alle ser sønnen, broren 

og svigerbroderen, Ib Frederiksen, blive præ-

senteret som Danmarks nye landbrugsminister 

af statsministeren. 

I disse dage har jeg tit tænkt tilbage på min ef-

terårsferie i 1971, men jeg har også tænkt på at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

få minkproduktionen til at leve op til de mange 

nye krav til dyrevelfærd, som jeg som justitsmi-

nister i 1990’erne fik Folketingets opbakning til 

at påføre dem. Jeg samarbejdede i de år med Det 

Dyreetiske Råd om ny lovgivning og forbedrin-

ger i Bekendtgørelsen om beskyttelse af pelsdyr. 

Der kom krav til burstørrelsen, så dyrene kan 

bevæge sig frit, pleje deres pels, ligge ned, samt 

trække sig tilbage til en redekasse med naturligt 

materiale at bygge rede af. Som ungdyr holdes 

minkene oftest parvis, han og hun. Det medvir-

ker til leg og adspredelse. 

  

I de fem år, jeg var justitsminister, oplevede 

jeg, at der var delte meninger om minkproduk-

tion i Danmark, men jeg har aldrig været i tvivl 

om, at jeg igennem alle årene har haft dyb  

respekt for de mange familier i Danmark, som 

igennem generationer har stået op hver morgen 

og knoklet for at få deres minkfarm til at være 

økonomisk rentabel og skaffe jobs og indtje-

ning til vores land i milliardklassen. 

 

Jeg glemmer aldrig familien 

Frederiksen i Store Restrup 

og alle de andre minkavlerfa-

milier. Vi må sammen udvise 

respekt for dem i disse dage. 

 

 Frank Jensen, København

Minkskind fra Christian Frederiksens produktion. Erland Kold og Christian Frederiksen.  
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Til Sy- og Skakklubbens Afslutningsfest den 27. marts 1956 

Melodi: Fra Tyskland uddrog en flok Spille Mænd/Til pinse når Skoven blir’ rigtig grøn 

 

 

Nu samles vi skal til en Fest igen 

vi håber, at alle er festlig stemt. 

Med Sang og Humør og med Skæmt og Spil 

det må enhver gi´ et Bidrag til. 

 

En Syklub i Nyrup vi startet har 

Stinne Jensen sig meget af denne tar’ 

En Tak skal du have, fordi du vil 

til Festen Stuerne lægge til. 

 

Humøret står højt, der hvor Stinne er, 

vi hende jo aldrig ser sur og tvær 

Hvis Klubben ej høres kan - langt ad vej, 

Ja, så er Stinne der sikkert ej. 

 

Marie hun Mad laver god og fin. 

Kristoffer dagligt får Livretten sin. 

Men Stinne har været så meget der. 

Hun synes, ikke han kræsen er. 

 

Fru Sondrup vi alle er glade for, 

hvordan vil det ellers med Sytøjet gå? 

Det er godt, hun rejste ej længre bort 

end hun kan befordres hertil i Ford. 

 

Når Carl Thomsen kører Fru Sondrup hjem, 

så følger Grethe jo gerne med dem. 

Hun bange for Carl, at han keder sig,  

når han og Fru Sondrup er ene på Vej. 

 

Når Thomsen sig lister til Klubben ind, 

han kildrer Marie med Strikkepind. 

Hun farer så op med et hvin så stort. 

Vi andre spurgte: ”Hvad har han gjort?” 

 

”Godnat,” sagde hun og så mange Tak. 

Men lyset hun slukked´ O, ve - O, ak. 

Stinne Jensen, hun råbte; ” Marie da, 

mit Opslag du rykker fuldstændig af!”. 

 

Det sker jo, vi drøfter lidt Politik 

Hvad Betty siger, det skal holde stik. 

Hvis bare hun noget at sige kan få, 

så skulde Finanserne nok ku’ forslå. 

 

 

 

 

Kristine filerer så det er en Lyst, 

men ej det altid går lige tyst. 

”Syns´ du, jeg skal gøre - dit eller hint?” 

Det skal jo helst blive rigtig fint. 

 

I Syklubben - der går jo snakken løs 

blandt andet, om Kongen er mere end os. 

Men neje for ham, vil Kristine ej - 

”Der er aldrig nogen, som nejer til mig!” 

 

Og Grethe vi enig med hende deri 

”Det pjank, det kan jeg da ikke li”. 

Men Gerda, hun næsten til Gulvet gik, 

da Skolen Besøg - af Hans Højhed fik. 

 

Ja, Gerda hun gerne filere vil, 

men hun synes ej, hun har Hjord dertil. 

Hun straks giver op og vil sælge alt, 

når bare hun kan få det godt betalt. 

 

Vi Stinne ej altid iblandt os har, 

når Storken kommer, afsted hun tar´ 

Og Stinne hun cykler mod Bakkens Top 

blot det er mørkt, gir´ hun aldrig op. 

 

Til Syaften, Ester, hun gerne vil 

måske - det dog er Komediespil. 

Hun sir´, ”Når vi bort fra vort Sytøj ser, 

så har vi alle - det hyg´ligt her.” 

 

Fru Ørnbo jo rejste til Rebildfest. 

Stor Trængsel var der - med Kongen Gæst. 

Så Håret blev revet af nakken ned, 

og Frisørinden - med dette sled. 

 

Når vi er til Syklub og Snakken går 

fra Anna vi hører ej mange ord. 

Men hjemme hos Villy - bestemt, vi tror, 

hun helst vil have - det sidste ord. 

 

Købe Sko efter Ho`det er ej så let, 

til Fødderne helst de skal passe ret. 

Med Bestemthed – Anna, hun jo hævder at 

hun bruger – syv og halvtreds i Hat! 
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I Byen vi også en Skakklub har, 

og dertil Mændene - afsted tar´ 

Når Konen alene en Aften gå, 

så Mændene ikke tilbage stå. 

 

En Formand for Skakklubben - Sondrup var 

men som, vi ved, stak han pludselig af. 

Nu sidder han der, som en helt Forladt 

med Brikker, han flytter og bliver mat. 

 

Men Skak det ej spilles af hver en Mand, 

for dertil - alle ej har Forstand. 

Carl Thomsen, Niels Jensen og Hollen er 

aldrig at finde hos Klubben der. 

 

Hr Ørndrup han sir´, ” Mand forstår og lev.” 

- Men alle vi Kvinder forstår og slæv. 

Men når han Kompasset i Hånden få, 

han flere Mil - kan om Natten gå. 

 

Tre purunge Karle til Skak jo går 

og spiller selvfølg’lig så det forsmår. 

Når Kaffen er drukket ”Godnat” de sir’. 

I Byen kun er - to eneste Piger. 

 

Kaj Hjeds han er slet ikke helt så grøn, 

mon ej han har fundet en Pige skøn? 

Til Klubben han kører afsted mod Nord. 

Måske det er Klubben, hvor Piger går? 

 

 

Hr Rex Hjeds han stille med Døren går. 

Vi ved ej hvoraf, han det ret består. 

Når Klubben, hos Betty, sig der indfandt, 

han straks ind til Jens Slot - han der forsvandt. 

 

I Vester i By har vi Søndergaard. 

han sørger for, at vi Strømmen får. 

Til transformatoren, han handler ind. 

Ja, tro mig, han er sån´ en dygtig Mand. 

 

Når Villy, han Børnene passe på, 

Jens Sloth, han hjælper så det forslå. 

Men Skakspil de spiller, og Tiden går, 

og Villy vil lave en Kaffetår. 

 

Jens Sloth siger: ”Nej, lad nu dette vær, 

min Kone kommer med Kaffen her.” 

Men Klokken slog tolv og de to blev snydt, 

da Anna kom hjem, hvæste de højlydt. 

 

Og Hermed en Streg vi vist alle fik, 

for intet undgik vores skarpe Blik. 

Vi håber at ingen fornærmet blir´, 

for det er jo bare en Spøg, vi siger. 

 

(Sangen er redigeret til delvis nutidstekst) 

 

 

Stinne Jensen fortæller om Sy- og Skakklubben i Nyrup 

 

Stinne Jensen, der er døbt Kirstine, fik i april 

2014 en gammel, velkendt og håndskreven sang i 

hænderne. Og skønt synet ikke var det bedste, 

fortalte hun om nogle af de naboer, der blev 

nævnt i sangen og supplerede samtidigt med små 

anekdoter.  

Stinnes søn, nyligt afdøde Jens og hans kone 

Emmy Jensen, har hjulpet med at få artiklen  

redigeret og har tilført nogle aktuelle billeder.  

 

Vi, min mand, Niels Jensen, og jeg, boede på 

Restrup Kærvej 25, og det er der, hvor Carlo 

Madsen har haft biler stående i mange år. Jeg er 

født i Mjels, og det var planen, at vi skulle bo i 

Restrup indtil, vi kunne overtage Niels’ hjem i 

Nyrup. Hans forældre hed Jens og Pouline Jen-

sen og boede på en gård i Nyrup på Nyrupvej 37. 

Vores tre ældste drenge Jens, Erik og Poul er  

 

født her, og jeg husker, vi havde en kone, ved 

navn Martha, som kom hver gang, jeg skulle 

barsle. Den gang skulle vi jo ligge i sengen i otte 

dage, så det var skønt at blive vartet op. Barsels-

konerne skulle stille mad frem og skulle gå til 

hånde med forskelligt arbejde inde i huset. Så det 

var en god ordning. Vi boede i St Restrup fra 

1946 - ind til 1952.  

 

 

 

 

 

Restrup Kærvej 25 i St. Restrup.  

Her boede Niels og jeg de første år, vi var gift. 
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Sangen, som min daværende nabokone, Stinne 

Kristensen Nyrupvej 42, altid har haft liggende, 

er fra 1956. Den stammer fra en af de hyggelige 

foreningsaftner, som vi havde i Nyrup. Jeg har 

dog lidt svært ved at komme i tanke om, hvem 

der har skrevet den, men måske er det Kristine 

Sloth. Men nu, hvor vi har den, vil jeg fortælle 

lidt om, hvem der er nævnt i den 29 vers lange 

håndskrevne sang: 

Marie og Kristoffer Andersen, Nyrupvej 30  

(indtil 1951). Dem husker jeg selvfølgelig, men  

deres ansigter kniber det lidt med i dag. 

Fru Sondrup var den kvinde, som lærer Sondrup 

giftede sig med. Før han blev gift, var han altid 

meget hos mine svigerforældre, Jens og Pouline 

Jensen, for at spise aftensmad. Parret flyttede se-

nere til Bislev og fik ansættelse der, som lærere. 

Grethe og Karl Thomsen, Nyrupvej 34, var nogle 

herlige folk. Karl og Grethe passede landbruget, 

men Grethe var også organist i Sønderholm 

kirke. Børnene Povl, Ellen, Birgit og Kirsten var 

engagerede i mange ting, men det var børn den-

gang. 

Betty Hjeds var gift med Rex Hjeds, Nyrupvej 

58. De havde børnene Alice, Tommy, Jonna og 

Brian.  

Overfor dem boede Kristine og Jens Slot, Nyrup-

vej 55, som ud over landbruget også solgte en 

masse jordbær hver sommer. Kristine var utrolig 

dygtig til at brodere, og vi kvinder beundrede 

hende altid meget.  

Gerda og Hollen Nielsen, Nyrupvej 53, boede i 

ejendommen ved siden af. Da Gerda blev alene 

flyttede hun til Aalborg. Hun havde altid været 

meget kongetro, og da hun nærmede sig de 100 

år, så hun meget frem til at modtage et brev fra 

kongehuset. Skæbnen ville dog, at hun desværre 

ikke nåede det, for få dage før hendes store dag, 

døde hun. 

Stinne Kristensen var der, når vi kvinder var på 

barsel, og hun hjalp altid til, når vi skulle have 

fremmede. Hun inviterede også altid alle byens 

børn, når hun havde fødselsdag. Og det bedste, 

børnene vidste, var at komme op på hendes loft 

og rode i de gamle ting, hun havde deroppe.  

Esther og Lars Ørnbo, Nyrupvej 32, havde godt 

nok købt en gård på landet, men de kom fra byen 

og havde ikke så meget forstand på landbruget, 

sammenlignet med de gamle bønder, der havde 

boet i Nyrup igennem generationer. Men Ørnbos 

var veluddannede folk, og jeg husker, hvor im-

ponerede vi blev, da Ørnbo leverede nogle aks-

hævere tilbage, som han havde lånt af min mand. 

Akshæverne var pænt pakket ind, og på papiret 

stod der følgende: 

            Sparet kunne angst og bæven,  

            da vi fik aksehæven.  

            Nu er de rene, klar og fri for skidt.  

            Mange tak og så er vi kvit. 

 

Anna og Villy Nielsen, Nyrupvej 50.  De flyttede 

vestpå mod Løgstør, og jeg husker, at hun kort 

forinden fik min sidste omstændighedskjole. Det 

var da, vores yngste søn Arne var født i 1962, og 

vi havde fået børn nok. 

 

Mine svigerforældre var i 1952 flyttet til Aalborg 

på Hobrovej 37 – lige over for Amtssygehuset. 

Her havde svigerfar Jens Jensen tilmeldt sig et 

hobbykursus, hvor der blev undervist i træar-

bejde. Vi troede godt nok ikke, det var noget for 

ham, for han havde så kæmpestore hænder og 

var mere vant til det grove arbejde derhjemme, 

men han fik lavet det meget flotte skib, Fregatten 

Jylland, som han forærede til Sønderholm kirke. 

Han og Pouline havde altid kommet meget sam-

men med præstefamilien Reerslev, og Niels og 

jeg fulgte op på dette venskab. 

 

I 1987 overdrog vi gården til vores søn og svi-

gerdatter, Jens og Emmy Jensen. Nu kunne de få 

glæde af gården og forhåbentligt bo der i mange 

år. Niels og jeg flyttede til en villa i Nibe og 

havde det også godt her. Niels døde i 2004. 

 

Jeg er nu selv oppe i alderen. Bor i en ældrebolig 

i Nibe, men har en stor familie, der tit kikker ind. 

 

Stinne Jensen, Nibe (Stinne døde 14.2-2019)
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Glimt fra Niels og Stinne Jensens familiealbum. Se også billederne fra deres Sølvbryllup - på Arkiv.dk 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sølvbryllup den 6. januar 1971. Festen blev afholdt på 

Nyrupvej 37 i et telt på gårdspladsen. 

Her ses yngste søn Arne og Stinne og Niels Jensen. 

Den ældste søn, 

Jens Jensen, på 

gårdspladsen på 

Nyrupvej 37. Det 

er hans første sko-

ledag i Nyrup 

skole. 

Barnedåb. Fra venstre: Onkel og faster;  

Laurits og Agnes og farmor Pouline og farfar 

Jens Jensen. Barnet er Jens Jensen i 1947. 

Jens Jensen, Hobrovej 37 i Aalborg, som har  

bygget ”Fregatten Jylland”. Skibet har siden  

23. juni 1961 været ophængt i Sønderholm kirke. 

Stinne og Niels Jensens fire ældste sønner. Stinne 

har strikket ens trøjer til Jens, Erik, Poul og Jørn. 

Niels og Stinne Jensens gård, Dalsager, på Nyrupvej 37. 

Gården er i dag - fortsat i familiens eje. 
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Ellen og Lars Buus Jensen på Sønderholm Kro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margot Pichler, der er tidligere ejer af  

Sønderholm Kro, har skrevet om kroens historie 

fra 1968-1983. I den tid ejede Ellen og Lars 

Buus Jensen stedet, og hun har skrevet følgende: 

 

Den 26. september 1968 blev der annonceret ef-

ter en ny forpagter til Sønderholm Forsamlings-

hus. Som det fremgår af det efterfølgende, endte 

det med, at forsamlingshuset blev solgt, og den 

1. december 1968 var kroen i Sønderholm en  

realitet.  

 

Følgende kunne derefter læses i Aalborg  

Stiftstidende: 

“ Sønderholm Forsamlingshus har fået en bedre 

skæbne end de fleste andre, som aktionærerne i 

sognet angiver at drive videre. I stedet for en 

fugtig og faldefærdig tilværelse er det gamle 

samlingssted blevet fikset op af et gårdmands-

par, som har interesse for restaurations- 

virksomhed. Meget ude og inde skal fornyes og 

restaureres, før de nye ejere giver sig tilfredse.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen og Lars Buus Jensen drev en gård i 

Strandby ved Farsø, da de hørte, at forsamlings-

huset i Sønderholm var blevet udbudt i forpagt-

ning.  

Aktionærerne i Sønderholm havde selv syntes, 

de ikke drev den så godt, som de burde, og der 

var tale om nedlæggelse af forsamlingshuset. Det 

var der dog stor modstand imod, for bygningen 

var sognets eneste samlingssted, bortset fra sko-

len, og så søgte man efter en forpagter.  

 

Bedst at begynde nede og gå opad 

Lars Buus Jensen, der er fra Suldrup, og hans 

kone Ellen, der er fra Vilsted, drev i Strandby 

deres fjerde nordjyske landbrug. Desuden har de 

en tid passet central og købmandsforretning i 

Vester Hornum.  

“ Det med hotelvirksomhed havde vi faktisk talt 

om i nogle år,” fortæller Lars Buus Jensen, ”men 

det var lige med at finde den rigtige lejlighed til  

at komme ind i branchen. Vi kunne jo nok have 

købt en kro, om vi ville det, men vi foretrækker 

Sønderholm Kro og is-hytte på Nibevej 503. På første sal boede Ellen og Lars Buus Jensen fra 1968-1983. 
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nu en start i det små. Det er bedre at drive en for-

retning op end at blive nødt til at lade den gå  

ned.  

Vi henvendte os til bestyrelsen for forsamlings-

huset her, men i første omgang ønskede man 

ikke at sælge. Da man ingen forpagter fik fat i, 

kom handlen alligevel i orden og dermed går nu 

et stort ønske for mig og min kone i opfyldelse. 

Det kan ikke lade sig gøre at være aktiv gårdejer 

og samtidig hotelmand, og det er det sidste, jeg 

har mest lyst til,” slutter han. 

 

Nu var det i starten kun Ellen, som kom til Søn-

derholm. Buus blev på Hedeagergaard i Grønne-

rup - i følge datteren Anni, for at stå for forårsså-

ningen. Ellen har selv fortalt mig, at hun hjalp så 

meget til på “Perlen” i Stistrup ved Strandby, at 

hun lige så godt kunne have en forretning selv, 

og sådan blev det så.  

Sønderholm Kro åbnede 14 dage efter overtagel-

sen, og var klargjort ved hjælp af lokale hånd-

værkere. Det første selskab på kroen var julefro-

kost for borgerforeningen. Ifølge Anni og Ib - 

datter og svigersøn - måtte de sælge en ko for at 

have penge til varer, og Ib kørte rundt efter sild.  

 

Lokalsamfundet bakkede godt op om kroen.  

Foreningslivet blomstrede og kroen blev flittigt 

brugt til generalforsamlinger, vælgermøder,  

præmiewhist, danseskole og baller - de sidste,  

efter sigende, med 200 - 300 deltagere!  

De to døtre Anni på 20 år og Inga på 24 år og de-

res mænd hjalp tit til med servering og madud-

bringning, og Ib var dørmand ved ballerne.  

Diskotek med discomusik blev også prøvet med 

nogle ungdomsforeninger, som arrangør. Men 

det var kun een gang.  

Buus havde vist aldrig hørt sådan musik før. I 

hvert fald var han kommet ud i køkkenet og 

havde på sin sædvanlige facon udtrykt sig “ Det 

sker sat`me ikke mer`. Det holder huset ikke te!” 

Desuden var der alle de private fester, og ”Mad 

ud af huset,” som blev en stor forretning.  

Kendetegnet var god og rigelig mad til små  

priser, og mange ordrer kom fra Aalborg.  

Trafikken i Aalborg var Buus dog ikke meget 

for, så tit blev der kørt en stor omvej for at undgå 

de travle gader. Især var Buus ikke glad for de 

”satans busser, som bare kørte ud!” 

Kørte Ib med maden, tog det, for det meste, kun 

den halve tid.  

 

Som supplement til indtjeningen begyndte Buus 

at udleje service. En anden indtægtskilde var salg 

af malerier. De hang på væggene med pris og  

udgjorde dermed også udsmykning.  

En plan, som dog endte med at blive opgivet, var 

udlejning af hytter i haven. Buus og Niels Søn-

dergaard, vognmanden i Sønderholm, hentede en 

hytte i Blokhus, og snedker Erling Nielsen blev 

forespurgt om mulighed for flere tilsvarende 

huse. Mere blev det ikke til.  

 

Men det var driftige folk på Sønderholm Kro. 

Arbejdsdelingen var sådan, at Ellen regerede i 

køkkenet, og Buus stod for samtaler med kunder 

om festarrangementer og mad - og så det økono-

miske. Var der et godt tilbud fra forhandlerne, 

kunne Buus godt gå ind og blande sig. Således  

købte han engang 200 svinekamme til påske, og 

så blev Ellen vred. Køle- og frysekapacitet skulle 

der da også til.  

 

Men mest var det ellers Buus, som måtte holde 

lidt igen, hvis Ellen købte for stort ind. I en peri-

ode havde de lejet ekstra lagerplads i Skalborg; 

men på et tidspunkt blev der købt nogle køle- og 

frysecontainere fra lastbiler. Sandsynligvis fra 

cateringfirmaet Robert V. Sørensen i Svenstrup. 

En af salgschaufførerne kom også i min tid på 

kroen. Han fortalte, at der i firmaet var konkur-

rencer om at være den bedste sælger. Så tog han 

ud til Ellen med et godt tilbud, og så vandt han 

prisen. Han hed Henning - efternavnet husker jeg 

ikke. Sønderholm Kro var deres bedste kunde. 

Selv om Buus stod for økonomien, vidste Ellen 

godt, at der var mange store regninger til moms 

og skat; men når hun beklagede sig til persona-

let, svarede de “Er der store regninger, er der 

store indtægter”.  
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Og det var der. Det var en virkelig god forret-

ning, ordrebøgerne var tæt skrevne, og tit måtte 

der siges nej. Som sagt, var den gode mad til  

meget små priser, kroens kendetegn - og så de 

store portioner.  

Et stykke i Aalborg Stiftstidende, den 18. august 

1977, siger det sådan her: 

 

Journalist Bent Attrup var sammen med Madame 

kommet forbi Nibevej og trængte til noget at 

spise.  

Da der var selskab på kroen, blev de tilbudt mad 

i krostuen. Skønt de blev advaret om, at de 

kunne komme til at vente, var suppen på bordet 

efter tre minutter. God gedigen dansk suppe med 

masser af boller, og de kunne få mere. Næste ret 

var flæskesteg. Madame bemærkede, at hun ikke 

ville være bange for at invitere 8 gæster på mid-

dag på de stykker, der var anrettet på fadet til to. 

Tredje ret var is. Vi sad tungt i stolene, da vi bad 

om regningen. ”2 x Dagens middag med kaffe, 

1 flaske vin og en pilsner -78 kr“ sagde damen. 

”Du må gerne skrive det på samme  

regning”. “Det har jeg da også gjort.”.  

Vi vaklede ud i bilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen havde ry for at være meget gavmild og 

rundhåndet. Buus, til gengæld, havde ord for at 

holde igen - nok en god kombination. Persona-

lets lønninger var, også efter datiden, små, endog 

en del under mindstelønnen, for nogles vedkom-

mende. Fagforening var der ikke noget med.  

De fleste ansatte var koner fra gårdene, som ville 

tjene lidt til sig selv eller unge under uddannelse. 

Buus bestemte og gav efter deres værd, og syntes 

Ellen, det var for lidt, gav hun naturalier ved  

siden af.  

Nogle af stamgæsterne gjorde dem tit tjenester 

bl.a. med at køre mad ud; men også, hvis der 

skulle bruges nogle stærke mænd til en flytte-

tjans. Som da Buus skulle have hentet et bar- 

arrangement fra Restaurant Orientale i Aalborg. 

Så gav Ellen lidt i krostuen, og det skulle Buus 

så ikke se, og derfor blev snapsen serveret i  

flødekanden til kaffen.  

Faste pensionærer kom til varm middagsmad -  

to retter plus kaffe. På et tidspunkt ville Buus 

sætte prisen op fra de 15 kr, men Ellen syntes, 

det var dyrt. “ Sådan en smule gullasch - det er 

da bare nogle kødstumper. Det er lidt for dyrt, 

Buus, det kan vi altså ikke” Så gik Ellen ind og 

gav dem en øl; men det var Buus, som bestemte 

priser. 

 

I 1976 startede musikstudiet “Stuk Ranch” i  

Sønderholm – og det gav “prominente” gæster til 

kroen. I kroens gæstebog er bl.a. hilsner fra 

Sanne Salomonsen, Bamses Venner, Bjørn Tid-

mand, McKinleys, Henning Stærk m. Spille-

mændene, folkemusikgruppen Ramund og  

Lars Stryg.  

Sidstnævnte skrev i gæstebogen: 

  

“Jeg erindrer en dag, da undertegnede, sammen 

med Palle Juul, var gæster på kroen. Ellen kom 

pludselig og sagde: 

” I skal spilleme smage vores jordbær!” og hun 

kom med to dejligt store portioner med fløde. 

Det er ikke sådan noget, man er vant til i den øst-

lige del af landet.  

Tak for jeres måde at være på.  

Med venlig hilsen  

Lars Stryg” 

 

Stuk Ranch blev en god kunde. I perioder kunne 

der daglig være 20 musikere til middag på kroen. 

Gustav Winckler var gæst på kroen to uger før, 

han blev dræbt i en bilulykke januar 1979.  

Gæster i Sønderholm Kros krostue. Fra venstre fr. Griim og 

Helle Lund. Siddende: Jørgen Svenstrup, Ellen Buus,  

Blomster Karl, Ib Mathiasen og Hans Jørgen Hansen. 
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Store Restrup Højskole gav også mange kunder. 

Både nye elever og tidligere elever, der mødtes 

til sommermøderne. Det er uforståeligt for mig, 

at der, igen ifølge svigersønnen Ib, kunne produ-

ceres og leveres tre dages forplejning til omkring 

2000 personer til sådanne sommermøder. Det var 

i forbindelse med disse opgaver, at der blev købt 

køle - og frysecontainere, og på samme tid blev 

der lavet kølerum i lagerbygningen i den gamle 

hestestald. I restaurationsbranchen er det tit ku-

tyme, at bryggerier og is-firmaer stiller kølere og 

frysere til rådighed - sådan også her; men så ville 

is-firmaet have leje. Det endte ud i, at de i stedet 

fik leveret en iskiosk, som var gratis! Den stod i 

mange år ved siden af kroen, og i weekenderne 

om sommeren blev der solgt mange is. Det var 

børn og unge, som betjente, og børnebørnene 

kom også til at kunne hjælpe her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køkkenet var også blevet udvidet med tilbygning 

og nyindretning - alt meget professionelt efter 

 tiden og funktionelt for brugerne. Det har været 

dyrt. I år 2000 blev kroen vurderet i forbindelse 

med, at jeg gerne ville sælge, og her udtalte 

mægleren, at sådan en indretning ville koste 

500.000 kr.! 

I 1974 blev de ramt af en ulykke. Buus fik en 

blodprop i hjernen og var syg i lang tid. Lejlighe-

den på første sal skulle indrettes, så han ikke 

havde brug for at komme nedenunder. “Hvad 

skal der blive af os? “ var deres første tanke.  

Familie, personale og nogle af de unge mænd 

blandt stamkunderne trådte til, og det lykkedes 

Ellen at få dem gennem krisen.  

 

Buus blev rask; men måtte ikke “trættes” og 

havde brug for dagligt hvil. Det var Buus, som 

stod for krostuen om aftenen, så det blev starten 

på neddroslingen af den del af forretningen. 

Ellen var tit så træt, at hun havde svært ved at 

komme på 1. sal, når det kunne blive fyraften. 

Nogle aftener var det blevet så sent, at bageren 

Eigil var startet i bageriet, så gik hun over kirke-

gården ned til bageriet med bestillingen til næste 

dagen! Kommet op ad trappen skulle hendes fød-

der have et velgørende fodbad, mens hun fik en 

lille cigar. Det har været efter gilder, at Inga har 

fundet hende sådan, faldet i søvn i stolen med ci-

garen. Et under - stadig ifølge Inga - at kroen al-

drig gik op i røg!  

 

Da kroen blev solgt til mig i 1983, virkede Ellen 

slidt op; men altid glad og i godt humør, når jeg 

så hende, og hun påstod, at hun var så glad for, at 

jeg skulle overtage. Til trods for det, sad hun på 

sin faste plads i køkkenet og græd, da papirerne 

blev skrevet under i den store sal. Hun var ikke i 

stand til at deltage og havde brug for at styrke sig 

med en Gammel Dansk.  

 

Fra Sønderholm flyttede Ellen og Buus til Hade-

rup, hvor deres piger boede, og hvor de med 

tanke på deres pensionering havde købt et hus. 

Ellen døde i 1993 og Buus i 2000. Begge ligger 

på Kirkegården i Haderup.  

Ovenstående er fortalt mig af datteren Anni og 

hendes mand Ib, billederne er affotograferede af 

deres fotoalbum og fra scrapbøger. 

 

Margot Pichler 

     Her er der dækket op til fest på Sønderholm Kro. 

Et af mange hold serveringspersonale på Sønderholm Kro.  

Grethe Ravn, Anni Jensen (datter), Birthe Damborg, ukendt, 

Grethe Hove og ukendt. Ellen og Lars Buus Jensen forrest. 
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Niels Østergaard - et dejligt menneske 

 

Niels Østergaard er en person, der ofte stødes på 

i lokalhistorisk sammenhæng. 

Her har datteren Grethe Hove Jensen, som sup-

plement til historien om den lokale slægts- og 

egnshistoriker, beskrevet Niels, far og bedstefar, 

der med sin solide og ærlige attitude favnede det 

lille hjem i Sønderholm. 

 

En dejlig varm sommerdag på Vistivej 9 i Søn-

derholm. Tidspunktet er ca. først i 1980’erne. 

Bassinet i haven er fyldt med vand. Haven er 

dejlig lukket. Indenfor hækken, og hækken 

rundt, er der et stort blomsterflor. Bedstemor er i 

køkkenet at traktere. Bedstefar sidder i den over-

dækkede terrasse med sin stråhat på hovedet, 

med sin kaffe og sine lige så uundværlige Cecil. 

Ja, altså, hvis han ikke lige er på sit kontor og 

skrive, imens børnebørnene hujer i haven, alt det 

de har lyst til, for så pludselig at forsvinde ned i 

grusgraven for at belejre legeredskaberne. 

 

Sådan var det. Der var tryghed, glæde og sam-

menhold hjemme hos Bedstemor og Bedstefar, 

hvor der var plads til søskendesammenkomster, 

til fødselsdage og andre fejringer. 

 

Bedstefar alias Niels Østergaard, var fundamen-

tet i vores hjem; stille, rolig og stabil. 

 

Mor og Niels mødtes i en sen alder. Jeg var ni år 

og jeg var den yngste af tre søskende. Vi boede i 

Farsø på det tidspunkt, og Niels og mor lærte 

hinanden at kende gennem cykel-Niels og Sigrid 

Christensen, der boede på hjørnet af Nibevej og 

Tylervej tilbage i 1959, og snart kørte Niels den 

lange vej til Farsø for at besøge os. Og pludselig 

en dag, gik vejen til hans arbejde modsat –  

nemlig fra Farsø. Kærligheden havde slået  

rødder, og Niels var flyttet ind.  

Min søster Jytte og jeg gik af og til - ham i 

møde, når han kom hjem fra arbejde. Så fik vi  

turen tilbage i bil. Jo, vi var fornøjede. Det næste  

 

 

fælleshjem blev i St. Restrup, i en rødstensvilla 

overfor Andelsmøllen, der dengang var i fuld 

drift, hvor landmændene fik kværnet deres korn. 

Nu var der ikke langt til arbejdet i Skalborg. Vi 

flyttede senere ud på Rimmen, hvor vi boede, 

mens der blev bygget et hus på Vistivej 9 i Søn-

derholm. Dengang hed vejen Kornblomstvej.  

 

Niels arbejdede som jernbinder på Nordjysk 

Spændbeton i Skalborg. Et arbejde han bestred 

gennem 15-17 år, og hvor han bandt jern uden-

dørs, i al slags vejr, til broer og større byggerier, 

hvilket gjorde, at han tidligt fratrådte arbejds-

markedet. Kroppen var slidt op, men det var ho-

vedet ikke, og han engagerede sig i forskellige 

områder; i Menighedsrådet, samt i slægts- og 

egnsforskning. På et tidspunkt havde han også et 

aftenskolehold, hvor han underviste i Gotisk 

skrift. Interesserne var mange. For ikke at 

glemme hans have, hvorfra der blev delt stiklin-

ger og frø ud til de blomsterglade naboer og ven-

ner i sommerens løb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egns- og slægtsforskning tog sit tag i Niels, og 

lidt efter lidt fik han opbygget sit eget arkiv der-

hjemme. De vigtige papirer og dokumenter blev 

opbevaret i et stålskab med nøgle til. Det var ene 

hans notater. Det var hans guld, der ikke måtte 

forgå! 

 

Mor og far, Valborg og Niels Østergaard. 
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Med Slægtsforskning bidrog han til, at alle i fa-

milien, på kryds og på tværs, fik udredt deres 

aner. Det var et kæmpearbejde, og ingen af os 

kendte til værket, før værket var færdigt. Og det 

var en glad Bedstefar, der overrakte forskningens 

resultat. Og for os, der modtog den, var det en 

stor gave. 

 

Niels Østergaard var en af kræfterne bag lokalhi-

storisk forening. Og det, jeg nu er gjort bekendt 

med er, at han har registreret historien over hver 

ejendom i Sønderholm - fra matriklens registre-

ring, dets ejerskab, bygninger, afhændelser, gæld 

og alt andet fra logbøger, og det hele blev koblet 

sammen til en historie om stedet. Den store inte-

resse udmøntede sig i, at han udgav bogen “Om 

gårdene i Sønderholm”. 

 

Når han skulle på Landsarkivet i Viborg, var han 

vel forberedt hjemmefra. Der var nedskrevet, 

hvilke oplysninger, han søgte, så han vidste, 

hvilket materiale han skulle bede arkivaren om. 

Han stod tidligt op, og madpakken blev smurt og 

den kom, sammen med termokanden, i tasken. 

Så afsted med første rutebil til Aalborg, og herfra 

med toget til Viborg, for derefter at stå i kø for at 

komme ind, når Landsarkivet åbnede, for det var 

vigtigt at få den bedste plads.  

Han tog først hjem igen, når arkivet lukkede, 

men så havde han også, med sig, et bjerg af nota-

ter at holde styr på efterfølgende. Det var en lang 

og hård dag, som var lettere dengang, han, de 

første år, selv kunne køre turen. 

De notater han gjorde på arkivet, var ikke kun til 

eget brug, for han var god til at notere brugbare 

oplysninger til de steder, andre manglede. Han 

var fantastisk til at huske, så han vedhæftede sine 

notater, til glæde for andre forskere. 

 

Vi tre søskende, Per, Jytte og jeg, Grethe, fik en 

far, hvis liv bestod af solid omsorg for det, han 

havde kært. Han var en tålmodig Bedstefar over-

for børnebørnene, og for børn på Vistivej forblev 

han også deres Bedstefar. Han var en ordholden 

mand, og da et barnebarn i sin naive tankegang 

spurgte ham: 

”Bedstefar, hvornår dør du?” svarede Bedstefar: 

”Jeg dør ikke, før I er gamle nok til at bære.” 

Det holdt han også. Et langt indholdsrigt liv er 

svært at beskrive så kort, men det er gjort i  

respekt for et dejligt menneske. 

 

Med venlig hilsen Grethe Hove Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi tre søskende; Jytte, Per og jeg, Grethe, 

og vores mor Valborg Østergaard. 

Fotografi fra 2003. 

 

Niels’ familie stående fra venstre: Niels, Bess, Max, Thomas, Kirsten, 

Ukendt gæst, Johanne, Frederik og Grethe. 

Siddende fra venstre: Karen Helene, Niels’ mor Marie og Astrid.  

Deres søster Nanna var ikke til stede. (Niels levede fra 1918-1996) 
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Transformatoren i Drastrup og lidt om mursten fra Frejlev

 

Lokalhistorisk forening har sat sig for - kort at 

beskrive, hvilke transformatorstationer, der 

stadig står i vores område. Ole Toft fra Drastrup 

får hermed ordet: 

 

Transformatoren her i Drastrup havde oprindelig 

sin egen matrikel lige op ad gården. Det var et 

langt stykke jord, som dengang blev beplantet 

med en række træer. Vi har stadig en blodbøg 

stående, og resten er groet så meget op, at man 

næsten ikke kan se tårnet mere. Selve transfor-

matoren blev nedlagt, før jeg købte gården, og vi 

har derfor kun benyttet tårnet til diverse opmaga-

sinering af bl.a. havemøbler om vinteren. At vi 

også har haft besøg af ugler og flagermus, har de 

store klatter ekskrementer bevidnet, når vi finder 

møblerne frem om foråret. De sidste 4-5 år har 

der dog desværre ikke været flagermus i tårnet. 

 

Jeg købte gården her i Drastrup på Nibevej 132 i 

1985. Før det boede vi, min kone, jeg og tre 

børn, i Hadsund ved Lindenborg. Det var Bøgh 

Christensen, som havde boet her en menneskeal-

der før os, og han var i øvrigt en af de tre brødre, 

som alle boede her i byen. 

Det er lidt pudsigt at tænke på, at vores stuehus 

engang i 1880’erne, blev bygget op fra grunden 

af Teglværkets ejer i Frejlev.  

 

Jeg ved ikke om historien er helt korrekt, men 

jeg er blevet fortalt, at denne ejer af værket var 

ked af, at hans grågule mursten ikke blev benyt-

tet i så stor en udstrækning, som ønsket, og han 

derfor opkøbte de to gårde i Drastrup; Carl Møl-

lers, som var bror til Bøgh Christensen, hvor 

Henning Klitgård bor i dag på Nibevej 146, og så 

vores her på Nibevej 132. Han skulle så, efter  

sigende, vælte de gamle oprindelige stuehuse, for 

at opbygge store og flotte bygninger, der står den 

dag i dag.  

Og så må man heller ikke tro mig, når historien, 

lidt tragisk, fortæller, at netop købet og byggeriet 

af husene medfulgte, at firmaet efterfølgende 

måtte lukke. 

Jeg er fascineret af både de sirlige mønstre under 

taget og de specielle sålbænke, vores stuehus er 

dekoreret med. Og det er skønt at vide, at mur-

stenene blev bearbejdet langs med Ny Nibevej, 

og at søen, hvorfra leret blev hentet, vist er der 

endnu. 

Ole Toft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gården, Landkjærgaard, Nibevej 132 i Drastrup, hvor transformatoren tydeligt ses 

nederst til højre. Luftfotografiet er fra år 1954. 

 

Øverst: 

Landkjærsgaar-

dens mursten fra 

Frejlev Teglværk 

Til venstre: 

Transformatoren i 

Drastrup. 

Foto 2021.  
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Arrangementer 2022 

 

Generalforsamling i Frejlev Kirkecenter.  

Onsdag den 9. 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, som omtaler arrangementet. 

 

Forårstur til Johannes V. Jensen og  

Thit Jensen Museet i Farsø, Søndergade 48, 

onsdag den 30. marts. kl. 14.00.  

(Obs tidspunktet er om eftermiddagen). 

Vi forsøger nu igen efter princippet; alle gode 

gange tre, at få arrangeret en udflugt til museet. 

Her vil der være en guidet rundvisning i de 

nyrestaurerede bygninger, og entre, kaffe, brød 

og guide koster 50 kr. pr. person.  

Tilmelding inden den 23. marts. Der er mulig-

hed for samkørsel fra Frejlev kirke kl. 13.00.  

Vi mødes ved kirkens P-plads v. Kirkecentret, 

Verdisvej 4. 

 

 

Sommerudflugten går til Nationalparken  

Rebild Bakker - Rebildvej 25a, onsdag  

den 25. maj kl. 19.00.  

Her vil der være en guidet rundvisning i  

området, og aftenen slutter af i traktørstedet  

Top Karens Hus - med kaffe og brød.  

Prisen pr. deltager er 50 kr.  

Tilmelding skal ske inden torsdag den 18. maj. 

Der vil være mulighed og samkørsel fra  

Sønderholm kirke kl. 18.15. 

 

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 12. november kl. 14-17.  

Kom og se arkivalier og anden lokal historie. 

Medbring gerne billeder og arkivalier og få en 

fantastisk oplevelse over en GOD kop kaffe. 

 

 

 

Mailadresse:                       lokalarkiv.sonderholm@gmail.com 

 

Hjemmeside:  lokalarkiv-sonderholm.dk 

 

Arkivets adresse: Stadionvej 2 i Sønderholm skolegård, 9240 Nibe.  

 

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

                        Du er velkommen på et andet tidspunkt - efter aftale med et bestyrelsesmedlem. 

 

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

 

Pris                                       Medlemsskab: 80 kr. pr husstand pr. år. 

 

Beløbet – 80 kr. skal betales inden 1. jan 2022 enten via:  

 

a) MobilePay: 52609216 til kasserer, Flemming Gravesen 

 – markeret med navn og adresse på medlemmet.  

b) Kontant betaling til et bestyrelsesmedlem. 

c) Konto-overførsel: 9296 konto 241 02 06601. 

mailto:lokalarkiv.sonderholm@gmail.com

