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Forord
Historisk Samfund for Skive og Omegn fylder 100 år
Den vågnende interesse for lokalhistorie førte for 100 år
siden til oprettelsen af ”Historiske Samfund” mange ste
der i Danmark, således også på Skiveegnen, hvor Histo
risk Samfund for Skive & Omegn blev stiftet på et møde
den 11. december 1908 i Den nye Borger- og Håndvær
kerforening i Skive.
Samfundet ville fra sin start arbejde for to opgaver, at
skabe et museum for egnen og udgive en lokalhistorisk
årbog. Den første opgave blev løst i 1910, hvor Skive
Museum blev oprettet. I løbet af 1930’eme fik en muse
umskomite indsamlet midler til opførelsen af Skive Mu
seum. Museet blev indviet i 1942 og organiseret som en
selvejende institution, hvor Historisk Samfund fik en
fast bestyrelsesplads.
De lokalhistoriske artikler blev og bliver udgivet i ”Ski
vebogen”, der bortset fra et enkelt år er udkommet siden
1909. Blandt de flittige redaktører kan nævnes forfatte
ren Jeppe Aakjær, godsejer, dr. phil. Gudmund Schütte,
Otto L. Sørensen, byarkivar Svend Mortensen, Elsa
Steen Sørensen og i de senere år overlærer Rud Kjems
og arkivar Niels Mortensen.
Rigtig mange mennesker, der holdt af deres egn, har
gennem de mange år bidraget i artikler med væsentlige
skildringer af livet her, og mange trofaste abonnenter
har købt bogen år efter år, således at vi kan fastholde et
oplagstal på 1.200 eksemplarer.
Mange mennesker møder også flittigt op på vore årlige
Historiske vandringer i Salling og Fjends. De har været
gennemført hvert år siden 1955.

To af vore tidligere redaktører vil blev fejret i forbindel
se med 100 års jubilæet, nemlig Jeppe Aakjær og Otto
L. Sørensen. Den første ved et arrangement i Krabbes
holm højskoles smukke rokoko-riddersal. Det sker den
11. december 2008, hvor universitetslektor, Aakjærkenderen Johs. Nørregaard Frandsen vil holde et foredrag
om ”Jeppe Aakjær som lokalhistoriker”. Alle vil være
velkomne til dette jubilæumsarrangement, der også vil
indeholde et musikindslag med rokokomusik bl.a. af
Bellmann.
Otto L. Sørensen hædrer vi med udgivelsen af denne
bog. Arkivar Niels Mortensen fortæller om ham og hans
indsats for Historisk Samfund for Skive og Omegn, og
bestyrelsesmedlemmerne har bidraget ved at udvælge
billeder og skrive billedtekster. Otto L. Sørensens foto
grafier fortæller interessant og giver på bedste vis glimt
af vor egns historie i perioden 1870-1970.
Jubilæumsbogen har kun kunnet udgives takket været et
rundhåndet tilskud fra Skive kommunes udvalg for Kul
tur-, Erhverv-, Fritid- og Turisme, samt støtte fra en
række virksomheder, pengeinstitutter, forretninger og
foreninger, som har tegnet støtteannoncer. Vi siger tak
til Skive kommune, til annoncørerne og til fhv. marke
tingschef Knud Møller Jensen, Skive, der påtog sig at
tegne annoncerne.
Poul Tolstrup
Formand for Historisk Samfund for Skive & Omegn

Skive 1870-1970

Skive 1870-1879

Skive, set fra øst ca. 1870.
Fotografiet er taget af malermester J. Mortensen, der var den første fastboende portrætfotograf i Skive,
hvor han var aktiv fra 1860 til 1873.
Fotografiet viser Skive, set fra den nuværende Brårupgade. I forgrunden ses det endnu ubebyggede Øster
bro med de tre broer over de tre åløb, der gennemskår deltaet ved GI. Skivehus, forrest Lilleå, i midten
Gammelå og bagerst Storå.

Broen over Skive Å ca. 1875.
Fra venstre ses et hjørne af GI. Skivehus, Østertorv, acciseboden eller bomhuset (Østertorv 9) og bag det
Rådhuset.

Haven ved Skive Apotek, der lå på hjørnet af Slotsgade og Søndergade ca. 1865.
Fotografiet er det ældst kendte fra Skive. I haven sidder apoteker N. Nielsen (apoteker i Skive 1847-1868)
og hans hustru ved havebordet, mens deres to døtre kikker ud af vinduerne på første sal.

Unge Skive-handelsfolk ca. 1872.
Bagerst fra venstre kommis Jens Buemann, der i 1876 købte en lille manufakturforretning, som han drev
frem til at være byens største, derefter købmand Andreas Sørensen, der i 1870 havde forpagtet Thomas
Alstrups store købmandsforretning, som han senere købte (i øvrigt blev han far til Otto, der lægger navn til
denne bog) og til højre en ukendt.
Forrest sidder Madsine Sørensen (husholderske for Andreas Sørensen), fru Buemann og en ukendt.

Skive 1880-1889

Skive, set fra øst ca. 1881.
Fotografen står på den nuværende Brårupgade og fotograferer den lille købstad på bakken. Der er endnu
kun opført et par huse på Østerbro-siden (Østerbro 1 og 3). På modsat side får man et godt indtryk af det
brede, oversvømmede ådelta, der adskilte Skive og Brårup, inden man i løbet af 1880’erne fyldte op og
bebyggede begge sider af Østerbro.
På Skive-siden ses fra venstre Skives første sygehus i Sønderbyen, GI. Skivehus, Østertorv, Rådhuset og
Gæstgivergården (det senere Hotel Royal).

Jernbaneterrænet ved Skive Banegård omkring 1880. Hovedsporet ses til højre. Sidesporet fører hen til
rampen, hvor der blev losset af og på. Banegården opførtes i starten af 1860’erne ved Viborgvej på et are
al, som tidligere havde ligget hen i eng. I baggrunden ”byen på bakken” med Vor Frue Kirke og byens
mølle stikkende op.

Østertorv i 1880’eme.
Til venstre ses Slotsgade. I midten ses det rhombe-formede hus mellem Slotsgade og Thinggade. Her var
der oprindeligt værtshus eller gæstgiveri, senere, i 1930’erne, fik Mads Søndergaards herreekviperingsfor
retning adresse her. Huset brændte i 1964, hvorefter det blev revet ned og erstattet med det såkaldte ”glas
hus”. Til højre ses Thinggade, som endnu ikke er helt bebygget. For enden af gaden ses Adelgade 10.

Et sjældent kig indenfor i Vor Frue Kirke ca. 1885. Fotografiet viser kirken, før kalkmalerierne på hvæl
vingerne blev fundet. Det skete i 1887, hvor en arkitekt i forbindelse med undersøgelser af, om det var
muligt at udvide kirken, opdagede, at hvælvingerne var udsmykket med en af Danmarks mest velbevarede
samlinger af kalkmalerier. Opdagelsen reddede kirken fra en formentlig hård skæbne, for ifølge planerne
ville der stort set intet blive tilbage af den gamle middelalderkirke. Prædikestolen blev i 1898 flyttet til den
nye Skive Kirke. Altertavlen, der er malet af ”Skive-maleren” Christen Dalsgaard, er for længst taget ned
og befinder sig i dag på Skive Kunstmuseum.

Lærerinde, frk. Olesen, med eleverne i sin pogeskole for piger ca. 1880. Fra venstre ses: Louise Alstrup
(nr.l), lærerinde frk. Olesen (nr. 3), Jenny Alstrup (nr. 4) og Alfhild Faber (nr. 7). Frk. Olesen havde poge
skole, d.v.s. skole for de yngste piger, på hjørnet af Nordbane vej og Nørre Allé. Foto: Berhard Vorbeck.

Fire herrer fotograferet af N. Jepsen midt i 1880’eme. Fra venstre: bogholderen hos Dige & Buemanns
Trælasthandel, tolder Tolderlund, jembaneassistent Hansen og hotelejer Skytte, ejer af Skyttes Hotel på
Østerbro (senere kendt som Grand Hotel). Foto: N. Jepsen.

Skive, fotograferet fra Krabbesholm Skov i 1898.
I forgrunden til venstre ses engen ved Skive Å med Østerbro og jernbanen til havnen og Nordsalling.
På bakken ligger den lille Skive by med knap 5.000 indbyggere. Til venstre ses Sønderbyen, derefter Vor
Frue Kirke, Skive Kirke, bykernen og til højre Skive Mølle.

Et af de ældste fotos fra Skive Havn, taget i 1890’erne.
Til venstre ligger skonnerten ”Hjalmar” af Nykøbing Mors ved vestkajen. Bag optrækkerstedet i midten
ses havnefogedkontoret. Til højre ligger DFDS’ rutebåd, dampskibet ”Fylla”, der sejlede i fast rutefart på
Limfjorden, ved havnens pakhus.
Skive Havn blev taget i brug i 1869. Den blev anlagt på lejet jord ved Krabbesholm efter en flere årtier
lang debat, hvor Skive byråd uden held forsøgte at få havnen anlagt helt oppe ved byen ved Østertorv,
hvor der allerede var en lille anløbsbro. Havnebassinet, der blev udvidet i 1902-03, er i dag stadig i brug.

Østertorv før bilernes tid. Folk kan i ro og mag færdes på gadens toppede brosten, hvor der kun i ny og næ
dukker en hestevogn op. Byen er flagsmykket i anledning af Chr. IX og dronning Louises guldbryllup i
1892. Til venstre ses en af tidens store købmandsgårde, Stillings Gård. Den blev revet ned i 1957 for at
give plads til Søndre Boulevards indføring i Østertorv. Ejendommen ved siden af med det karakteristiske
runde hjørne overlevede. Foto: Niels Jepsen.

Til højre banegården Skive Nord, indgangsporten til Skive-Glyngøre banen, som blev indviet i 1884. Alle
rede året efter stod Nordbanerestaurationen (t.v.), senere omdøbt til Nordstjernen, parat til at modtage
gæster. Som det fremgår af billedet, der er fra 1890’eme, var hjørnet mellem Nordbanevej og Ågade på
det tidspunkt den bare mark. De følgende år gik det dog stærkt, og kort før 1910 var omtrent hele området
bebygget.

Frederiksgade, set mod Holstebrovej, i slutningen af 1890’eme.
På venstre side ses først Frederiksgade 3 (med mønster af glasserede mursten). Lidt længere oppe ad
gaden ses Frederiksgade 7, der endnu kun har en etage.
På højre side ses Frederiksgade 6 (med trappen langt ud i fortovet), hvor kæmner og bankdirektør Thomas
Alstrup boede. Her var der både kommunekontor og kontor for Salling Bank! Derefter ligger Den nye
Borger- og Håndværkerforenings bygning, Frederiksgade 8, og isenkræmmer Th. Brandts lange lave byg
ning, der oprindelig var opført som Skives første beskedne jernstøberi.

I 1893 opførtes Skive Andelsmejeri i den nordlige udkant af Skive - nemlig på Ny Skivehus’ mark i Skive
Landsogn (i dag Thomsensgade). Initiativet til oprettelsen af mejeriet blev taget af den 22-årige gårdejer
og fhv. løjtnant Carl Hansen, Vinde Vestergård. Med afsæt i mejeriet gjorde Carl Hansen i de følgende år
karriere indenfor andelsbevægelsen, og efter 1900 blev han folketingsmand og senere fra 1911 til 1940
redaktør af Skive Folkeblad.

Et kik ned gennem Vestergade i slutningen af 1800-tallet. Huset yderst til højre tilhørte den senere sløjfede
husrække langs Kirkegade. Ved husenden ses indgangen til Reberbanen, der førte ned til Sønderbyen.
Bemærk fotografens skygge!

Vor Frue Kirke ca. 1895, kort tid før, Skive Kirke blev taget i brug i 1898.1 den forbindelse blev Vor Frue
Kirke næsten tømt for inventar og omdannet til ligkapel. Uret blev også taget ned og solgt til ejeren af
Krabbesholm.
Til venstre ses kirkegårdsgraverens udsalg af brugte gravsten. Adgangsvejen til kirken og kirkegården
blev der ikke gjort meget ud af!

Skive kirke under opførelse. Kirken er set fra vest, og bag den titter tårnet på Vor Frue Kirke frem. Sidst
nævnte var med tiden blevet for lille, og i starten af 1880’eme overvejede man to mulige løsninger: at gøre
den gamle kirke større eller bygge en helt ny kirke. I 1887 undersøgte en arkitekt Vor Frue Kirke med hen
blik på en udvidelse. Derved afsløredes det, at der under kalken i hvælvingerne gemte sig værdifulde kalk
malerier. Det betød, at planerne om en udvidelse af kirken måtte skrinlægges. En ny kirke måtte altså byg
ges, men her stillede økonomien sig i vejen. Problemet løste sig imidlertid, da den velhavende apoteker G.
Norgaard trådte til som mæcen. Nu blev forskellige placeringer overvejet. Valget faldt på Mølletoften klos
op ad den gamle kirke. Det var set med nutidens øjne en uheldig placering, der og røbede manglende pie
tet for byens ældste bygning. Opførelsen af den nye kirke begyndte i 1896, og to år senere stod den fær
dig. Bemærk, at der øverst på spiret, 37 m overjorden, ”står” en mand på hænder. Billedet er imidlertid et
falsum. Ganske vist udførte tømrer Morten Christensen den spektakulærer håndstand, men det var før,
fotografen nåede frem. Fotografen klarede situationen ved at indridse en lille mandsfigur på sin glasplade.

Sangforeningen ”Lyren” 1896. Forrest fra venstre: Peter Sørensen (fra Skivehus, senere Pierre Sorensen,
Algier), Svend Kielgast og Frederik Chr. Kielgast.
Bagerst: Holger Riis (søn af vinhandler Riis), Johannes Fugl (søn af ingeniør Fugl, ejer af Krabbesholm),
Rudolf Tethschner (tilsyneladende korets dirigent - han blev senere direktør for regimentsmusikken i
Viborg), Jean Overgaard, Chresten Sørensen (fra Skivehus) og Valdemar Riis (endnu en søn af vinhandler
Riis). Foto: Carl Christensen. 1896.

Ungpigeklubben ”Jonas’ Mor’s Ungdomsveninder” 1891. Klubben var en af flere for borgerskabets unge
døtre, der her kunne mødes og slå ventetiden, til de kunne blive gift, ihjel med sømmelige ting som hånd
arbejde og boglige sysler.
Fra venstre ses: Louise Fuge, Helga Henckel, Anna Boserup, Anna Berthelsen, Marie Glud, Agnes Olesen
og Misse Jacobsen. Foto: Carl Christensen.

To stolte håndværkere, formentlig brødre, fotograferet i 1897: bødkerlærling Waldemar Kristensen (til
venstre) og slagterlærling Lauritz Kristensen. Normalt trak folk i deres bedste skrud, når de gik til fotogra
fen for at få taget deres portræt, så portrætfotografier af folk i arbejdstøj er sjældne. Måske er den begiven
hed, der skulle mindes, Waldemars svendestykke, dritlen, som han står så selvbevidst ved?

Teatersalen har gennem tiderne dannet ramme om mange basarer, når der skulle samles penge ind til et
eller andet godt formål. Det var det bedre borgerskab, der stod for disse arrangementer og sørgede for
underholdningen mm. Ved en basar afholdt i slutningen af 1890’erne optrådte dette fint udklædte tyrolerensemble, der set fra venstre bestod af: fru Peter Holst, frk. Jenny Alstrup, malermester C. Olesen, med
citar, konditor Peter Andersen, med mandolin, en ukendt og Dorthea Kring. Foto: Martin Jensen.

Skive var som andre byer rig på småforeninger i slutningen af 1800-tallet. Én af de mere specielle var
Æstetisk Forening, hvis medlemmer her er fotograferet i Hotel Royals have - på et højst usædvanligt tids
punkt, nemlig kl. 4 om morgenen. Det fine selskab var samlet for at tage afsked med to medlemmer. Fra
venstre: Edvard Bang, Julius Kielgast, Georg Nielsen, H. Bering, Carl Frandsen, Anders Alstrup, A.
Jensen, Vilhelm Ring, Frederik Levison, Alexander Jensen, Albert Dige og kommis Winkel.

1800-tallets foreninger havde næsten altid ”lokale” hos en restauratør, hvis de da ikke var så velhavende,
at de som f.eks. Den nye Borger- og Håndværkerforening havde råd til at bygge selv. Her ses ”Handels- og
Kontoristforeningen”s medlemmer, fotograferet i slutningen af 1890’erne i haven til værtshuset ”Børsen”,
der havde lokaler på hjørnet af Adelgade og Slotsgade. Bygningen blev revet ned efter en brand i 1903 og
erstattet med kreaturhandler Frederik Blom Wiborgs nye ”Børsen” i flere etager, tegnet af arkitekt Erik V.
Lind, Skive. På dette tidspunkt var ”Handels- og Kontoristforeningen” nedlagt. Det skete i 1902.

Medlemmer fra Skive Cycleklub kørte i 1891 en tur til Viborg og blev fotograferet ved starten i Skive, der
forgik fra pavillonen i Liselund Plantage. Plantagen blev ofte brugt til møder og fester i Skive, indtil det
blev muligt at få adgang til Anlæget og Krabbesholm Skov. Skive Cykleclub blev stiftet i 1889, ret kort tid
efter, at den første cykel kom til Skive. Klubbens formand, maufakturhandler Jean Sachs, havde sine to
børn med på turen. De ses på fotoet som nr. 2 og 4 fra venstre. Jean Sachs selv, med kalot, er nr. 5 fra ven
stre. Foto: N. Jepsen.

I□
Skyttes Hotel på Østerbro ca. 1900. Hotellet blev opført i midten af 1880’erne ved Lilleå, der løber under
broen i forgrunden. Hotellet blev også kaldt for Jernbanehotellet på grund af beliggenheden tæt ved Skive
Hovedbanegård ved Viborgvej. Senere igen fik hotellet navnet Grand Hotel.

Den første Brogård ved Østertorv i 1904. Kort tid efter blev bygningen nedrevet, og 1905-1906 rejste sig
på samme sted den nuværende Brogård. Forgængeren blev sandsynligvis opført i slutningen af 1600-tallet
af en farver i Nørregade. Han ville som følge af sin virksomheds behov for vand gerne nærmere åen og
byggede derfor på Østertorv.

Familien Dige med venner på konsul Albert Diges altan i Brogården. Altanen vendte ud mod Ågade, og
selskabet er fotograferet i færd med at tilkaste det forbikørende kongepar, Frederik VIII og dronning Loui
se, blomster. De kongelige besøgte Skive den 7. august 1908. Det var i anledning af det samme kongebe
søg, at der byggedes et udsigtstårn i skoven, og at Dronning Louise vej fik sit navn. Foto: C. Hadrup.

Et kik ned ad Slotsgade mod Østertorv med den nyopførte Brogård ca. 1905. Bag plankeværket til højre
gemmer sig Apotekerhaven. Skive Apotek, senere omdøbt til Løveapoteket, lå dengang øverst til højre i
gaden, men bygningen blev revet ned, da det nye posthus opførtes. Nedenfor plankeværket ses Sønderby
ens Tværgades udmunding i Slotsgade.

Sønderbyen i begyndelsen af 1900-tallet. Et beskedent bykvarter med smalle gader og små huse - et kvar
ter med en egen stemning, som fotografen meget godt har formået at indfange. Billedet viser Søndergade
og Reberbanen, der svinger mod vest efter den høje bygning med gavlen til gaden.

Postkortene fra tiden viser det nye Skive - det Skive, man var stolt af og gerne ville sende ud i verden men de giver ikke et dækkende billede af Skive omkring 1900. Her ses madam Zetlitz i gården til Sønder
gade 7 på hjørnet af Søndergade og Sønderbyens Tværgade. Hun står ved brønden, hvor huset fik vand fra.
Desværre sivede der uhumskheder fra latriner og møddinger m.m. ned i vandet, og resultatet blev epide
miske sygdomme som tyfus, der ofte florerede i Skive for 100 år siden. Den sidste alvorlige tyfusepidemi
ramte Skive i 1909 med hundredvis af smittede.

Et kik ned gennem Vestergade ca. 1905. Det middelalderlige Skive lå omkring gaderne Reberbanen og
Vestergade og i området, hvor senere Sønderbyen voksede frem. De sidste rester af det middelalderlige
Skive gik tabt ved en voldsom brand i 1749. Bybrande har i det hele taget været byens skæbne, hvorfor
den i modsætning til så mange andre købstæder mangler gamle huse. Til venstre ses Hotel Skandinavien
med nu forsvundet tårn og spir, derefter ”kurvemagerens” hus, opført efter den sidste store bybrand i 1749
og nedrevet i 1982. Til højre ses posthuset, som flyttede til Postgården i Torvegade i 1905.

Gregershus, Adelgade 7, er tegnet af gasværksbestyrer Isidor von Essen, Skive Gasværk. På adressen lå
tidligere konditor Harders gård, som blev revet ned i 1898 for at give plads til Gregershus. Det fine hus
blev opført af trikotagehandler og -fabrikant Gregers Hansen i en periode, hvor tiderne var økonomisk
gunstige. Velstanden kom bl.a. til udtryk i husets udsmykning, bl.a. de to tårne på karnapperne, der nu er
fjernet, og cementfriseme under førstesalsvindueme. En enkelt frise - den forreste - er bevaret. Foto ca.
1905.

Toppede brosten og gående trafik. Den motoriserede trafik havde endnu ikke erobret gaderne. Fotografiet
er taget fra krydset midt i byen og hen ad Nørregade ca. 1908. Til venstre ses en af byens mange bydrenge
med sin trækvogn. Rækværket til højre skulle stoppe heste, der løb løbsk ned ad Frederiksgade, inden de
brasede ind i den lille butik på hjørnet af Østergade og Nørregade!

^.Riye—>-

Østergade med Hotel Royal og Posthuset

Et kik fra krydset midt i byen ned ad Østergade ca. 1908.1 baggrunden ses Postgaarden på hjørnet af Tor
vegade og Østergade. Den ret imposante bygning var opført i årene 1905-06, og her holdt postvæsenet til
frem til 1937, hvor det nye posthus opførtes ved Slotsgade. Til venstre ses Hotel Royal og til højre Olesens Gaard. Begge disse byggerier måtte senere lade livet.

I 1903 fik Skives to store hotelier, Jacobsens Hotel (senere Royal) i Østergade og Skyttes Hotel (senere
Grand) på Østerbro hård konkurrence fra det nyopførte Hotel Phønix på hjørnet af Østergade og Brogårds
gade. Hotel Phønix fungerede som hotel indtil Anden Verdenskrig, hvor det blev overtaget af den tyske
værnemagt i Skive. Efter krigen benyttedes det tidligere hotel til boliger for husvilde, og i begyndelsen af
1950’eme overtog Skive kommune bygningen, som blev ombygget til kommunekontor. I sommeren 2006
blev bygningen nedrevet, og i dag er der parkeringsplads på grunden.

Et kig ned ad Nordbanevej ca. 1905. Til venstre ses en del af vinhandler, støbegodsforhandler, forsikrings
agent, skind- og hudehandler, vognmand m.m. Cort Traps forretning. Til højre ses Skive tekniske Skole
fra 1891. Da bygningen blev opført, var det Skives højeste og flotteste - et godt eksempel for lærlingene
på, hvordan man burde bygge. For enden af gaden ses Nordbanevej 14 med en af de næsten obligatoriske
købmandsforretninger på hjørnet.

Nørre Allé set mod nord ca. 1904. Bybilledet her har ikke forandret sig væsentligt. Afholdslogen til ven
stre blev opført i 1901 og fungerede som sådan til 1970’eme. I dag er der danseskole i bygningen. For
enden af Nørre Alle ses Norgaards Arbejderstiftelse. Den store bygning på højre side er også en stiftelse,
nemlig Arbejdersygekasseforeningens stiftelse fra 1890. De to stiftelser var beregnet for gamle arbejdsmænd og deres koner.

Skive-Glyngøre banen blev åbnet i 1884. Rejsetiden var på godt fem kvarter. Sammen med den nye jern
banestrækning fik byen også en ny banegård, Skive Nord, som opførtes nedenfor Nordbanevej. Ved
anlæggelsen af den nye station ophøjedes banegården ved Viborgvej til hovedbanegård. Her er Skive Nord
set fra jernbanebroen i Anlægget ca. 1905.

Nordbanerestaurationen, senere omdøbt til Nordstjernen, opførtes i 1885 for at betjene brugerne af den
nye banegård, Skive Nord. Her slapper personalet af i restaurantens have i en stille stund under Det jyske
Ungskue i 1901. To af personerne kendes - nemlig nr. 2: fru Kaastrup Olsen, og nr. 5: Sjørup Jørgensen,
der arbejdede på Skive Jernstøberi. Foto N. Jepsen.

Sommerstemning ved restaurant Rosenhøj ca. 1910. Indtil 1880 var Krabbesholm Skov lukket for offent
ligheden, men netop dette år lavede den nyoprettede ”Skovforening” en kontrakt med ejeren af Krabbes
holm, hvorved foreningens medlemmer mod betaling fik adgang til skoven. Senere opførtes der her en lille
pavillon, Enighedsvæm, hvor skovgæsterne kunne beværtes. I 1895 afløstes pavillonen af restaurant
Rosenhøj.

Sommeridyl ved stranden ved Krabbesholm ca. 1905. Stenene i forgrunden en del af den daværende havns
nordkaj. I baggrunden ses Krabbesholm med avlsbygninger. Herregården sang på sidste vers. I 1906 gav
den sidste proprietær op og solgte herregården med jord til et konsortium fra Nykøbing, der udstykkede
jorden og solgte bygningerne med havneområdet og Krabbesholm Skov til Skive Byråd. I 1907 solgte
byrådet bygningerne til forstander Axel Axelsen, Salling Højskole, som flyttede sin højskole hertil. Det
var bl.a. Krabbesholms smukke beliggenhed ved Skive Fjord, der fik Axelsen til at flytte til Skive. Den
udsigt forsvandt næsten fuldstændigt med anlæggelsen af nordhavnen i 1920’erne og især med opførelsen
af Skive Gasværk klos op ad Krabbesholms hovedbygning!

Krabbesholm Sanatorium blev etableret af Andelsforeningernes Sanatorieforening med den lokale folke
tingsmand og senere redaktør, Carl Hansen, som hoveddrivkraft. Sanatorieforeningen købte i 1904 den
nordlige del af Krabbesholm Skov, ca. 40 tdr. land. Allerede året efter stod det store, statelige sanatorium
færdigt. Placeringen i udkanten af skoven og tæt på fjorden var velvalgt, og tuberkulosepatienterne kunne
samle nye kræfter og fremme velværet ved lange spadsereture i de smukke omgivelser. Postkort fra
omkring 1907.

En af Skives første biler drøner ind ad Viborgvej ca. 1905 med købmand Knud Kielgast som chauffør og
O. Paludan-Seedorff som passager. I 1902 kørte den første bil gennem Skive. Det var så stor en begiven
hed, at Skives to aviser, Skive Avis og Skive Folkeblad, havde hver sin indbyrdes modstridende omtale af
begivenheden. I 1906 var der så mange biler i Skive, at der kunne stiftes en automobilklub.

Skive Kommuneskoles 4. b fotograferet i skoleåret 1908-1909 af C. Hadrup.
Forrest fra venstre: Jenny Jensen, Louise Kirk, Louise Probansky, Louise Landberg, Ester Andersen, Olga
Nørlev, Else Nyboe, Esther Christensen, Lillian Jørgensen, Mary Nielsen og Peter Sørensen.
Midterrækken: Kathrine Nielsen, Thorvald Hansen og Christian Hansen.
Bagerst: Betty Madsen, Peter Larsen, Poul Hansen, Emil Christensen, lærerinde, frk. Alma Thomassen,
Rudolph Christensen, Peter Dige. Anton Herskov, Aksel Madsen, Arnold Andersen og Valdemar Jensen.

Snedkermester Frederik Kloch, Møllegade 2, fotograferet med sine svende og lærlinge i 1901.
Forrest fra venstre: lærlingene Chr. Mehlsen, Morten Christensen, Th. Funder og Holger Mogensen.
Midterrækken: snedkermester Kloch, Niels Houmann, Laurits Larsen, Jens Jensen, sadelmager Jørgensen,
Nicolai Christensen, Carl Josephsen, Otto Christensen og Johs. Jacobsen.
Bagerst: Jensen, Heltborg, Niels Pedersen, L. Hansen, Johs. Pedersen og Valdemar Sørensen.
Adskillige af personerne på billedet blev senere selv snedkermestre i Skive.

Skive Teater, opført 1882, var en del af det kompleks, som Den nye Borger- og Håndværkerforening lod
opføre ved Frederiksgade. Her er teatersalen foreviget omkring 1905, hvor skuespillerne stadig optrådte i
gaslampernes skær. Salen blev ofte brugt til basarer, og det er en sådan, der gøres klar til på billedet. I nye
re tid har det været bragt i forslag at nedrive det gamle teater, hvilket udløste et ramaskrig i byen, og tea
tret overlevede. Foto: C. Hadrup.

Andespil, bankospil - kært barn har mange navne! - er en gammel fornøjelse på Skiveegnen. Her spiller
medlemmer af Skive Borger- og Håndværkerforening (se fanen i venstre hjørne!) andespil i foreningens
lokale ca. 1905, mens de nyder en stille øl. Det er bemærkelsesværdigt, at konerne ikke er med - det kom
de siden!

Den årlige grundlovsfest var tidligere en begivenhed med stor folkelig opbakning. Det var ingen undtagel
se i 1902, hvor en ukendt fotograf fangede stemningen på Rådhustorvet. Bygningen i baggrunden er syd
fløjen af den senere nedrevne Olesens Gård. Når der skulle holdes folkefester i Skive for 100 år siden,
mødte de deltagende foreninger med fane, og med fanerne i spidsen marcherede deltagerne gennem Ski
ves gader til Dyrskuepladsen, Anlæget, Krabbesholm Skov eller hvor festen nu skulle holdes. Så vidste
hele byen, at der var fest!

Som enhver anden købstad med respekt for sig selv havde også Skive i sin tid et fugleskydningsselskab
(stiftet 1897). Her traf det bedre borgerskab sammen - dog kun mændene. Skydekonkurrencerne var nok
vigtige, men selskabeligheden krydret med mad og drikke var nok det egentlige omdrejningspunkt. Sel
skabets medlemmer er her fotograferet i Krabbesholm Skov i 1908 af C. Hadrup. Han er selv med på bil
ledet og ses i anden række yderst til venstre. Så enten er fotoet taget med selvudløser, eller også har en
medhjælper trykket på knappen.

Garantselskabet Skive Folkeblads generalforsamling i 1907 i Hotel Royals store sal. Garantselskabet var
dannet året før. Et sådant i forbindelse med bladdrift var ikke set før og er i øvrigt heller ikke set siden.
Garanterne ejer avisen og udpeger bestyrelsen. For at sikre avisen et solidt fundament var der i vedtægter
ne indført et forbud mod at udbetale udbytte til ejerkredsen. Hjernen bag garantselskabet var Skivekred
sens folketingsmand, Carl Hansen, som få år senere blev avisens redaktør.

Skive 1910-1919

Et af Skives kendteste hjørner - hjørnet af Nørregade og Frederiksgade med guldsmed Melgaards urma
ger- og guldsmedeforretning. Guldsmed Søren Melgaard og en datter (?) ses i døren til forretningen. Ved
siden af urmager- og guldsmedeforretningen havde Søren Melgaard også agentur på Brandforsikringssel
skabet »Danmark«. Foto fra ca. 1910.

Grundstensnedlæggelse i 1912 til Skive Banks nye ejendom på hjørnet af Nørregade og Østergade. Frede
riksgade ses i baggrunden. Forrest står sagfører Bøttern, der nedlægger grundstenen, og murermester N.
Laursen. I baggrunden ses blandt andre: gdr. Jeppe Christensen, Vadum Møllegaard, bankdirektørerne Fre
derik Petersen og V. Müller, gdr. P. Lidegaard, Bønding, bankassistent Carl Vilhelm Møller Hansen
(”Kilometer-Hansen”), bankbogholder Th. Hestbech, bankassistent Einer Birch, bankbogholder Marinus
Mortensen, murer Peter Niemann, murerarbejdsmændene Thøgersen og Niels Nielsen, murermester Laust
Espersen og tømrer Lars Jensen.

I 1909 blev Skives første privatejede hus i to etager - enkemadam Pouline Halds bygning fra 1847 ved
siden af Skive Rådhus - ombygget til at rumme fiskehandlen, der hidtil havde foregået i fri luft på Torvet.
Man kan forestille sig ”duften” fra fiskene en varm sommereftermiddag, så der var gode hygiejniske grun
de til at flytte fiskehandlen indendørs. Søjlerne blev opsat i forbindelse med ombygningen, og de blev
bevaret, da fiskene i begyndelsen af 1930’erne blev afløst af byens offentlige toiletter - og de står der den
dag i dag, hvor bygningen rummer værtshuset ”Potten”!

Ejendommen Nørregade 22 omkring 1915, hvor Skives strøggade var godt pakket med små forretninger.
Hele fire var der, som det ses, på ovennævnte adresse, og tillige et møbellager i gården, tilhørende den
senere så berømte ”Kilde-Jacobsen”, der byggede restaurant Kilden i Ågade i 1932.

Et kig ned ad Frederiksgade fra ”krydset” ved Asylgade og Christiansgade. Til venstre ses ”Landmandsho
tellet” med udlejning af staldplads gennem porten. Ved siden af købmand C. Bruun Lassen og lige overfor
købmand P.C. Jensen. Der var ikke langt mellem købmændene i det gamle Skive! I bunden af gaden ses
Skive Banks nyopførte og monumentale bankbygning.

Skive Kommune erhvervede i 1906 den sydlige del af Krabbesholm Skov for at sikre borgerne adgang til
den eneste plet skov på egnen. Tidligere havde der kun været adgang for ”Skovforeningens” medlemmer,
som typisk tilhørte det bedre borgerskab. Efter erhvervelsen tog kommunen fast på at forskønne skoven
ved anlæggelsen af stier og småsøer mm. På fotografierne, som er taget omkring 1910, er man i færd med
at udgrave Svanedammen og anlægge vandrestier i skoven.

Torvehandlen i Skive var livlig i starten af 1900-tallet. Det var især grønsager, der blev falbudt. Her er
nogle af de handlende ”fanget” en septemberdag i 1912. Til venstre for manden med bismervægten står en
bror - gartner Jensen fra Hårby på Fyn - til fotograf C. Hadrup, der har taget fotografiet.

Brugsforeningen i Torvegade omkring 1915. Bag disken står uddeler L. Hansen og ekspederer. Skive og
Omegns Brugsforening var startet ni år tidligere under beskedne forhold i Nørregade. Den nye forretning
fik imidlertid vind i sejlene og flyttede i 1914 ind i de langt bedre lokaler i Torvegade 16. Her var der
brugsforening frem til 1967, hvor forretningen afvikledes til fordel for Kvickly i Asylgade.

I 1899 overtog den unge grosserer Michael Nielsen købmand Poul Hestbeks noget skrantende engros for
retning med kolonialvarer i Vestergade 10. Med ukueligt gåpåmod - han cyklede rundt i hele Midtjylland!
- lykkedes det Michael Nielsen at gøre sin forretning til Skives største. Her ses kontoret i Vestergade i
1912. Kommis Rasmus Sjørup Nielsen taler i telefon - og hovedbøgerne gør god gavn, når der skal skri
ves på maskine.

Skive-Lihme rutebilen blev nymalet omkring 1919. Arbejdet varetoges af malermester Anders Mogensens
værksted. Mogensen ses som nr. 4 fra venstre. Bemærk malernes påklædning med hvid skjorte, slips eller
butterfly. Det var kunstnere, ikke håndværkere!
I juli 1915 havde rutebilen afløst den hestetrukne dagvogn på Skive-Lihme ruten. Det var en klar forbed
ring. Dagvognen havde brugt 3-4 timer på turen til Lihme. Rutebilen kunne klare turen på en times tid.

Anders Haugaard, den lokale Jens Vejmand, i færd med at ”forvandle de hårde Sten til Brød“ på hjørnet af
Karolinegade og Voldgade omkring 1915. Bag Haugaard ses Vilh. Larsens købmandsforretning i
Karol inegade 5.

Hos Marie Nielsens vaskeri i Søndergade 19, ”Fransk vask og strygning”. Kvinderne er i færd med at stry
ge flipper, manchetter og skjortebryster, mens bypigen står parat til at bringe nyvasket og nystrøget vaske
tøj ud til en kunde. Foto ca. 1910.

Skive byråd havde allerede i 1901, gennem et tillæg til politivedtægten, taget højde for det nye transport
middel, bilens, fremmarch. I tillægget hed det, at bilerne ingen steder måtte køre hurtigere end 1 mil (7,5
km) i timen. Først i 1905-07 begyndte der så småt at dukke biler op i Skives gader. Fotoet her er fra 1913
og taget ved vinhandler Cort Traps garage på Nordbanevej. Udover at drive vinhandel havde Cort Trap
også drosche-kørsel. De stolte chauffører er Folmer Trap (tv.) og Julius Mikkelsen.

Skive Banegård, senere Skive Hovedbanegård, blev bygget ved Viborgvej i midten af 1880’erne. Her får
vi et kik ind i banegårdens fine restaurant omkring 1910. De to kvinder er restauratrice, frk. Eggert (tv.) og
servitrice, frk. Havnstrup. Selvom toget var langt hurtigere end hestevognen, var der stadig lange rejseti
der, og så kunne der nok blive behov for et måltid god mad eller en kop kaffe, mens man ventede på næste
tog.

11913 blev borgmester, by- og herredsfoged A. Hastrup forflyttet fra Skive til Svendborg. Han var Skives
sidste kongeligt udnævnte borgmester, men varetog også hvervene som politimester og dommer i Skive og
Salling. I forbindelse med hans forflyttelse blev han og personalet fotograferet af fotograf C. Hadrup.
I forreste række står fra venstre fuldmægtig Koefoed, arrestforvarer P.P. Markussen, fuldmægtig Chr.
Ramsgaard, by- og herredsfoged A. Hastrup, politibetjent N.P. Andersen, kriminalbetjent Vald. Andersen
og politibetjent P. Chr. Poulsen.
Bagerst står politibetjentene Aug. Pedersen, H.C. Jørgensen, S. Christensen, Madsen-Østerbye, P. Henrik
sen og C. Frederiksen.

Baggårdene i Skive var ikke alle den rene idyl for hundrede år siden. Her leger drengene Aksel Kloch og
Arthur Dahl skjul i Brøndums gård i Vestergade 13. Gården var noget af det mest forslummede i Skive, da
den blev revet ned i 1920’eme. Foto: Charles Nielsen. Omkring 1915.

Et sjældent indblik i ”det underste Skive” år 1913. Det er i fattiggården på Resen vej, vi kikker indenfor.
”Halvrakkeren” Jørgen Abrahamsen laver små vindmøller, som senere blev afhændet til træhandler Stjern
holm i Adelgade. Fattiggården blev opført i 1869 og erstattede flere små, kommunale ”fattighuse” rundt
om i byen. Fattiggården fungerede som sådan frem til 1940. Herefter blev huset anvendt som husvildebarak, indtil det måtte lade livet til fordel for boligområdet ”Villaparken”. Foto: Charles Nielsen.

Til svendegilde i 1910 - i træhandler Laursens hjem på Reberbanen. Deltagerne, set fra venstre: Skyldfri
Doolewerdt, glarmestersvend Peter Nielsen, Mathilte Nielsen, Annine Laursen, Carl Laursen, Dagmar
Andersen, børstenbindersvend Peter Laursen, Anna Jensen, ukendt, glarmester N. Trinkjær og børstenbindersvend Thorvald. Bemærk de mange små billeder på det storblomstrede tapet! Foto: C. Hadrup.

Familien Malmberg med deres lille kolonihavehus på Skivehus Mark nordvest for det daværende Skive.
Ligesom hundredvis af andre skibonitter byggede Malmberg senere hus på kolonihavegrunden. Huset har i
dag adressen Brøndumsgade 16. Foto ca. 1915.

Bankassistent C.V. Møller Hansen, kaldet Kilometer-Hansen, fotograferet på Dr. Louisevej, der var én af
byens bedste kælkebakker. Møller Hansen var en inkarneret sportsmand og ivrig spejderleder. Mange ski
bonitter vil kende fotoet af ham i ”det bare ingenting” og på skøjter. Her ses han i vinteren 1912-13 med
sin specialbyggede slæde, som uden tvivl vakte opsigt på kælkebakken på Dr. Louisevej.

Dilettantforestillinger har alle dage været populære. Det er altid morsomt at se naboen forsøge sig på de
skrå brædder - og så gik overskuddet som regel til et godt formål.
Omkring 1915 opførte et hold teaterglade skibonitter Johan Ludvig Heibergs vaudeville ”Abekatten” i tea
tersalen. Fra venstre ses: fru Elna O.B. Hansen, guldsmed Johan Hartmann, lærer Holger Nederby, manu
fakturhandler Berhard Fogh, Nørregades Varehus, og frk. Berg.

Musikdirektør J. Kamp Hansen giver koncert i teatersalen med sit store orkester i marts 1919. Udover
musikdirektøren, som ses yderst til højre, optræder blandt andre følgende på billedet: Agnes Lindstrøm,
Raungaard Møller, sparekassedirektør N.P. Nielsen, bankdirektør L.P. Werner, musikdirektør Hans Rusberg, barber Thorsøe, buntmager Tage Jespersen, glarmester Mogensen, Aksel Østergaard, Anton Antonsen, musiker Jens Chr. Jacobsen og Milius Jacobsen. Foto: N. Nielsen.

I 1906 stiftedes Skiveafdelingen af ”Socialdemokratisk Ungdom”. Her ses medlemmerne med fanen og
udenbys gæster ca. 1918. Kort tid efter splittedes SUF - bl.a. under indtryk af den russiske revolution - i
to grupper, hvoraf den ene orienterede sig mod kommunismen, mens den anden stiftede Danmarks første
afdeling af Danmarks socialdemokratiske Ungdom.
I forreste række ses fra venstre Peter Jepsen, Broder Fibæk, Anders Anthonsen, Ejnar Haldborg, Carl Jør
gensen, Svend A. Poulsen, en ukendt, faktor Ditlev Poulsen, Holstebro, og en ukendt.
I bagerste række står Chr. Holmgaard, Peter Sørensen, Chr. Poulsen, journalist Jens Christensen, Skive
Social-Demokrat, tre ukendte, Viggo Revsgaard, en ukendt og murer Niels Lynggaard Poulsen.

I anledning af en stor basar er et indsamlingsoptog fra Frelsens Hær parat til en rundtur i byen ca. 1918 —
med et femmands-orkester på vognen og indsamlere, som er klar med raslebøsseme. Frelsens Hær startede
sit virke i Skive i 1891 i lejede lokaler, og først i 1914 fik Hæren sit eget hus på hjørnet af Voldgade og
Nordbanevej, tegnet af arkitekt Erik V. Lind. Foto: C. Hadrup.

Den sydlige ende af Nørregade, fotograferet ca. 1920. I baggrunden anes det store kryds midt i byen og
Olesens Gård. Børnene færdedes frit midt på den brolagte gade. Bilerne havde endnu ikke indtaget byen
med deres larm og os. Få år senere blev brostenene erstattet med asfalt - og så kom bilerne!

Et kig ned ad Frederiksgade mod Østergade ca. 1920.
Til venstre ses Den nye Borger- og Håndværkerforenings bygning fra 1882, derefter Salling Banks byg
ning, der blev forhøjet til to etager i 1913. For enden ses Skive Banks imponerende bygning fra 1913, teg
net af arkitekt Erik V. Lind.
Til højre købmand Jens Justs ejendom, Frederiksgade 7. De store træer nedenfor blev fældet i slutningen
af 1930’erne og i stedet opførtes elinstallatør Harald Espersens moderne funkis-bygning.

Den øvre ende af Torvegade omkring 1920. På grunden til venstre blev tidligt i 1800-tallet bygget byens
første gæstgiveri, Gæstgivergaarden. Mange om- og tilbygninger gennemførtes gennem årene, og etablis
sementet hed senere Gluds Hotel, før det sluttelig fik navnet Hotel Royal. Royal var et stort, fint provins
hotel, og mange skibonitter følte, at noget af byens sjæl forsvandt, da hotellet i 1969 måtte lade livet.

Det nye sygehus på Resenvej stod færdigt i 1888 med plads til 84 patienter. Man havde bygget for fremti
den, for på opførelsestidspunktet var behovet kun ca. 20 senge. Senere blev sygehuset flere gange udbyg
get, og i begyndelsen af 1920’erne blev sygehusets to hovedbygninger forbundet med et tårn. Da dette
vinterfoto blev taget midt i 1920’erne, var yderligere udvidelser på vej bl.a. omfattende en ny køkkenafde
ling, nye operationsfaciliteter samt en ny røntgenafdeling. Disse bygninger udgør stadig en del af Skive
Sygehus - i modsætning til tårnet og de gamle hovedbygninger, der blev revet ned i 1969 til fordel for det
nuværende - snart næsten nedlagte - sygehus.

Stemningsfuldt glimt fra 1926 af et nu forsvundet Skive. Fotografiet er taget i Tværgade, og huset for
enden af gaden er Reberbanen 2. Begge gader lå i kvarteret Sønderbyen, som måtte vige, da en banegårds
flytning og andre byfornyelser iværksattes i slutningen af 1950’erne. Foto: C. Hadrup.

Skive kommune erhvervede i 1875 området mellem Havnevej og Nordbanevej med henblik på at give
byen et smukt anlæg. Prisen var 8.000 kr. Skeptikere tvivlede dog på, at det her ville lykkes at opelske et
parkanlæg. Dertil var stedet for stormomsust. Beplantningen af anlægget startede i 1880’erne, og skepti
kernes spådomme blev snart gjort til skamme. Her ses Anlægget fotograferet fra hovedindgangen øverst
på Havnevej. I begyndelsen af 20’erne blev Anlægget lagt om, bl.a. kom det nye springvand, der ses
bagerst i midten. Foto: Hadrup 1929.

Familie, venner og naboer fotograferet ca. 1927 foran købmand N.F. Buhis nyopførte hjørneejendom med
forretning, Brårupvej 19. Købmand Buhl var en af efterhånden fire købmænd langs Brårupvej, der betjente
de få hundrede beboere i Brårup. Foto: C. Hadrup.

Løveapoteket, Slotsgade 2, sidst i 1920’erne. Apoteket holdt til i et af byens ældste huse. Apoteker Siem
sen købte huset i 1810, og det fungerede som apotek indtil 1934, hvor den daværende apoteker, Emil G.
Esfelt, flyttede det til ejendommen på hjørnet af Adelgade og Thinggade. Den gamle apotekerbygning
blev derefter revet ned - for at give plads til det nye posthus. Nedenfor ses den såkaldte ”posthusbøg”, der
trods mange protester og stor debat blev fældet i begyndelsen af 1980’eme for at skaffe plads til en udvi
delse af posthuset langs Slotsgade.

I Nørregades Varehus, Nørregade 3, er man parat til julehandlen 1923. Det, set med nutidens øjne, uhyre
talstærke personale er stillet op til fotografering med herrerne til venstre og damerne til højre. Fra venstre
ses blandt andre: Nicolajsen, Hans Chr. Okkerlund, Robert Blok-Nielsen, Harry Knudsen, Casper Chri
stensen, Svend Ry Petersen, indehaveren, købmand Bernhard Fogh med frue og datteren Else, Elisabeth
Jacobsen, Ingrid Petersen, Edith Jacobsen, Sine Søndergaard, Otta Christensen, Dagny Møller, frk. Spring
borg og Mary Nielsen. Foto: C. Hadrup.

Smedemester L.C. Stillings gård, Frederiksgade 12.1 anledning af dyrskuet i 1926 udstillede han et helt
arsenal af høstmaskiner, især selvbindere, i håb om at lokke nysgerrige landboere væk fra den nærtliggen
de dyrskueplads ved Grønnegade.

I 1927 flyttede Topps Konditori i en nyopført, flot bygning på hjørnet af Østergade og Torvestræde. Bag
nybyggeriet stod frk. Anine Michelsen, en original personlighed, som ofte blev taget under behandling i
lokalrevyerne. Det tog hun sig nu ikke af, men syntes nærmest, det var morsomt at være skydeskive. Hen
des konditori var særdeles veldrevet og kendt for sin høje kvalitet. Her får vi et kik ind i konditoriets gård
have i slutningen af 1920’erne.

Lauritz Pedersens Bogtrykkeri, Østertorv 5, på hjørnet af Østertorv og Brogårdsgade, fungerede i perioder
også som avistrykkeri, først for den konservative Skive Avis og senere fra 1920 til 1926 som trykkeri for
Skive Venstreblad. Her ses sætterne med deres blykasser i 1926, lige før Skive Venstreblad flyttede trykke
riet til Nørregade 22. Fra venstre ses faktor Frede Holm, Christian Mortensen (formand for Typografernes
Fagforening fra 1919), Gustav Malmberg, Christian Madsen, Charles Nielsen, Carl Aage Pedersen, Niels
Chr. Bedsted, Harry Kønig, Aksel Jørgensen, Thorvald Laursen og Peter Jensen (”Peter Basun”). Foto: C.
Hadrup.

Fabrikant Frederik Schades rullepapirfabrik etableredes i Skive i 1915 i ”Tambohus” på Frederiksdal Alle.
Schades søn, Jens August, ”den lyse digter”, er én af Skives kendte sønner. På fabrikken fremstilledes
papirsposer og rullepapir, fabrikant Schades specielle opfindelse. Fotografiet er taget engang i 1920’erne,
hvor fabrikken havde fået en stor, moderne fabriksbygning. I 1962 flyttede Schades Papir til en ny fabrik
på Øster Fælledvej, og bygningerne i Frederiksdal Alle blev købt af Skive kommune og indrettet til bl.a.
ungdomsskolen Tambohus.

Medlemmer af Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms Skive-afdeling omkring 1923. Med foreningsfa
nen som baggrund ses bagerst fra venstre: børstenbinder Ejnar Probansky, typograf Ejvind Nørhave Niel
sen, typograf Henry Poulsen og børstenbinder Harry Olsson. Forrest: børstenbinder Holger Frederiksen,
Edith Christensen, Alfred Berg og børstenbinder Edvard Olsson.
DSU’s Skive-afdeling er Danmarks ældste, stiftet i januar 1920 af journalist Jens Christensen, Skive SocialDemokrat.

Et kig inden for i missionshuset ”Garizim” i Christiansgade engang i 1920’erne, hvor der er pyntet til fesi
og stort kaffebord. Måske er den festlige anledning missionshusets 25 års jubilæum i 1922? I hvert fald ei
der besøg af sognepræsten i Skive, Frederik Bendix og frue (siddende til venstre ved det midterste bord).

Skives 1. trop af grønne KFUM-spejdere. Første række fra venstre: Samuel Jepsen (søn af missionær Jep
sen) og Vinther Adamsen (blev maler). Anden række: Johannes Homstrup og Christen Godskesen (søn af
maler Godskesen). Tredje række: Christensen (fra Røgildgaard), ukendt, Sven Thorstensen (senere bog
holder) og Carl Petersen (senere missionær). Bagerst: patruljefører Johannes Jepsen (søn af missionær
Jepsen). Foto: C. Hadrup. Ca. 1922.

Sparekassedirektør Jens H. Christensen og frue i deres fornemme bolig, Nørre Allé 14, i begyndelsen af
1920’erne. Christensen havde i 1884 startet en manufakturhandel i Adelgade 2, men afstod den i 1915 til
Carl C. Bach for at hellige sig hvervet som meddirektør i Skive Sparekasse.

Bømefødselsdag i 1929 hos telegrafassistent Christen Lorentzen i Frederiksdal Allé.
Fra venstre: Sven Fogh, Poul Schmidt, fødselaren Mogens Lorentzen, J. Andersen, ægteparret Lorentzen,
Karen Lisbeth Poulsen, Lis Hornstrup og Inga Homstrup.

Familiehygge i haven en sommerdag i 1920’erne. Det er stationsforstander H.C. Harly med familie, som
er fotograferet i haven ved Ågade. I baggrunden Harlys daglige arbejdsplads, banegården Skive Nord.

Skive Idrætsklubs førstehold i fodbold i 1923, opstillet på idrætspladsen ved målet ved Odgårdsvej. Fra
venstre: Vagn Høegh, H.L. Schou, Otto Jensen, Hans Andersen, Alfred Woydemann (”Gamle”), Ejner
Jensen (”Svarte”), Bjarne Nielsen, Sigurd Jensen (”Sig”), Axel Brunsgaard-Christensen og Valdemar
Schou. Siddende ses målmanden, Richard Nielsen (”Isted”), med en pokal. Foto: C. Hadrup.

I 1922 tog Skive Idrætsklub tennis på sommerprogrammet, og der blev anlagt to tennisbaner ved siden af
SIK’s klubhus ved Aakjærsvej.
På fotografiet ses deltagerne i et midtjysk tennisstævne i midten af 1920’erne. Stående til venstre ses bog
handler Høegh Ingstrup. Siddende ses bl.a. Astrid Stilling (nr. 4) og ingeniør Svend Styhr (nr. 7). Bagerst
bl.a. manufakturhandler Agger, Struer, bankassistent Clausen, Viborg, en ukendt, lærer N.S. Jensen,
isenkræmmer Brandt, Nykøbing, og postekspedient Hansen. Foto: C. Hadrup.

I 1926 stiftedes Skive Roklub, der i 1927 indviede et beskedent bådehus ved den nye Skive Nordhavn - ud
for Krabbesholm Højskoles hovedbygning. Her ses klubbens medlemmer med nysgerrige tilskuere ved
indvielsen.

Karnevalsfester var populære også i 1920’erne. Fotograf C. Hadrup tog i 1924 dette herlige billede ved en
karnevalsfest hos manufakturhandler Harry Knudsen.
Forrest fra venstre. Emma Junager, Poul Junager, Mary Nielsen, Frederik Kloch og Alfred Woydemann.
Midterrækken: blikkenslager J.P. Stærk, Sigrid Stærk, manufakturhandler Harry Knudsen, Stine Stilling,
Henry Pedersen og Elisabeth Jacobsen.
Bagerst: Magda Nielsen, Anna Knudsen, Anna Larsen, Richard Larsen, Rigmor Kjølhede, Edith Andersen
og Inger Pedersen.

I 1928 besøgte kongeparret, Chr. X og dronning Alexandrine, Skive, og byens honoratiores mødte op på
havnen for at tage imod de fine gæster. Fra venstre ses blandt andre: politiassistent Søren Christensen, sag
fører Hastrup, kommunebogholder Kroer, toldforvalter Kock, viceborgmester, konsul Andreas Andersen,
kongeparret, amtmand Trolle-Friis med frue, Folmer Trap (som var chauffør på ”kongebilen”), politibe
tjent Hendriksen og havnefoged Liehmann. Foto: C. Hadrup.

I 1928 krakkede Skives gamle erhvervsbank, Skive Bank, der var grundlagt i 1858.1 løbet af få uger lyk
kedes det at rejse en ny bank, Skive Diskontobank, på ruinerne af den gamle Skive Bank. Det viste sig at
være et forvarsel om den alvorlige krise, der med udgangspunkt i USA ramte hele verden i de følgende år.
Arbejdsløsheden i Danmark satte rekord i 1932, og de arbejdsløse blev synlige i bybilledet, bl.a. på ”ban
kens hjørne”, hvor de arbejdsløse samledes for at slå tiden ihjel.

Automobilforretningen Vulkans bygning på hjørnet af Nørregade og Sallingsgade. Det er et af Skives
iøjnefaldende huse, opført i funkisstil efter tegninger fra arkitekterne Erik V. Lind og Tage Hansen (som
sikkert har stået for tegningerne). Billedet er taget i 1934, mens bygningen var under opførelse.
Foran huset står blandt andre de murere, der var involveret. J.C. Jensen (nr. 2 fra v.), Sohn (nr.6), August
Christensen (nr. 7), Frank (nr. 10), Anders Madsen (nr. 13), A.C. Ramsdahl (nr.17), Viggo Olsen (nr. 18)
og Christen Petersen (nr. 19). På altanen ses tømrermester Anders Liltorp til venstre.

Et kik op gennem Frederiksgade, julen 1938. Butikkerne frister med deres udbud af varer, og juleudsmyk
ningen skaber den rette stemning. Lysene spejler sig i den brolagte gade, men år senere sænkede krigens
mørke sig over Danmark. Heldigvis kom lysene senere igen.

I 1934 købte Post- og Telegrafvæsenet apoteker Esfelts ejendom i den øvre ende af Slotsgade. Det var med
henblik på at nedrive det gamle apotek og bygge et nyt posthus på grunden. Esfelt flyttede sit apotek til
hjørnet af Adelgade og Thinggade, og i slutningen af 1937 stod det nye posthus færdigt. Postvæsenet hav
de ikke brug for hele apotekergrunden, hvorfor noget blev solgt fra. Her opførtes i 1938 boligkarreen
”Apotekerhaven” i tidens populære stilart, funkis.

Den nu nedrevne Sønderby, som lå syd posthuset, bestod mest af mindre, gamle huse af svingende kvali
tet. Det var ikke her, byens bedrestillede slog sig ned. De to huse på billedet lå i Søndergade, og huset til
venstre (nr. 14) var byens mindste. I huset til højre (nr. 12) var der brødudsalg og ismejeri. Hele kvarteret
med undtagelse af fire huse forsvandt i forbindelse med flytningen af banegården for at give plads til den
nye, brede Søndergade. Foto ca. 1935.

Skive by opstod ved et vejknudepunkt og en kongsgård, det senere Skivehus, som her er fotograferet i
1930’erne. GI. Skivehus nævnes i Kong Valdemars Jordbog fra 1231. Hovedhuset blev gennemgribende
restaureret og forhøjet med en etage i 1896 og fremstår i nyklassicistisk stil. I årene efter Skive Museums
stiftelse 1910 var det flere gange på tale at lade det nye museum få til huse her. Det satte økonomien des
værre en stopper for. I 1929 blev GI. Skivehus indrettet til Missionshotellet GI. Skivehus af Jens Peter og
Mimmi Jensen, hvis efterkommere stadig driver hotellet.

Herligt vinterbillede fra slutningen af 1930’erne. Det var dengang, der stadig var vintre til. Billedet er
taget på Skovbakken og viser det sted, hvor Sandbyvej forener sig med denne. Børnene har fundet kælke
ne frem. Skovbakken var jo en forrygende slædebakke, og der var dengang langt mellem bilerne. I bag
grunden til højre ses Skive Sygehus med vandtårnet fra ca. 1930.

Skibe i Skive Nordhavn. Andreas Andersens store pakhus med silo ses i baggrunden. Firmaet, der handle
de med korn, foderstoffer og gødning, holdt oprindelig til på terrænet mellem de to havne, men flyttede i
slutningen af 1930’erne, hvor dette billede et taget, til placeringen ved nordhavnens vestkaj, hvor firmaet
opførte havnens første silo.

Den 1. september 1935 gik fotograf Laursen i luften for at smalfilme Skive set fra oven. Det foregik i et
lejet fly og var et ganske voveligt foretagende. Hvilende på flyets underste vinge lavede Laursen sine opta
gelser i 200-400 meters højde, mens han bevægede sig gennem luften med en fart af 130 km i timen. Ca.
to minutter af filmen er bevaret, og den giver et tydeligt indtryk af, hvor svært det er at flyve ligeud i roligt
tempo i et lille fly. Bemærk i øvrigt, at den dristige fotograf er uden ben - det er et trickfoto!

Arbejdere på en af Skives største virksomheder, Skive Andelsslagteri, ca. 1930. I begyndelsen af
1930’erne kulminerede antallet af slagtninger på slagteriet, men efter den store krises gennemslag i 19311932 faldt antallet af slagtningerne drastisk, bl.a. fordi staten forsøgte at reducere svineproduktionen for at
holde priserne oppe. Der indførtes ”rationering” af slagtningerne i form af en ordning, hvor der skulle afle
veres svinekort sammen med slagtesvinene. Kunne landmændene ikke det, fordi de havde sendt flere svin
til slagteriet, end de havde fået kort til, fik de en lavere pris for svinene. Foto: J.A.C. Laursen.

Ford - Jens Fogh A/S - moderne benzinstation og automobilforretning i Brogårdsgade i den store gård
bag ved Brogården. Her blev der i mange år drevet automobilforretning og solgt benzin. Jens Fogh over
tog Ford-forhandlingen for Skive og Omegn i 1921, og fra 1923 til 1936 havde han forretning og bilværk
sted i Frederiksgade 23, hvorefter han flyttede til Brogårdsgade. Bemærk kæmpehøjtaleren på bilen til
venstre - mon den skal rundt i byen og reklamere for Ford?

Restaurant Kilden på hjørnet af Nordbanevej og Ågade vakte opsigt, også i nabobyerne. Den slog portene
op for publikum i 1932, og mange skibonitter fik sig her en hyggelig aften i mellemkrigsårene. Ejeren,
Johannes Jacobsen var en idérig mand, og det var især hans finurligheder, der trak publikum til. Restauran
ten var opbygget som en alpelandsby med pittoreske hytter og bjerge i baggrunden. Stemningen fik et
yderligere løft ved hjælp af lyd- og lyseffekter, og højdepunktet indtraf, når mørket sænkede sig over
landsbyen, og en tindrende stjernehimmel kom frem over gæsternes hoveder.

Skive Byråds socialudvalg forsamlet til møde engang i slutningen af 1930’erne. Fra venstre: redaktør
Niels Nørhave Nielsen, Skive Social-Demokrat, skatterådsformand Nie. Boysen, borgmester Woldhardt
Madsen (formand for udvalget), socialinspektør W. Damtoft, lærer N.C. Bøgelev og redaktør Elin Hansen.
Udvalget tiltrådte efter byrådsvalget i 1937. Det kom til at sidde i 6 år, fordi byrådsvalget i 1941 på grund
af besættelsen blev udsat i to år. Foto: C. Hadrup.

Skivefotografen C. Hadrup fotograferede dette bryllupsselskab midt i 1930’erne. Det gik skam fornemt til,
når det bedre borgerskab festede. Det var bankassistent Thorsens bryllup, der blev foreviget. Fra venstre
ses bl.a.: brudgommens mor, fru Thorsen, brudens far, isenkræmmer O. Paludan Seedorff, fru Seedorff,
købmand Thorsen, købmand H.J. Andersen (EBM), fru Holger Worm, brudeparret, manufakturhandler
Holger Worm (Buemann & Worm), sparekassedirektør Jens Christensen, fru tømmerhandler Ludvig Buemann og bankdirektør Frederik Petersen, Skive Bank.

I 1937 gav vinhandler Peter Sørensen, Algier, en stor frokost for sine venner på restaurant Rosenhøj. Peter
Sørensen var søn af entreprenør Christen Sørensen, Skive, og udvandrede som ung til Algier, hvor han
startede en stor vinforretning under navnet Pierre Sorensen. Efter frokosten blev selskabet fotograferet på
trappen foran sommerrestauranten.
Forrest ses fra venstre: apoteker Christensen, fru Otta Buemann, fru Fr. Vilhelmsen, Gerda Baastrup, fru
dr. Baastrup, vinhandler Peter Sørensen, Kirstine (Musse) Dige, Sørine Sørensen (søster til PS), fru
Michael Nielsen, overlæge Skat Baastrup og drengen Torben Hjerl. Bagerst: Grosserer Egholm Jensen
(Vestre Kafferisteri), fru Johanne Winther, fru Peter Sørensen, manufakturhandler Aage Buemann, fru
apoteker Christensen, købmand Peter Dige, fru Egholm Jensen, fru Jens Fogh, Hutsy (en engelsk guvern
ante) og grosserer Michael Nielsen.

Den ny Borger- og Håndværkerforenings bestyrelse fotograferet i anledning af foreningens 50 års jubi
læum i 1932. Siddende fra venstre: urmager Hansen, fabrikant Bodil Jensen, barbermester Ahrenkiel
Sørensen, købmand H.J. Andersen (EBM), guldsmed Søren Melgaard (formand for foreningen), tobaksfa
brikant Jespersen og murermester Sloth Møller. Stående: redaktør Christensen (Skive Venstreblad), assi
stent Leth Espensen, revisor Caspar Christensen, Kosmorama-direktør Emil Andersen, kæmner R. Kroer,
slagtermester A.E. Jensen, arkitekt H Toft-Hansen og bogbinder Herluf Wang.

Funkis - mellemkrigstidens nye arkitekturstil - rykkede også ind på teaterscenerne. Her som kulisse i Ski
ve-skuespilleren og -digteren Helmuth Strøms fastelavnsrevy, ”Byens Børn”, der blev opført af den nye
Borger- og Håndværkerforenings dilettanter i 1936. Bygningen ligner en mellemting mellem ”Vulkan
bygningen” fra 1935 og ”Kosmorama-bygningen” fra 1939!
Skuespillerne er fra venstre Rigmor Kvistborg, Edith Carlsen, Carla Thiesen, Inger Petersen, boghandler
medhjælper Kaj Christensen, skræddermester Walther Jansson (som kælling), landsretssagfører Niels A.
Jacobsen, revisor Caspar Christensen (på ringriderhest), købmand Bernhard Fogh, Ella Lassen, boghandler
Ib Ramsgaard, Clara Kvistborg, frk. Musse og Karen Andersen. Bagerst ses suffløren, Otto L. Sørensen.
Mange af de medvirkende stillede op hvert år og spillede dilettant til fordel for et godt formål - i dette
tilfælde Den nye Borger- og Håndværkforenings stiftelse i Sallinggade. Foto: C. Hadrup.

I 1933 indviede Skives mesterforeninger deres eget mødelokale, ”Laugsstuen”, i Den nye Borger- og
Håndværkerforenings bygning i Frederiksgade 8. Laugsstuen blev opført som et eksempel på den bedste
kvalitet, som Skive-mestrene kunne frembringe, med solide træmøbler, fine udskæringer m.m. Her ses
laugsstuens bestyrelse ved indvielsen i 1933. Fra venstre sidder bagermester Carl Møller, snedkermester
Valdemar Sørensen, guldsmed Søren Melgaard, arkitekt H. Toft Hansen og elinstallatør Anders Knudsen.
Laugsstuen blev pillet ned i begyndelsen af 1990’erne. Efter en årrække på lager blev laugsstuen genop
bygget i Kulturcenter Limfjord. Foto: C. Hadrup.

En af datidens kendte fotografer, J.A.C. Laursen, kom forbi og fotograferede medlemmer af Skive Husmo
derforening, forsamlet til møde på Hotel Phønix i Østergade.
Fra venstre ses bl.a.: fru redaktør Inger Christensen, fru Anna Andersen (EMB), fru dr. Paula Kamp, fru
apoteker Anna Esfelt, fru kommunekasserer Kroer, fru kgl. Vejer- og måler Kloch, frk. Anna (hos farver
Dahl i Thinggade), fru købmand Tangelev, fru sagfører Brøcker, fru dr. Hansen, fru købmand Peter Han
sen, fru bankdirektør Huuzom, fru Kosmorama-direktør Andersen, fru direktør Martha Sander, fru restau
ratør Almy Aggergaard, fru dyrlæge Jensen, fru hotelejer Pedersen og fru tandlæge Gudrun Lykke Poul
sen. Billedet er taget midt i 1930’erne, hvor kvindernes status havde ikke så lidt med deres mænds positi
on at gøre!

Fotografen har bevæget sig op i udsigtståmet, som engang stod i Krabbesholm Skov umiddelbart øst for
kolonihaverne her. Tårnet stak akkurat toppen op over træerne, og udsigten var fremragende. I baggrunden
knejser Skive på sin bakke. De to kirker og vandtårnet ses i horisonten. Fotografiet er formentlig fra mid
ten af 1930’erne, taget kort tid efter, at tårnet blev rejst i 1932. Det blev bygget som et beskæftigelsesar
bejde for arbejdsløse tømrere under ledelse af Tømrernes Fagforening i Skive.

Et hold gymnastikdrenge fra Arbejdernes Idrætsforening, 1930’erne.
Arbejdernes Idrætsforening (AIF) blev stiftet i 1932 i utilfredshed med Skives dominerende sportsklub,
Skive Idrætsklub. AIF fik lov til at anlægge eget fodboldstadion på en del af lossepladsen på Stillings Eng
neden for Fredensgade. Udover fodbold havde AIF også gymnastik på programmet - for kvinder og
mænd, for piger og - som her - for drenge. Efter mange års stridigheder mellem AIF og SIK besluttede de
to klubber i 1946 at samle sig i SIK, som på denne måde fik næsten 1.000 medlemmer.

Boksesporten havde en stor opblomstring i Skive i 1930’erne takket være en dygtig træner, Chr. Lundberg,
eller Fatter Lundberg, som han blev kaldt. Billedet er sandsynligvis taget i 1932, da Skive-bokseren Carlos
Tandrup vendte hjem med et dansk mesterskab. Mange mennesker var mødt op på banegården for at hylde
ham. Bokseren ses midt i billedet flankeret af bogtrykker Michael Møller og Fatter Lundberg (t.h).

Selvom det sociale sikkerhedsnet blev styrket med gennemførelsen af den store socialreform i 1933, var
der stadig brug for velgørenhed. En af de populæreste måder i 1930’erne at rejse penge til godgørende for
mål - i dette tilfælde ”De fattiges jul” - var at arrangere velgørenhedsfodboldkampe mellem håndværkme
stre og handlende, arbejdere og kontorfolk, tykke og tynde og hvad man ellers kunne finde på. I Skive i
1930’erne var det oplagt at sætte byens sagførere op mod byens journalister, for de to grupper udkæmpede
netop i disse år drabelige kampe i Skive Ret med landsretssagfører H.R. Brøcker på den ene side og Ski
ves redaktører med Carl Hansen, Skive Folkeblad i spidsen på den anden side. Men - de to kombattanter
kunne åbenbart ikke stille fuldt hold, for blandt de godt formummede spillere genkendes direktør Jens
Peter Andsager (nr. 2 fra venstre), grosserer Michael Brask Nielsen (nr. 9) og overretssagfører Siboni (til
højre). Foto: C. Hadrup.

Egnens store digter, Jeppe Aakjær, døde hjemme på Jenle den 22. april 1930. Billedet er taget på Torvet i
Skive dagen efter, hvor der om eftermiddagen fandt en større mindehøjtidelighed sted. Folk fra land og by,
omkring 3.000, var strømmet til, så Torvet var tætpakket. Den dødes blomstersmykkede kiste var anbragt
foran talerstolen, hvorfra mindetaler holdtes af borgmester Valdemar Johansen, højskoleforstander Anders
Vedel og lærer N.P. Bjerregaard. Mindehøjtideligheden blev arrangeret af arbejderbevægelsen i Skive derfor er Arbejdernes Fællesorganisations fane placeret ved kisten.

Skive 1940-1949«

Mange skibonitter fik en brat opvågning tirsdag den 9. april 1940, da lavtgående tyske fly forstyrrede mor
genfreden. Danmark var besat, og allerede samme aften rullede en tysk vognkolonne ind i den lille by. Det
var helt uvirkeligt at se fremmede tropper vandre rundt i gaderne og ikke længere være herrer i eget hus.
Her er fire af ”herrefolkets” repræsentanter fotograferet i en baggård i Skive.

”Mocca-Kompagniet” holdt til i en baggård i Frederiksgade 7, og en liflig duft kunne brede sig helt ud til
gaden, når kaffebrændingen stod på. Under besættelsen, hvor den ædle råvare ikke kunne fremskaffes,
blev der lavet erstatningsskaffe. Engang i 1940’erne blev personalet, med en stor overvægt af kvinder,
fotograferet. Herren i lyst tøj i døråbningen er kompagniets direktør, H.M. Nielsen. Foto: C. Hadrup.

Under besættelsen opstod der stor mangel på beklædningsstoffer, hvilket førte til et omfattende genbrug af
brugt tøj. I den anledning blev der i januar 1944 åbnet en tøjomsyningsgcentral i Odd Fellow-logen i Sallinggade. Her kunne byens borgere, først og fremmest de dårligst stillede, for en billig penge få omsyet
deres gamle tøj. I perioden fra 1944 til 1950, hvor systuen blev nedlagt, blev der syet ca. 50.000 stykker
nyt tøj ud af gammelt tøj, lagener m.m. Systuens leder, Nanna Nielsen, sidder til højre. Foto: C. Hadrup.

Lokale frihedskæmpere vandrer ind på Skive Stadion ved en højtidelighed i maj 1945 i anledning af befri
elsen. For Skives vedkommende var besættelsesårene forløbet ret så fredeligt, men for frihedskæmperne,
som især havde været beskæftiget med våbenmodtagelse, havde ”de fem forbandede år” kostet dyrt.

Byens stolthed, det nye museum, som postkortmotiv. Skive Museum indviedes sommeren 1942. Efter årti
ers ørkenvandring - Historisk Samfund for Skive og omegn stiftede museet i marts 1910! - havde museet
endelig fået sit eget hus - en smuk, spændende bygning, tegnet af arkitekterne Leopold Teschl og H. ToftHansen. Indvielsen var en sand ”dansk manifestation” midt i besættelsestidens mørke.

Et kik ind i det nye museums oldsagssamling kort efter åbningen. På øverste hylde i montren er udstillet
det fantastiske ravfund fra Mollerup Sø - i alt 13.000 ravperler fra yngre stenalder. Fundet blev gjort i
1940, to år før det nye museum slog portene op. I 1946 fik museet endnu et sensationelt fund indleveret Danmarks smukkeste ”prikhuggede mangekantøkse”, som det hedder i fagsproget. Også dette fund stam
mer fra yngre stenalder, og øksen er en efterligning i sten af mellemeuropæiske kobberøkser.

Et byperspektiv, som ikke længere findes. Stien nederst i venstre hjørne løber langs med den daværende
kirkegård. Foran den nye kirke strækker sig husrækken i Kirkegade. Nu eksisterer hverken husene eller
gaden. Her ligger i stedet det nye sognehus, og området i forgrunden er inddraget til kirkegård. Postkort
fra 1940’erne.

I

Storke var der stadigvæk en del af i Skive i 1940’eme. En opgørelse fra 1950 viser, at der da var 10 stor
kepar i Skive bykerne. Rederne tronede rundt om på byens tage, og i ådalen spankulerede de langbenede
fugle rundt i engene på jagt efter føde. Ung og gammel fulgte med i fuglenes liv, og særligt spændende
blev det, når ungerne var kommet til. Det var dog yderst sjældent, at storkene, som det ses på dette post
kort, gik morgentur på byens torv.

Igennem mange år havde én af byens fine forretninger til huse på adressen Adelgade 6 - nemlig Buemanns
tøjforretning med både herre- og dametøj. Det hvide skilt til venstre røber, at også tandlæge Ib Dragheim
holdt til her - oppe på første sal.

H■

Fra en tid, hvor der kun fandtes ”fastnettelefoner”, og hvor mobiltelefoni var et ukendt begreb. Billedet
viser de travle telefondamer på Skive Telefoncentral i Adelgade engang i 1940’eme.
Sammen med sygehuset og Mocca Compagniet var telefoncentralen Skives største kvindearbejdsplads.

Barber H.A.G. Andersson i fuldt sving med arbejdet sidst i 1940’erne. Det var dengang, de finere herrer
hver morgen sad på rad og række i byens barbersaloner og fik fjernet stubbene. Anderssons salon lå i Olesens gård, Adelgade 1, ud mod rådhustorvet. Han drev den sammen med sin bror. De var begge ivrige fila
telister, og det skete ikke så sjældent, at kost og barberkniv fik lov at hvile, mens der byttedes og handle
des frimærker.

Ligningskommissionen arbejder i byrådssalen på Skive Rådhus 1942.
Fra venstre: Grosserer Bladsgaard Frederiksen, tømrer Jens Peter Nielsen, skatterådsformand (senere
borgmester) Peter Kjærgaard, kontorbestyrer Viggo Christensen, tømrer C.C. Kliem, overlærer Otto C.
Iversen, manufakturhandler Arne Ingstrup, tømrer Arne Jacobsen og direktør Haagen Nielsen. Foto: C.
Hadrup.

Fotografiet er taget på engen ved Frederiksdal Allé. Det er taget i 1940’eme, hvor der i modsætning til i
dag ikke fandtes nogen højere vegetation i ådalen. Hvert år gik åen over sine bredder og oversvømmede
engen. Satte det ind med frost, så forvandledes hele området til den herligste isbane, hvor både skøjteløbe
re og børn med slæder boltrede sig.

Fru Else Mai, der var en sød og elskelig lærerinde, virkede i en lang årrække som lærer på Søndre Skole,
nu Aakjærskolen. Hun blev i 1949 fotograferet med sin 2. klasse.
Siddende fra venstre: Gunhild Tveen Jensen, Rita Hansen Breining, Kirsten Pedersen, Inge Laursen, Inge
Marie Jakobsen, Dorianne Mai, Grethe Christensen, Karen Finderup, Cate Abildstrup Nielsen, Bente Bøje
og Allis Andersen.
Stående: Jørn Foget, Finn Johansen, Lars Thorstensen, Erik Hansen, Bjarne Tang Andersen, Frits Søren
sen, Richard Nielsen, Jens Jørgen Nielsen, Poul Kønig og Kai Klavsen.

Forsvarsbroderforeningen for Skive og Omegn kunne i 1944 fejre 25 års jubilæum, og i den anledning
blev bestyrelsen fotograferet.
Siddende fra venstre: boghandler Stephan Agger, Jungs Boghandel, købmand Bernhard Fogh, Nørregades
Varehus, A. Andersen og farvehandler Viggo Mortensen.
Stående: farvehandler Frits Houmann, bogbinder Herluf Wang og smedemester K. Møller.

Skive Roklubs flotte, nye klubhus ved sydhavnen, fotograferet først i 1940’eme. Huset var tegnet af arki
tekt H. Toft Hansen, Skive, og kostede 16.000 kr. Det var blevet indviet få år tidligere, hvilket havde med
ført et vældigt løft i medlemsskaren.

Byens populære sommer- og skovrestaurant, Rosenhøj, fotograferet engang i 1940’eme. I de lyse sommernætter kunne beboerne langs Havnevej høre glade, til tider syngende mennesker slentre op ad Havnevej på vej hjem efter en fornøjelig aften på Rosenhøj. Om vinteren lå restauranten stille hen, men på dage,
hvor sneen havde lagt sig tykt overalt, var der alligevel liv her. Byens ungdom brugte nemlig de mange
trapper som slæde- og skibakke.

Fra 1946 til 1950 var der på ny ringriderfest i Skive. Her er det vældige optog på vej gennem Nørregade
med Vordingborggarden i spidsen i 1947.1 baggrunden den flotte Vulkan-bygning, som var bygget godt en
halv snes år tidligere.

Indvielse af den nyrenoverede skuespillerfoyer på Skive Teater i 1941. Der var ”kongeligt” besøg af nogle
af tidens meste kendte skuespillere på Det kongelige Teater.
Fra venstre ses bl.a. revisor Caspar Christensen, fem ukendte, skuespillerinden Bodil Kjer, skjult bag for
manden for Den nye Borger- og Håndværkerforening, guldsmed Søren Melgaard, der skåler med skuespil
lerne Bodil Ipsen og Poul Reumert. Derefter ses skuespillerne Ebbe Rode og John Price samt fem ukendte.

I årene efter krigen blev revyer populære i Skive. Skuespillerne var folk fra byen. De kunne gennem viser
og sketcher gøre grin med ”borgermusikken” og pille bysbørn ned, der var kommet lidt ”for højt op”. Leo
Frandsen, der arbejdede i Selchaus Jemforretning, ses her i rollen som konferencier ved Skive Badminton
Clubs basar-revy, ”Plat de Menage”, i 1946.

Skive Diskontobank på hjørnet af Nørregade og Frederiksgade fotograferet efter en modernisering i slut
ningen af 1950’erne - et hjørne, der desværre ikke eksisterer længere. Ved en senere byfornyelse blev
bygningen nedrevet og erstattet af en moderne, og med i faldet gik også Hotel Royal lidt længere nede af
gaden. Bemærk betjenten, der dirigerer trafikken. Han stod der ikke hele dagen, men rykkede ud i myldre
tiden. Foto: Børge Panduro.

I 1957 blev Stillings Gård - en af Skives gamle købmandsgårde - på Østertorv (til højre) fjernet for at
skaffe plads til indføringen af den nye ”forbindelsesvej” fra Østertorv til Egeris og videre mod syd. Der
blev anlagt en rundkørsel på Østertorv, men den blev fjernet i slutningen af 1960’erne og Tåmborg (til
venstre) blev revet ned for at skaffe plads til lyskrydset.

Vor Frue Kirke, også kaldet den gamle kirke, knejser på sin bakketop, hvorfra der er en betagende udsigt
over ådalen. I forgrunden til venstre leder den stenpikkede Kirkegade op mod kirkelågen. Da både Kirke
gade og dens række af huse senere måtte lade livet, blev det beklaget af mange skibonitter. De følte, at
byen havde mistet lidt af sin sjæl. Foto 1959: Henning Mølgaard Olesen.

For at skabe plads til den stadig voksende administration købte Skive kommune ”Hotel Phønix” på hjørnet
af Østergade og Brogårdsgade og omdannede det til kommunekontor. Det var ikke helt billigt at renovere
og modernisere den gamle bygning, der med borgmester Woldhardt Madsens ord ville blive ”en smuk og
værdig administrationsbygning for Skive Kommune”. Det nye kommunekontor fik flere ”kælenavne”,
hvor det mest populære var ”Emaljenborg”. Fotografiet er taget i 1955, hvor kommunens administration
flyttede ind i det tidligere hotel.

Færdselsundervisning på Skive nordre Skole engang i 1950’erne. I skolens gymnastiksal er opbygget en
flot miniby, hvor børnene lærer at gebærde sig i trafikken. Undervisningen forestås af politibetjent Jacob
sen, der her instruerer sin lille kollega i, hvordan trafikken i et kryds dirigeres. Foto: Børge Panduro.

I august 1957 kunne Skive Brandvæsen fejre 50 års jubilæum. I den anledning fotograferedes mandskabet,
med brandvæsenets nyanskaffede brandbil, foran brandstationen i Møllegade. Fra venstre: Erik Jensen,
Peder Lund, Henry Balling Andersen, Villy Christensen, Jens Pedersen, Jens Astrup, Poul Erik Knudsen,
Jens Rasmussen, Viggo Madsen, brandinspektør Bernhard Jensen, Elenius Knudsen, Chr. Christensen,
Svend Aage Jensen, Rudolf Pedersen, Palle Fibæk Jensen, Erling Fibæk Jensen, Edvin Jensen og Harry
Christensen. Foto. Børge Panduro.

Efter anden Verdenskrig lykkedes det, takket være den nye medicin, Streptomycin, at få nedkæmpet den
frygtede lungetuberkulose. I løbet af få år forsvandt grundlaget for Krabbesholm Sanatorium, og i 1958
flyttede de få tilbageværende patienter til en nyopført lungeafdeling på Skive Sygehus, mens sanatoriebygningeme blev solgt til Statens Åndssvageforsorg. I de sidste var mange af patienterne grønlændere, der
blev sejlet til Danmark for at blive behandlet. Her taler overlæge Georg Bindslev med en af de grønland
ske patienter i 1956. Foto: Børge Panduro.

Et kik ind i Salling Bank i Frederiksgade engang i 1950’erne. Forrest sidder fuldmægtig Th. Nielsen, der
senere blev direktør i banken.

Børge Panduro var en fremragende fotograf, som det vil fremgå af mange af denne bogs billeder. Også
som filmfotograf gjorde han sig gældende, bl .a. som freelancemedarbejder ved Danmarks Radio. Derud
over var han en glimrende pianist og vel nok mest kendt for sin medvirken i ensemblet ”De tre fra Skive”.
Endelig var han ikke så lidt af en ”Ole opfinder”. En mand med mange talenter! Her ses f an i sin fotofor
retning i Nørregade 21 i 1954. Her stod en rodekasse med fotos, som var blevet i overskud, når Panduro
havde været i funktion som pressefotograf for Skive Venstreblad. Der var i denne kasse, Otto L. Sørensen
fandt mange af de fotos, der kan ses på disse sider!

Scooteren fik sit gennembrud i Italien i årene efter 2. Verdenskrig med mærkerne Vespa og Lambretta som
de mest dominerende. Den lille, lette motorcykel var velegnet til bykørsel. Motoren var ganske praktisk
indkapslet, så man kun køre i sit almindelige tøj. Især i 1950’erne, hvor dette billede er fra, var det lille
køretøj populært i Danmark. Havde man ikke råd til en scooter, kunne man købe en ”Starut” - knallert, der
lignede en scooter! Her præsenterer en lokal skønhed ”Starut”en på den lille træbro ved det gamle Rosen
høj. Foto: Børge Panduro 1956.

Byoriginaler og landsbytosser findes ikke mere, siger man, og der er vist noget om snakken. De fandtes
stadig i 1950’erne, hvor én af dem, Per Knot, her er fotograferet udfor Nørregade 32. Og der var andre,
f.eks. Per Lytå og Fløjtekaj. Selvom de til tider nok blev drillet lidt, så var de en så velkendt del af bybille
det, at man såmænd ville have savnet dem, hvis de ikke var der mere. Deres ”anderledeshed” var på en
måde forfriskende midt i en konform dagligdag, og ikke mindst børnene var fascineret af voksne, der
”stak ud” og teede sig underligt. Foto: Børge Panduro.

Folk har forsamlet sig foran rådhuset o. 1950. De røde faner er rullet ud. Det årlige 1. maj-demonstrationsoptog er ved at formere sig. Om lidt starter marchen gennem byen med endemål i Anlægget, hvor musik
og taler venter. Foto. Børge Panduro.

I anledning af Dansk Typografforbunds Skiveafdelings 50 års jubilæum i 1957 blev Skive-afdelingens
bestyrelse fotograferet. Siddende fra venstre: Aage Christensen, Kristian Mortensen og J.P. Jensen. Ståen
de: Chr. Pedersen og Jens Dalum. Kristian Mortensen var formand for fagforeningen fra 1919 til 1962.

Det vakte opsigt i hele landet, da biskop Chr. Baun, Viborg, nægtede at indsætte Helga Jensen som hjælpe
præst i Skive. Efter bispens mening ville indsættelsen af en kvindelig præst være i strid med Biblens ord
og kirkens traditioner. Efter en håndsrækning fra biskoppen i Aalborg, Erik Jensen, lykkedes det dog at få
Helga Jensen indsat. Hun virkede i en årrække i Skive og var en populær og aktiv præst. Her ses Helga
Jensen sammen med formanden for Skive Menighedsråd, arkitekt Kristian Nielsen (til venstre) og sogne
præst Fiig-Pedersen. Foto: Børge Panduro 1959.

Skive og Resen sognes menighedsråd fotograferet ved Hotel GI. Skivehus i oktober 1959. De to menig
hedsråd var samlet i anledning af, at den indremissionske biskop i Viborg, Chr. Baun, ikke ønskede pastor
Helga Jensens tilstedeværelse i præstekjole ved en festgudstjeneste i Skive Kirke i forbindelse med grund
stensnedlæggelsen ved Skive søndre Kirke (Egeris Kirke), hvor biskoppen skulle prædike.
I forreste række ses fra venstre fru Jeppesen, fru seminarielærer Bjerre, tandlæge Karla Bak, sognepræst
Fiig-Pedersen, fru Eli Tang, fru Toft, malermester N. Mølgaard Andersen, fru Laura Schrøder, skolein
spektør Simon Jensen, direktør Jens Peter Andsager, Søren Christensen og lagerarbejder Thomas Rasmus
sen.
Bageste række: Gårdejer Marius Goul, fru Roed, tømrermester Viggo Kvist, arkitekt Kristian Nielsen, gård
ejer Magnus Sørensen, værkfører Niels Ebbesen Nielsen, pastor Herluf Hegnsvad (kaldskapellan), hotel
ejer Jens Jensen, Hotel GI. Skivehus samt overlærer og kirkesanger Eilif Andersen. Foto: Børge Panduro.

Skive Museums kustode gennem en årrække, A.C. Ramsdahl, fotograferet i Grønlandssalen, salen med
marmorgulv, der blev indrettet specielt til den store Grønlandssamling, som dr. Lauge Koch i begyndelsen
af 1930’erne skænkede til det kommende Skive Museum. Ramsdahl var et meget venligt menneske og
glad for børn. En del børn fra området kom derfor jævnligt på museet, hvor de kunne være heldige at se
Ramsdahl i færd med at genopbygge itubrudte lerkar fra oldtiden. 1951.

Skive Hjemmeværns Norgesgruppe fotograferet foran Skive Rådhus i 1957. Fra venstre: overbetjent Kaj
Mortensen, gasmester H.P. Christiansen, forretningsfører Hartvig, ekspedient Jens Saugstrup Christensen,
gasmester Robert Andersen, assurandør Mogens Staal Erichsen, redaktionssekretær Hardy Fisker, tømrer
mester Chr. Christensen, installatør Erik Jacobsen, rørlægger Poul Abildgaard Jacobsen og ingeniør Oluf
Agerfeldt Pedersen. Foto: Børge Panduro.

Ensemblet ”De tre fra Skive”. Fra venstre lærer Arne Rasmussen, turistchef Knud Ellesøe og fotograf Bør
ge Panduro. I en årrække rejste trioen Midt- og Vestjylland tyndt og optrådte med viser, monologer og ske
tches. Satire og humor var nøgleordene, og teksterne skrev de selv.

FDF’s 15 mands store orkester giver koncert i Skive Teater i slutningen af 1950’erne. Dirigenten er spare
kassebogholder Chr. Olesen. Det var et dygtigt orkester. Mange af de drenge, som her fik lært at spille på
et instrument, vedblev at spille musik, efter at de havde forladt FDF. Nogle tog fat på balmusikken, mens
andre kastede sig over New Orleans-jazzen, der netop i disse år havde vind i sejlene. Foto. Børge Panduro.

Konsulent Christian Bjerrum med sit tyrolerorkester, der var et af de musikalske indslag ved bømehjælpsdagene sidst i 1950’erne. Orkestret spillede på festpladsen, i ”Tyrolerkroen”. Mange af de unge musikere
på billedet vides at have spillet i FDF’s orkester. Så mon ikke det er det orkester, der i dagens anledning
har skiftet uniformen ud med tyrolerdragt.

Et af højdepunkterne ved børnehjælpsdagene var det store optog, der gennemvandrede byen på kryds og
tværs. Her er optoget fotograferet engang i 1950’erne under passagen af Østertorv. I spidsen ridder som
sædvanlig ”gartnerinden” i lang, fin kjole og knejsende som dronning. Bag hende et af optogets marchor
kestre, ”Landsoldaterne fra 1848”. Gartnerinden - eller gartner Ella Pedersen, som hun hed i daglig tale var en stor slagfærdig kvinde. Hun skabte godt humør, hvor hun kom, og i de dage kunne man slet ikke
forestille sig et optog uden hende i spidsen. Foto: Børge Panduro.

Skive Idrætsklub, SIK, fejrede 50 års jubilæum i 1951. Det markeredes bl.a. med en fest i Skive Teater.
Forrest fra venstre: borgmester Woldhardt Madsen med frue, SIK’s formand Arne Brendstrup Pedersen
med frue og æresmedlem Sophus Abildgaard Jacobsen. Yderst til højre ses foreningens kasserer, Sig. W.
Jensen, og to pladser bag ham den tidligere formand Chresten Damgaard Møller. Bag Woldhardt Madsen
ses Arne Rasmussen med frue. Rasmussen redigerede i en årrække SIK’s klubblad.

SIK havde i 1950’erne et rigtig godt fodboldhold, der samlede et meget stort publikum til hjemmekampe
ne. Rekorden blev sat i maj 1955, hvor næsten 10.000 tilskuere overværede et opgør mod arvefjenden
Viborg FF. Ældre skibonitter med interesse for fodbold vil huske navne som Viggo Sørensen, Frank Dahl,
Carlo Jacobsen, Bent Andreasen og Jørgen Christensen. Sidstnævnte var målmand og én af landets ypper
ste. Billedet er fra engang i 1950’erne. Spilleren med nr. 11 er Bent Andreasen, en ilter angriber, der ikke
så sjældent udvekslede et par ord med dommeren. Foto: Børge Panduro.

Ved indvielsen af Nordvestjydsk Væddeløbsbane i Brårup i 1948 roste borgmester Woldhardt Madsen ini
tiativtagerne og fremhævede det gamle mundheld: ”Hvo intet vover, intet vinder”. Han har måske haft det
i erindring, da han i 1953, i konkurrence med andre af byens kendte mænd, stillede op i et løb på travba
nen. Sådanne ”showløb” var i en periode en årlig tilbagevendende begivenhed.

Et kik ind mod byen henover engene ved Frederiksdal Allé engang i 1960’eme. Vandtårnet, der stikker op
midt i billedet, eksisterer ikke længere.
I forbindelse med flytningen af banegårdene og jernbanerne ved Skive - 1950’ernes store anlægs- og
byudviklingsprojekt - blev den første del af jernbanestrækningen mod Struer omlagt. Den var tidligere
gået syd om ådalen, men blev nu forlagt til nordkanten af ådalen, langs Frederiksdal Allé, sammen med de
to jernbaner til Salling, der svinger mod nord ad broen til venstre i baggrunden. Beboerne i Frederiksdal
var ikke helt tilfredse med banegårdsflytningen, og for enkelte betød det, at en glimrende udsigt med et var
blokeret af en høj jembanedæmning. Foto: Børge Panduro.

I årene omkring 1960 skiftede Skives sydlige del drastisk karakter. Det gamle kvarter, Sønderbyen, der lå
syd for posthuset, forsvandt. Den nord-syd gående ringvej, Sdr. Boulevard, etableredes. En ny banegård
blev anlagt og en del af jernbanestrækningen mod Struer omlagt om. Nederst i billedet, der er fra først i
1960’eme, ses Liselund, hvor beboerne pludselig havde fået en jernbane i baghaven. I midten den ny
banegård, der indviedes i 1962, og til højre den brede Sdr. Boulevard. Ved Sdr. Boulevard ses den første
bygning i den nye industrikvarter ved banegården. Foto: Børge Panduro ca. 1963.

I forbindelse med reparationsarbejde af broen ved GI. Skivehus og Tårnborg i 1965 er der sprunget et
vandrør. Et lille drama i den normalt fredfyldte by. Nogle få nysgerrige er kommet til og en enkelt bil ved
Esso-tanken, hvor i dag det store Søndercenter rejser sig. Foto: Henning Mølgaard Olesen.

Østertorv fotograferet fra den nu forsvundne rundkørsel ved Sdr. Boulevard engang først i 1960’eme.
Bybilledet her har stort set ikke ændret sig siden, hvis man ser bort fra M. Søndergaards Herreekviperings
forretning mellem Slotsgade og Thinggade, der brændte i 1964.1 baggrunden ses Thinggade, en af Skives
stejleste gader. Byens mange stejle gader kan selvfølgelig være generende for folk, der ikke er så lette til
bens, men de er et forfriskende element i en by, som ikke ligefrem vrimler med prangende huse.

Som følge af det stærkt voksende antal biler i 1950’erne og især i 1960’eme blev der behov for store brede
veje i Skive, og det kom til at gå hårdt ud over den gamle Sønderby. Næsten hele Søndergade blev revet
ned i slutningen af 1950’eme, og derefter tog man fat på Sønderbyens Tværgade, der blev revet ned fra
midten af 1960’erne til midten af 1970’erne. De små huse her var nogle af de sidste, der forsvandt - til
fordel for en øst-vest gennemkørselsvej og store parkeringspladser. Foto: Anders Knudsen ca. 1968.

Et kik op ad Frederiksgade engang i begyndelsen af 1960’eme. Over markisen til højre ses Sallings Banks
skilt, hvor der også er blevet plads til Skives byvåben. Banken holder fortsat til på den samme adresse.
Længere oppe ad gaden stikker den ene af byens to biografer, Kosmorama, sit skilt frem. Bilerne var nu
for alvor begyndt at dukke op i bybilledet, hvor cyklerne før havde været næsten enerådende. Foto. Børge
Panduro.

Julestemning i Skive engang i 1960’erne. Vi kikker ned ad Nørregade fra det store kryds midt i byen. De
lokkende butikkers lys spejler sig i den våde asfalt og giver aftenstemningen et ekstra løft. Der var fortsat
biltrafik - dog ensrettet - i gaden, så fodgængerne måtte tage til takke med de, mange steder, meget smalle
fortove. Fotografiet er taget af Børge Panduro, der som forretningsdrivende i Nørregade var en af hovedmændene bag Nørregades forvandling til Nørre-gå-gade i 1968.

Skives offentlige toiletter gemt bag en fornem søjlegang, fotograferet i slutningen af 1960’erne, kort tid
før de blev nedlagt. Oprindelig var det dog ikke toiletter, der gemte sig her, men byens fiskehal, hvor bor
gerne kunne hente friskfanget fisk. Senere skiftede stedet på ny funktion og blev til en hyggelig pub. Til
venstre Topps Konditori på hjørnet af Østergade og Torvestræde. På førstesalen holdt Skive Bibliotek til
fra 1927 til begyndelsen af 1960’erne, hvor det flyttede til Vestergade 1.

I 1960’eme kunne det af og til være vanskeligt at manøvrere rundt med bil i danske byer. Skyttegravslig
nende opgravninger af gader og fortove generede trafikken. Det var nu ikke krig, men fjernvarme, der var
kommet til Danmark. På billedet kikker vi fra Brogaardsgade mod Østertorv. I baggrunden Ib Nielsens
automobilforretning - én af de første, der herhjemme forhandlede NSU-biler. Foto: Børge Panduro.

Købmand Gustav Pedersens moderniserede i 1961 sin købmandsforretning, Nørregade 1. Som det ses var
det de det mere luksuriøse varer, Pedersen skiltede med på den nye facade. Han ses her stående midt
iblandt sit personale, tydeligvis stolt over sin nyindrettede butik. Der er i øvrigt fortsat købmandsforret
ning på adressen, nemlig specialforretningen Strøgets Vinhandel. Foto: Henning Mølgaard Olesen.

I 1962 rykkede den første virksomhed ind i Skives nye industrikvarter ved Sdr. Boulevard. Det var metal
støberiet ”Metallic”, der flyttede fra Københavnsområdet ud på den bare mark i Skive til stor glæde for
Skive Byråd, der i årtier havde drømt om at få nye virksomheder til byen. Foto: Børge Panduro 1964.

Lærer Volmer Bak Lykke, som i en årrække virkede på Nordre Skole, blev i 1960 fotograferet med sin
klasse i Skive Anlæg. Havnevej 7 og 9 ses bag klassen. Navnene på de enkelte elever kendes desværre
ikke. Bemærk det spraglede udvalg af trøjer. Pigerne foretrak stadig kjole og nederdel, men siden kom de
lange bukser til at præge billedet. Foto: Børge Panduro.

Fire raske drenge leger brandmænd i Fredensgade, mens to, måske lidt misundelige, kammerater i bag
grunden følger indsatsen. De raske drenge er Svend Nederby Andersen, Niels Jørgen Buhl samt Jens og
Niels Wøldike. Den flotte brandbil var bygget af Niels Wøldike og Hans Holm. Sidstnævnte var søn af
læge Holm. Foto 1960: Henning Mølgaard Olesen.

Skive Seminarium slog portene op for de første elever i 1952. De første år var forholdene ret primitive og
besværlige, men det ændrede sig, da det nye seminarium på Egerisvej stod klart i 1959. Der var tale om et
smukt byggeri tegnet af arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen. Det nye seminarium rummede noget
så moderne som et cafeteria, hvor eleverne for en billig penge kunne købe sig et måltid mad. Det vakte
stor debat i byens aviser, da det kom frem, at eleverne også kunne købe en øl til maden! Foto: Børge Pan
duro først i 1960’eme.

Skibonitter har til alle tider benyttet sig af ”naturens spisekammer”. Her forsøger et par lystfiskere sig en
kold vinterdag ved Skive A. Med lidt held bliver der frisk fisk på middagsbordet. I baggrunden ses Brårup
med Gammelgårds Dampmølle og Gammelgård Teglværk. Foto: Børge Panduro ca. 1960.

Skuespilleren Asta Esper Andersen - én af Skiveegnens berømtheder. Hun er født i 1919, men er fortsat
aktiv. Debuten fik hun i Riddersalen i 1941, og siden har hun medvirket i en række teaterforestillinger.
Allerede tidligt fik hun sin første filmrolle, men især fra slutningen af 1970’erne og fremefter har hun ladet
sig se på film. Hun er en meget dygtig oplæser, der har turneret landet tyndt, og især Jeppe Aakjær og
Steen Steensen Blicher har været på repertoiret. Fotoet er fra 1960’erne.

Herligt billede af det vrimlende folkeliv under børnehjælpsdagene i 1960. Det er taget i øverst i Østergade.
Til venstre ses Olesens Gård og til højre Skive Diskontobanks flotte facade. Begge bygninger blev siden
nedrevet. I forgrunden Poul Poulsens ”mexicanske orkester”. Kapelmesteren ses selv nederst th. med sin
skinnende trompet. Foto: Børge Panduro.

De årligt tilbagevendende børnehjælpsdage lokkede fotograferne på gaden, både amatørerne og de profes
sionelle. Byhistorisk arkiv er derfor rigeligt forsynet med både film og fotografier fra disse festdage. Fan
tasien og kreativiteten var stor - som her, hvor en lastbil passerer Selchaus Gård i Nørregade, forvandlet til
et flot lokomotiv med musik på bagsmækken. Foto: Børge Panduro 1960.

Den gamle musiktribune i Skive Anlæg. Tribunen er for længst revet ned, men den lå i sin tid lidt vest for
volieren op mod Havnevej. Gennem en række år gav den populære musikdirektør, Poul Poulsen, med sit
store promenadeorkester en række meget velbesøgte anlægskoncerter - ofte under medvirken af kendte
solister. Her ses orkestret på tribunen i 1962, hvor 7-800 tilhørere var mødt frem. Foto: Børge Panduro.
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Fra kongebesøget i 1961. Otto L. Sørensen skrev følgende kommentar til billedet: ”Her ses det stolte kon
geskib ’Dannebrog’, stående den nye havn ud, overværet af en talrig menneskemængde på begge moleho
veder og strækkende sig helt om langs bolværkerne ved Andr. Andersens kompakhus og Skive Kulkom
pagni. Ved afskeden med de begejstrede skibonitter anlagde man denne gang den rette kurs ud af det ret
lavvandede havnebassin, hvorimod det store skib ved anduvningen lige et øjeblik tog grunden i den ret
skarpe vending fra sejlrenden til havnemundingen.” Foto: Børge Panduro.
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Marienlyst i Resen med den herskabelige hovedbygning og tilsvarende have ca. 1910. Gården blev dannet
i 1859 som en attraktiv lystejendom, idet manufakturhandler Carl Johan Skovgaard, Skive, købte to ejen
domme i Resen og lagde deres jord sammen. Gården gav han navn efter hustruen Cecilie Marie, født Har
der. Ejendommen kom i 1908 i Chr. M. Ladefogeds eje. Han købte jord, øgede derved gårdens jordtilliggender meget og gjorde proprietærgården til et mønsterbrug.

Thorshøj i Lille Ramsing eller Ramsing Avlsgård eller Torsmark, som gården hedder i dag. Torsmark hav
de ca. et tilliggende på 242 tønder land.
Gården ejedes siden 1886 af Laust Nielsen Ladefoged. Han emigrerede i 1881 til London, hvor han grund
lagde Laust Nielsen & Co., der udviklede sig til et af de ledende firmaer på det engelske kreatur- og
baconmarked.

Fætrene Laust Nielsen Ladefoged, Torsmark (1858-1935) og Christen Mads Ladefoged (1858-1931),
Marienlyst ca. 1925.
De to fætre udvandrede sammen til England i 1881 og skabte først sammen, senere hver for sig kreatur-,
æg- og baconeksportfirmaer af internationale dimensioner.
I 1892 forbød den engelske regering import af levende kvæg, hvorefter Chresten Mads Ladefoged flyttede
sin forretning til Tyskland, hvortil han eksporterede op til 25.000 stykker kvæg årligt.
Chresten Mads Ladefoged blev i Tyskland til 1914, hvorefter han flyttede hjem. Han ejede sin fødegård,
Dølbygård, og skabte ved sammenkøb Marienlyst, som han drev som et mønsterlandbrug.
Laust Nielsen Ladefoged omlagde efter 1892 sin forening til eksport af slagtedyr. Han var den drivende
kraft bag Statens Eksportslagteri i Esbjerg og dominerede indtil 1928 Danmarks store eksport af bacon, får
og smør. Laust Nielsen & Co. i London havde ca. 20 filialer i England.
Firmaet fortsattes af sønnen Niels Nielsen Ladefoged, der under 2. verdenskrig var direktør for det britiske
levnedsmiddelministerium og dermed rådgiver for den engelske regering i det vigtige spørgsmål om forsy
ning med fødevarer under krigen.
Laust Nielsen Ladefoged forblev i England, hvor han havde en fremtrædende plads blandt de engelske
grosserere.

Proprietær Chr. M Ladefoged (til venstre) i stadsvognen foran Marienlyst ca. 1920.
Han havde før århundredskiftet startet en stor kreaturkommissionsforretning i Newcastle og Hamburg. I
Resen sagde man om ham: ”Hvis Ladefoged gir’ en god pris for dine kreaturer, vil han sikkert købe jord
af dig og lægge dem til Marienlyst.”

Resen strand blev i 1930’erne Skives populære badested. Her var fra 1935 nyt fjordbadeanlæg med
cykelstativer, omklædningsfaciliteter for damer og herrer og en 60 meter lang badebro, der nåede ud til
god sandbund. 110 meter ude var der vippe til udspring. Skive byråd havde betalt 59.000 kr. for anlægget,
der var udført som et beskæftigelsesarbejde.

Møller Jeppe Jeppesen ved Furvej, der tidligere løb gennem Hagens Mølle. Jeppe Jeppesen havde fra
1895-1929 skøde på den gamle 1400-tals vandmølle. Fra møllen, der malede ca. 1800 tønder kom om
året, kørte Jeppe i mange år ud med brød fra møllens bageri. Brødvognen var trukket af to gule russerhe
ste. Skive Folkeblads redaktør Carl Hansen kaldte sin ungdomsven mølleren for ”Guds Jep”, da Jeppe Jep
pesen var en af Indre Missions trofaste tilhængere, der gerne stillede møllen til rådighed som samlingssted
for missionsfolkene. Foto ca. 1910.
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Forskellige partier fra Oddense ca. 1910. Sognet havde på den tid 5-600 indbyggere.
Øverst købmandsforretningen, som blev indrettet i den tidligere Oddense Højskoles bygning efter skolens
lukning i 1908 (Højskolevej), og en gård med vindmotor.
Nederst til venstre Oddense Mølle (Holmhuse 3). Omkr. 1900 valsede møllen f.eks. byggryn, en aim. kost
på landet.
Nederst til højre Oddense Skole (Andrupvej 1).
I midten kirken, der har rigt udsmykkede stjemehvælv med kalkmalerier fra reformationstiden.
Fotograf: H. Schmidt.

Frammerslevgård ca. 1908.
Gården ejedes af Christian Christensen, hvis fader havde samlet den af to gårde. Stuehuset er fra 1865 og
avlsbygningerne fra 1863.
Arealet var 187 tønder land. Besætningen var 18 køer, 58 stykker ungkvæg, 7 heste, 4 plage, og der solg
tes 57 fedesvin pr. år. Folkeholdet var en fodermester, en forkarl, to karle, en dreng og to piger.
Bemærk roekulen på gårdspladsen, ajletønden ved møddingen og vandposten, hvor hestene vandes.

Bostrup Østergård ca. 1908.
Gården tilhørte Christen Jensen Østergaard, i hvis
slægt den har været siden 1770 og stadig er.
Arealet var 140 tønder land. Der avledes i gennem
snit 17 fold. Besætningen var 14 køer, 33 stykker
ungkvæg, 3 tyre, 40 fedekreaturer, 6 heste, 2 plage
og 6 får. Folkeholdet var en fodermester, en forkarl,
tre karle og to piger.

Bostrup Østergårds nye stuehus er opført i 1919. Årene under 1. verdenskrig var gode for landbruget.
Opførelsen kostede 90.000 kr., hvilket var det dobbelte af det beregnede.

Lisedal i Lyby, set fra havesiden ca. 1910.
Stuehuset er opført o. 1879 efter brand. Lisedal tilhørte i 1910 Jeppe Boel. Arealet var 134 tønder land.
Besætningen var 44 køer, 24 stykker ungkvæg, 2 tyre, 5 fedekreaturer og 6 heste. Mælken behandledes på
gården. Mejerikongen Marius Boel fødtes på gården i 1882.

Gdr. J.P. Thordahl i Øster Lyby sammen med hustru, børn og høstfolkene. Foto 1929.

Assurandør Marinus Faarkrog (1877-1943), holdende ved Lyby Strand i 1942 med sit lette hestekøretøj,
som han under besættelsen måtte tage til takke med, da benzinen slap op. Han var fra 1909 i 24 år assu
randør i Skive, fra 1912 inspektør for forsikringsselskabet ”Baltica” til sin død i 1943. Han var født i
Vejby i Salling 1877, hvor faderen, Jens Faarkrog var vejmand i Betryk ved Vejby.

Lyby Station var anden holdeplads på Skive-Glyngørebanen, da banen åbnede i 1884. Stationen var en af
de mindre på banen, så her ansattes en stationsmester, der også var postmester. Senere blev stationen ledet
af en kvindelig stationspasser for i banens sidste år at blive nedgraderet til trinbræt.
Foto: Børge Panduro 1960.

Jebjerg station ca.1912. Til højre i billedet holder godsvogne klar på et vigespor ved stationens oplags
plads. Til venstre, foran stationsbygningen, ses stationsforstanderen - formentlig R. M. Fogh.
Stationen var anlagt 1884, samtidig med åbningen af Skive-Glyngørebanen. I løbet af det første årti opstod
landsbyen omkring stationen. Handlende byggede gæstgiverier og åbnede købmandsbutikker, og håndvær
kere slog sig ned, byggede huse og startede småindustri. Arbejdsmænd fandt arbejde og bosatte sig i stati
onsbyen sammen med pensionerede landmænd. Også højskolen i Jebjerg - Salling Højskole - gav banen
god passagertilgang. Foto: Charles Nielsen.

Niels Kristjan Glud, præst i Jebjerg (1873-1920) var det samlende midtpunkt i Sallings grundtvigske
bevægelse. Han holdt forelæsninger på Salling Højskole om Grundtvig og ”fortalte sagaer så godt, at alle
lo”. Jeppe Aakjær siger om ham: ”Han var en folkevækker. Den rene folkeopdragende Tendens, som Glud
har gjort sig til Talsmand for, var noget ganske nyt.—(han er) den interessanteste Præst jeg har kendt, den
menneskeligste og den modigste, der bar det kjærnefriske jydske Sprog lige ind for Herrens Alter.” I
Jebjerg er oprejst en mindesten for ham i 1926. Stenen er udført af Larsen Stevns. Foto ca. 1910.

Salling Højskole i Jebjerg blev oprettet i 1884. Den blev fra starten ledet af Axel Axelsen. I 1907 flyttede
Axelsen sin højskole til Krabbesholm i Skive, men pastor Glud og andre interesserede videreførte Salling
Højskole i nogle år med en ny forstander. Salling Højskole blev i 1921 omdannet til Jebjerg Ungdomssko
le. Foto ca. 1910.

Lærere og elever på Salling Højskole i Jebjerg sommeren 1903.
Højskolen underviste som andre højskoler karle om vinteren og piger om sommeren. Der var også mænd
på højskolen under pigernes sommerskole, nemlig ”det læsende hold”, der forberedte sig til optagelses
prøve på et seminarium. De heldige piger kunne få fat en af ”de læsende” og ende som lærerfruer!
På billedet ses bl.a. fru Bertha Axelsen og højskolelærer Kæstel (til højre i forrest række). I anden række
står pastor Glud til venstre. I bagerste række står højskoleforstander Axel Axelsen til venstre og højskole
lærer Erik Haugaard til højre. Umiddelbart til venstre for hjørnet står i bagerste række Marinus Thorsen,
der blev førstelærer i Højslev Kirkeby Skole fra 1921 til 1951.

Jebjerg Brugsforening i midten af 1950’erne, hvor A. Christensen var uddeler.
Brugsforeningsbevægelsen fik efter engelsk forbillede sin start i Thisted i 1866. Sallings første brugsfore
ning begyndte i Ramsing 1880.11919 var der i Danmark 1731 brugsforeninger på landet og 89 i byerne.

Folkedansere i Jebjerg på vej gennem byen til stævne på Salling Ungdomsskole ca. 1960.
Med udgangspunkt i Salling Højskole og i de lokale ungdomsforeninger var der allerede i 1900-tallets
første årtier god tilslutning til folkedansen. Deltagerne optrådte i de gamle egnsdragter.
”Der er i Salling fundet ikke mindre end 60 forskellige danse, som almuen brugte i 1800-tallet”, noterer
lærer J.C. Krogh, Tøndering. Foto: Børge Panduro.

Jeppe Aakjærs digtergård blev i 1905 udstykket fra herregården Nørgaard, som i dette år var blevet købt af
et konsortium med gårdejer Peder Odgaard, Ny Skivehus, i spidsen. Efter at købsaftalen var faldet på
plads, gav Jeppe Aakjær sin kommende gård navnet ”Jenle” og skrev den 4. februar 1906 digtet: ”Jeg lag
de min Gaard i den rygende Blæst”.
Billederne er taget efter 1921, hvor Jeppe Aakjær købte en brøstfældig gårdmølle fra en af nabogårdene.
Møllen blev ryddet indvendig og indrettet til lysthus og på kvæmloftet et værelse. Aakjær kaldte møllen
for ”min Kaffemølle” med henvisning til anvendelsen. På det øverst billede ses møllen til højre, og til ven
stre ses stuehuset, som endnu ikke har fået tilføjet vinkelbygningen med forpagterboligen mod nord.
På det nederste billede ses til venstre udhusene med laden og stalden og til højre det såkaldte vognskur.
Den ”nye” mangler - den blev først bygget i 1950’eme. Foto: Johan A. Poulsen.

Stemningsbillede fra ca. 1920 med familien Aakjær på hovedtrappen på Jenle.
Året efter, at Jeppe Aakjær var blevet gift med Nanna Krogh fik de datteren Solveig, som var født den 8.
oktober 1908. I 1961 købte Solveig Bjerre Jenle af sin mor, der døde 4. august 1962. I 1963 begyndte
Solveig at holde Jenle åbent for publikum hvert år i sommerperioden, mens hun og familien brugte Jenle
som sommerhus, indtil hun og hendes mand, overlæge Hans Bjerre, flyttede ind på Jenle i 1976. Hans
Bjerre døde i 1978. For at sikre Jenle for eftertiden solgte Solveig Bjerre Jenle til Staten i 1981 med ret til
at bo livsvarigt på Jenle. Solveig Bjerre døde i 2001.
Esben Aakjær var født den 12. juli 1911. Esben var uddannet journalist og militærnægter. Under Anden
verdenskrig meldte han sig som frivillig i Royal Air Force’s Norwegian Squadron, ”Little Norway”, hvor
han fløj som telegrafist og skytte. Efter freden i 1945 vendte Esben Aakjær tilbage til Danmark, hvor han
fortsatte sin karriere som freelancejournalist og rejste ud i verden for at optage film, som han rejste rundt
med og fortalte om. Esben Aakjær døde i 1958. Foto: Johan A. Poulsen.

Forfatteren Jeppe Aakjær i sit arbejdsværelse på Jenle ca. 1915.1 al den tid, forfatteren Jeppe Aakjær boe
de på Jenle (fra 1907 til sin død den 22. april 1930), begyndte hver dag, hvor han ikke var bortrejst på
f.eks. foredragsturne eller var i København eller i Viborg på arkivstudier, med, at han gik ind på arbejds
værelset meget tidligt - tit omkring klokken 7 om morgenen - og startede på dagens arbejde.
Arbejdsværelset var specielt indrettet til Jeppe Aakjærs brug - inklusive det flotte panoramavindue med
udsigten ud over Astrup Vig. Det var Jeppe Aakjærs tilkommende hustru Nanna Krogh, der før de blev
gift, havde fået en venindes bror, arkitektelev Poul Baumann, til at udarbejde den skitse, som stuehuset
skulle bygges efter. Dette resulterede bl.a. i, at projektet ikke kunne holdes indenfor den aftalte købesum
på 25.000 kr. for hele herligheden, men at prisen, da der skulle skrives skøde, til Aakjærs store utilfreds
hed kom op på knap 35.000 kr.! Foto: Johan A. Poulsen.

Til sin 50 års fødselsdag - den 10. september 1916 - fik Jeppe Aakjær ved gavebrev overdraget de ca. 7 8 tdr. land lyngbanker som lå direkte op til Jenles sydlige skel. Det var professor A. Mentz, der var ansat
ved Hedeselskabet i Viborg, der sammen med landsarkivar Georg Saxild havde sat sig i spidsen for en
landsindsamling til køb af lyngbankeme, som Jeppe Aakjær forgæves havde forsøgt at købe flere gange.
Jeppe Aakjær skriver i sine erindringer, ”- at det herefter var mit ønske, at min aske en gang må hvile i en
af disse lyngbakker. Min hustru og jeg har allerede set på pladsen”. Den 17. juni 1930 blev Jeppe Aakjærs
urne nedsat i det opmurede gravsted og ovenpå blev lagt stenen med indskriften: ”Her standsed de glade
klange // Her sattes mit livsens mål // Det er asken af usungne sange 11 der hviler i denne skål”. Digtet hav
de Jeppe Aakjær selv skrevet i 1920, da han lå meget syg i København af den spanske syge.
I 1962 blev Nanna Aakjærs urne nedsat i gravstedet ved siden af Jeppe Aakjærs urne. Året før i 1961 hav
de Nanna Aakjær overdraget lyngbakkerne til staten. Lyngbakkerne var dengang - og er endnu - tilgroet af
selvsået blinkeløv og hassel og kun få enebærbuske og porse af den oprindelige bevoksning - og ingen
lyng mere!

Astrup ca. 1910.
Astrup havde da et jordtilliggende på 441 tønder land. Det normale folkehold var en forvalter, en foderme
ster, en forkarl, fire karle, fire piger, tre daglejere og en gartner. Astrup købtes i 1906 af Danmarks
Afholdsforening, der oprettede et redninghjem for alkoholister.
Bemærk den nu nedrevne vestfløj .

Godsejer J.C. Breum og hustru i en stue på Astrup ca. 1930.
Godsejer J.C. Breum var ejer af Astrup to gange - 1919-1931 og igen 1942-1950. Hans fader var i sin tid
røgter på Astrup. J.C. Breum var direktør for Frederiksberg Theater og ejede mellem 1931 og 1942 først
Engelshorn og senere Sauntegård.

Udsigten fra Breum Skole ca. 1920.
I 1915 byggede Grinderslev-Grønning kommune ny kommuneskole lidt syd for Breum by. Den nu nedlag
te skole på Aakjærsvej 13 er i dag firma- og privatbolig for en tømrermester.
Fotografiet, der sikkert stammer fra årene lige efter skolens opførelse (bemærk den spæde have i forgrun
den), er taget mod nord med Breum by helt ude i horisonten. De to landejendomme er Aakjærsvej 24 til
venstre og Aakjærsvej 11 til højre.

Eskjær, set fra havesiden ca. 1910. Bemærk de flotte udskæringer på broen og verandaen. Hovedbygnin
gen er opført 1761 af Mads Hastrup. Eskjær var i 1910 på 485 tønder land og ejedes af Th. Schütte, der
havde købt den i 1869.
Besætningen var 70 køer, 50 stykker ungkvæg, 3 tyre, 14 heste, 6 plage, 8 får og der leveredes ca. 120
fedesvin. Folkeholdet var en forvalter, en fodermester, en forkarl, fire karle, tre piger, otte daglejere og en
gartner.

Langesgård ca. 1908.
Hovedbygningen blev opført af A.F. Lundsgaard i 1871. Den imponerende hovedbygning, der fremstår
uændret, er i dag fredet og under restaurering.
Gården havde indtil 1908 et tilliggende på 336 tønder land. Besætningen var 64 køer, 45 stykker ungkvæg,
2 tyre, 12 heste og 11 får. Folkeholdet var en forkarl, tre karle, fire piger, to daglejere og i roe- og
høstsæsonen tre mand ekstra.

Familiekomsammen på Grinderslevkloster ca. 1923.
Siddende ses fra venstre Kirketerp-Møller, frk. Agnes Kirketerp-Møller, fru Kirketerp-Møller og en
ukendt.
Stående ses fra venstre Kirketerp-Møller, Kirketerp-Møller, proprietær H. Kirketerp-Møller, en ukendt,
Kirketerp-Møller, fru Kirketerp-Møller, tre ukendte og dyrlæge Møller. Foto: C. Hadrup.

Grinderslev Kro og Elisabethsminde ca. 1900.
Hvornår Grinderslev Kro fik sit kongelige privilegium vides ikke med sikkerhed, men den 30. januar 1864
er Mads Hummelgaard anført som gæstgiver. Den stråtækte kro, som ses til højre i billedet nedbrændte i
1907/08, så billedet er før dette tidspunkt. Til kroen hørte et landbrug, og i udhuset var rejsestald, kostald
og svinestald. I 1920, da Just Eiskjær købte kroen, var der 10 tdr. land jord til. Hans enke, Anna Eiskjær,
videreførte kroen indtil 1962, hvor hun solgte den, og kroen mistede sit privilegium. Charles P. Bach ejede
kroen fra 1962 til 1978, hvor han solgte den til Kirsten og Niels C. Andersen, som genåbnede kroen og
videreførte den nogle år (uden privilegium).
I naboejendommen (Grinderslevvej 12) var der købmandsforretning, kaldet ”Elisabethsminde”, og hvorfra
Anna Eiskjær på kroen var datter. Købmandsforretningen var i 1875 drevet af detailhandler Olaf Rye Iver
sen, men i 1878 overgik den efter tvangsauktion til købmand Jens Riis, Skive, der drev forretningen som
filial. I 1884 ophævede Jens Riis selskabet ”Elisabethsminde”. I 1892 var der ”Talestation” for Skive Tele
fonselskab på adressen også, men i 1904 oprettedes Grinderslev Central i naboejendommen, Grinderslev
vej 14. Jens Laursen købte købmandsforretningen i 1899, og hans enke solgte den i 1936 til Ingvard Lin
dum. Senere ejere var Bodil Kr. Pedersen, Anders Pedersen (fra Skjærris) og Emil Bukhave.

Sognepræst Ejnar Nielsen (1949-56) i Grinderslev-Grønning med et konfirmandhold på 11 piger og 12
drenge. Den store variation i konfirmationstøjet er ikke at se. Fotografiet er taget i Grinderslev kirke.
Pastor Nielsen var også formand for ungdomsforeningen og startede aftenhøjskole i Breum.

Vium Mølle ca. 1920
Vium Mølles statelige hovedbygning er opført i 1913 af Mathias Henriksen. Henriksen var fra 1893-1901
inspektør på Eskjær og 1901-1912 forpagter på Eskjær.
Vium Mølles proportioner svarer ret nøje til midterfløjen på Eskjær. Mathias Henriksen var en af egnens
allerdygtigste og mest respekterede landmænd og var bl.a. formand for Salling Landboforening i en perio
de. 11912 overtog han, der var gift med Else Katrine Revsgaard, gården fra sin svoger.

Husmandsføreren J.P. Møller og hans husmandsbrug i Thorum.
Amtsråds- og landstingsmedlem Jens Peter Møller i Thorum var en af husmandsbevægelsens foregangs
mænd i Salling, ”en saglig kraft og samtidig en af bevægelsens mest hjertevindende talsmænd.” På hans
og hustruens husmandssted i Thorum ”var alt dyrket som en have”. Han var formand for ”Fremad”, lan
dets største husmandsforening fra 1907 til sin død i 1935. J. P. Møller er begravet på Thorum kirkegård.
Foto: E.C. Nederby, Roslev.

Molerbrud på Fur.
Midt i 1950’erne var der fem molerværker på Fur. 350 af øboerne ernærede sig ved håndværk og industri.
Moleret blev gravet løs med håndkraft og skovl og kastet ned i bunden, hvor det blev skovlet op i tipvogne, der transporterede det fra molergraven til fabrikken. For at undgå skred, gravede man ”trappetrin” i
skrænterne.

Østergård i Åsted sommeren 1931.
Østergård, der siden 1906 blev ejet af A.L. Froberg, var et stort landbrug på ca. 585 tønder land med en
besætning på 130 køer, 70 stykker ungkvæg, 6 tyre, 20 heste, 8 plage og ca. 180 fedesvin. Folkeholdet var
en forvalter, en ladefoged, en fodermester, fem karle, fem piger, 10 daglejere og en gartner. I høst- og roesæsonen beskæftigede gården 10 mand ekstra.

Hegnets avlsbygninger under genopførelse efter en brand i 1904.
Hegnet, hvis samlede areal var 277 tønder land, ejedes indtil 1909 af J.P. Ingwersen. Driften var stadig
studeavl, idet der kun var 12 malkekøer, mens der var ca. 200 stk. fedekreaturer. Folkeholdet var en for
valter, en fodermester, en forkarl, seks karle, fem piger og to daglejere. Bemærk Ingwersen og hans
hustrus initialer mellem kransene!

To mænd i Tøndering får sig en passiar engang omkring 1910. Billedet viser Tønderingvej fra Roslev og
ind i Tøndering mod det forskudte kryds ved Tønderingvej/Vilholmvej/Hegnetvej. Selvom Tøndering hør
te til de mindre landsbyer i Salling, var der i 1910 brugsforening, købmand, smed, snedker, to murere samt
telefoncentral.

Murer Thor Bach fra Tøndering, født 1856, var en af Sallings gamle spillemænd, ”som havde den rigtige
violintone, der med sin spæde flaggeoletagtige karakter charmerede. På trods af de krogede fingre beskæftiget med groft arbejde, som han var - bevarede han stadig den nænsomme og yndefulde spillemå
de, der så helt var i takt med hans personlighed”, skriver Vilh. P Bech om ham. Han spillede indtil 1935
med i De Salling Spillemænd under ledelse af lærer Thygesen.

Isbryderen ”Valdemar” i Glyngøre havn i 1960. Ved anvendelse afen flytbar tung godsvogn på dækket var
”Valdemar” i stand til at knuse ret svær is, som f. eks forekom i vinteren 1947. Skibet blev også anvendt
som reservefærge på statsbanernes færgerute fra Nykøbing til Glyngøre.
Foto: Børge Panduro.

Kong Frederik IX og tronfølgeren, prinsesse Margrethe på havnen i Glyngøre i midten af 1950’erne.
Kongen og tronfølgeren er gået i land fra ”Dannebrog” ved havnen i Glyngøre under en af de årlige som
merture, som kongeparret med de tre prinsesser foretog på Limfjorden i 1950’erne. Foto: Børge Panduro.

Skive-globetrotteren Aksel Nymann Pedersen (til
venstre), der ene mand førte sin sejler fra New
Zealand hjem til Danmark. Her ses han i Glyng
øre havn 1964, umiddelbart inden han drog ud på
en endnu en enmandssejltur, denne gang over
Atlanten. Han tog dog en ingeniør fra København
med som bedstemand (til højre) til England. Foto:
Børge Panduro.

Hilsen fra Sæby

Postkortet ”Hilsen fra Sæby” fra engang før 1930 viser her Sallings nordvestlige del ud mod Sallingsund et godt eksempel på det skovfattige Salling. I begyndelsen af 1800-tallet gjorde man her forsøg med
bekæmpelse af sandflugten. På billedet ses trækfugle, der raster i det vandrige område.
Foto: E.C. Nederby, Roslev.

Vinhandler Cort Traps sommersted ved Harre Vig 1920. Cort Trap drev vinhandel m.m. i Nørregade 34 i
Skive.
Personerne er i første række fra venstre: Gudrun Hansen, Frank Hansen, direktør Hansen (Vejle), Poul
Henning Hansen (på skødet af direktør Hansen).
Anden række: Vinhandler Cort Trap, konsul Knud Kielgast, Anna Trap, Lilly Trap, fru Ellen Kielgast,
Orla Trap, Karen Margrethe Pedersen, Jørgen Mikkelsen, fru Alvilda Trap, Cort Trap Mikkelsen og inge
niør Hvenegaard. Foto: C. Hadrup.

Før Sallingbanens åbning den 14. maj 1884 gik der dagvogn mellem Branden og Skive, og denne dagvogn
fungerede også som postvogn for posten til Fur. Ved åbningen af stationen i Roslev kom posten til Fur til
at udgå fra Roslev. Ruten mellem Roslev og Branden blev overtaget af en Møibæk, og den hestetrukne
dagvogn blev nu også postvogn. Senere blev hestevognen udskiftet med rutebilen. I 1928 blev en nyere
rute- og postbil blevet anskaffet, og ejeren var nu Søren Laugesen fra Roslev, som her ses, mens bilen gør
holdt ved en forretning - sandsynligvis i Seide

I tiden mellem de to Verdenskrige var Ungdoms- og Idrætsforeningerne kittet, det bandt lokalsamfundene
sammen. I mange foreninger var den årlige dilettantforestilling en af de store, årlige begivenheder, og
skolelæreren var ofte tovholder, når dilettantforestillingen skulle løbe af stablen.
Her er en stor del af ungdommen i Rybjerg sogn stillet op til fotografering, sikkert på premiereaftenen,
med lærer Aage Munk, der var andenlærer ved Rybjerg skole i tiden 1932-34.

Ågårdsholm ca. 1930.
Ågårdsholm ligger i Thorum sogn ved landevejen fra Roslev til Branden. Gården ejedes o. 1930 af pro
prietær J. Chr. Andersen og havde et tilliggende på 77 hektar.
På billedet ses den tåmagtige hvidpudsede indgangsport til gården med flagstang og ur over porten.
Ågårdsholm er dannet i ved sammenlægning af to selvejerbøndergårde i slutningen af 1700-tallet, som
gennemførtes af Niels Jensen Aagaard, der har lagt navn til gården. I 1902 havde gården et tilliggende på
166 hektar, men ved frasalg, bl.a. til flere husmandsbrug, kom arealet i 1929 ned på de ovennævnte 77
hektar.

Partier fra Balling i 1930erne.
Øverst til venstre ses Søndergade fra nord mod syd. Til højre ses byens første købmandsforretning
(næringsbrev fra 1873). Fra 1930 drev Ambrosius købmandsbutikken.
Øverst til højre samme gade i modsat retning med Balling Brugsforening og telefoncentralen i højre side.
Nederst til venstre Vestergade med det gamle Balling Apotek (med høj skorsten) midt i billedet. Nederst
til højre Balling Skole (”Den store skole”), Nørregade 60, med børn foran. Til højre i billedet ses udhuset
med ribber til udendørs gymnastikopvisning.
I midten Balling kirke, der består af romansk kor og skib med våbenhus og sideskib mod syd. I 1944-45
opførtes en tåmoverdel over skibets vestparti.
Fotograf: Trandum, Vemb.

Balling Apotek ca. 1915.
Xpoteket blev oprettet i 1903. Det gi. apotek lå i en lang bygning (Vestergade 4). Hotellet på hjørnet købte
;n del af bygningen, som blev sammenlagt med hotellet. Fotograf: C. Hadrup.

Fisker Jens Laursen (1822-1914), kendt under nav
net Jens Væver. Her fotograferet 90 år gammel som
Dannebrogsmand. Ved siden af ham sølvpokalen
med inskriptionen: ”Erindring fra Esbjerg Fiskeri
forening til Opfinderen af Snurrevoddet Jens Laur
sen 1848.” Der er mindesmærke for ham på Krejbjerg kirkegård; ligeledes foran Esbjerg havns auk
tionshal med træhandler Niels Sørensens vers: ”Fra
Limfjordens Strande // Til Havdybets Vande // Gik
hans Vod sin Sejrsgang.”
Nederst ses Jens Væver arm i arm med fiskerkoner
ne på GI. Strand i København i 1913
Fotos: Træhandler Niels Sørensen, Lem.

Spøttrup ca. 1930, set fra vest, før staten overtog bygningen i 1937. Den oprindelige borg er opført i gulflammede munkesten. Den er påbegyndt kort før eller efter 1500, muligvis af Viborgbispen Niels Glob.
Vestmuren, der ses her består af en svær spærremur med et kraftigt fremspringende porttåm. I sydfløjens
gavl var der i århundredet før restaureringen via trappen adgang til ejerens beboelse.

Folkeholdet på Spøttrup med proprietær Chr. P. Toft med familie øverst på trappen ca. 1910.
Det normale folkehold i 1909 var en forvalter, to fodermestre, en forkarl, tre landbrugselever, fire karle, tre
piger, to daglejere og om sommeren 18 polakker.
Folkene på billedet er opstillet efter ”rang”. Øverst står ejeren med familie, dernæst arbejdslederne og
nederst karlene, pigerne, daglejerne og de polske sæsonarbejdere (siddende til venstre).
Spøttrup ejedes siden 1903 af proprietær Chr. P. Toft. Herregårdens areal var 619 tønder land. Besætnin
gen var i 1908 100 køer, 100 stykker ungkvæg, 6 tyre, 40 fedekreaturer, 18 heste, 5 plage, 2 trækstude
samt 76 får. Der leveredes 140 svin om året.

Proprietær Chr. P. Toft og en datter til hest ved Spøttrups vold. 1912. Bemærk damesaddelen.

Spøttrup, fotograferet fra luften før og
efter restaureringen - ca. 1935 og ca.
1950.
Spøttrups avlsbygninger brændte i 1937,
hvorefter gården solgtes til staten, der
udstykkede jorden til husmandsbrug,
mens selve borgen blev restaureret 19371940.

Rødding Kirke. Kirken har romansk kor og skib med sengotisk tårn. Våbenhus og sidekapel stammer fra
slutningen af 1500-tallet, hvor Beloweme sad på Spøttrup. Vejen mod Skive går tæt omkring det vestre
kirkegårdsdige. Foto fra 1930’erne.

Indvielse af Skive-Vestsallingbanen, Spøttrup station, den 10. december 1924.
Øverste billede viser remisen ved Spøttrup station med drejeskive for lokomotiver i forgrunden.
På nederste billede ses udvalgsmedlemmer samt øvrige officielle personer ved indvielsen af Skive-Vestsal
lingbanen. Banestrækningen til Skive var på 26 km. Ad landevejen var afstanden 18 km.

Knud Strand.
I 1932 opkøbte Skive-Vestsallingbanens bestyrelse 7 td. land ved Knud Strand, opsatte badebro, udlejede
jord til sommerhuse og telte og byggede pavillon samt toilethuse. På banen indsattes særlige badetog, og
fra Spøttrup station kunne man befordres til stranden på lastbil med sæder. Også telefonlinje blev etableret
fra Knud Strand til stationen. Derved fik man et mondænt badested og flere passagerer til privatbanen.

Ingvard Ladefogeds gård i Øster Hærup i Lihme ca. 1910. Vejen (i dag Normannsvej) snor sig gennem
hedebakkeme op mod den stråtækte gård med den karakteristiske vindmotor, der udgjorde trækkraften for
kværn og andet maskineri før elektriciteten nåede ud til gårde, der lå frit i landskabet. I 1907 overtog Ing
vard Ladefoged gården (Øster Hærupvej 32) fra sin far, Anders A Ladefoged. Ingvard Ladefoged beplan
tede hedebakkeme og begyndte i slutningen af 1930’eme at udstykke dem til sommerhusgrunde.

Lem præstegård og doktorbolig, to markante bygninger i Lem, fotograferet ca. 1910.
Præstegården er opført 1863-64 med kamtakkede gavle. Den havde dertil en trefløjet avlsgård samt for
pagterbolig.
Lægeboligen (i dag Østerbrogade 4) blev i 1898 købt som lægebolig. Fra 1925 var Ove Partsch læge her i
en lang årrække.

Vejby forskole i lærerinde, frk. Dagmar Christensens tid.
Vejby forskole er opført i 1923. Bygningen er karakteristisk for egnens mange små 2-4 klassede skoler fra
årtierne omkring 1900. De er opført i røde mursten med halvvalmede tegltækte tage. Skolestuerne er for
synet med store vinduer, og der er højt til loftet. Skolegården er der ikke gjort meget ud af, men en tår
vand kan børnene få ved pumpen, hvis de bliver tørstige under dansen.

Proprietær, landtingsmand Christian F Frederik T. Hartz, der selv kører, på tur med hustruen, født Lund,
døtre og svigerinden, frk. Lund ca. 1910. Hartz ejede Lundholm, Håsum sogn, som han overtog fra sin
svigerfader, cand, theol. J.J. Lund, fra 1894 til 1919.
Gården havde ca. 1910 et areal på 270 tønder land med en besætning på 30 køer, 40 stykker opdræt, to
tyre. 20 fedekreaturer, 8 heste, 3 plage og ca. 60 får.
Gården blev dannet af en parcel af Kærgårdsholm omkring 1805. Hovedbygningen er opført i 1857,
medens avlsbygningerne er fra 1899.
Hartz var en af egnens kendte skikkelser, vurderingsmand og involveret i egnens liv. Foto: C. Hadrup.

Kjærgaardsholm Kro ligger, hvor vejen gennem det sydvestlige Sallings krydser vejen fra Østsalling til
Holstebro.
Billedet viser roe-optagning foran kroen. Det er taget umiddelbart efter 1904, hvor hestestalden til venstre
blev opført. Stalden holdt i godt 100 år - den faldt sammen i 2007.

Chauffør Mads Sørensen (ved rattet) på tur i 1919 med gårdejer Gert Johnsen (siddende ved siden af
chaufføren) og familie fra Grove. Køretøjet var Skives første udlejningsbil. Fotograf: Dagmar Rosgaard.

Brøndum gi. præstegård.
Jeppe Aakjær omtaler i 1926 bygningen sådan: ”Med den såre stilfulde bindingsværksmur, der vender ud
mod haven, gør den dag i dag et imponerende indtryk på beskueren, og det er synd, at kommunen ikke fin
der anledning til at bevare et sådant bygningsværk, som her i Salling tør anses for enestående. Ganske
overordentlig smukke er også indfatningerne omkring dørene i husets indre, såvel som den murede ramme
omkring den gamle kamin — Uforståeligt med så unænsomme hænder for disse herlige levninger af gam
melt håndværkersnilde. Hvad er nutidens maskinkram målt med dette.” Fotograf: C. Hadrup.

Gårdejer Jens Møller Lidegård, Kjærgård i Brøndum, (til venstre) får besøg af sin broder, Peder Lidegaard
i Bønding ca. 1910.

Sallings eneste runesten i Hvidbjerg kirke. Otto L. Sørensen skriver: ”Her er den ret anselige runesten, lig
gende i skyggen af Hvidbjerg kirkes kor, som lærer Strandgaard underrettede Oldnordisk Museum om.
Den sad vist en tid i kirkegårdsdiget, men er nu indmuret i våbenhusets væg, hvor man meget vanskelig
kan se indristningen, men bærer ellers indskriften: ”Beder for Bo”. Bo, som ligger her, var ved 1150-1200
åbenbart en velkendt mand på stedet.”

Brøndum-Hvidbjerg sogneråd 1909-1913. Fra venstre sidder gdr. Søren P. Pedersen (Nedergård, Brøn
dum), Esper Simonsen (Hedevang, far til gartner Simonsen på Resenvej), gdr. Peder Nørgaard (Rettrup,
kørte med dagvognen fra Skive til Glyngøre i 1880’erne). gdr. Jens Simonsen (Hvidbjerg), Gdr. Peder
Lidegaard, (Bønding, sognerådsformand med forhandlingsprotokollen), gdr. Niels Lidegaard (Hvidbjerg),
og gdr. Peder Bak (Grove). Foto: N. Nielsen, Skive.

Cand, polit. Bertel Dahlgaard repræsenterede 1920-60 Skivekredsen i Folketinget for Det radikale Venstre.
Opvokset på Hestehave i Rødding blev han egnens nok kendteste folketingsmand. Han var medstifter af
Radikal Ungdom i 1911, indenrigsminister 1929-40 og økonomiminister fra 1957-61. ”Som taktiker havde
han kun få ligemænd, og i de 15 år efter 1945 kunne politik ikke forhandles eller beslutninger træffes,
uden at Dahlgaard var involveret.” Fotografiet er taget uden for Hvidbjerg skole umiddelbart før folke
tingsvalget i 1920, hvor Dahlgaard første gang valgtes til Folketinget.

Egeris Skole ca. 1910 med skolens elever med lærer Peder Pedersen i centrum. Peder Pedersen var lærer i
Egeris fra 1890-1912. ”Han var børnenes hjælper og ven, forældrenes rådgiver og trøster” blev der sagt
om ham. Skolen, der var en ud af tre landsbyskoler i Skive Landsogn-Resen kommune, fik sine elever fra
Skive søndre Landsogn (Glattrup, Årbjerg, Gammelgård, Egeris, Bilstrup og Svansø). Den blev nedlagt i
1950, da området blev lagt sammen med Skive kommune. Egeris Skole lå på Bilstrupvej, men bygningen
er nedrevet.

I 1864-1865 blev jernbanen mellem Skive og Struer anlagt. Når togene kørte fra Skive, bakkede de mod
øst fra banegården ved Viborgvej for så at køre syd om Skive Ådal til Skive Å, hvor der blev bygget en
jernbanebro ved Lundbro. I 1908 blev den første jernbanebro erstattet med den en ny. Det klarede jern
banefolkene på en nat! Her passerer toget fra Stuer den nye bro ca. 1910.
I 1960 holdt togene mellem Skive og Struer op med at køre syd om ådalen for i stedet at køre nord om på
den nuværende Skive-Struerbane. Broen blev liggende, indtil den blev fjernet for et par år siden og erstat
tet med en ny gangbro.

Fjends Herred

Fire fornemme herrer på ridetur langs Limfjorden fra Skive mod Dommerby. Bag fjorden i baggrunden ses
Krabbesholm Skov og helt til højre husene på havnen i Skive. Ved højvande blev den gamle vejføring fra
Dommerby til Skive ofte oversvømmet, så de mange skærvebunker langs vejen antyder, at der nok en
gang skal ske en grundforbedring af vejen. Også den gang var der alletræer ved indfaldsvejen til Skive.
Foto ca. 1912.

Umiddelbart øst for Skive, lige syd for banelinien ligger den lille lokalitet, Aarbjerg. I dag ser man ikke
noget “bjerg”, men på dette foto fra en skøn sommerdag omkring 1910 forstår man bedre navnet. De unge
damer lufter den nyeste sommermode i tøj og hatte. Bakken er formentlig forsvundet ved grusgravning,
bl.a. til fyld ved flytningen af Skives banegårde i 1950’erne, men ifølge traditionen holder Skives jule
mand stadig til i Aarbjerg bakke det meste af året og lader sig kun se i Skive ved juletid.

I Danske Atlas fra 1768 står der, at Dommerby kirke ”er liden og kuldet”, hvilket også fremgår af dette
foto fra ca. 1910. Den lille kirke er stadig kullet, for den har aldrig fået et tårn, men har sin klokke hæn
gende ved vestgavlen. De fleste gamle landsbykirker er opført af granitkvadre, men Dommerby kirke er
fra senromansk tid, da man havde lært kunsten at brænde teglsten, og kirken er derfor opført af munke
sten, hvilket ses på den halvrunde apsis. Som Dommerbys ældste bygning er kirken absolut et besøg værd.

Der var stil over det, når Stårupgårds herskab omkring 1900-tallet skulle til staden eller ud på besøg. Her
har herskabskusken spændt for og sidder parat på bukken. Stårupgårds historie går tilbage til 1364. Mest
kendt er den for at have været hjemsted for familien Kaas i 1500-tallet. Den nuværende hovedbygning er
formentlig bygget omkring 1560 af Bjørn Kaas. Efter at være gået ud af familiens eje, kom den atter tilba
ge til Kaas’erne fra 1881-1907. Foto ca. 1909.

Bruddals Bakker er et enestående område, som den gamle vej mellem Højslev Kirkeby og Hald passerer
op over. På vejens højeste punkt er der en fantastisk udsigt hele vejen rundt, men især Skive med fjorden
og Salling tager sig eventyrligt ud herfra. Hele området fortjener et nærmere eftersyn, for til begge sider af
vejen er der meget dybe dale, høje skrænter og bakker, der er rigt forsynet med gravhøje. Før autoværne
nes tid stod der en række hvide kantsten langs den dybeste dal for at advare folk mod at køre i afgrunden.
Foto ca. 1930.

Vinhandler Cort Trap fra Skive på udflugt
med familien ca. 1920 i dens flotte landauer.
Køretøjet gør her holdt på Bruddals Bakker.
Hestene har sikkert haft hårdt brug for et hvil
efter at have klaret den meget lange, høje bak
ke nede fra Højslev Kirkeby og op til toppen
af bakkerne. Det er Jens Peter Thøgersen, der
sidder i fint kuske-liberi på bukken med
pisken solidt plantet foran sig i siden af vog
nen.

Lundø kirke vest for landsbyen blev i gamle dage
omtalt som ”et kapel tilhørende Viborg domkapi
tel”, hele halvøen Lundø tilhørte nemlig i middelal
deren Viborg domkapitel. Tilhørsforholdet til Vi
borg Domkirke er måske forklaringen på, at kirken
engang som alterprydelse havde et forgyldt kruci
fiks fra 1200-tallet. I 1874 fik en mand fra Natio
nalmuseet øje på det og tog det med derover, hvor
det betragtes som et klenodie og kendes under nav
net Lundøkorset, på internationalt plan er det kendt
som ”The Lundø Crucifix”. Da Lundø-boeme
mistede deres alterprydelse, beklagede de sig til
kong Christian IX. Hvorefter hans dronning Louise,
der også malede, sendte dem det nuværende alter
billede. Lundø kirke har altså ægte kongelig kunst.
Foto ca. 1940-50.
Den gamle kunstmaler, Hans Knudsen (1865-1947)
foran sit hus på Lundø. Han udgik fra Zahrtmanns
Skole, København, og debuterede i 1890 på
Decemberudstilingen i hovedstaden.
Siden 1893 udstillede han næsten hvert forår på
Charlotten borg. Hans Knudsen blev i 1909 gift med
Sørine Thomsen fra Lundø, og derefter boede og
malede han på Lundø i en årrække. Der findes end
nu en del af hans billeder på egnen. Hans Knudsens
søn, Keld, var også en dygtig kunstmaler, men døde
som 19-årig og blev begravet på Lundø kirkegård,
hvor også Hans Knudsens og hans hustrus gravsted
kan ses. Foto fra 1920’eme.

Hald Skole 1960. Førstelærer Henning Kristensen sidder omgivet af 3. kl., hvilket vil sige 4.-5. årgang.
Skolen lå, hvor nu ældrecentret ”Bøgely” ligger. I midten af skolebygningen var der lærerbolig. Mod øst lå
lærerindens klasseværelse til 1. kl. (1. årgang) og 2. kl. (2.-3. årgang).
Mod vest lå lærerens klasseværelse til 3. kl. (4.-5. årgang) og 4. kl. (6.-7. årgang). Henning Kristensen var
førstelærer i Hald fra 1952-62, hvorefter han flyttede til Sparkær Skole. I 1962 blev eleverne fra 4.-7.
årgang flyttet fra Hald og Lund til den nybyggede Ørslevkloster Skole, mens de tre yngste årgange fortsat
te en årrække i henholdsvis Hald og Lund, indtil Ørslevkloster Skole var fuldt udbygget i 1973.

Ørslev Kloster ca. 1925. Herregårdens ejer var på det tidspunkt hestehandler N.C. Thorsen, der med hjælp
fra ”Det særlige Bygningssyn” under Nationalmuseet havde foretaget en delvis restaurering af taget. Pen
gene rakte dog kun til østfløjens tag samt til to trediedele af sydfløjens tag, nemlig hen til den sidste skor
sten til venstre. På det tidspunkt var udgangen til haven fra hjørnestuen midt i billedet endnu mod øst.
Mellem østfløjens to første vinduer ses den lavere, mørke dør, hvorfra en trappe førte ned til en halvcirkel
af lindebudskads (et såkaldt lindelysthus). Få år senere blev der en havedør i nr. 2 vindue i sydfløjen med
en terrasse foran. Den gamle havedør ses stadig inde i hjørnestuen, nu som et indbygget vitrineskab.

Ørslev Klosters stemningsfulde klostergård en sommerdag i 1928. Til venstre for portåbningen ses kirkens
kor med en af de store støttepiller, t.h. hovedbygningens østfløj. I 1926 havde købmand J.C. Stilling og
sagfører Niels Petersen, begge Skive, købt Ørslev Kloster, og i 1927 udstykkede de 82,5 hektar til 13 hus
mandsbrug. Ejerne brugte hovedbygningen til sommerbolig. Vestfløjen og en del af sydfløjen var dog
næppe beboelig. I 1929 købte Else og Anton Petersen det resterende jordtilliggende med alle bygninger.
Netop i sommeren 1928 kom den københavnske komtesse Olga Sponneck forbi Ørslev Kloster og forel
skede sig hovedkuls i stedet, hun havde dog først midlerne til at købe hovedbygningen i 1934.

Ørslevkloster Kirke ca. 1910. Kirken fik sit første orgel i 1908, og fra orgelpulpituret har man et godt
udsyn over kirken. Omtrent samme sted, som orgelpulpituret er anbragt, havde i sin tid klosterets nonner
deres nonnepulpitur med direkte indgang til 2. stokværk i klosterets vestfløj (til højre for billedet). I
1880’erne havde kirken fået installeret kakkelovn til venstre for korbuen.
Kirkens dengang eneste lysekrone havde endnu på den tid levende lys. Til venstre for altertavlen er ind
muret en sort gravsten over en præst fra 1600-tallet, den er nu flyttet til nichen til venstre for dåbshimlen.

Strandet ca. 1905. Til højre ses den ene af to små sidebygninger fra 15-1600-tallet, som det nuværende
hovedhus, der blev opført i 1798, havde på hver side, indtil de blev nedrevet i 1920’erne. Nogle af landets
gamle adelsslægter har ejet stedet, ofte hørte det dog under Ørslev Kloster. En af gårdens mest kendte
beboere var imidlertid forpagteren Peder la Cour, der som ung huslærer kom til Ørslev Kloster og som tak
for trofast tjeneste fik en god forpagtningskontrakt på Strandet, hvor han boede fra 1759-75. Han blev
stamfar til den danske la Cour slægt. En mindesten er opsat oven for en trappe i buskadset nordvest for
gården.
Fra 1931-72 ejedes Strandet af Jens Chr. Tvergaard, hvis mindesten står lige vest for gården.

Taarupgaards hovedhus af røde teglsten blev opført ca. 1579 af kong Frederik II’s kansler, Niels Kaas.
Oprindeligt havde huset to etager og et hjørnetårn. Sidefløjene afbindingsværk er lige så gamle, vestfløjen
er dog senere noget ombygget. Frederik II besøgte her sin kansler fra d. 5.-7. januar 1583. Niels Kaas’
mest betydningsfylde år begyndte, da Frederik II døde i 1588. Den nye konge, Christian IV, var kun 11 år,
så riget blev de følgende år i barnekongens navn styret af et råd på fire mænd med Niels Kaas i spidsen.
Gennem 1900-tallet blev Taarupgaard udstykket. Hovedbygningen var først restaurant, dernæst hjemsted
for flygtninge efter 2. verdenskrig, for så fra 1948-2006 at blive ungdomskostskole. I dag er den atter pri
vatejet.

Lundgaards historie går tilbage til 1400-tallet. I
gårdens storhedstid ejedes den af slægterne Vesteni,
Kaas, Bild, Parsberg, Buchwald, Ostenfeld, Friis og
Bering. Sidstnævnte opførte den nuværende hoved
bygning i årene 1810-14. I 1857 anlagde den da
værende ejer, Morten Jensen et teglværk øst for
gården. I de første årtier af 1900-tallet blev jorden
udstykket, mens teglværk og hovedparcellen på 40
tdr. land blev solgt til Chr. Sørensen, Højslev Tegl
værk. På fotoet fra ca. 1920 ses endnu 1800-tallets
haveanlæg med havegange og bede omkranset af
klippet buksbom.

Da Chr. Sørensen, Højslev Teglværk omkring 1912
købte Lundgaard Teglværk, anlagde han et nyt tegl
værk vest for gården, hvor det stadig ligger. I 1951
overtog sønnen, Søren Otto Sørensen Lundgaard
Teglværk, der i dag ejes af 3. generation af tegl
værksdynastiet Sørensen. På terrassen ses i 1950
Søren Otto Sørensen, som under 2. verdenskrig del
tog i modstandskampen ved at gemme våben i et
hemmeligt kælderrum under stuehuset. I 1950’erne
kunne den af husets børn, der om foråret først så
storken ankomme til reden på husets skorsten, ind
kassere en krone som belønning.

Navnet Daugbjerg kendes i skriftlige kilder tilbage til 1163. Fotoet af den ældgamle landsby er fra ca.
1900.1 forgrunden ses Holstebro-Viborg landevej. I baggrunden til højre begynder skoven Dybdal, herin
de findes indgangen til de gamle Daugbjerg Kalkgruber, og grubegangene fordeler sig milevidt under hele
skoven. Nogle steder gravede man ned til kalken i tragtformede gruber, andre steder gravede man gange
ind i bakkerne. Kalken er iblandet flint, der gjorde kalkbrydningen besværlig, men også var med til stive
gangene af. Mange af husmurene i Daugbjerg - især i udhusene - er bygget af flintesten, som blev tilovers
ved kalkbrydningen.

En dag i 1922 legede den ti-årige Knud Vestergaard
og fætteren Ingemann nede i Dybdal Skov ved
Daugbjerg. Drengene opdagede, at der bag et væltet
træ var blevet et hul, som de troede var en ræve
grav. De hentede Knuds far, Hans Vestergaard, der
ved at studere hullet, der var 35-40 cm højt, fandt
ud af, at det måtte være det øverste af indgangen til
de gamle, for længst lukkede og glemte kalkgruber.
Det nederste af indgangen var i tidens løb blevet
fyldt med sammenskreden jord og sten. Dybdal
Skov tilhørte Hans Vestergaards svoger i Daugbjerg
Vandmølle, men det var Hans, der kunne se det
spændende i at udforske de gamle gruber og som
gik i gang med at rydde dem. Foto ca. 1922.

På fotoet fra 1936 var Hans Vestergaard for længst
kommet så langt med rydningen af de gamle Daug
bjerg Kalkgruber, at han fremviste dem for interes
serede. Ikke mindst kom der mange udlændinge,
der blandt andet studerede de forskellige arter af
flagermus i gruberne.
Hans Vestergaard havde allerede inden 2. Verdens
krig besøg af japanere, kinesere og siamesere for
blot at nævne nogle af dem langvejs fra. Hans hav
de som ung været i Amerika i otte år og kunne tale
engelsk med de besøgende. Midt i 1940’erne over
tog Hans Vestergaards svoger omvisningen, og
midt i 1950’erne fortsatte Hans Vestergaards niece,
Johanne Hildsgaard, den farverige fortælling om
gruberne og deres engang så berygtede beboer, Jens
Langkniv.

Rygende kalkovne ved Mønsted Kalgruber ca. 1890.
Kalklagene er 60-70 millioner år gammel hævet
havbund. Formentlig har man hakket kalk i Møn
sted og Daugbjerg i ca. 1000 år. I gamle dage var
det et slidsomt arbejde for både kvinder og mænd.
Mændene hakkede kalken løs, og kvinderne bar
kalken op på et trugformet bræt. Det almindeligste
brændsel til ovnene var lyng, og der kunne gå op til
80 læs lyng til at brænde en ovnfuld kalk. Efter
brændingen blev kalken med heste- eller studefor
spand kørt vidt omkring i Jylland. Vognene fulgtes
ofte ad på de lange ture.

Den moderne minedrift holdt efterhånden sit indtog
i Mønsted, derfor fortsatte kalkbrydningen her inde
i gruberne til 1953. Derefter fortsatte det i et åbent
brud. Helt op i 1920’erne blev kalken kørt ud af
gruberne på hestevogne, men de sidste årtier var
det på hestetrukne tipvogne. På fotoet fra ca. 1930
fører tipvognsskinnerne direkte hen til kalkgruber
nes indgangsport.

Skive Handelsstandsforening på udflugt til Sparkær Kro i 1904. Interessen for Sparkær skyldtes forment
lig byens store tørveindustri, der havde sat Sparkær på Danmarkskortet. Fra omkring 1880 blev Sparkær
kendt som et af landets vigtigste tørveområder. Det skyldtes især ritmester Mathias Rahbek og kammerråd
Hans Nielsen. Førstnævnte kom til Sparkær i 1878 og blev driftsleder på et mosebrug, hvor han fandt ud
af at udnytte egnens store moseområder til industriel produktion af tørv. Sidstnævnte var først forpagter og
senere ejer af mosebruget (sammen med gårdejer P. Odgaard, Tastumgård), eller rettere mosebrugene, for
han havde efterhånden fem tørveværker i byen.

Her ankommer kong Frederik IX og
dronning Ingrid til indvielsen af Kon
genshus Mindepark den 10. juni 1953.
Kongen sad som oftest selv ved rattet og
er åbenbart lige stået ud ved indkørslen
for at orientere sig om, hvor der skal
parkeres, og hvor højtideligheden skal
foregå.
Herren i den lyse frakke til højre for
kongen er Hedeselskabets direktør Niels
Basse. Som nummer to fra venstre står
stiftamtmand Egede Larsen, Viborg,
med elegant slængkappe og sin fjerbe
klædte hat ærbødigt i hånden. Foto:
Børge Panduro.

Den som regel kongetro sol var fra
værende ved indvielsen af Kongenshus
Mindepark den 10. juni 1953. Mange
tog paraplyerne i brug. Kong Frederik
IX og dronning Ingrid tog det drilagtige
vejr afslappet og smilende. Det fortæl
les, at dronningen ved adskillige regn
fulde begivenheder sagde, at når folk
kunne stå i regn og vente på at få dem at
se, så skulle de også se dem - og ikke
blot få et glimt af store hatte og paraply
er! Her indkasserer dronningen da også
et beundrende blik fra stiftamtmand Ege
de Larsen. Foto: Børge Panduro.

Hedeselskabets direktør Niels Basse står her ved herredsstenen for Fjends i Kongenshus Mindepark. At
det lykkedes at frede det store hedeareal ved Kongenshus skyldtes ikke mindst ham. En dag i begyndelsen
af krigen fik han under en togrejse tilfældigvis nys om, at tyskerne havde planer om, foruden området ved
Karup, også at bruge Kongenshus Hede til militære formål. Vel ankommet til København gik Basse straks
til myndighederne for at få fredet området, og det lykkedes derefter at overbevise den tyske værnemagt
om, at området allerede var fredet. Fredningen lykkedes altså lige for næsen af tyskerne, men først efter
krigen kunne man tage fat på det smukke anlæg med de mange mindesten for hedens pionerer. Foto: Bør
ge Panduro.

Ved det ældgamle overfartssted over Karup Å, midt mellem Holstebro og Viborg ligger Hagebro Kro.
Området ved Hagebro er lystfiskernes Eldorado. Efter endt fiskeri har de skiftende krobygninger altid
været ramme om nogle fantastiske lystfiskerhistorier. Den helt gamle krobygning brændte i 1909, hvoref
ter den på fotoet fra 1920 blev opført, men den brændte i 1939 og afløstes af den nuværende krobygning.
Ved sæson-åbningen den 1. marts har der i mange år været tradition for, at gæsterne modtages med gule
ærter.

Skive-Vridsted postvognsrute ca. 1910. Postvognene fungerede samtidig som datiden ”busruter”, idet de
var indrettede, så der også var plads til passagerer. Postvognene Skive-Vridsted og Vridsted-Feldborg
mødtes altid i Vridsted, så der kunne udveksles passagerer og post. Det kunne være en kold tur i de åbne
vogne, så postkusken er forsynet med en god kørepose til at stikke benene ned i, og fruen bag i vognen er
da også godt indhyllet i et tæppe.

Jeppe Aakjær i en karakteristisk positur ved sin fødehjem, Søndergaard, i Aakjær ved Fly. Det er dog et
nyere stuehus end det, drengen Jeppe i sin tid så dagens lys i. Han blev døbt Jeppe Jensen, men byttede
senere i livet Jensen ud med Aakjær. I en ung alder begyndte han sine skriverier med at sende små medde
lelser til folkemindesamleren Ewald Tang Kristensen. Familien syntes, det skriveri var tidsspilde, men
Jeppe blev ved, og det var godt, for derved har megen spændende historie undgået glemselen.

Trevad Andelsmejeri blev stiftet i 1888. Mejeriet havde andelshavere på begge sider af Karup Å. Dette
blev muligt, fordi der i 1880’eme blev bygget en bro over åen mellem Trevad og Trandum. Mejeriet dæk
kede et stort område. Der var andelshavere spredt fra Vroue i sydøst til Bers og Nikkelborg i nordvest.
Foto ca. 1910.

Engang stod denne fornemme portal ved indkørslen til gården Søvang, men da vognene blev bredere, blev
portalen på et tidspunkt nedlagt af en høstvogn. Det trekantede billede foroven findes endnu og viser går
dens historie: Til venstre ses den tidligere Tastum Sø med både og en fisker, til højre er den udtørrede sø
omdannet til marker, hvor der går mennesker og dyr. Tastum Sø blev udtørret fra 1869-72, og det blev til
flere hundrede tønder land, hvorefter A/S Søvang blev stiftet. I mere end hundrede år var det Danmarks
eneste børsnoterede landbrug. Fra midten af 1980’erne har Søvang været privatejet. Foto C. Hadrup.

Ginding Herred

Estvadgård kan føre sin historie tilbage til 1400-tallet. Oprindeligt lå hovedbygningen på et voldsted ved
Skive Å, men i 1815-16 lod den daværende ejer, Conrad Lundsgaard, hovedbygningen nedrive for i stedet
at bygge en ny hovedbygning ved avlsbygningerne i to etaper - 1815-16 og omkring 1834.
Fra 1871 til 1923 var Estvadgård i slægten de Neergaards eje. De drev hovedgården ved en godsbestyrer.
Den sidste var Valdemar Steenberg, der var godsbestyrer fra 1911-23 og derefter et årstid medejer af Est
vadgård. Her ses han til højre med sin hustru og gæster i haven på Estvadgård i begyndelsen af 1920’erne.
Foto: C. Hadrup.

Flyndersø set mod nord ca. 1910.
I forgrunden sidder en vandringsmand på bakkerne på Estvad søndre Hede og nyder udsigten over den helt
træløse hedeegn. I blæsevejr truede sandflugten på de bare bakker. I bagggrunden slynger vejen fra Skive
til Holstebro sig ned til mølledæmningen og Flyndersø Mølle. På dette tidspunkt var mølledriften ophørt.
Det skete som led i forsøget på at udtørre Flyndersø 1871-73.

I årene 1871 til 1873 forsøg
te et konsortium at efterlig
ne succesen med udtørrin
gen af Tastum Sø, men uden
tilsvarende held. I efteråret
1873 standsede pumperne,
og derefter fik kanalerne
langs søbredden lov til at
ligge hen og gro til. Her går
en kvindelig vandrer en tur
langs en af de gamle kanaler
ca.1910.

Landarbejder Anders Sundby (i midten) blev ansat som karl på Nørkær i Rønbjerg sogn i 1859. Efter sit
giftermål senere samme år arbejdede han som daglejer og landarbejder. I 1864 deltog han krigen mod
Preussen og Østrig-Ungarn. Det fik han den veteranmedalje for, som han sidder med på brystet. Han og
hans hustru boede i mange år i dette beskedne hus på Rønbjerg Hede. Efter hustruens død i 1894 blev han
boende i huset sammen med en husholderske. I 1906 var det fest hos Anders Sundby, og i dagens anled
ning blev han fotograferet sammen med Jens Smed (til venstre) og hans husholderske, der blev kaldt ”SpåAne” (til højre). Hunden kom også med på billedet!

Else Cathrine Pedersdatter, kaldet ”Mimme”, ”Bet
te Smut” eller ”Trine Smut”, drog i adskillige årtier
rundt med tiggerposen i egnene syd for Skive.
”Mimme” nåede at blive gift tre gange, blandt
andet med Smal-Hans af den kendte rakkerslægt
Abrahamssønneme fra Rønbjerg. Mimme døde den
26. maj 1916 på Kisum Fattiggård og blev da
betegnet som egnens sidste rakkerkone. Foto: Niels
Sørensen, Lem.

Hans Jens Frederiksen, kaldet ”Stærke Hans”, foto
graferet ca. 1930.1 en billedtekst, som er klæbet på
billedet, skriver Otto L. Sørensen bl.a. ”Den sidste
af de Rønbjerg-rakkere, ”Stærke-Hans”, fra rønnen
mellem kæmpehøjene på heden ved Hvidemose.
Mistede det ene øje under høfdebyggeri ved Vester
havet under mineeksplosion. Havde aldrig haft det
bedre end da, han en overgang var i Horsens Tugt
hus. Lagde penge op her. Død i Hvidemose 1934.
Jordet på Ejsing Kirkegård”.

I 1857 opførtes Rønbjerg Skole ved siden af Rønbjerg Kirke, jf. kirkegårdsdiget til højre. Skolen var
opført med bolig for en gift lærer, som underviste efter det såkaldte vestjyske skolesystem, hvor eleverne
var opdelt i to klasser, yngste og ældste, som - i gennemsnit - undervistes hver anden dag. Fotografiet er
taget ca. 1900, umiddelbart før skolen p.g.a. det voksende børnetal i Rønbjerg Stationsby blev udvidet
med endnu en skolestue og bolig for en andenlærer.

I 1881 og 1882 byggede Estvad-Rønbjerg kommune to nye skoler i Estvad sogn, Estvad nordre Skole på
Estvadgårds Mark og Estvad søndre Skole, der blev placeret på en bakke ved Flyndersø, lige midt mellem
Estvad by og Bers. Skolen lå smukt, men det var et af Danmarks dårligst aflønnede lærerembeder, og det
betød, at skolen i sidste første 40 år havde ikke mindre end 14 fastansatte lærere og så vidt vides over 30
vikarer! En af dem, der holdt længst ud, var Ejnar Poulsen, lærersøn fra Hem, der sad i embedet fra 1913
til 1921. Ejnar Poulsen blev senere en kendt skole- og lokalhistoriker og sad i en årrække i bestyrelsen for
Historisk Samfund. Her er han fotograferet sammen med sin hustru og skolens elever i 1918.

I 1920’erne ændrede synet sig på de gamle, der ikke kunne klare sig selv og derfor faldt kommunerne ”til
last”. I stedet for at anbringe de gamle i fattighuse, tidligere fattiggårde o.l., som man hidtil havde gjort,
opførte mange landkommuner nye bygninger med tidssvarende faciliteter. Holdningsskiftet kom tydeligt
til udtryk i de navn, som de nye bygninger fik: De gamles Hjem eller alderdomshjem.
I 1931 skænkede grosserer Andreas Gade, København, der var født i Sevel, 25.000 kr. til opførelse af et
alderdomshjem i Sevel. Hjemmet stod færdigt året efter, og det var - naturligvis efter kirken - landsbyens
mest markante bygning, opført i to etager.

I 1880’erne blev Fly og Sevel sogne forbundet med en over Karup Å mellem Trevad og Trandum. Billedet
er fotograferet fra Trevad-siden, og i baggrunden ses Trandum Kirke. Kirken blev opført i 1891 på samme
plads som en ældre kirke fra 1200-tallet, der blev nedrevet efter midten af 1500-tallet, samtidig med, at
Trandum sogn blev lagt sammen med Sevel sogn.

Hjerl Hede blev i 1930 åbnet for offentligheden og samtidig begyndte ejeren, dir. Hjerl Hansen, at opkøbe
gamle landbrugsbygninger og flytte dem til Hjerl Hede. I 1932 var der for første gang levendegørelse,
hvor frivillige klædt i historiske dragter demonstrerede håndværk og landbrug i det 19. århundrede.
Levendegørelsen var utrolig populær, og i 1950’erne, hvor flere og flere fik egen bil og dermed let kunne
komme til Hjerl Hede, blev levendegørelsen på frilandsmuseet ”Den gamle Landsby” overværet af titusin
der.
Levendegørelsen bød i 1955 på lidt at hvert - lige fra oldtiden til 1800-tallet. Her ses to stenaldermenne
sker, møller og kromanden i Den gamle Landsby sammen med medlemmer af Skive Folkedanserforening.
I midten ses fra venstre bl.a. fru Orla Mouritsen, fru Chr. Johannesen, fru Martin Pedersen, fru Chr.
Jensen. Stenalderparret er førstelærer i Lihme, K. Enna Jensens datter og svigersøn.
I bagerste række står bl.a. snedker Chr. Johannesen, typograf Orla Mouritsen, radioforhandler Martin
Pedersen, musiker Thor Bach, Roslev, Ove Jensen, Durup samt mølleren og kromanden. Foto: Børge
Panduro.

Hedeegnene ved Haderup og Feldborg blev opdyrket i løbet af 1800-tallet, og ligesom andre steder i Dan
mark organiserede landboerne sig i landboforeninger - i dette område med det passende navn: Hedelandboforeningen. Landboforeningen afholdt bl.a. et årligt dyrskue, men i modsætning til Salling Landbofore
ning, der holdt i sit dyrskue i Skive, holdt Hedelandboforeningen dyrskue forskellige steder i området,
bl.a. ved Feldborggård. Øverst ses dyrskuepladsen og nederst udstillingen af får og geder. Måske er det et
en lille gedehyrde (til venstre), der er kommet til dyrskue i ”de fine klæder” og med stok? Fotos ca. 1905.

Otto
Af Niels Mortensen

Mig og Otto
Det må have været midt i tresserne, at min far, der sad i
bestyrelsen for Historisk Samfund, kom og spurgte mig,
om jeg ville være ”opkræver” for Skivebogen. Jeg sagde
ja tak, for jeg kunne tjene den fyrstelige sum af 40 kro
ner ved at cykle rundt i Skive og opkræve de 10 kroner,
som det kostede at være medlem af Historisk Samfund.
Når pengene var betalt, afleverede jeg Skivebogen. Det
havde jeg fået grundig instruks om - der skulle betales,
før de spændende artikler i Skivebogen kunne læses!
På den måde lærte jeg Otto - eller Otto L. (som han
også blev kaldt - L. stod for Lorentz) Sørensen at kende.
Han var redaktør af Skivebogen, kasserer i Historisk
Samfund og stod for pakning og distribution af Skivebo
gen, salg af gamle årgange, medlemsliste m.m. Derud
over skrev han næsten hvert år en artikel til bogen og
udarbejdede registret bag i bogen - kort sagt, han lavede
hovedparten af arbejdet i foreningen. Det er vel ikke for
meget at sige, at han i flere årtier var Historisk Sam
fund!
Otto boede sammen med sin søster, Magda, i en lejlig
hed i Frederiksgade 4 - i den høje del af bygningen. Når
jeg skulle op til Otto efter skoletid gik jeg op ad en stejl
trappe til første sal, hvor jeg ringede på døren. Som
regel var det Magda, der lukkede op. Hun havde et
værelse ved hoveddøren, så hun kunne let høre, når jeg
ringede på.
Det var en helt speciel oplevelse at komme ind i lejlig
heden. Man gik bogstavelig talt 60 år tilbage i tiden, når

man kom indenfor, for lejligheden stod, som den var
blevet indrettet i 1906, hvor Otto og Magdas forældre,
købmand Andreas Sørensen og hans hustru, flyttede ind
i den nybyggede ejendom. Siden da var der ikke ændret
meget - der var kommet elektrisk lys, en radio og - det
nyeste nye - et køleskab og et fjernsyn, men ellers var
man tilbage i klunketiden. Der var klunker overalt, og
der var masser af nips og opsatser m.m. Heldigvis nåede
Skive Museums forvalter, Mogens Hartmeyer, at tage en
række fotos, så man stadig kan se, hvordan Otto og
Magda boede.
Jeg lærte hurtigt at finde vejen op til Ottos værelse. Jeg
skulle gennem spisestuen og så ned af en lille, stejl - og
meget upraktisk trappe - til køkkenet. Jeg tænkte af og
til på, hvor besværligt det måtte være at bære alting op
eller ned ad trappen, men det havde man naturligvis
piger til i 1906!
Fra køkkenet kom jeg ud til bagtrappen. Den skulle jeg
en etage op ad til anden sal eller rettere loftsetagen.
Halvdelen af loftsetagen bestod af et stort åbent rum i
hele bygningens længde. Den anden halvdel ud mod
Frederiksgade bestod af tre værelser. Her boede Otto i
de to af værelserne, mens det tredje var hans ”arkiv”.
Jeg bankede på døren - nogle gange måtte jeg banke fle
re gange, for selvom jeg først kom ved tretiden om
eftermiddagen, var Otto ikke stået op endnu. Nogle gan
ge vækkede jeg ham ligefrem! Han sagde altid ”kom
ind”, og så lå han i sengen med dyne og flere tæpper

Når man mødte Otto på gaden, kunne man altid se på hans hovedbeklædning, hvilken tid på året det var - hvis man da ikke vidste det i forve
jen. Om sommeren gik han med stråhat (foto: Børge Panduro 1955) og om vinteren med bowlerhat (foto: Poul Jensen ca. 1970).

ovenpå, i hvert fald om vinteren. Værelserne var over
hovedet ikke isolerede, og der var kun en lille kakkel
ovn til at varme op. Hvis Otto var stået op, sad han ofte
indpakket i tæpper og skrev på sin skrivemaskine eller
hvad han nu var i færd med.
Når jeg vækkede Otto, fandt han sin pung frem og fiske
de nogle kroner op. Så skulle jeg gå ned til frk. Michel
sen i Topps Konditori og købe en kvart lagkage, mens
han stod op. Det var hans ”morgenmad” - men jeg fik
altid et stykke!
Ottos værelse havde en helt speciel duft - en blanding af

tobak, skråsovs og urin. Der var kun et toilet i lejlighe
den, og det lå ved siden af hoveddøren, så Otto havde en
potte stående. Når den var fuld, tømte han den i tagren
den! Bad og den slags ting var Otto ikke meget for, og
man kan finde mange sorte fingeraftryk på de fotos og
arkivalier, som Skive byhistoriske Arkiv overtog efter
Ottos død. Jeg hørte en gang Magda sige til Otto: ”Du er
et svin, Otto!” Det tog han sig ikke af! Magda var ellers
rarheden selv, men det kunne blive for meget med Otto.
Efter ”morgenmaden” kom Otto til dagens opgaver. Jeg
begyndte med at cykle rundt og opkræve kontingent og

aflevere Skivebogen. Otto kendte Skive ud og ind, og
han havde lavet ruter rundt i byen, så det var nemt for
mig at cykle rundt.
Jeg kendte ikke Skive så godt, men det kom jeg til, for
Otto var stædig! Der var ikke noget, der hed, at jeg ikke
kunne finde et medlem. De skulle findes, så de kunne
betale deres kontingent. Hvis de ikke var hjemme, blev
jeg sendt af sted igen - og igen, for Otto var ikke den,
der uden videre ofrede et frimærke, bare fordi folk ikke
var hjemme, når jeg kom. Langt ude i Brårup boede et
medlem, som aldrig var hjemme om eftermiddagen,
men Otto blev med at sende mig af sted. Til sidst holdt
jeg op med at cykle derud. Jeg satte bare bogen bagerst i
tasken og sagde til Otto, at medlemmet ikke var hjem
me. Og så endte det med, at frimærket kom på!
Der var et par hundrede medlemmer, jeg skulle rundt til
hvert år. I flere år fik jeg 40 kroner for det, men jeg
synes til sidst, at den betaling var for sølle. Det år havde
jeg fået min skolekammerat, Jens Eigil, til at være med,
og vi blev enige om at sige til Otto, at vi ville have 80
kr. - hver! - for arbejdet. Otto blev noget rystet over
kravet om en så enorm lønforhøjelse, og han diskede op
med en historie om, at det kunne han da ikke forstå, for
da han - i trediverne! - blev kasserer for Historisk Sam
fund, var der nogle drenge, der tilbød at gøre det gratis.
Da var det, at vi var usædvanlig frække, for vi sagde, at
vi syntes, at så skulle han se at få fat i nogle af de dren
ge! Det argument kunne han ikke stå for, så vi fik de 80
kr. hver, som vi forlangte.
Efterhånden blev det til, at jeg blev fast bydreng for
Otto, så jeg kom op til ham og Magda mindst en gang
om måneden. Otto var nemlig ikke bare redaktør af Ski
vebogen, men også det lokalhistoriske julehæfte, Jul i
Skive, og sidst, men ikke mindst, af Forsvarsbrødrenes

Ottos og Magdas lejlighed i Frederiksgade 4 på første og anden sal
ca. 1975.
På første sal var der stue til venstre, mens Magda havde sit værelse
til højre.
På anden sal havde Otto de to værelser til venstre, mens ”arkivet”
var i værelset til højre. Foto: Mogens Hartmeyer.

Ottos stol i dagligstuen. Møbler
og alt andet var, som da det
blev sat på plads i 1906. Her
sad han nogle gange, mens han
spiste "morgenmad” - lagkage
- og instruerede mig i mine
opgaver. På væggen til højre
hænger et fotografi af Ottos og
Magdas mor.
Foto: Mogens Hartmeyer 1975.

lokale blad, der udkom hver måned - sådan husker jeg
det i hvert fald. Min opgave var først og fremmest at gå
på posthuset og rundt til annoncørerne i Forsvarsbroder
bladet og opkræve penge for annoncerne. Det var be
skedne beløb - 2 eller 5 kroner- men der var mange
annoncer, så tilsammen blev det til penge. Det var ikke
ringe noget job for en kommende arkivar, for jeg lærte
jo byens forretninger og virksomheder at kende. Og
arbejdet var let, for alle betalte uden videre de små
beløb jeg skulle opkræve.

Jul i Skive blev udgivet af Holms Bogtrykkeri, der lå
næsten lige overfor Otto og Magdas lejlighed - i gården
i Frederiksgade 7. Her var det min opgave at hente og
bringe korrektur, men det gav jo også mulighed for at
komme indenfor i et trykkeri i blyets og sættemaskiner
nes tid. Otto lagde stor vægt på, at der ikke var fejl i tek
sten, så jeg løb frem og tilbage over gaden flere gange
med rettelser. Jul i Skive blev næsten udelukkende solgt
gennem byens tre boghandlere, men der var nogle få
lokale abonnenter, og dem skulle jeg naturligvis ud og

Magda i dagligstuen i 1975.
Hun boede alene i lejligheden
fra 1975, hvor Otto døde, og til
1986, hvor hun selv døde.
Foto: Mogens Hartmeyer.

opkræve penge hos. Til gengæld var der mange ”udvan
drede” skibonitter, der fik Jul i Skive tilsendt, så der var
en del, der skulle på posthuset.
Det bærende i Jul i Skive var billederne. De lå i Ottos
”arkiv” ved siden af hans værelser. I store dynger. Det
var fuldstændigt uoverskueligt for alle andre, men Otto
vidste lige, hvilken bunke, han skulle lede i. Her lå flere
tusinde fotos, gamle korrekturark, gamle Skivebøger,
gamle numre af Jul i Skive med meget mere i et uopvarmet loftsværelse uden brandsikring. Det kunne være
gået grueligt galt, men det gik heldigvis godt, og i dag
findes Ottos ”arkiv” på Skive byhistoriske Arkiv.

Otto brugte en væsentlig del af sit liv på Skivebogen og
Historisk Samfund. Det fyldte så meget i hans liv, at han
havde svært ved at give tingene fra sig, da han i 1974
blev syg. Skivebogen 1973 var den sidste årbog, han var
med til at udgive, men da Skivebogen 1974 skulle
udsendes, ville han ikke udlevere medlemslisterne. Om
han mente, at Skivebogen ikke skulle udkomme uden
ham, eller om han ikke længere kunne overskue situati
onen, ved jeg ikke, men det endte dog med, at han udle
verede girokvitteringerne.
Da jeg stoppede som Ottos bydreng i slutningen af
1960’erne, gik Otto over til at sende Skivebogen ud med

Trappen fra spisestuen til køk
kenet skulle jeg nedad for at
komme op til Otto på loftet. Til
højre ses en af de meget få
moderne anskaffelser - køle
skabet.
Foto: Mogens Hartmeyer 1975.

posten med et girokort vedlagt, så der var heldigvis kvit
teringer for alle medlemmer. Jeg havde været afløser
ved Skive Postkontor i et par år, og jeg kendte jo adres
serne i Skive fra min tid som Ottos bydreng (Historisk
Samfund havde også dengang meget trofaste medlem
mer!), så det blev min opgave at rekonstruere en med
lemsliste ud fra kvitteringerne.
Det lykkedes så nogenlunde at få lavet en brugbar liste.
Det fik jeg nemlig mulighed for at kontrollere, for plud
selig kom medlemslisten fra Otto. Artilleriet rykkede

nemlig ud! Oberst Niels Lunn, Skive Kaserne, var også
militærhistoriker, og han havde en artikel om slaget ved
Rønbjerg i 1132 i Skivebogen 1974. Da han hørte om
problemerne med medlemslisten, gik han op til Otto og
forlangte at få medlemslisten udleveret, så hans artikel
kunne komme ud til læserne. Og den gamle soldat og
forsvarsbroder, Otto, parerede naturligvis ordre, når
obersten kommanderede! Det endte lykkeligt - Skivebo
gen kom på gaden til tiden, og året efter overtog en ny
generation redaktionen og distributionen af Skivebogen.

Nørregade 1 (til venstre) med Andreas Sørensens købmandsforretning ca. 1900. Andreas Sørensen forhøjede den oprindelige bygning med en
etage i 1885, hvorved den fik det udseende, den havde, indtil den brændte i 2004 og blev revet ned.

Otto L. Sørensen
Otto Lorentz Sørensen blev født den 26. februar 1891 i
Skive. Hans forældre var købmand Andreas Sørensen
og hustru, Severine Christine Erichsen. Andreas Søren
sen forpagtede i 1870 den store købmandsgård på hjør
net af Nørregade og Frederiksgade (Nørregade 1/Frederiksgade 4), og i 1885 købte han ejendommen. Andreas
Sørensen drev en af byens førende forretninger og var et
respekteret medlem af byens borgerskab. Han var en af
Indre Missions ledere i Skive og var bl.a. formand for

Indre Mission og i en lang årrække for KFUK. Det kom
nu ikke til at præge hans børn!
Efter skoletiden blev Otto udlært som boghandlermed
hjælper og arbejdede som sådan i en årrække uden for
Skive, indtil han måtte opgive det på grund af sygdom.
Han vendte tilbage til Skive i 1927, hvor han flyttede
ind i Frederiksgade 4 sammen med moderen og brode
ren Victor. Året efter flyttede Magda hjem med sine tvil
linger. Her levede de sparsommeligt af indtægterne fra
den store ejendom, som de dog skulle dele med deres

Fra 1907 til 1913 drev Ottos
broder, Victor (i midten),
købmandsforretningen i Nørre
gade 1.

søster, Paula Kamp, der boede længere oppe i Frederiks
gade, af Magdas indtægter som hjemmesygeplejerske,
og hvad Otto kunne tjene på en artikel til en af Skives
aviser. Indtil engang i 1960’erne arbejdede Otto dog
også som juleassistance i Ramsgaards Boghandel.
Tiden som boghandlermedhjælper gjorde ham fagligt
bevist. Han var i en periode medlem af bestyrelsen for
fagforeningen HK i Skive, og da HK i 1932 kunne fejre
25 års jubilæum, var Otto forfatter af foreningens jubi
læumsskrift.
Som ung aftjente han sin værnepligt i hæren. Det gav
ham en livslang interesse for det danske militær, han
blev en ivrig forsvarsbroder og var som ovenfor nævnt
en årrække redaktør af Forsvarsbroderbladet, hvor han
naturligvis ikke kunne lade være med at putte et gam
melt Skivebillede eller to ind, hvis der var plads.

Og så var han en ivrig dilettantskuespiller i Den nye
Borger- og Håndværkerforening, hvor han var kommet
siden sin barndom. Han medvirkede i den årlige dilet
tantforestilling, som foreningen afholdt til fordel for et
godt formål. Blandt andet var han altid med i hans ven,
skuespilleren og forfatteren Helmuth Strøms, lokale re
vyer i 1930’erne.
Men det var lokalhistorien - først og fremmest fødebyen
Skives historie - der blev hans væsentligste beskæftigel
se.
Hvis man spurgte ham om hans erhverv, svarede han
”litterat” - og det er en betegnelse, der er blevet stående.
Man kan stadig høre Otto omtalt som ”litteraten” af ski
bonitter, der har kendt ham.
I 1927 fik han sin første artikel optaget i Skivebogen.
Den hed ”Den Hesselbergske Købmandsgård” og fortal-

Familierne Sørensen og Kamp, forsamlet den 1. august 1912 til Paula Sørensens (Ottos søster) bryllup med læge Jens Kamp.
I forreste række ses fra venstre Otto, Hedvig Kamp, Magda, Paula Kamp, Jens Kamp, Magda Winde løv og Severine Sørensen (Ottos mor).
1 bagerste række Victor Sørensen (bror), Ingeborg Sørensen (søster), Margrethe og Jes Asmussen, købmand Andreas Sørensen, to ukendte,
Johannes Sørensen (bror), Julie Junge og Erik Sørensen (bror).

te historien om hans fars købmandsgård i Nørregade 1.1
1929 og 1931 havde han på ny artikler i Skivebogen, og
i 1933 blev han indvalgt i bestyrelsen for Historisk
Samfund, hvor han blev valgt som kasserer - en post,
han besad til sin død. I 1940 kom han i redaktionen for
Skivebogen, hvor han fungerede som praktisk redaktør,
indtil han blev syg i 1974. Fra 1955 til 1971 havde han
også en artikel i hver årgang af Skivebogen.
Han blev naturligvis også inddraget i arbejdet med udgi
velsen af ”Jul i Skive”, som Biblioteksforeningen for
Skive og Omegn begyndte at udgive i 1930. Fra 1932 til

1947 skrev han en række artikler om lensmændene på
Skivehus - tilsammen en hel lille bog om Skiveegnen
fra 1326 til 1660.1 1948 blev han redaktør af det lokal
historiske julehæfte. Den post havde han, indtil julehæf
tet til manges sorg måtte gå ind efter julen 1969, hvor
40. og sidste udgave at Jul i Skive udkom. Udover
redaktørhvervet bidrog han hvert år med en eller flere
lokalhistoriske artikler, alt efter hvor meget stof, der
ellers var til rådighed.
Hertil kom, at Otto skrev en række lokalhistoriske artik
ler i Skives aviser, bl.a. en række småartikler med titlen:

Otto som soldat i sikringsstyrken under Første Verdenskrig. Solda
tertiden glemte han aldrig.

”Hvorfor hedder det sådan?”, hvor han gav forklaringen
på gadenavne og stednavne. En del af disse artikler sam
lede han i Jul i Skive 1966. Og til sidst et par jubi
læumsskrifter, bl.a. om Skive Tømmerhandel, som hans
fader havde været med til at grundlægge i 1874.

I sit omfattende lokalhistoriske forfatterskab nåede Otto
at berøre mange emner, men hans hovedinteresse var
altid det gamle Skive. I Jul i Skive skrev han næsten
hvert år en artikel om en gammel købmandsgård, en af
byens centrale gader eller dele af en gade. I artiklerne
fortalte han både bygningernes historie, ejernes og andre
beboeres historie, dels ud fra hans store arkiv, men også
ud fra hans personlige kendskab til mange af de perso
ner, han skriver om. Ved at tage nogle bygninger ad gan
gen nåede han over de mange år at få skrevet historien
om Skive bykerne og dens beboere fra 1600-tallet til
midten af 1950’erne. Det er et materiale, der er uund
værligt for alle, der vil beskæftige sig med Skive bys
historie.
Hans store personalhistoriske kendskab til de gamle ski
bonitter blev til stor gavn for slægtsforskere. Ved sin
død efterlod han sig en omfattende korrespondance med
slægtsforskere fra hele landet, som søgte hans hjælp til
at finde forfædre i Skive. Den kunne Otto næsten altid
give, bl.a. fordi han havde udarbejdet en række slægts
tavler over gamle Skiveslægter. Den altid sparsommeli
ge Otto skrev altid sine notater på genbrugspapir - gam
le konvolutter, poser m.m. kunne bruges - som han
klæbede op på indpakningspapir, så han fik en slægts
tavle. Desværre brugte han dårligt klister (melklister?),
så mange notater er faldet af til stor ærgrelse for nuti
dens slægtsforskere, der stadig bruger Ottos slægtstav
ler!

Protokol nr. 806
I 1974 overdrog Otto en del af sin samlinger til Skive
byhistoriske Arkiv, og efter Ottos død den 31. juli 1975
sørgede Magda for, at resten af bunkerne på loftet i Fre
deriksgade blev overdraget til arkivet. Afleveringen fik

Kendte Skive-familier samlet i lejligheden i Frederiksgade 4 til Magdas 60 ars fødselsdag den 29. marts 1949.
Siddende ses fra venstre Esther Hadrup (g.m. fotograf Carl Hadrup), kredslæge Jens Kamp, Magda, Paula Kamp og Karen Margrethe Trap.
Stående ses fra venstre Otto, Johannes Sørensen, fru Johannes Sørensen, Victor Sørensen, fru konditor Friis Farsøe,fru revisor Camilla Chri
stensen og fru Grethe Hadrup (gift med fotograf Poul Hadrup).

protokolnummer 806, nok det mest kendte nummer på
Byhistorisk Arkiv.
Det skyldes ikke mindst Ottos store billedsamling, som
er noget af det mest brugte på arkivet. Man kan den dag
i dag ikke åbne en lokalhistorisk bog eller læse en lokal
historisk artikel uden at støde på et billede fra Ottos
samling.
Otto var den første lokalhistoriker på egnen - bortset fra
forgængerne Jeppe Aakjær og Niels Sørensen, Lem der så værdierne i de gamle fotografier. Som redaktør af
Skivebogen og Jul i Skive modtog han mange billeder,

der skulle bruges til illustration af artiklerne i de to pub
likationer, og det endte tit med, at han fik lov til at be
holde billederne. Efterhånden rygtedes det, at Otto sam
lede på gamle billeder, og venner og bekendte forærede
han deres billeder og postkort.
Men Otto nøjedes ikke med de billeder, som han fik på
denne måde. Han samlede aktivt ind hos byens fotogra
fer. Han var personlig ven af fotograf Carl Hadrup, som
gav ham adgang til sit store glaspladearkiv, hvor Otto
hentede masser af fremragende billeder, som på denne
måde blev reddet for eftertiden.

Otto var fast aktør i vennen, skuespiller og forfatter Helmuth Strøms
skuespil og revyer, når de blev spillet på scenen i Teatersalen. Foto:
C. Hadrup.

Otto var også gæst på avisredaktionerne, hvor der kunne
fiskes et pressefoto i ny og næ. Fotograf Børge Panduro,
der udover at være fotohandler i Nørregade 21 også var
fotograf for Skive Venstreblad i 1950’erne, blev også en
flittig leverandør til Otto. Panduro fortalte mig engang,

at han havde en kasse med fotos, som han havde i over
skud, stående i forretningen. Den kom Otto og rodede i,
og Panduro lod ham tage de billeder, han ville have.
Også her reddede Otto mange værdifulde fotos, der
ellers ville være gået tabt, for i begyndelsen af
1970’erne brændte Panduros mørkekammer og hans
negativer blev ødelagt. Vender man et billede i Ottos
samling, står der ofte ”P” på bagsiden - så ved kender
ne, at det er et af Børge Panduros fotos.
Otto kom også hos Chr. Richardt, der var startet som
købmand i Nørregade 1, inden han blev bandagist og
fotohandler i Nørregade 16. Her arbejdede i 1950’erne
og 1960’erne Henning Mølgaard Olesen, der i sin fritid
fotograferede til aviserne og andre kunder. Her gentog
tingene sig - Otto gik fra forretningen med et eller flere
af Olesens billeder. Bag på disse billeder skrev han
”Olesen”, hvad der er til at forstå - eller ”Banda”, som
kræver noget mere lokalkendskab at tyde.
På denne måde lykkedes det Otto at indsamle cirka
4.000 gamle fotos. Når der står cirka, skyldes det, at
Byhistorisk Arkivs billedregistrering er upræcis. En del
af Ottos billeder har ikke fået protokolnummer - en
dødssynd på et arkiv! - og derfor er det i dag desværre
ikke længere muligt at rekonstruere Ottos billedarkiv.
Takket være Otto er en væsentlig del af Skives historie
bevaret. Han brugte selv den store samling flittigt, især i
Skivebogen og Jul i Skive. Julehæftets artikler var rigt
illustreret med gamle billeder, og derudover var der
hvert år flere sider kun med billeder. I begyndelsen af
1950’erne udgav han to billedhæfter, ”Gamle Skive” I
og II, hvor han optrykte en lang række billeder fra Ski
ve, forsynet med grundige billedtekster.
Ottos billedsamling dækker perioden 1860 til 1970. Der
er ikke så mange billeder fra perioden 1860-1900, men

Otto L. Sørensen spillede så stor en rolle for Historisk
Samfund og for Skivebogen, og hans samlinger er af så
stor betydning for det lokalhistoriske arbejde på Skive
egnen, at det er naturligt at lade Historisk Samfunds 100
års jubilæumsbog være en hyldest til Otto - uden dog
glemme de mange andre, der gennem årene uegennyttigt
har slidt for at fremme vores viden om byens og egnens
historie!

Otto var naturligvis fast manel på Historisk Samfunds årlige "histo
riske vandringer" fra starten i 1955 - såvel på selve turen som
prøveturen, hvor bestyrelsesmedlemmerne gennemkørte turen og det var ikke det mindst vigtige - prøvesmagte flødeskumslagkagen.
Her var Otto ekspert! Otto holdt ofte foredrag under vandringerne.
Her fortæller han på en vandring ca. 1970, mens Magda (bagerst)
lytter på. Foto: Ellen Husted Mortensen.

samlingen omfatter næsten alle de ældste billeder af
Skive, der er bevaret. Hovedparten af billederne stam
mer fra årtierne mellem 1900 og 1940, men der er også
mange billeder fra perioden 1940 til 1970, hvor Otto
holdt op med at samle billeder. Størsteparten af billeder
ne er fra Skive, men der er også en pæn samling fra
omegnen.
Hvor værdifuld samlingen er, fremgår af denne bog,
som kun er et beskedent udvalg af Ottos samling.

Opslagene
Side 11-12

Side 24-25

Udsigt over Skive by fra Krabbesholm Skov ca.
1870.
I forgrunden ses Skive Å, der krydses af hestebanen
fra Skive Banegård til Skive Havn. Her kunne heste
trække godsvogne fra Skive Havn enten til bane
gården eller til et vigespor ved Østertorv, hvor Ski
ves købmænd kunne få deres gods så tæt på pakhu
sene som muligt.
Fra venstre ses i øvrigt GI. Skivehus, acciseboden
eller bomhuset ved Østerport, den gamle Brogård
på Østertorv samt Skive Sygehus i Sønderbyen.

Et kik gennem Adelgade hen mod Rådhustorvet i
1897. Huset til højre var tidligere præstegård. Ejen
dommen med karnappen og den høje stentrappe til
venstre, Adelgade 16, blev i 1872 købt af H. Rybner Petersen, der i en kort periode havde haft en
boghandel i Vestergade. Nu flyttedes forretningen
til Adelgade, hvor der på adressen lige siden har
været drevet boghandel. I alt fem boghandlere har
der været tale om. Rybner Petersen afløstes af sin
søn. Efter ham kom O. Neumann og dernæst Otto
Friis. Den femte og nuværende boghandler er Hans
J. Vestergaard. Foto: Emil Stæhr.

Side 16-17

Broen over Storåen, der forbinder Salling og Fjends
og Skive og Brårup ca. 1885.
Til venstre ses er par af de første lave huse på
Østerbro, forrest det oprindelige Åhus (Østerbro 1,
nedrevet ca. 1910) og bag det et ligeledes for
længst nedrevet hus på Østerbro 2.
Til højre ses forrest lidt af den gamle skibsanløbs
plads ved Østertorv, som Skive Byråd forgæves
søgte at få udvidet til en rigtig havn. Den kom i ste
det i 1869 ved Krabbesholm.
På den anden side af broen ses GI. Skivehus, som
endnu ikke er ombygget og forhøjet med en etage
mod Østertorv. Det skete i 1895-1896. Foto: N.
Jepsen.

Side 42-43

Livet ved Skive Å ca. 1905. Billedet er taget fra
Østerbro mod jernbanebroen. I baggrunden ses til
venstre Skive Nordbanegård og bag den Anlæget
og Krabbesholm Skov sig. Bag jernbanebroen ses
pavillonen i Anlæget, som brugtes ved møder og til
dans. Jernbanebroen på billedet er den oprindelige.
Den blev i 1906 erstattet af den nuværende bro,
som blev fremstillet af naboen, Skive Jernstøberi.
Side 70-71

Skive set fra vest ca. 1915.
Til højre skærer en krumning af åen sig ind i bille
det, og bag ådalen, oppe på bakken, breder den lille
købstad sig. Yderst til venstre vandtårnet på Holstebrovej, dernæst Skive (vestre) Mølle, der har givet

navn til Møllegade, og endelig de to kirker. I bag
grunden, lidt til højre for midten, ses Gammelgårds
Mølle og Harders Teglværk, der brændte i 1930.
Den stort set ubebyggede Frederiksdal Allé tegner
sig som en lys stribe nedenfor den nye kirke. For
enden af vejen ligger ”Solvang” - det eneste land
brug i Skive kommune.
Side 96-97

I 1925 afholdtes den første ”Midtjyske Ringrider
fest” i Skive, der bl.a. skulle skaffe penge til et
museum i Skive. Her er de deltagende ryttere på vej
rundt i Skive i fælles optog for at trække tilskuere
til. Fotografiet er taget ud af vinduet hos fotograf
J.A.C. Laursen, der netop havde åbnet forretning i
”Tårnborg” på Østertorv. Til højre ses en af de tre
gamle acciseboder - toldboder, hvor der blev
opkrævet bytold af landboerne fra ca. 1700 til
1850. Foto: J.A.C. Laursen.
Side 122-123

Et kig fra Torvet hen ad Adelgade mod Nørregade
ca. 1930.
Et bybillede, som ældre skibonitter vil nikke gen
kendende til, måske med en vis nostalgisk resigna
tion.
På Torvet til højre holder en rutebil, formentlig
bybussen, der begyndte at køre i Skives gader i
1926. Bag den ses et hjørne af Olesens gård, som
ikke findes længere. Det samme gælder Skive Dis
kontobanks prangende bygning i baggrunden. De to
bygninger husrækken til venstre eksisterer fortsat,
men i en så ombygget og moderniseret stand, at de
er ukendelige.

Side 148-149

Udsigten fra Kirkebakken over Skive Ådal ca.
1940.
I forgrunden ses Geert Møllers Handelsgartneri, der
ligger på bakken, indhegnet af et læhegn. Selve
ådalen er næsten uden bevoksning. Her i begyndel
sen af 1940’erne blev ådalen fredet på initiativ af
Skive Turist- og Forskønnelsesforening og Skive
Byråd, der ville forhindre, at lodsejerne og Hede
selskabet flyttede åløbet til en kanal ved sydsiden af
ådalen for at forvandle engene langs åen til dyrkbar
landbrugsjord. Samtidig med fredningen blev der
opstillet et monument til minde om digteren Jeppe
Aakjær i et nyt anlæg på Kirkebakkens top.
Side 170-171

I 1958-1959 blev næsten hele den gamle Sønderga
de revet ned for at give plads til den nye brede gade
fra Skives nye hovedbanegård i Liselund til Post
hustorvet. Her ses krydset Tværgade/Søndergade/
Reberbanen i 1958. Til højre er håndværkerne i
færd med at bygge ”det nye Skive” - Skive Mark
frøkontors kontorbygning og lager på Posthustor
vet. Foto: Henning Mølgaard Olesen.
Side 196-197

Skive Havn set fra luften i begyndelsen af
1960’eme. På det tidspunkt spillede skibstrafikken
fortsat en rolle for Limfjordsbyemes godstransport.
I det store nordhavnsbassin, som i dag er fyldt op,
ses et fragtskib fortøjet ved pakhuskajen, i færd
med at laste eller losse. Til højre ses Skive Kul
kompagni og Skive Gasværk, der blev nedlagt i
begyndelsen af 1970’erne. Foto: Børge Panduro.

Side 220-221

Gadeparti fra Lem ca. 1920.
Til venstre ses A. Nielsens cykleforretning, Vester
brogade, og bag den Lem Smedie. I baggrunden
hestekøretøjer og en enkelt gående cyklist. Til højre
ses gavlen af Lem Brugsforening (i dag købmands
forretning). Lems hovedgader har fået el- og tele
fonmaster.
Side 290-291

Den nye Viborg-Skive landevej gav i 1960’erne
stor forandring i landskabet nord for Dommerby.
På luftfoto’et fra 1965 ses til venstre den gamle
vejføring gennem Dommerby og langs fjordkanten
forbi den lille lokalitet, Aarbjerg, og ind til Skive.
Til højre ses den nye vej, der afskærer det inderste
af fjorden neden for Dommerby Bakke. Omtrent
midt i billedet har man påbegyndt vejbroen over
vejen fra Dommerby til Stårup.
Foto: Børge Panduro.
Side 316-317

Den gamle hovedvej - adelvej - mellem Skive og
Holstebro passerede forbi Flyndersø mod Hjelm
Hede og Sevel. Fotografen står på bakken ved Est
vad, og man ses i det fjerne ålekisten ved Koholm
Å og Flyndersø Mølle. I forgrunden til venstre står
en milesten, opsat i slutningen af 1700-tallet efter
en opmåling af vejen, som videnskabsmanden Ole
Rømer havde foretaget 100 år! Milestenen står sta
dig på sin plads, men er desværre blevet rettet op
for nogle år siden. Foto fra ca. 1910.
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KIELD IACQBSEN&
Skive: 97 51 46 11 - Viborg: 87 25 46 11
www.kjeldjacobsen.dk

Virksomheden er etableret i 1915 og ledes i dag af tredje genera
tion ... installatør Kjeld Jacobsen. Firmaet, der har sæde på Marius

Jensens Vej 6, 7800 Skive og afdeling i Viborg, har i dag 70 medar

bejdere. Kundekredsen omfatter industri, kontor, entreprenører og
offentlige institutioner.

REN LUFT TIL MENNESKER

1958 - 2008

Byggeri
til tiden...

- og fremtiden

Entreprenørfirma

KAJ OVE MADSEN A/s
Bjørnevej 4 . DK-7800 Skive . Tel.+45 97 52 70 00
www.kajovemadsen.dk

ennem 110 år

Jyllandfigadé 46 cd. 1938.

W

Skive
Handelss

Skive Handelsstandsforening 125 år

1883 - 2008
I 125 år har Skive Handelsstandsforening varetaget interessen omkring
handelen i Skive. Opgaverne har givetvis været anderledes dengang, men
målet hele tiden det samme: At gøre Skive til en attraktiv og spændende
handelsby!
For små 40 år siden fik Skive sin første gågade, da Nørregade blev bilfri.
Senere fulgte Adelgade og Frederiksgade.

I årene 2005-2007 er bymidten blevet renoveret, så alle gader og torve
fremstår flotte og indbydende - perfekte rammer for en aktiv by.

k

I den elektroniske jubilæumsbog fortælles Skive Handelsstandsforenings
historie i ord og billeder. Se den på www.skivecity.dk eller rekvirer den hos
Skive City.
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Tømrermester Niels Hannscn !i
og sønnen Jan Hansen foran
værkstedsbygningen på
H.C. Ørstedvej i Skive
J

TØMRERFIRMAET

www.bysgirantl.dk

Niels Hansen Aps
H.C. Ørstedsvej 16A • 7800 Skive
Tlf: 97 51 20 67 • Mobil: 40 17 20 67

Salling Bank siden 1876

Salling Bank midt i 1950'erne

FF Salling Bank

daclari/ aar c/eldac/an er c/e/.'

Danmarks
bedste lønkonti

Få en af

med en attraktiv rente
Spar Salling tilbyder dig - som vi har gjort gennem mange år
- vores attraktive lønkonto med stærke fordele:
• Ingen gebyr på kontoudtog
• Gebyrfri benyttelse af alle danske pengeautomater

• Gratis betaling af indbetalingskort, hvis du har serviceaftale
Er du samtidig Garant i sparekassen, får du flere fordele:

• Gratis VISA/Dankort
• Gratis Portalbank
Spar Sallings lønkonto er et stabilt og gennemprøvet produkt
til glæde for vore mange kunder, der ved, hvad de får.
Det er skabt med udgangspunkt i vores vision som egnssparekasse:

”Vi vil gennem rentabel vækst skabe ét pengeinstitut,
der opfattes som egnens bedste.”

Hold dig orienteret om den aktuelle rentesats på www.sparsalling.dk

SPAR (Pil SALLING

Og vi kører stadig øl ud!
Det har vi faktisk gjort i mere end 130 år. Bryggeriet er grundlagt i 1876
af A.P. Lorentzen, som startede en hvidtølsproduktion - datidens foretrukne øl.

11895 skiftede det ejer, brygger Chr. Christensen tog over, og da han var gift med
en datter fra gården ”Thordal” i Øster Grønning, fik bryggeriet ved samme
lejlighed navnet ”Thordal”.
18 år efter, i 1913 blev bryggeriet så overtaget af mineralvandsfabrikant Erik
Nielsen. Bryggeriet er endnu i dag i familien Nielsens eje. Navnet ”Hancock”
er kommet til undervejs og selvom bryggeriet i dag er en særdeles moderne
virksomhed, brygges det kendte øl efter de gode, gamle opskrifter,
ligeledes understøttet af den ægte Tjekkiske Saazerhumle.
Kuskene på billedet er fra venstre Erling Strange Nielsen og Rudolf
Nielsen, på vej ud fra gården er det fabrikant Erik Nielsen.
Fru Nielsen kigger ud af vinduet på 1. sal.
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I dag ligger Hancock Bryggerierne højt over
Skive by, som et vartegn, der kan ses af byens
borgere, de besøgende og alle der haster videre
på rejsen nordpå.
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ADELGADE . 7800 SKIVE . TLF. 97 52 04 32

Kulturcen

Nordvestjyllands største kulturhus
★ Konference- & mødelokaler 10 -1250 deltagere
★ Topmoderne koncertsale 1250 2500 pladser
★ Restaurant La Fleur - lækker gourmet mad
★ Café Noden - lette anretninger
★ Cinemaß THX - med provinsens største biografsal
★ Motionscenter Atlantis 1200 m2
★ ”Vandvittigt” Badeland 361 solskinsdage
★ Fun’N’Play spillehal sjov for alle aldre...

altid en oplevelse

Kulturcenter Limfjord
Tlf. 97 52 34 44 • www.kcl-skive.dk

SKIVE

S PAR BA N K

SPARBANK ØNSKER HISTORISK SAMFUND TILLYKKE MED JUBILÆET
Meget ændrer sig på 100 år. Hos SPARBANK følger vi med tiden, men holder
samtidig fast i gamle dyder. Hos os er et ord et ord, og en forretning først god,
når begge parter er tilfredse.

www.sparbank.dk

ISBN 978-87-87346-18-4

