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Fra landsbykirkegård
til bykirkegård
Af Skive Kirkegårds historie fra 1855 til 1969
Ved Signe Tybjerg
I 114 år har der været tre gravere ved Skive Kirkegård. Den
første kendte graver og kirkebetjent ved Vor Frue Kirke i
Skive var Jens Nikolaj Dahm, født i Lemvig 19. april 1823
og død i Skive 21. november 1898. På hans gravsten er ind
hugget „Gravstedet er kjøbt til 19.6.2004“ - den eneste på
Skive kirkegård med en sådan påført oplysning.
Jens Nikolaj Dahm virkede i sin stilling fra 1855 til 1. april
1888, da han afløstes af graver Peder Christensen, født i
Højslev 9. maj 1859 og død i Skive 8. december 1937.
Graver Peder Christensen fratrådte stillingen med ud
gangen af december måned 1932, og som hans efterfølger til
trådte kirkegårdsgartner og graver Knud Tybjerg, født i
Middelfart 1. maj 1903 og død i Skive 11. juni 1969 efter at
have taget sin afsked 1. april samme år på grund af sygdom.

Graver Peder Christensens far var tømrer i Højslev. Senere
flyttede familien til Egeris, og det førte til, at Peder Christen
sen blev konfirmeret i Vor Frue Kirke i Skive, den kirke, som
han senere skulle komme til at virke ved i 44 år.
Peder Christensen var uddannet hos gartner Graversen på
Krabbesholm, der var gift med hans søster. Da han var 18 år
og udlært, blev han gartner på Grinderslev Kloster og senere
medhjælper hos graver Dahm samtidig med, at han havde
lidt gartneri i Frederiksdal, hvor senere arkitekt Lind og
gartner Jacobsen byggede. I snedker Klochs ejendom på
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hjørnet af Møllegade og Asylgade havde hans kone et lille
udskænkningssted.
Den 9. maj 1888 overtog han stillingen som graver og
kirkebetjent efter graver Dahm. Byen var da på 3.500 ind
byggere. Kirkegården var ikke ret stor - mod nord var græn
sen stendiget mod Reberbanen, mod øst gik grænsen lidt
nedenfor stedet, hvor de to engelske ingeniørfruer ligger be
gravet, og mod syd var kirkegården afgrænset af et stendige
i nordsiden af den nuværende kørevej. - I graver Christensens
tid blev kirkegården udvidet flere gange, f.eks. under den
store tyfusepidemi i 1909 med de mange begravelser. I Skive
anlæg blev der således slået telte og skure op til patienter og
et skur til ligkapel.
Graver Christensen havde sine børn til at hjælpe sig både
på kirkegården og til rengøring af kirken. Senere - i 1898 blev den nye kirke bygget, og de passede dem begge. Lønnen
var ikke stor, og skulle der pyntes noget særligt til begravel
ser, lånte han palmer og andre planter hos gartner Møller
nedenfor bakken. Der var ofte hornmusik foran følget ned til
graven, og kisten blev altid båret. Var det veteraner, der blev
begravet, blev der blæst koraler, og ofte var der faner med.
Da den nye kirke blev taget i brug foregik klokkeringnin
gen derfra, og Ernst Andersen, nu Stenhuggergården, født
1916, har fortalt, at han allerede som syvårig ofte ringede
for graver Christensen, som det var for strengt for at klare
turen op i tårnet i den nye kirke med de 70 trin tre gange om
dagen. - Der blev ringet kl. 6 om morgenen og kl. 12 middag,
og da måtte Ernst Andersen skynde sig hjem i middagspausen
på skolen for at ringe. Om aftenen rettede man sig så vidt
muligt efter solnedgangen.
Da Ernst Andersen var 14 år gammel, kom han til at
hjælpe på kirkegården. Lønnen var da 30 kr. om måneden.
En ældre mand, der hed Christensen, hjalp til og kastede
gravene. Senere begyndte de så småt at pynte lidt med gran
til jul, og postbud Dahm-Brøndum hjalp til med at klippe
gran. Han var også bælgtræder i den gamle kirke, som på
den tid kun blev brugt til begravelser. Det var al den hjælp,
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graver Christensen havde, da Knud Tybjerg overtog stillin
gen i 1933.
Da var graver Christensen 74 år. Befolkningstallet var
vokset til 10.000, så med de to stillinger havde han haft nok
at gøre både som graver og kirkebetjent, og han kendte ikke
til at have fri om søndagen heller. Han boede hele tiden i
Kirkegade nr. 9, havde en lille have ved huset med et baghus,
hvor postbud Dahm-Brøndum boede. Desuden havde han
bagved lejet et stykke jord, som menighedsrådet ejede.

Knud Tybjerg var født i Middelfart som søn af gartner
Kristian la Cour Tybjerg. Efter sin konfirmation kom han på
Skibelund Efterskole og kom derpå i gartnerlære, først i Stige
ved Odense og senere på Amager. Han var derpå en vinter
elev på gymnastikhøjskolen i Ollerup hos Niels Bukh. Senere
fulgte ophold på Roskilde Højskole og Beder Havebrugsskole.
Herefter fik han arbejde på Vestre Kirkegård i København,
og mens han arbejdedde her, tog han igennem tre vintre
kursus i Teknologisk Instituts anlægsgartnerskole.
Enhver, som kender Vestre Kirkegård, vil forstå, at det var
en stor overgang at komme fra en stor skyggefuld have, som
Vestre Kirkegård er, til et bakketerræn som Skive Kirkegård,
hvor blæsten fra Ådalen svøbte sig om kirken og den mere
sparsomme bevoksning, som der var dengang. Lønnen var
1.400 kr. det første år, og stillingen var i fri entreprise og
belavet på, at lønnen skulle tjenes ind ved begravelser og
privat arbejde. Alt, hvad menighedsrådet betalte, var af
stivning og reb til brug ved begravelser. Af redskaber var det
begrænset, hvad graver Christensen efterlod, og nedslidt var
det også. - På gangen ved Reberbanen var et lille træskur,
hvor afstivninger til begravelser havde deres plads, og andre
opholdsrum var der ikke til de gartnere, der ret hurtigt blev
antaget. Det var deres frokoststue, som det hedder nu, men
den gang svarede det knapt til navnet, og samtidig havde de
også noget arbejdstøj hængende dér.
I november og december måneder bandt de vinterkranse i
træskuret; en stor petroleumslampe gav lidt lys og lidt varme.
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Først efter krigen blev det lille hus, som midt i 20’erne var
blevet bygget ved muren mod syd, udvidet. Her var i forvejen
plads til en hest og redskaber og der blev nu indrettet en lille
frokoststue med kakkelovn og en enkelt cementkumme til
håndvask - det var sparsomt, men humøret og tilfredsheden
var der ikke noget i vejen med.
Vi fik en lejlighed i Møllegade nr. 10; men meget plads til
kontor var der ikke. Alt hvad graver Christensen efterlod af
regnskab var et bundt afrivningskvitteringer fra postop
krævninger for udenbys kunder. Folk fra Skive førte han ikke
noget særligt regnskab over, bortset fra nogle notitser i småbøger.
De første år var svære, både rent økonomisk og med at få
det hele sat i system. Med hensyn til regnskab var det en stor
hjælp, da direktør Siliam Bjerre en dag kom og sagde til min
mand: „Det første, du skal gøre, er at få anlagt et regnskab,
og jeg har en mand, der kan gøre det“. Det var Niels Kirk,
daværende bogholder på Skive Jernstøberi og senere med
direktør. Han satte det hele i system med arbejdssedler og
ugesedler og hovedbog. Det skal bemærkes, at det fungerede
uden forandring i Tybjergs tid, og to kolleger antog senere
det samme system.
En af de første dage, vi boede i Møllegade, kom børste
fabrikant A. P. Pedersen ind og hilste på os og sagde til min
mand, at han skulle købe det øverste hus i Kirkegade, for der
kunne han have det hele nærved kirken og kirkegården og
haven lige bagved. Da min mand sagde: „Ja, bare jeg havde
råd!“ svarede fabrikant Pedersen: „De er en ung mand med
mulighed for at få en fremtid i Deres arbejde. De har ikke
råd til at lade være“. - Vi har sandet hans ord mange gange
siden. - Få år senere lejede menighedsrådet en lejlighed i
Kirkegade nr. 11 til kirkegårdskontor.
Der er meget arbejde på et kirkegårdskontor. Det første år
var det et stort arbejde at finde frem til adresser og få dem

Skives kirker set fra syd. Billedet er fra omkring år 1900.
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ført ind i hovedbogen. Kontortiden blev ikke så nøje over
holdt. Ofte havde min mand aftale med nogen på kirkegården
efter arbejdstids ophør. Også om vi gennem alle årene havde
travlt på kontoret og ofte måtte tage aftenen og søndagen
med, var det hele mere enkelt i begyndelsen. Siden kom
ferie- og sygeløn, ATP, skat og moms, et arbejde som nok
kan mærkes i et privat erhverv. - Det var dog ikke travlhed
altsammen; vi fik mangen en hyggelig snak også. Der kom
mange ældre folk på kontoret, og vil vi lytte, vil de gerne
fortælle. Min mand var lige fra begyndelsen meget interesse
ret i det gamle Skive, og gennem protokollerne lærte han de
gamle slægter at kende.
Denne interesse delte han i høj grad med menighedsrådets
formand, lærer N. P. Bjerregaard. Det er svært at fremhæve
nogle frem for andre, men både lærer Bjerregaard og kirke
værgen, direktør for Odense Ægforretning, M. H. Schmidt,
var os til stor hjælp. De viste begge en stor forståelse og
interesse for min mands arbejde, og også med at de økonomi
ske forhold skulle blive gode, og samtidig blev de vore gode
venner, og vi var ofte gæster i deres hjem.
I 1940 købte vi ejendommen Asylgade 7 og her var kirke
gårdskontor indtil 1. april 1969. I dag er kirkegårdskontoret
igen indrettet i Møllegade 10 og ringen således sluttet. Senere
kom loven om, at driften af bykirkegårde skulle overgå til
menighedsråd eller kommunen inden 1. januar 1977. Her i
Skive overtog menighedsrådet kirkegården 1. april 1969.
Kirkegården afgrænsedes den gang mod nord af det gamle
stendige, der nu var bygget helt ned til Sønderbyen. Uden
for den gamle mur arbejdede rebslager Skivesen og nedenfor
dette lå nogle kolonihaver, og gartner Jacobsen havde her
lidt gartneri og drivhuse, og langs med det hele lå en gade,
eller nærmest en smøge, Reberbanen.
Mod Søndergade muren, som den står nu, men med hoved
indgangen direkte i forbindelse med kørevejen op til den
gamle kirke. Det blev ændret, da rutebilstationen blev anlagt. Mod syd den høje mur, der går op til kirkegårdens redskabs
skur og fortsætter i en tjørnehæk, og derudenfor lå så det
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gamle lergravsareal. Selve lergraven blev brugt til affald fra
kirkegården, og på arealet stod enkelte hyldetræer.
I den gamle lergrav var de såkaldte sprittere tilbøjelige
til at holde til. De gjorde ingen fortræd.
Det var de ydre rammer. Inden for murene lå et stort
arbejde og ventede, og det kunne ikke være anderledes, når
man tænker på de forhold, som den gamle graver Christensen
havde haft at arbejde under med to stillinger. Men det skal
siges med det samme, at de to mænd havde det allerbedste
forhold til hinanden. Hver dag efter arbejdstids ophør be
søgte min mand graver Christensen, den gamle graver, som
han hurtigt blev kaldt. Og det stykke jord, som tilhørte
kirken, overtog Tybjerg, men Christensen fik lov at beholde
et lille stykke til have - her var en bænk og dér sad så den
unge og den gamle graver og fik en hyggelig snak, og ofte
var postbud Dahm-Brøndum der også. - Vi blev fra be
gyndelsen inviteret med til fødselsdage og familiefester i
Kirkegade, når familien var samlet. Det var glade og for
nøjelige mennesker og især sønnen Nikolaj, sadelmager i
Frederiksgade, der sang gamle naversange. Der var et meget
smukt sammenhold og en fin familiefølelse hos dem, som vi
på den måde fik del i. - Kirkegade var på den tid en lille
hyggelig gade med en række ret høje træer, og om aftenen
efter en varm sommerdag sad folk ofte på trapperne ud mod
gaden og snakkede sammen. - Træerne blev senere fældet.
Begravelser og bisættelser
I årene fra 1933-1969 skete der en stor forandring med be
gravelser, ikke alene i økonomisk henseende, men i høj grad
også i form og deltagelse.
Selv om det kan være svært at sammenligne priser, vil jeg
gerne fremføre nogle eksempler på priser for begravelser. I 1933 kostede en barnebegravelse 4,00 kr. og en voksen
begravelse 7,50 kr. og var de ikke medlem af sygekassen
kostede en voksenbegravelse 12,00 kr. Disse priser gjaldt for
gravkastning og assistance ved bisættelse og begravelse - og
taksten var den samme for en begravelse om søndagen. Selv
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med den meget lille timeløn den gang, blev der ikke meget til
graveren.
I 1936 satte menighedsrådet taksten for en barnebegravelse
op til 7,50 kr. og en voksenbegravelse op til 15,00 kr., og så
var prisen den samme uanset om man var medlem af syge
kasse eller ej.
I 1937 blev taksten for en søndagsbegravelse forhøjet med
10 kr. Denne forhøjelse blev stærkt kritiseret af landpostbud
Jakob Jensen i Skive Folkeblad den 7. juli, men blev imøde
gået af lærer Bjerregaard med, at arbejderne skulle have
50 procent mere i timen om søndagen.
I 1939 blev taksten for en voksenbegravelse sat til 25,00 kr.Pyntning i kirken og ved graven kostede ekstra.
I 1949 kostede en begravelse stadig 25,00 kr. 20 år senere
kostede det 225,00 kr. Lørdage samt søn- og helligdage
kostede det 350,00 kr. Til sammenligning kan det nævnes, at
en kvittering fra 1933 på kalkning af den gamle kirke lød på
275,00 kr. og i 1969 kostede det 5.000,00 kr.
I 1934 kom gartnere i fagforening. Lønnen blev fastsat til
I, 00 kr. i timen og arbejdsugen til 48 timer. Der var da
seks arbejdere på kirkegården. - I 1969 var timelønnen
II, 91 kr. og arbejdsugen 43 timer, og der var nu 10 arbejdere
på kirkegården.
I 1936 var der 112 begravelser, og heraf var de 36 om søn
dagen. Lørdagsfrihed var et ukendt begreb, så derfor de
mange søndagsbegravelser. Da lørdag blev halv fridag faldt
samtidig søndagsbegravelserne og forsvandt helt, da lørdag
blev hel fridag.
Det har før været sådan, at folk kunne købe sig et gravsted
endnu medens de levede, og de skulle så holde det rent. I
trediverne blev der imidlertid vedtaget en lov, hvorefter intet
gravsted kunne erhverves, førend der var brug for det.

Den første graver ved Vor Frue Kirke, Jens Nikolaj Dahm. Født i
1823 i Lemvig og død i Skive 1898. Han var graver i Skive fra 1855
til 1888.
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Tidligere var det mere almindeligt, at folk døde hjemme og
som følge deraf var der ofte bisættelse om aftenen, som
regel ved 19-tiden, men det kunne let trække længere ud. Det
var da ret almindeligt, at der tændtes stearinlys i vinduerne
i den gade, hvor vedkommende blev bisat fra, og følget var
stort. Kordegnen eller - som det hed dengang - kantoren var
med. Der blev bedt en bøn og sunget en eller to salmer. Efter
1945 bestemte menighedsrådet imidlertid, at bisættelser skulle
være afsluttet kl. 19, så graveren kunne disponere frit over
sin aften.
I de første år var det snedkermester Klock, der forestod
bisættelserne fra hjemmet eller sygehuset. Efter hans død i
1939 blev bedemandsforretningen overdraget til snedker
mester Carl Halse. Han var en ret høj og kraftig mand, og til
bisættelser gik han foran følget iført mørkt tøj og med høj
silkehat. Det så fornemt ud, og ikke mindst når det var
vognmand Manfred Pedersens hvidlakerede ligvogn for
spændt med sorte heste og kusken iført sort kappe og høj
silkehat, men det tidsbillede er nu helt forsvundet, og i dag
finder der næsten ingen bisættelser sted mere. Det må lige
bemærkes, at når man dengang sagde bisættelse, mente man
dermed dette, at båren blev ført enten fra hjemmet eller
sygehuset til kirkegårdens kapel. I dag forstår man ved bisæt
telse begravelseshøjtidelighed inden ligbrænding.
Uanset at følget ved bisættelser var stort, var følget ved
begravelser langt større, og de samme mennesker var som
regel med begge gange.
Pyntningen i kirken var med laurbærtræer, kandelabre med
levende lys og i mange år hvidt flor. Der forelå næsten altid
trykte salmer til begravelsen. - Det kunne ofte knibe med
plads i den gamle kirke, og anså man det for givet, at følget
ikke kunne rummes i den gamle kirke, kostede det ikke noget
at benytte den nye kirke. Ellers kostede det 100,00 kr. at
benytte den nye kirke, men det var ikke ofte nogen ønskede
det.
Der var også stil over følget den gang. Folk mødte i mørkt
tøj og mange med høje silkehatte, og ofte havde de forskellige
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foreninger faner med. Således havde f.eks. slagteriet en rød
fane med billedet af en gris på! Det virkede ofte noget for
styrrende, når fanebærerne skulle ud af kirken. De stod fane
vagt ved kisten, men når de skulle gå ud, skulle de passe på
ikke at ramme lysekronerne. Der blev senere vedtaget i me
nighedsrådet at lade fanerne stå i våbenhuset og så lade
fanebærerne gå med fanerne foran følget nedover kirke
gården til gravstedet.
I begyndelsen af 1950’erne skete der en vis forandring i
selve begravelseshøjtideligheden. Påklædningen var ikke
mere så stilig, følget var mindre, og man benyttede kirkens
salmebøger i højere grad end trykte salmer. Der skete også
den forandring at flere nu dør på sygehuset end hjemme,
hvorfor bisættelser fra hjemmet i dag er forholdsvis sjældne.
Forholdet mellem begravelser og urnenedsættelser kan be
lyses ved følgende oversigt:

1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965

Begravelser
122
102
160
140
125
148
150

Heraf børn
under 1 år
23
15
29
20
16
6
9

Urnenedsættelser
0
4
3
7
9
13
13

Der var de første år mange børnebegravelser, men 25 år se
senere var tallet på børnebegravelser meget få, medens der
derimod var langt flere urnenedsættelser. I de første år var så
at sige alle urnenedsættelser udenbys.
Da vi havde de mange søndagsbegravelser, var det kun
juledag, påskedag og pinsedag, Tybjerg måtte sige nej til en
begravelse. - Da Vor Frue Kirke efter restaureringen den 29.
oktober 1936 atter blev taget i brug til gudstjeneste, skulle han
være kirketjener de tre store helligdage, og når der var kon
firmation, hvor der således var gudstjeneste i begge kirker
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samtidig. De senere år var det gartner Viggo Villadsen, der
overtog dette arbejde, ligesom også begravelserne blev hans
arbejde.
Ved højtiderne blev der altid kimet en hel time fra begge
kirker samtidig, og da måtte to af gartnerne op i tårnet for
at kime.

Udvidelser og reguleringer af kirkegården
I august 1934 bestemte menighedsrådet efter forslag fra Knud
Tybjerg at regulere den gamle del af kirkegården øst for
kirken. Denne afdeling lå sådan, at kisterne ofte måtte bæres
over hækkene, da der ikke var gange, kun nogle småstier. De nye hække skulle være tax og nyplantningen af grav
stederne skete uden afgift for gravstedejerne.
Fhv. viceskoleinspektør K. G. Dyhrberg-Christensen har
fortalt, at der også engang lå gravsteder langs stendiget ved
Reberbanen. Disse gravsteder var indrammet af en oval
cementkant.
Uden om Vor Frue Kirke lå der så sent som i 1933 en del
gravsteder. De er imidlertid blevet sløjfet - efterhånden som
de udløb - på nær de gamle grave med de store liggesten. Ved kirkens nordside mod våbenhuset stod et stort kastanie
træ. Det skyggede meget og var også hårdt ved blytaget, men
i sommertiden gav det et smukt grønt skær ind i kirken.
Træet blev fældet i 1936. Vandalisme kaldte pastor Bendix
det. Han så ikke gerne noget forandret.
I nordgangen var der en allé af elmetræer. Den inderste
række blev fældet og den yderste stynet for at give lidt mere
lys og luft.
Da Knud Tybjerg begyndte i 1933, var så at sige alle
hække ligusterhække, og alle gange var grusgange. Enkelte
steder var der i gangene render af mursten, men en stor gene
var det, at under kraftigt regnskyl løb sandet fra de stejle
gange ind over gravstederne, så der dagen derpå forestod et
stort arbejde med at få disse gravsteder renset fri for sandet
igen. Og i tørre perioder kunne det støve voldsomt efter et
ligfølge.
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Hvert år skete der ændringer. Nogle ligusterhække for
svandt og gangene blev gjort i stand, dog først i 1946, og
flere og flere overlod det til kirkegården at passe deres grav
steder. - Som bogbindermester Chr. Hendriksen engang sagde
til min mand: „Jeg kan nok se, at det er blevet mere en by
kirkegård, men der var nu en egen hygge ved det gamle“.
Som tiden gik, begyndte der at blive småt med ledige grav
steder, og en udvidelse kom på tale. Arbejdet med den første
udvidelse begyndte i 1934. Menighedsrådet havde købt det
areal, der tilhørte Harders teglværk efter at dette var brændt,
samt noget jord af slagter Mouritsen.
Udvidelsen skete i to tempi. Den første udvidelse skete
mod øst og syd. Der blev bygget en mur mod øst i forlængelse
af den bestående. Kommunen foretog dræningen og jord
arbejdet, og Knud Tybjerg udførte beplantningen efter teg
ning af havearkitekt og kirkegårdsgartner Chr. Nielsen, Hor
sens, gammel Skive-dreng og søn af højskoleforpagter Niel
sen, der havde spisepension dér, hvor nu Duntex har forret
ning. - Kirkegårdsudvidelsen blev indviet af provst Koch,
Hem, ved den første begravelse den 31. december 1937.
Samtidig blev skråningen fra lergraven op mod den gamle
kirke reguleret og beplantet, og der blev sat bænke op. Selve
lergraven blev brugt til affald, og uden om hele anlægget
blev der plantet en tjørnehæk og anlagt en gangsti, som blev
en yndet spadseresti. Der var ikke så mange, der havde biler
den gang, og i de lyse sommeraftener sad folk på bænkene
og nød udsigten ud over ådalen.
Selve Sdr. Kirkegård, som den nye del af kirkegården kom
til at hedde, var sandjord, og der skulle nu være jord nok til
langt ud i fremtiden. Men allerede i 1943 henvendte Skive
Byråd sig til menighedsrådets formand, lærer N. P. Bjerregaard, med anmodning om ikke at belægge den sydlige del
af den nye kirkegård på grund af den påtænkte banegårds
flytning.
Det førte senere til en udvidelse mod nord. Menigheds
rådet købte jorden mellem kirkegårdsdiget og Reberbanen.
Det gamle rebslageri blev nedlagt og kolonihaverne for-
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svandt. Skive Byråd påtog sig det store arbejde med op
fyldning af slugten og planering af arealet, og uden om
arealet blev der bygget en teglstensmur til de tre sider. Knud
Tybjerg udarbejdede en tegning, som blev godkendt, og ud
førte beplantningen. Nordre Kirkegård, som den kom til at
hedde, blev indviet af provst Koch den 29. november 1946.
Efter banegårdsflytningen kom den sidste udvidelse af
Sdr. Kirkegård. Det var et stort jordarbejde, og da forsvandt
det sidste af lergraven og alle spor af det gamle teglværk.
Arbejdet blev udført af Knud Tybjerg og hans folk efter
tegning af havearkitekt C. Th. Sørensen. Udvidelsen fik be
tegnelsen Sdr. B. og Sdr. C. og blev indviet af provst A. Johs.
Hansen, Jebjerg, den 29. maj 1957.
Da kirken i Egeris blev bygget, kom arbejdet med anlæg af
en ny kirkegård derude. Havearkitekt C. Th. Sørensen lavede
også tegningen til denne kirkegård, og arbejdet blev udført
af Knud Tybjerg, der ligeledes tegnede og anlagde præste
gårdshaven. Selve indvielsen blev foretaget af pastor Chr.
Haahr søndag den 16. august 1964 efter gudstjenesten.
Den følgende dag bragte Skive Folkeblad en omtale af
indvielsen og skrev bl.a. følgende: „Sådan som kirken i Egeris
har betydet et brud med det traditionelle syn på, hvordan en
kirke bør se ud, vil også kirkegården omkring den i nogen
grad blive det. Kirkegården er meget smukt anlagt, meget
enkel, men anderledes“.
På alle de nye kirkegårde og kirkegårdsudvidelser blev
gangene asfalterede, og i 1946 blev alle gennemgående veje
og gange på den gamle kirkegård makadamiserede og asfal
terede, og netop på dette bakkede terræn var det en uhyre
stor lettelse, da dette blev gennemført.
I 1965 fulgte arbejdet med en gennemgribende regulering
af Resen kirkegård. Samtidig blev stendiget sat om og en del
gamle gravsten indsat i diget.
Dette arbejde ledede gartner Otto Nielsen, ligesom det
var ham, der ledede arbejdet, når der var regulering af lands
bykirkegårde i oplandet. - Det har betydet meget, at vi havde
dygtige og ansvarsbevidste gartnere og endda nogle, som
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begyndte så tidligt som i 1933 og blev til 1969. Det er en
leders største hjælp.
Rengøring af den gamle kirke hørte også med til arbejdet.
Gulvet var røde mursten, og selv om der blev stænket med
vand efter en begravelse, støvede fejningen alligevel så meget,
at bænkene hver gang skulle tørres af, og støvet kunne også
ses i den hvide murs ujævnheder. Det hjalp da kirken i 1936
blev restaureret, og der kom hårdtbrændte lyse sten på
gulvet. En større lettelse var det, da kordegn Christensens
stilling i 1964 blev delt, hvorefter den nye kirketjener skulle
holde begge kirkerne.
-I 1936 blev der indført elektrisk ringning. Før den tid
skulle der altid en mand op i tårnet for at ringe med kirke
klokkerne.
Det elektriske ringningssystem medførte senere også en
dramatisk episode. Skive Folkeblad skrev den 22. juli 1953:

„Lynnedslaget i Skive gamle Kirke
Uvejret stod på næsten uafbrudt i fire timer og kulminerede
først ved 4-tiden, hvor lyn og tordenskrald fulgtes i en uende
lighed. Midt under den første „tordenbølge“ begyndte klok
kerne pludselig at ringe fra Skives gamle Kirke - Vor Frue
Kirke. Man frygtede det værste, og længe varede det ikke,
før hele byen var på tæerne. Flere brandmænd mødte på
brandstationen, politiet og Falck rykkede også ud. Det hele
tegnede sig meget dystert, og der kan i sandhed tales om en
by i nervøsitet og spænding. Folk stod i vinduerne, døre og
porte, allesammen med det spørgende ansigtsudtryk: Hvad er
der dog sket, siden byen alarmeres ved klokkeringning?
For såvel politiet som for kirkegårdsgartner Tybjerg var
ringningen også en gåde. Overbetjent Weber og kirkegårds
gartneren gik ind i kirken, da de sammen mødtes på kirke
gårdspladsen. Man var ikke dristig ved at bruge elektriciteten,
men tændte i stedet et af kirkens lys for på den måde at
kunne orientere sig.
Det viste sig, som man kunne vente, at ringningen var
forårsaget af uvejret, idet et lyn - uden at anrette større
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skade på selve kirken - var slået ned i målerskabet, der
hænger i våbenhuset. Et af dækslerne var slået i stykker og
havde afbrudt hovedafbryderen, hvorved den elektriske ring
ning blev sat i gang.
Det første kirkegårdsgartneren og overbetjent Weber orien
terede sig om, da de blev klar over ringningens årsag, var,
om det gamle kirkerum med de smukke kalkmalerier på væg
gene havde taget skade af nedslaget. Det var heldigvis ikke
tilfældet. Udover lidt ravage i våbenhuset og to mindre huller
i tårnet, hvor de røde munkesten tydeligt skinner igennem,
har kirken ingen skade taget.
Mange mennesker stimlede trods den silende regn sammen
på kirkegårdspladsen for at høre, hvad årsagen var til den
natlige ringning.“.

Det var travle år i trediverne med udvidelser og reguleringer.
Først i fyrrerne kom arbejdet med regulering af anlægget
omkring den nye kirke og kirkebakken. Mod Kirkegade var
der en ret høj teglstensmur. Imellem de to indkørselslåger til
kirken var der mod Møllegade et jernstakit med en noget
forblæst rhododendron-gruppe foran. Mod Frederiksdal Allé
stod en gammel tjørnehæk og omkring på arealet stod en del
gamle træer. Hvor nu Aakjærpigen har sin plads, var der
nedenfor en udsigtsplads, en runding med et trægelænder om.
Lærer Charles Thiesen skriver herom i bogen om Skive,
Jubilæumsskrift fra 1926:

Ved hovedindgangen minder en plade om anlæggets
bestemmelse:
Cykling ej tillades kan
eller færd med hestespand
barn og gammel, hver især
skal gå trygt og sikkert her
og på den anden side af pladen, der vender ind mod anlægget,
gives ordensregler i følgende ord (Af Jeppe Aakjær):
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Naturen er altid ædel og ren
har ingen aviser, der flyver
Gjør du Guds natur til en rendesten
jeg agter dig ej ved en styver
Mod sydøst fortsætter anlægget i en spadseresti med bænke
langs bakkeskråningen. Stedet regnes for et af byens smuk
keste udsigtspunkter. Der er en egen poesi over det, og uden
tvivl gemmer et stort tal af de mennesker, som er eller har
været bosat i Skive, minder fra stille stunder i disse omgivel
ser. Der er grund til at tro, at gamle pastor Bahnsons tanker
dvælede netop ved denne plet, da han skrev:

Jeg vil hvile mig her, mens sol går ned
i ly af kirkegårdsmuren
og kvæges en stund ved aftenens fred
der breder sig over naturen
Dagen er træt, og nu slumrer den ind
sunget til hvile af aftenens vind
der hvisker i træernes toppe
og af kirkeklokken deroppe
Den omtalte tavles udskæring er Jeppe Aakjærs hustru,
Nanna Aakjærs værk.
Tavlen blev fjernet først i fyrrerne. Den blev i 1972 fundet
af museumsinspektør le Fevre bag musiktribunen i anlægget
ved Havnevej. Nu er den renset og står ved Skive Museum.
Alt dette blev nu ryddet på nær nogle af træerne. Det hele
blev planeret, og der blev anlagt gange og store plæner uden
nogen beplantning - rene græsplæner. Hele arealet blev ind
viet sammen med Anker Hoffmanns skulptur af Aakjærpigen. Som rådgiver var kgl. bygningsinspektør Einar Packness, Ålborg. Han lavede den gang en model i træ, hvor
Kirkegade var bevaret. Modellen findes nu på kirkegårds
kontoret.
At vedligeholde dette store plæneareal var kirkegårdens
opgave. Anker Hoffmann lavede tre udkast til Aakjærmonu-
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mentet, hvoraf komiteen valgte „Pigen ved rugskellet“. Fru
Nanna Aakjær og professor Friis syntes ikke om den helt
nøgne pige. Anker Hoffmann var imod det, men gik med til
at pigen fik et lille skørt på!
Et andet udkast viser Jeppe Aakjær stående med en løftet
stok i højre hånd. Denne model står i bronze på Jenle og
en statuette magen til står på Skive Museum. Det tredie ud
kast, der viser to kvinder på en bænk, er solgt i København.
Der var gået adskillige år mellem den første komités ar
bejde for et mindesmærke for Jeppe Aakjær og frem til den
endelige afsløring den 2. august 1942.
Jeg citerer fra Skive Folkeblads referat den 3. august:
„Blandt talerne var formanden for menighedsrådet, lærer
N. P. Bjerregaard. På komiteens vegne gav lærer Bjerregaard
en kort redegørelse for monumentets tilblivelse. Kort efter
Aakjærs død blev der nedsat en komité med afdøde Esper
Andersen som formand. Den havde allerede den gang som
formål at rejse et Aakjær-minde på Skive Kirkebakke. Imid
lertid satte landbrugskrisen ind og gjorde det umuligt at
samle det nødvendige beløb ind. Efter nogle års forløb blev
komiteen rekonstrueret med professor Friis, København, som
formand, og man kom i forbindelse med Garlsberg-Fondet,
der tilsidst havde muliggjort mindesmærkets rejsning. Lærer
Bjerregaard sluttede med en hjertelig tak til alle bidrag
yderne og en tak til kunstneren, Anker Hoffmann, for den
smukke løsning af opgaven.
Fru Nanna Aakjær afslørede mindesmærket og sagde:
„Når jeg ser dette skønne monument, som er rejst til ære for
min elskede Aakjærs minde, må jeg takke alle, som har været
med til at vise ham denne ære. Tankerne om denne skønne
stund vil lyse for mig i kommende dage“.
Direktør Ussing fra Carlsberg-Fondet udtalte til sidst i sin
tale: „Når dette monument nu skal overdrages Skive by, må
det ske på to betingelser. For det første ønsker vi, at dette
monument må få en varig plads her i byen og egnens midte.
For det andet forudsætter vi, at man freder dette sted, ikke
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blot selve mindet og anlægget heromkring, men også området
hernedenfor, som er i så nær pagt med Aakjær. Der er vær
dier, man ikke har råd til at miste, og som det er vores pligt
at bevare“.
Krigsårene
Den unge Erik Nyemann, søn af læge Nyemann, Skive, var
mellem de 11 frihedskæmpere, der som en hævnakt fra vær
nemagtens side blev skudt ned på Roskilde Landevej den
14. august 1944. - Da det rygtedes her i byen, gik flagene på
halv alle vegne. Men hen på formiddagen kom der tyske
soldater rundt i alle gader og beordrede flagene taget ned.
Læge Nyemanns kone, Gerda Nyemann, døde den 16. au
gust. Begravelsen foregik fra hjemmet Nordbanevej 4 den
20. august. Fra hjemmet og op til kirken stod der folk på
begge sider af gaderne og selve følget var langt større, end
kirken kunne rumme. Denne tilkendegivelse kunne den tyske
værnemagt ikke forbyde. - Erik Nyemann ligger begravet
i Mindelunden i Ryvangen.
Efter befrielsen blev der i flere år lavet et stort grankors,
der blev anbragt på plænen ved indgangen til kirkegården,
og i dagene op mod jul var korset projektørbelyst. Det var
frihedsbevægelsen, der bekostede det til minde om de faldne
frihedskæmpere.
Hvert år den 5. maj lægger frihedsbevægelsen buketter af
røde og hvide nelliker på frihedskæmpernes grave samt ved
monumentet ved skoven ud mod Havnevej.
Den 24. april 1945 blev Tage Nielsen skudt under en vå
benmodtagelse på Ørum Hede. Han var søn af Emil og Maren
Nielsen og fik sit gravsted ved muren til Sdr. Kirkegård. På
gravstenen står:

Tage Nielsen
Født 26.2.1916
Død 24.4.1945
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Døden kan flamme som kornmod
klarere set vi end før.
Hvert liv i dens hvide smerte,
det er de bedste som dør.
(Nordahl Grieg)
I samme række ligger Henry Hede begravet. Han var søn af
Marie og Jens Hede. På gravstenen står:
Henry Hede
Født 14.2.1905
Død i koncentrationslejren Veersen i Tyskland
Her skal vi mindes den døde
som gav sit liv for fred.
(Nordahl Grieg)

Henry Hede var mellem dem, som kom hjem med Folke
Bernadottes hvide busser i juli 1946 og kunne blive begravet
i dansk jord.
Ikke så langt herfra ligger en engelsk krigsflyver begravet.
„På vej til mineudlægningsoperation den 4. oktober 1944
blev et „Lancaster“ fly skudt i brand over Vestkysten. Flyet
passerede hen over Salling og styrtede ned i Risgårde bred
ning ud for Grettrup Strand. Den 20. juni 1945 fandt nogle
fiskere liget af flyets bombekaster J. D. Harper.
Begravelsen fandt sted den 23. juni fra Vor Frue Kirke.
Kisten var dækket med Union Jack og en stor blomsterbuket,
seks frihedskæmpere stod æresvagt. Bag kisten stod forsvars
brodre og spejdere med floromvundne faner. I følget sås bl.a.
fem engelske flyvere.
Sognepræst P. J. Fiig-Pedersen talte både på dansk og
engelsk og bad til sidst kammeraterne bringe afdødes familie
i England en hilsen.
Ved graven affyredes æressalut.
Af de omkomne besætningsmedlemmer ligger flyets pilot
begravet i Ålestrup, mens en anden flyver blev begravet i
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Strandby. To flyvere forsvandt i havet. En fisker fra Grettrup
og hans søn reddede en overlevende flyver på fjorden - en
anden landede med faldskærm på kysten. De blev taget til
fange.“
(Fra bogen: Anders Bjørnvad: Faldne allierede flyvere. 1978)
Afsløringen af mindestenen fandt sted søndag den 25. august
1946. På stenen står:
In ever loving memory of
pilot officer JOHN DERRICK HARPER
Rhodecian Squadron R.A.F.
who lost his life on night
operations 4th oct. 1944
age 21 years

Elder son of the late J. L. Harper
& mrs. Harper
Prenton, Birkenhead, England
Remembering also the four comrades
who died with him

Underneath are the
everlasting arms
Deut. 33.27
I oversættelse:
Til evigt minde om
Flyverofficer JOHN DERRICK HARPER
Rhodesisk eskadrille, R.A.F.
som omkom under natoperationer
den 4. oktober 1944
21 år gammel

Ældste søn af afdøde J. L. Harper
og fru Harper
Prenton, Birkenhead, England
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Ligeledes til minde om de fire
kammerater, der døde sammen med ham
Og hernede er de
evige arme
5. Mosebog, 33.27

Et kors er rejst af R.A.F. ved siden af stenen.
Borgmesterens tak for mindestenen:
Borgmester Woldhardt Madsen modtog på byens vegne
stenen, idet han sagde:
- På Skive bys vegne modtager jeg denne mindesten og
retter en hjertelig tak til de mennesker, der har ydet et bidrag
til stenens rejsning. Jeg vil også gerne samtidig rette en
hjertelig tak til Jacob Jacobsen og hustru, Sundsøre, der har
betragtet det som en ære at måtte forære stenen til dette
smukke formål.
Vi lover Fru Harper, at vi stadig vil værne om hendes søns
grav og holde hans minde højt i ære.
I ærbødighed for denne søn af England udtaler jeg et ære
være John Derrick Harpers minde.
Borgmesteren lagde en stor signeret krans fra kommunen
foran mindestenen.
Den tyske soldats begravelse
Sent på dagen den 27. november 1944 ringede det kraftigt
på døren; udenfor stod en tysk officer og forlangte at få en
soldat, der havde taget sit liv, begravet med det samme. Da
Tybjerg sagde, at hans folk ikke kastede grav på denne tid,
henviste officeren til en lastbil udenfor med seks soldater.
Tybjergs protest hjalp ikke, og efter en samtale med kirke
værgen, direktør H. M. Schmidt, mente de ikke, at der var
andet at gøre end at efterkomme kravet, men Tybjerg for
langte at være til stede.
Der blev anvist en gravplads på Sdr. Kirkegård, og solda
terne gik straks i gang, stillede projektørlys op og fik gravet
en grav og uden nogen form for højtidelighed foregik be-
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gravelsen. Da Tybjerg bebrejdede officeren denne frem
gangsmåde, fik han det svar, at sådan behandlede man de
soldater, der ikke ville kæmpe for deres land.
Næste dag blev det påtalt over for værnemagten, at såvel
tidspunktet som den form for begravelse ikke kunne tolereres,
og det måtte ske efter vore normer, hvilket blev lovet.
Knud Tybjerg fik gravstedet beplantet og vedligeholdt det.
Til jul blev der lagt gran på, og også et lille trækors lod han
opsætte, hvorpå der stod:
Werner Specht
Født 23.6.1917
Død 27.11.1944

Vi betragtede ham som frihedskæmper og ønskede, at vi
havde haft hans forældres adresse, så de dog kunne vide, at
deres søn lå begravet i indviet jord.
Da flytningen af de tyske soldater og flygtninge, der var
begravet i Danmark, skulle finde sted, bad min mand gart
nerne om at tage korset væk for at undgå en flytning af den
tyske soldat. Men der var intet at gøre, idet man havde
papirerne på, at han var begravet her. - Korset er bevaret
endnu. Gartnerne har passet på det og det hænger i redskabs
rummet.
De tyske flygtninges begravelser
Skive fik den 1. marts 1945 indkvartering af tyske flygtninge.
Det var en flok trætte og medtagne mennesker, der kom med
toget. Mange af de mest medtagne døde, særlig små børn og
gamle. - Den 3. marts havde vi den første begravelse, den
7. marts var der seks begravelser. I den første periode var
der ofte to-tre begravelser om dagen.
Flygtningene blev i den første tid indkvarteret på Aakjærskolen (tidligere Skive Søndre Skole) og på Missionshotellet
GI. Skivehus, men kom ret hurtigt ud i baraklejren i Brårup,
øst for det nuværende kaserneanlæg.
Efter samråd med statsbanerne fik menighedsrådet til
begravelsesplads for de tyske flygtninge overladt et areal

Fra landsbykirkegård til bykirkegård

29

Graver Knud Tybjerg, Skive Kirkes tredie graver, der afløste Peter
Christensen i 1933 og arbejdede ved kirken indtil april 1969.
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bag ved det sted, hvor den nye bane skulle gå. Der var i for
vejen en god træbevoksning på stedet, og i denne blev der
lavet en åben plads til begravelser, og denne lille flygtninge
kirkegård blev køn i al sin stilfærdighed. Hvert gravsted fik
en lille cementplade med nummer på svarende til protokollen,
således at man til enhver tid kunne vise de pårørende, hvor
stedet var.
Pastor Tilgaard i Breum forrettede begravelserne. Han
var sønderjyde og kunne forrette dem på tysk. - Indtil
kapitulationen var der seks soldater til at bære kisterne; de
havde stænger over skulderen, og på den måde bar de så
kisterne. I byens blomsterforretninger købte de pårørende
kranse og blomster, som den tyske værnemagt betalte. - Efter
den 5. maj bandt flygtningene selv små beskedne kranse og
buketter af lyng og hvad de ellers kunne finde, og ofte var
der bundet et lille stykke lærred ved, hvorpå der var syet
et lille kors. I alt blev der begravet 85 tyske flygtninge i
Skive.
Jeg mindes i den forbindelse en lille oplevelse i august
1946. Min mand og jeg var som så ofte gået en aftentur ned
over kirkegården, og denne aften var vi gået ned til flygt
ningekirkegården. Aftenen var begyndende augustmørk med
klar fuldmåne. En af gartnerne var begyndt at slå græsset
dernede og havde hængt leen op i træet, der stod i plænen. Og
lige da vi trådte inden for træerne, ramte fuldmånen leens
skarpe æg. Jeg stod ganske stille og så på det - det var dødens
høst! Det hele mindede mig om Jeppe Madsen Olsens billede
fra Herrenhuter-kirkegården i Christiansfeld.

Modstand mod de tyske gravflytninger
Da der i dagspressen i 1965 blev skrevet om, at man fra tysk
side agtede at samle alle de i Danmark begravede tyske sol
dater og flygtninge på enkelte store begravelsespladser, vakte
dette stor harme og modstand. Mange menighedsråd og kirke
gårdsledere protesterede herimod. Og mange syntes, at skulle
de endelig flyttes, var det mere naturligt at flytte dem helt
til Tyskland. Der fremkom mange protester i form af læser-
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breve, da daværende kirkeminister Bodil Koch gav sin til
ladelse til disse gravflytninger.
Provst Asmund, Ørsted, sluttede en artikel i Jyllands
posten den 30. november 1965 med disse linier: „For os om
fatter gravfreden på vore kirkegårde såvel den ene som den
anden, der er stedt til hvile i den indviede jord her; - en
gammel tysk kone, der efter ubeskrivelige lidelser døde i en
flygtningelejr bag pigtråd, har samme ret som hofjæger
mesteren og distriktslægen - omsider samme ret og den eneste,
der bliver os mennesker forundt at være fælles om foruden
Guds nådes ord“.
Fra Skive skulle de flyttes til Grove og der stod i den til
sendte skrivelse, at de pårørende var underrettede herom.
Flytningen foregik i den sidste uge i november 1965. - Året
efter fik vi besøg af en tysk familie, som havde været her
flere gange for at se til deres mors gravsted. De vidste intet,
havde ingen henvendelse fået. De blev kede af det, for de
syntes, at deres mor havde fået et kønt hvilested her.
Jeg vil nævne et par småting, der viser krigsårenes mere
nøjsomme indstilling. Arealet ned mod lergraven var plantet
til med hyben. En dag kom der to damer fra husmoderfor
eningen og spurgte, om der kunne gives lov til at plukke
hyben dernede. Det fik de - og der blev plukket hyben -!
Det var i disse år meget småt med brændsel, og når foråret
kom, og der skulle tages gran af på kirkegården, blev det
næsten hentet ligeså hurtigt, det blev taget af. Det var
meget lidt, der blev kørt på lossepladsen dengang.
Disse forårsaftener røg det fra mange skorstene i Sønder
byen, så der lå som en blå dis i luften og en duft af gran.
En helt anden begivenhed, som også hører til krigsårene,
fandt sted først i januar 1945. Om aftenen den 8. januar
foretog den tyske værnemagt en razzia på Skive Sygehus for
at finde et formodet depot for våben og ammunition. Depotet,
som var i sygehusets kælder, blev ikke fundet, men doktor
Carl Krebs, som var læge på sygehuset dengang, og som
havde et nøje kendskab til depotet, turde ikke beholde det.
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Han kontaktede min mand, som fik fat i andre medlemmer
af gruppen, og natten til den 9. januar blev depotet på træk
vogne og i kufferter transporteret bag om sygehuset ad Allé
gade op til den gamle kirke, hvor det blev skjult på loftet.
En del ammunition blev dog skjult på loftet over hestestalden
nede på kirkegården.
Værnemagten vendte senere på natten tilbage til sygehuset
på en ny razzia. Denne gang fandt man frem til det på
gældende kælderrum, men alt var fjernet.
Våbnene og ammunitionen forblev på kirkens loft og over
hestestalden til de første dage i maj. Det sidste - og det
meste - blev den 4. maj om formiddagen kørt hjem i garagen
i Asylgade, hvor det blev hentet lige så hurtigt vores trofaste
hest kunne trække det hjem på kirkegårdens tohjulede vogn.
Folk kom hele dagen med tomme tasker og mapper ind gen
nem entrédøren og forlod huset gennem porten med fyldte
tasker og mapper. Jeg tror nok, min mand drog et lettelsens
suk, da det hele var blevet hentet - uden de tyske vagtposter
ved skolens indkørsel på den anden side af gaden havde be
mærket den usædvanlige transport eller den livlige trafik.

Stenene taler
Det var i mange år Knud Tybjergs ønske, at det øverste
areal mod kirken ved kørevejen skulle ligge hen som et grønt
område, hvorved den gamle kirke ville komme til at ligge
frit. Og det blev så bestemt i menighedsrådet, at efterhånden
som gravstederne udløb, kunne de kun fornyes, hvis der var
en efterlevende ægtefælle og kun for 20 år.
I 1966 blev det øverste areal fri. Der blev sået græs og

På det øverste billede ses ligvognen, som fra 1911 ejedes af Ligbærerlaugets Aktieselskab hvis formand var snedker Krogh, der var
bedemand og som står ved siden af vognen.
På det nederste billede ses vognmand Manfred Pedersens vogn, som
blev anvendt frem til omkring 1960.
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rejst et granitkors og dette areal bruges nu til nedsætning af
urner, som ønskes nedsat i de ukendtes grave.
I den nederste del af arealet står en del gamle og ret store
gravsten. Stenene er over kendte borgere fra Skive, men det
er nu ikke alene af den grund, at man har ønsket disse sten
bevaret, men de giver et tidsbillede. Bortset fra de gamle
liggesten lige ved kirken, står vel nok den ældste sten i det
sydvestlige hjørne af kirkegården.
Til de ældste gravsteder hører også det, hvor to engelske
ingeniørfruer blev begravet henholdsvis i 1863 og 1864, men
om dem bliver der fortalt senere i disse notater.
Viceskoleinspektør K. G. Dyhrberg Christensen har skrevet
om det i „Jul i Skive“ 1938; ligeledes fortæller han også dér
om en anden begravelsesplads, hvor han skriver:
„Tre fjendtlige soldater kom aldrig hjem.
På Skive Kirkegård i linie med de to engelske ingeniør
fruers gravsted findes en stensat bjørnegræsklædt gravhøj
med et jernkors, der bærer følgende indskrift:
Herunder hviler støvet af to preussiske og én østrigsk
soldat, døde på lazarettet i Skive 1864.
Også disse tre ufrivillige gæster har fundet et værnet hvile
sted blandt de gæve og gæstfrie Skiveborgere.“
Længere nede på kirkegården, ved muren mod Ndr. Kirke
gård, står stenen over pastor Lohmann, som var præst i Skive
fra 1882 til 1894. Han udgav i 1980 bogen „Kalkmalerier i
Skive Kirke“, og ligeledes „200 sønderjyske sange“, der se
nere blev „den blå sangbog“. Det var pastor Lohmann, der
fik ideen til at den nye kirke skulle bygges. Han fik kirkens
byggeri sikret, men nåede ikke at få den at se. Han døde den
23. oktober 1894, 52 år gammel.
Den 29. oktober 1894 stod der i Skive Folkeblad:
„Pastor Lohmanns bisættelse fandt sted under meget stor
deltagelse. Henad kl. 8 var der hundredevis af mennesker,
både børn og gamle folk, mænd og kvinder, desuden mange
fra landsognet og Resen. Det er det største ligfølge, der
nogen sinde er set i Skive og kirken kunne ikke rumme en
trediedel af følget.“
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På stenen står :
Jens Jepsen Lohmann
sognepræst til Skive og Resen
Født 2.6.1842
Død 23.10.1894

Efter pastor Lohmanns ønske blev en kristtjørn fra præste
gårdshaven plantet på gravstedet af graver Christensen. - En
kristtjørn kan blive 4-500 år.
På hjørnet af Sallinggade og Nørregade havde i mange år
smedemester Vilhelm Møller smedeværksted. Først i tre
diverne købte Bennedsen, daværende ejer af badeanstalten i
Voldgade, arealet med smedien. Han ville bygge badedanstalt
med svømmebad. I den anledning blev der lavet en stor ud
gravning, og i „hullet“, som det blev kaldt et stykke tid,
fandtes en meget stor sten, som kom op til overfladen. Bade
anstalten blev aldrig bygget, og senere købte Vulkan arealet,
som det lå, og byggede dér i 1933-34. Hvor svømmebadet
skulle have været, blev der nu et underjordisk garageanlæg.
Efter Jeppe Aakjærs død i 1930 blev der dannet en komité
til rejsning af et mindesmærke for Aakjær. Komiteens for
mand var Esper Andersen; blandt andre i komiteen var for
stander Anders Vedel, lærer Bjerregaard, Hans Nielsen i
Dølby og P. Chr. Søndergaard i Trevad.
Den store sten blev flyttet til en plads i Jyllandsgade.
Komiteen var interesseret i den, og billedhugger Niels Hansen
Jakobsen, Vejen, lavede et udkast i gibs, en tredelt model med
en lille dreng siddende øverst, det skulle sikkert symbolisere
„Ole sad på en knold og sang“. Men ideen blev ikke til noget.
Anden gang, stenen kom på tale, var efter Esper Andersens
død i 1936. Men fru Maria Esper Andersen syntes, den var
for stor, og hun fik en anden natursten hos billedhugger
Westergaard i Lemvig, som stod for den kunstneriske ud
smykning med de fem trækfugle, som skulle symbolisere to
linier af St. St. Blicher:
Thi også jeg er kun her på træk
og haver andetsteds hjemme.
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På stenen står:
1859
1936
Esper Andersen
Forrest i Idræt
Brydningens Mand
En trofast Ven

De sidste linier er forfattet af forstander Anders Vedel.
Andet sted på stenen står: Venner satte denne sten.
Forstander Anders Vedel på Krabbesholm Højskole døde
i januar 1939 og fik gravplads ved sydmuren. Fru Helene
Vedel ville gerne have den store natursten. Det var næsten
også det eneste sted, den kunne stå, der med muren som
baggrund.
Helene Vedel skriver i Krabbesholm Højskoles årsskrift
1939: „To dage efter Vedels død havde jeg brev fra professor
Ivar Bentsen ved Kunstakademiet, Vedels ven gennem en
lang årrække. Han bad om lov til at tegne indskriften til
Vedels gravmæle, et ønske, som jeg med glæde og tak tog
imod.
Da han i foråret var i Skive i andet ærinde, så han både
gravpladsen og den sjældent „levende“ sten, som Vedel og
Esper Andersen for nogle år siden enedes om at få halet op
i dagens lys fra Skives undergrund. Til Vedels fødselsdag
den 2. august var kæmpen på ca. 15.000 pund sat på plads.
Skibsmægler Aage Bering havde ved hjælp af havnefoged
Johs. Tofts erfaring fra stenløftning fra de store havdybder
besejret kolossen og ført den fra pladsen i Jyllandsgade til
kirkegården. Der var den i seks uger under stenhugger
Westerbys omhyggelige behandling, og endelig har gartner
Tybjerg lavet en beplantning omkring. Fra sin beskedne plads
i bunden af den gamle kirkegård med åben port til den nye,
og med alle de gamle grave foran sig, taler nu stenen.
Så er vi alle kongebørn
skønt fattige og ringe
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Vedel bad om denne indskrift få dage efter operationen i
Stockholm.
Øverst på stenen står:
Højskoleforstander
Anders Vedel
Vejle 2.8.1878
Krabbesholm 19.1.1939
I Skive Folkeblad lørdag den 24. juni 1967 skrev journalisten
Karen Strøm Hansen følgende artikel om Skive Kirkegård:
Skives slægter værner ofte længe om deres kæres grave
Kirkegårdsgartner Knud Tybjerg har nu i 35 år arbejdet for
Skives kirkegård, der i dag strækker sig over 20 tdr. land.
Borgere i Skive og bønder i Skives nærmeste omegn har
gennem tusinde år fulgt deres kære til det sidste hvilested på
kirkegården ved Skives gamle kirke. Kirkegården her vil for
mentlig snart blive kaldt den gamle kirkegård - i den for
stand, at der for få år siden er blevet indviet en ny kirke
gård ved Skive Søndre Kirke, og der forberedes for tiden
en stor udvidelse af Resen Kirkegård, som også hører med
til byen - siden april i fjor.
Skive gamle kirke - Vor Frue Kirke - stammer fra 1200tallet, mens tårnet og våbenhuset er bygget til i 1753 - dette
sidste manifesterer sig ved de spinkle håndsmedede tal, som
er anbragt højt oppe på den side af tårnet, der vender ud
mod ådalen. Skive gamle kirke menes imidlertid at være den
anden, eller måske den tredje, kirke på bakken over åen.
En tidligere kirke af træ formodes at have ligget nær Post
hustorvet, og der kan siden have været en kirke af sten, som
er sunket i grus før den nuværende gamle kirke rejstes.
Et sagn knytter sig til den gamle kirkes tilblivelse.
Det skal være ganske vist, at en højbåren jomfru engang
kom i havsnød, da hun sejlede på fjorden, der dengang gik
langt ind i ådalen i retning mod Lundbro. En storm ødelagde
skibet, og alle ankertove bristede. Da anråbte hun Set. Peder
om hjælp og lovede, at hvis han frelste hende, ville hun bygge
en kirke til hans ære på det sted, hvor hun drev i land. Ved
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hjælp af det sidste tov fik strandens befolkning hende draget
i land. Hun indfriede sit løfte og lod den gamle kirke bygge.
I et testamente fra 1304 kaldes kirken Set. Peders Kirke, men
siden findes den omtalt som Vor Frue Kirke.
Skive-egnens slægter har op gennem de mange århundreder
i vid udstrækning værnet længe, og ofte langt over hundrede
år, om slægtens grave. Indtil for 25-30 år siden passede
familierne i reglen selv gravsederne, men efterhånden er det
de færreste, der gør det. Mange af efterslægten er også flyttet
fra egnen, og i det hele taget er det nu blevet mere og mere
skik og brug, at det er kirkegårdsgartneren og hans med
arbejdere, som plejer og passer den store have, som kirke
gården også er.
Kun tre gravere i 113 år
I 35 år har det været Knud Tybjerg, der har været Skives
kirkegårdsgartner - eller graver, som det også hedder.
Gennem de sidste 113 år har der kun været tre gravere ved
Skive Kirke. Knud Tybjerg afløste Peter Christensen, der var
graver her i 45 år og næsten var 80 år gammel, da han lagde
op. Før ham var det Jens Nicolaj Dahm, som var graver i
Skive gennem 33 år.
Vi har bedt Knud Tybjerg vise rundt på kirkegården, der ligesom kirken - har sin egen historie at fortælle.
Knud Tybjerg: - I dag er der omkring 20 tdr. land ved
kirkerne udlagt som kirkegård, men for blot et hundrede år
siden var kirkegården meget lille. Her omkring 100 meter øst
for kirken kan vi endnu vise rester af det stendige, som den
gang omgav den gamle kirke - den nye Skive Kirke er først
indviet i 1898.
Da den nye kirke var indviet, benyttede man kun den
gamle kirke til begravelser. Den stod egentlig for at skulle

Købmand Ole Rønbergs grav er fra 1791 og dermed en af de ældst
bevarede på Skive Kirkegård.
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være nedrevet, og det var den virkelige årsag til, at de to
kirker blev bygget lige op ad hinanden.
Når den gamle kirke blev stående, hang det sammen med,
at man i 1887 havde fundet nogle af kirkemalerierne, og i
1903 blev de restaureret af E. Rothe. At dødsdommen havde
været fældet over den gamle kirke, ses også deraf, at den rigt
udskårne prædikestol og døbefonten var blevet ført over og
anbragt i den nye kirke. En ny restaurering af den gamle
kirke fandt sted i 1937, da kirken fik det udseende, den har
i dag.

Kanonerne i 1864
Knud Tybjerg viser vej igen nogle hundrede meter øst for
stendiget. Her står vi ved resterne af en kanonstilling, som
danske soldater byggede under krigen 1864. Hensigten var,
at det her fra dette højtliggende punkt ville være muligt med
de den gang kendte våben at forsvare broen over åen ved
Gammel Skivehus - nu Missionshotellet - hvis fjenden kom
denne vej. De færreste tænker vel på, at denne del af kirke
gården for kun hundrede år siden var stedet, hvorfra byen
skulle have været forsvaret.
Udvidelser af kirkegården fandt sted mod syd i 1909, mod
øst i 1929, og i 1930’erne lavede havearkitekt Kr. Nielsen, der
siden blev kirkegårdsinspektør i Horsens, en plan over det
sydlige areal.
Da banegården skulle flyttes, blev et stykke af den søndre
kirkegård eksproprieret, og elleve grave blev flyttet over til
den nordre del af kirkegården - den gamle Reberbane.
Endelig kom den sidste udvidelse af kirkegården i 1955, som
blev projekteret af havearkitekt C. Th. Sørensen, der nu er
professor ved Landbohøjskolen.
Godt 6000 grave
- Der er i dag nøjagtigt 6.430 gravpladser på Skive Kirke
gård. 20 år er den normerede fredningstid for en grav. Hvis
nogen ønsker at bevare en grav derudover, så forlanges der
samtidig et beløb til vedligeholdelse. Udover 100 år kan en
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grav ikke erhverves fra starten, men den kan udmærket for
nyes igen efter udløbet af en 100-årig periode.
Graver Tybjerg fortæller, at den ældste kirkegårdsprotokol,
som opbevares i Skive, er fra 1800-tallet, men formentlig
ligger tidligere protokoller i landsarkivet i Viborg. I begyn
delsen var det de skiftende kirkeværger, der førte protokol
lerne, men siden blev det gravernes opgave. Heri står opført
hvilken dag, der har været begravelse, årstal og navn og
alder.
De ældste bevarede grave er fra henholdsvis 1830, 1839 og
1841, dog er der tre sten bevaret fra 1700-tallet, hvoraf den
ene er fra 1.791 og er lagt på købmand Ole Rønbjergs grav.
Datidige materialer til mindesten var enten marmor eller
sandsten.
Under et skyggefuldt træ ikke langt fra det sted 100 m øst
for kirken, hvor der er rester af det første stendige omkring
kirkegården, ligger to grave, som de allerfleste går forbi.
Gravene er indhegnet af et lavt jerngitter, og de er marke
rede ved to store sandstenskors, hvorpå inskriptionen efter
hånden er blevet vanskelig at læse.
På den ene gravsten står:
Mary Vincents, the wife of
Charles Walker, død 6. maj
1864, 30 år.

Og på den anden står:
Mary Susanne Coventry,
Død 6.1.1863, 33 år.

Disse to kvinder var begge gift med ingeniører, som ar
bejdede ved bygningen af jernbanen fra Langå over ViborgSkive til Struer.
Som det fremgår, døde begge med kun godt et års mellem
rum - og begge døde i barselseng efter at have født hver en
søn.
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Da arbejdet med jernbanen var tilendebragt, rejste de to
ingeniører hjem til England med deres små sønner.
Tre gange siden véd man om, at disse grave er blevet be
søgt af slægten. I 1887 kom Charles Walker hertil med sin
da 23 år gamle søn, James, for at dvæle ved henholdsvis
hustruens og moderens grav.
Urmager Johan Hartmann, der døde i 1924, far til forret
ningens nuværende indehaver, stod hin dag på trappen uden
for sin forretning, som dengang lå på den anden side af
Nørregade, da de to englændere kom gående forbi.
I et lagt digt har Johan Hartmann skrevet om begiven
heden:

En smuk historie
Ret øst for „Gamle Kirke“, jeg tit og ofte så
to mægtig store stenkors, som fladt på jorden lå.
På fremmed sprog, en indskrift sig halvt tilsyne lod.
Jeg tænkte, at dens indhold de færreste forstod.
Et lidet véd jeg derom, lidt jeg fortælle kan.
Om tvende yngre kvinder, kom her fra fremmed strand,
den elskeligste moder, så kærlig og så god,
som her for år tilbage for sønnen livet lod.

En skinnevej blev bygget, den første jyske vist,
på enge, gennem banker og over åen hist,
thi kom to gæve sønner af „havomflydte land“,
de skulle os jo hjælpe at sætte den istand.
De tvende ingeniører medbragte hver sin viv,
til deres fryd og glæde og bedste tidsfordriv,
men ak! de unge fruer så krank en skæbne fik,
ved barselnød den ene ret snart i døden gik.

To englænderinders grave fra henholdsvis 1863 og 1864 har en
ganske særlig forhistorie, som de færreste kender.
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den gamle læge
Han undersøgte
„Én af dem kan
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efter den anden blev lagt ned,
rysted’ på hovedet derved.
grundigt, hvorpå han sagde kort:
vel reddes, den anden må gå bort“.

Da skreg den arme kvinde i rædsel og i skræk.
„My Child!“ Oh! frels dog barnet! Lad hel’re mig gå væk“.
Og som en knækket lilje hun ud af verden gled,
som om hun fik sin vilje, blev barnet frelst derved.

I året attenhundred’ og syvogfirs jeg stod
i døren, mens af solen jeg mig beskinne lod.
To udenlandske herrer kom da ad gaden ned,
og rent ud uvilkårligt jeg anede derved.

Ret ud for mig de spurgte: „Er vej til kirken her?“
Javist! tog jeg til mæle. Ja, vejen er just dér.
Og - hvorfor jeg det gjorde - jeg véd i grunden ej.
Men til „de dødes have“ gik straks derpå min vej.

Straks til de tvende stenkors, den ældre næsten foer,
„Here James! here is your mother!“ vemodigt klang hans ord,
imens af stride tårer beduggedes hans syn. Med aftentoget rejste de atter bort fra byen.
Nu seksti år er svundne - ja, tiden ilsomt rinder.
Jeg tænker på den ene blandt mange ædle kvinder.

Siden - den 9. august 1938 - besøgte en engelsk præst, Hugh
C. A. S. Muller og frue, Helen Muller, de engelske grave.
Denne engelske præst menes at have været i slægt med en
tidligere ejer Muller af Astrup, og han var gæst hos familien
Schütte på Eskjær. En af de engelske ingeniører menes igen

Dette stendige er lavet for at bevare jordvolden, som danske sol
dater byggede i 1864. Den gang lå arealet uden for kirkegården.
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at have været beslægtet med den engelske præst og familien
Muller på Astrup - hvilket kan forklare, hvorfor de engelske
ingeninører for nogle år havde søgt arbejde ved bygningen af
jernbanen her i Danmark.
Når der fortælles om disse to englænderinders grave, må
et andet navn nævnes.
Fru Else Christensen - mor Else - som boede i Voldgade,
passede i mange år på eget initiativ englænderindernes grave.
Det er den mor Else, som også var en af dem, der skabte
grundlaget til samlingerne på Skive Museum, hvor hendes
navn står på mindepladen på væggen i oldsagssamlingen.
Mor Else fik engang i 30’erne - nøjagtigt hvornår vides
ikke, besøg af en søn af en af englænderinderne, som da var
blevet en gammel mand. Han lagde hvide roser på sin mors
grav og besøgte derefter mor Else og takkede hende for hen
des pietetsfølelse over for de engelske grave, som havde givet
sig det udtryk, at hun havde holdt dem vedlige.
- Mor Else passede flere andre af de gamle grave på kirke
gården, bl.a. denne:

Birgitte Schouw - i 18 år gift
med toldforvalter Godtlieb i
Skive, død 23.12.1851 -•
elsket og savnet af alle, som
kendte hende.

Mor Else kendte heller ikke denne slægt, men år efter, at hun
var begyndt at passe dette gravsted, traf hun tilfældigt en
slægtning til fru Birgitte, og denne slægtning, en repræsentant
Markussen, der vistnok boede i København, men som af og
til i embeds medfør besøgte Skive, forærede mor Else en lille
æske af skildpadde, som indeholdt en 5 skilling af sølv, og
som i sin tid havde været toldforvalterens forlovelsesgave til
sin fru Birgitte.
Tilfældighederne går sine egne sære og uransagelige veje,
og ofte viser den store vide verden sig at være særdeles lille.
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Mor Elses og hendes mand, J. P. Christensens grave ligger
i øvrigt nær op til Birgitte Schouw Godtliebs.
Flere andre grave, bl.a. byfoged Selmers og pastor Carl
Bahnsons, havde mor Elses bevågenhed, men i de sidste
mange år - og for årene fremover har menighedsrådet be
sluttet, at disse gamle grave skal bevares.
Smukt og velholdt
Det er kirkegårdsgartner Knud Tybjerg, som gennem den
sidste menneskealder har skabt de nye dele af kirkegården
og plejet og vedligeholdt de ældre dele sådan, at Skives kirke
gård er en smuk og velholdt mindepark.
- Er det vemodigt at være gartner ved en kirkegård?
Knud Tybjerg: - Det kan godt være glædeligt at se, hvor
ledes folk, som selv passer deres grave, herigennem ligesom
giver et billede af, hvorledes egnens befolkning er.
Det kan være et udtryk for indstillingen til tilværelsen på
en egn, når man besøger stedets kirkegård og dér ser, om de
efterlevende føler, at der er tråde bagud til de tidligere
slægtled.
K. S. H.

Knud Tybjerg sendte sin afskedsansøgning til menigheds
rådets formand, fru Ebba Lakjer, den 5. december 1968 og
skrev bl.a. disse linier:
„Det er nu i denne måned 36 år siden jeg tiltrådte min
stilling. Jeg har været glad for mit arbejde og for den tillid
og overbærenhed de skiftende menighedsråd altid har vist
mig. Jeg synes, jeg kan se tilbage på et ualmindeligt godt
samarbejde igennem de mange år. - Derfor min oprigtige
tak“.
Arets rytme på kirkegården
Året på en kirkegård har sin egen rytme, ligesom alt hvad
der har med jord og årstider at gøre. Når foråret kommer,
begynder arbejdet med at tage gran af gravstederne og derpå
udplantning af forårs- og sommerblomster og de, der har fået
nogen begravet i vinterens løb, længes efter at få gravstedet
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Delte stendige er lavet for at bevare jordvolden, som danske sol
dater byggede i 1864. Den gang lå arealet uden [or kirkegården.
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gjort i stand og beplantet. Og alting skal helst være færdig
til pinse. Sommeren går og før man ved af det, er det tiden
at begynde med granlægning igen og pynte til jul. De sidste
par måneder af året er en forceret tid, men er vejret bare
nogenlunde, så går det. Og jeg syntes altid, at gartnerne var
i godt humør. Den korte dag får hurtigt ende - og mørket
og stilheden kommer tidligt op mod jul.
Og hvis der lige op til juleaften kom en anelse af sne,
kunne min mand sige: „Så - nu har Vorherre finpyntet for
dem alle“.
Signe Tybjerg.

Socialdemokratiske borgmestre
i Skive gennem 50 år
I perioden 1. april 1929 og til 1. april 1979 har Skive haft
tre socialdemokratiske borgmestre, Valdemar Johansen,
Woldhardt Madsen og Peter Kjærgaard.
Dette 50 års jubilæum festede Socialdemokratiet i Skive
for og statsminister Anker Jørgensen sagde i sin tale til
skibonitterne blandt andet:
- I min ungdom kendte jeg ikke ret mange borgmestre i
„det lyse Jylland“, men en af dem, jeg fæstede mig ved, var
Woldhardt Madsen. Jeg husker ham som en af de progressive
borgmestre. Ja, undskyld jeg bruger fremmedordet progressiv,
men det er jeg nødt til, når ordet fremskridt er blevet ødelagt
af de kulturelle „tyveknægte“, der prøver at stjæle vore sange.
Anker Jørgensen priste videre det jyske lune og den jyske
sejhed og sagde, at Socialdemokratiet ville være dårligt tjent
med kun at have brushovederne.
I Skive har man holdt linjen uafbrudt i alle 50 år. Stats
ministeren havde også nogle bemærkninger om Det radikale
Venstre: - Det er det parti, vi har haft det bedste og længste
samarbejde med. De radikale har desværre ikke længere den
gamle styrke, og derfor forslår det ikke udelukkende at lave
samarbejde til den side. Af samme grund blev det vigtigt med
et samarbejde med Venstre. Får man ikke den man elsker, må
man elske den, man får, sluttede Anker Jørgensen.
Formanden for Socialdemokratisk forening, studielektor
Helge Stavnsbjerg, havde lavet et festskrift til jubilæet. Her
præsenteres de tre borgmestre, Valdemar Johansen, Wold
hardt Madsen og Peter Kjærgaard i en kort form, hvorefter
der er udvalgt „smagsprøver“ på de tre borgmestres måde at
forholde sig til forskellige situationer på. Det er tidsbilleder
af Skives historie.
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For øvrigt havde Skive byråd fra 1914 til 1916 en social
demokratisk borgmester, Hjalmar Kjems, der var Danmarks
første folkevalgte borgmester. Hans erindringer findes i Skive
bogen i 1974 og 1976.
I det følgende bringer vi uddrag af Helge Stavnsbjergs
festskrift:

VALDEMAR JOHANSEN, borgmester 1/4 1929-4/5 1936
Valdemar Johansen (1890-1948) flyttede i 1922 fra Helsingør
til Skive. Han var udnævnt til direktør på Gammelgårds
Dampmølle, som dengang var ude i store økonomiske vanske-ligheder.
Det lykkedes hurtigt for Valdemar Johansen at få rettet
møllens økonomi op. Og herefter fik han til opgave at hjælpe
andre kooperative virksomheder rundt omkring i Danmark.
I 1925 kom Valdemar Johansen ind i byrådet - gruppen
var på 8 medlemmer (mænd!) Fire år efter vandt Socialdemo
kratiet for første gang flertallet i byrådet - 9 af 17 medlem
mer. Uden vaklen pegede den øvrige gruppe på Valdemar
Johansen, som borgmester-(kandidat). Det blev Valdemar Jo
hansens lod at tage tørnen under krisen i 30’erne. Arbejds
løsheden var særlig slem i mindre provinsbyer, som Skive.
Der var langt flest arbejdsmænd i Skive, netop den gruppe,
som blev hårdt ramt på beskæftigelsen.
I 1931 var Valdemar Johansen stærkt foruroliget over de
mange familier fra landkommunerne, der flyttede til Skive.
Herved blev det endnu sværere at løse arbejderklassens øko
nomiske og sociale problemer. Men af den anden kilde (s. 7)
fremgår det, at Valdemar Johansen i 1931 håbede på en
kortvarig krise - men et systemskifte var nødvendigt, det
kapitalistiske system duede ikke.
Budgetbehandling i Skive byråd
Vi står over for den opgave at skulle lægge et budget for det
kommende finansår. Opgaven er ingenlunde let, thi ingen
kan se, hvorledes den kommende tid vil forme sig, hvorledes
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krisen, som er begyndt, vil udvikle sig, om den vil kræve nye
store udgifter til sociale formål, om den vil standse eller
hæmme omsætningen, eller om stor-lockouten skal kaste sin
skygge ind over byen - alt dette kan ingen i dag vide noget
som helst om.
Da vi drøftede budgettet i fjor, talte vi om, at de opad
gående tider, som vi da ventede, var i anmarch, også ville
udstrække sig til vor by. I år tales og skrives der kun om
krise. Jeg tror imidlertid ikke, det er klogt at smøre for tykt
på, når der tales om krisen. Vi har dog lov til at håbe på, at
krisen ikke bliver alt for hård for vort land.
Men selv om tiderne er overordentlig vanskelige for det
danske landbrug, da kan det vel siges, at hvis krisen ikke
bliver alt for langvarig, bliver de sår, den slår, ikke alvor
ligere, end de kan læges igen.
På den anden side må vi ikke skjule for os selv, at bliver
den økonomiske nedgangstid ved længe, da vil virkningerne
spredes fra land til by, og ikke mindst vil en by som Skive,
hvis hovederhverv er at være mellemled mellem vort opland
og den store omverden, blive følelig ramt.
Skatterne bruges ikke til luksusudgifter.
Men Venstres og Højres nedskæring i 1927 påfører os bety
delige udgiftsbeløb.
Al den tale om krise har påny givet lejlighed til, at der
i tide og utide tales om skatterne. For Skives vedkommende,
og specielt med henblik på det budget, jeg i aften forelægger,
er der ikke tale om luksusudgifter af nogen art. Der smides
ikke med penge eller hvad andet, der kan findes på at siges.
Hovedparten af budgettets udgifter er vi i henhold til landets
love tvunget til at afholde. Jeg kan i denne forbindelse ikke
undlade påny at fremhæve, hvilke uheldige følger, den ned
skæring, som Venstre og Højre gennemførte i 1927, har påført
vort budget....
Må jeg om de to poster: Fattigvæsnet og tilskudet til hjæl
pekassen sige, at jeg føler mig overbevist om, at ingen i denne
forsamling ønsker, at vi skal ophøre med gennem hjælpe-
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kassen at yde dem hjælp, som er kastet ud i arbejdsløsheden.
Jeg påpeger, at hele vor sociale lovgivning, således som den
virker i øjeblikket, vælter en mægtig byrde fra staten og over
på en række bykommuner, medens andre egne, skattelyer,
hvor indtægterne er store, næsten helt kan skubbe udgifter
af den her nævnte art fra sig. Love, der tillader slige uheldige
forhold, burde hurtigst muligt forandres.

29 familier, der skal have hjælp, flyttede til Skive i oktober
kvartal.
I samme forbindelse kan jeg nævne, at de før nævnte
uheldige forhold medfører en stadig tilflytning fra land til by.
Vi har i mange år haft en stor tilflytning hvert år, men i år
har vi dog haft den største. I oktober kvartal havde vi en
tilgang til Fattigvæsnet på ikke mindre end 32, heraf var kun
3 hjemmeværende i Skive - og når disse kom på Fattigvæsnet,
skyldtes det særlige årsager - medens de 29 andre var til
flyttere. De fleste kom til november og var tvunget til at an
mode om hjælp straks.
Det er ikke noget morsomt billede. Værst er det selvfølgelig
for de pågældende selv. De 25 familier var hjemmehørende i
landkommuner.
Må jeg hertil føje, at det rent økonomisk set selvfølgelig er
en byrde for Skive kommune som sådan, men det største
problem er dog: Hvordan skal der blive arbejde til alle disse
ledige? Det kan der ikke blive, når vi tager i betragtning, at
der i forvejen var et betydeligt antal ledige arbejdere, selv
i de allerbedste måneder i sommer.
(24. februar Skive Socialdemokrat).

Den økonmoiske krise
Borgmester V. Johansen holdt ved det i aftes af AfholdsUngdomsforeningen arrangerede møde følgende interessante
foredrag:
Borgmester Valdemar Johansen taler ved Jeppe Aakjærs bålfærd
foran rådhuset i Skive i 1930.
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Den krise, vi lever i, både den økonomiske krise og det
betydningsfulde valutaspørgsmål, har givet anledning til
lange rigsdagsdebatter, forhandlinger i kommunalrådene og
drøftelser mand og mand imellem. Om årsagerne skal jeg
ikke udtale mig, lige så lidt som jeg vil gøre forsøg på at
fortælle, hvordan man skal komme ud af krisen. Om disse
to spørgsmål er der stor uenighed mellem de sagkyndige ....
For mig som lægmand står det således, at alle de kloge
mænd er gået udenom det virkelige, idet jeg er af den op
fattelse, at det er systemet, vi lever under, der har svigtet, idet
det ikke har svaret til det, som det skulle.
Siden 1914 har verden været som en feberpatient. Der har
været korte perioder med beskæftigelse, men de er hurtigt
blevet afløst af kriser med arbejdsløshed. Den krise, der nu
raser over hele den civiliserede verden, kom til gennembrud
i Amerika i 1929. Før den tid havde Amerika levet som den
rige mand. I 1929 viste det sig, at den meste rigdom kun var
papir. Aktierne var jobbet op til kurser på 3-400, og det tog
sig svimlende ud. Så kom nedgangsperioden, og aktiernes
værdi, der var afhængig af virksomhedernes udbytte, faldt
voldsomt, da lagrene fyldtes af varer, der ikke kunne af
sættes. Værdierne svandt som sæbebobler, der brister. I løbet
af få dage blev tusinder af amerikanere, der troede sig rige,
fattige . . . Stillingen er i øjeblikket, at der i Amerika er 7-8
mill, arbejdsløse. I England svinger tallet omkring 3 mill., og
i Tyskland mener man, at den kommende vinter vil bringe et
arbejdsløshedstal på 6-8 mill. Herhjemme havde vi ved sidste
opgørelse godt 45.000 arbejdsløse, og dertil kommer de for
tvivlede forhold for landbruget.
Så trøstesløs er stillingen verden over.
De sagkyndiges mening om, at årsagen til krisen er over
produktion kan ikke være rigtig, hvis man ser hen til befolk
ningens behov. De store lagre skyldes, at millioner af arbejds
løse er sat på smalkost og derved har mistet deres købekraft.
Ellers kunne afsættes mængder af fødevarer, klæder osv. Det
er fordelingen af produktionen, det er galt med.
Selve systemet har svigtet, og der må udvikles et system,
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hvor tilstande som de nuværende er bandlyste. Ser vi på det,
der ligger nærmest for, forekommer det mig, at hvis der
nogensinde har været brug for samfundssind, er det nu. Land
bruget må hjælpes i den udstrækning, samfundet kan yde en
sådan, men der er andre krav, f.eks. de arbejdsløses, man hel
ler ikke kan sidde overhørig. Der tales ved mange lejligheder
om, at vi er i samme båd, og det må ikke være en talemåde,
men forstås som virkelighed. Vi har her i landet betingelser
for at komme gennem krisen, men det skal ikke ske ved at
tage fra dem, der har det dårligt i forvejen. Vore finanser er
i orden, det gælder både for staten og kommunerne. Arbejds
løsheden er mindre end i andre lande, og vi har både dygtige
landbrugere og dygtige arbejdere. Ved at sætte skuldre mod
skuldre skal vi nok komme gennem den krise, vi er inde i, og
for længere sigt må der arbejdes for et nyt system, hvorunder
kriser ikke opstår (kraftige håndklap).
Skive Socialdemokrat 6. nov. 1931.

WOLDHARDT MADSEN, borgmester 4/5 1936-1/10 1967

I 1936 blev Valdemar Johansen syg, og han måtte vælge
mellem kooperationen og det politiske arbejde. Han valgte
kooperationen.
Så den 4. maj 1936 indtog den unge rotationstrykker på
Skive Folkeblad, Woldhardt Madsen, borgmestersædet. Han
var allerede i 1929 blevet indvalgt i byrådet. Og han blev
omgående medlem af kasseudvalget (i dag: økonomi-). Hur
tigt tonede han frem, som Socialdemokratiets kommende leder
i Skive kommune.
Det var oftest redaktør ved Skive Socialdemokrat, Nørhaven-Nielsen, der formulerede de lokalpolitiske synspunkter.
Naturligvis har han i vigtige spørgsmål haft indgående drøf
telser med Woldhardt Madsen og de øvrige byrådsmedlem
mer. Men her er alligevel en lille smagsprøve på den unge
borgmesters talegaver/pen i Skive Socialdemokrat den 12.
januar 1937:
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Nytårstanker i byrådet
Ved byrådsmødets begyndelse i aftes tog borgmester Woldh.
Madsen ordet og udtalte nogle nytårsønsker. Borgmesteren
rettede en tak til sine kolleger og til kommunens funktionærer
samt pressen for godt og loyalt samarbejde i det forløbne år.
Jeg håber, at dette gode samarbejde må fortsætte i det kom
mende år på samme gode måde til gavn for Skive by og dens
borgere. Det forløbne år har beskæftigelsesmæssigt set været
et tåleligt år, selv om arbejdsløsheden ikke var bragt så langt
ned som ønskeligt, men det ligger i den simple grund, at Skive
kommune ikke er i stand til at løse arbejdsløshedsproblemet
alene.
løvrigt prægedes året af Ungskuet, og jeg håber, at Ung
skuet i 1937 må forløbe på samme udmærkede måde.
Boligproblemet har været stærkt fremme, og det er jo en
kendt sag, at det har været vanskeligt for Det sociale Udvalg
at skaffe lejligheder. Det er at håbe, at der må findes en
løsning, så byggeriet kan komme i gang, særlig byggeriet af
beboelseslejligheder. Vi må være glade for de to store bygge
rier, der er i gang her i byen, sygehuset og posthuset.
Lad os håbe, at de truende skyer ude i verden må forsvinde
og menneskene komme til fornuft, så den store vildfarelse fra
1914 ikke skal gentages.
I håbet om et godt år for Skive by og dens borgere ønsker
jeg: Glædeligt nytår! (Medlemmerne rejste sig).
Med valget i 1958 mistede Socialdemokratiet flertallet i by
rådet (- og har ikke siden formået at ændre på dette forhold).
Om denne begivenhed skrev den radikale redaktør, Elin
Hansen, i Skive Folkeblad den 29/4 1961:
Ved det sidste byrådsvalg tabte Socialdemokratiet det flertal
i Skive byråd, som partiet havde haft, siden Woldhardt
Madsens første valg i 1929.
Selvfølgelig følte Woldhardt Madsen det som et smerteligt
tab - især vel for ham, der jo i så høj grad både sagligt og i
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forholdet til vælgerne var vimpel og ballast på skolen. Vel
véd vi alle, at det ikke var Woldhardt, men „kronprinserne“,
der tabte valget. . . men alligevel.
Og så vandt Woldhardt Madsen just i nederlaget den
største sejr i sit kommunalpolitiske liv i Skive.
Da han havde tabt flertallet - da „de andre“, om de ville
det, kunne have sat en anden i borgmesterstolen, da afstod de
alle fra det. End ikke „Borgerlisten“s repræsentant, der dog
i særlig grad gik til valg på „et systemskifte“, stillede forslag
om en anden borgmester.
Der kan måske gives mange forklaringer herpå, men i
virkeligheden var det den smukkest tænkelige anerkendelse,
ikke af Woldhardt Madsens politik, heller ikke af alle detal
jer i hans kommunalstyre, men af hans redelige ledelse af
byrådets arbejde, hans hensynsfulde form, hans loyalitet mod
trufne afgørelser, hans vilje og evne til at gøre ret og skel
uden skelen til partier og personer.

Ved vejs ende i september 1967 kunne Woldhardt Madsen
stille og roligt se tilbage på 31 års borgmestergerning:

- Hvor „rød“ var De som ung, Woldh. Madsen?
- Det kan vel ikke gøres op i grader, men jeg var „rød“.
Jeg er vokset op i et hjem, hvor kårene var små, men der
var andre, som havde det ringere, for hos os var det i hvert
fald altid sådan, at vi børn aldrig gik sultne i seng. Om der
så var mad nok til min far og mor, er en anden sag. Da jeg
voksede op, kunne en arbejder slæbe 12 timer hver dag, og
alligevel var det tit svært at forsørge en familie. Det var en
oprørende urimelighed over for arbejderklassen. Enhver, som
kunne tænke selvstændigt, måtte kunne se det. Og kunne man
det, så var man altså „rød“ - så var man socialdemokrat.
Jeg véd ikke, hvordan det lyder i dag, når jeg siger, at jeg
fra de ganske unge år følte mig forpligtet til at gå ind i kam
pen for arbejderklassens rejsning - men på den tid var det
lutter virkelighed.
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Alle blev mere moderate
- Årene har gjort Dem mere moderat.
- Äh, ja, men vilkårene er sandelig også anderledes i dag,
end da jeg var ung. Mange af de mål, vi satte os, er blevet
indfriet, og man vil naturligvis være påvirket af udviklin
gen - af resultaterne.
Men der er også andre forhold, som har modereret mig,
hvis vi nu skal bruge dette udtryk. Der skete i besættelses
årene noget mærkeligt i dette land. Der gik en særlig stem
ning gennem folket - eller skal vi sige næsten hele folket. Den
kom til udtryk i et enestående sammenhold, som i byrådet
gjorde, at de partipolitiske hensyn blev skubbet til side, og vi
fik et fremragende samarbejde i disse år. Men det, der skete
i byrådet, var kun ét af de mange eksempler herpå. Jeg tror,
det var noget meget værdifuldt for folket.
- Det kan lyde, som om socialdemokraten var blevet
national.
- Næh, der var ikke tale om den gammeldags nationalisme
med kongerøgelse og den slags, men situationen kaldte på
samlende kræfter, der var skabt af en ydre risiko - af truslen
mod vor frihed.
- Når man ser bort fra de særlige forhold under besæt
telsen, så har De i det meste af Deres borgmestertid siddet på
et flertal, og De kunne regere derefter.
- Det kunne jeg, men i stedet for at bruge flertallet foretrak
jeg, at man også fik de øvrige grupper med ind i afgørelserne.
Det gør, at alle skal slække noget på kravene; men hvis man
ikke ligefrem gør vold mod sine politiske principper, så er
dette at foretrække. Og så kan man selvfølgelig godt tale om
en slags moderation, men dertil skal føjes, at denne udvikling
også smittede af på de andre grupper. Alle er blevet mere
moderate i årenes løb. Det er da ikke bare socialdemokraterne.
Der var år, hvor de konservative og Venstre i byrådet ustand
selig stemte imod, at kommunen købte jord. De mente, at det
var en opgave, som udelukkende burde overlades til private.
I dag erkendes det jo også fra denne side, at en aktiv
kommunal jordpolitik er nødvendig, og en lignende „modera
tion“ kan nævnes på andre forhold ....
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Den 1. oktober 1967 afløste skatteråds formand Peter Kjær guard
(til højre) W oldhardt Madsen som borgmester. Billedet er fra vagt
skiftet, hvor Woldhardt Madsen gav Peter Kjærgaard borgmester
kæden på.

På højde med de bedste byer
Hvilken kommunal opgave har været den mest betydnings
fulde i Deres tid?
- Så afgjort banegårdsflytningen, der var meget mere end
blot en trafikal omplacering, for dette arbejde lukkede op
for hele den industrielle udvikling i Skive. I dag kan denne
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udvikling måske hos nogle virke som noget selvfølgeligt, men
for mig er den epokegørende. I mange år var Skive en by med
alt for få varige beskæftigelsesmuligheder. Der var altid flere
hundrede arbejdsløse om vinteren, og i sommertiden lykkedes
det aldrig at få alle beskæftiget. Hvis ikke man i forvejen
vidste, hvad det betød af social elendighed, så blev man i
hvert fald belært derom gennem de mange år, jeg var for
mand for socialudvalget. Jeg vil mene, at Skive i dag i be
skæftigelsesmæssig henseende er fuldt på højde med de bedste
byer i landet. Det er en stilling, man næppe havde turdet
drømme om for få år tilbage.
- Har De nogensinde truffet afgørelser, som De senere har
fortrudt?
- Der har vel nok været afgørelser, som man bagefter
kunne se burde have været anderledes, men jeg mindes ikke,
at der har været taget fejl bestik i nogle af de betydningsfulde
sager.
- Vi kender folk, som mente, det var en „vildmand“, da
man i sin tid ofrede så mange penge på at føre Sallingbanerne under Holstebrovej.
- Det har jeg også hørt, og det er da heller ikke til at
komme udenom, at den ene af banerne er nedlagt, men man
kan udmærket forestille sig, at vi en dag skal have et nyt
industrikvarter i Resen, og da vil en banelinie til området
være af uvurderlig betydning . . .

Det rigtige klima
- Er det en by med en god fremtid, De afleverer til efter
følgeren?
- Det vil jeg mene. Skive har en god geografisk placering,
og udviklingen af trafiklinierne vil gøre den stadig bedre
Vi har fået dæmningen over Virksund, om få år kommer
broen over Sallingsund. Der er anlagt ny vej mod Herning.
Den kommende hovedvej fra Århus til Hanstholm går over
Skive. Isolation er det værste, en by kan komme ud for. Det
sker ikke for Skive.
Jeg regner med en befolkningstilvækst, der først og frem-
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mest får grundlag i industri-udviklingen. Byrådet er helt
indstillet på at skabe det rigtige klima for nye industrier med
arealer, der har blikfang over for erhvervslivet og med ud
bygning af alle de øvrige forhold, der med et pænt ord kaldes
faciliteter.
Skive Folkeblad 27. sep. 1967.

PETER KJÆRGAARD, borgmester 1/10 1967

Overgangs-borgmesteren kaldte Hans Larsen i Skive Folke
blad Peter Kjærgaard:
Det er en sagligt ganske stærk løsning, den socialdemokratiske
byrådsgruppe i Skive er nået frem til med det enstemmige
forslag om at opfordre skatterådsformand Peter Kjærgaard
til at overtage borgmesterposten fra 1. oktober ....
Men Peter Kjærgaard må i hvert fald foreløbig nøjes med
at blive betegnet som en overgangs-borgmester. Han træder
til midt i en periode, og partiet kunne nok have ønsket, at det
havde rådet over en mand, der både kunne samle gruppen og
derefter på fuldtidsbasis virke som borgmester i de to et halvt
år, der bliver tilbage af valgperioden.
Det har Peter Kjærgaard ikke ønsket - og det viser, at han
er en ganske klog analysator. Det ville være oplagt tåbeligt
af ham at sige farvel til posten som skatterådsformand for at
blive borgmester i et par år, for derefter måske hverken at
være skatterådsformand eller borgmester.

Men her i 1979 må vi nok konstatere, at Peter Kjærgaard ikke
var sådan at vippe af pinden.
Peter Kjærgaard er født i Nautrup i Nordsalling i 1908.
Søn af en husmand. Han fik uddannelse som mejerist, og ar
bejdede fra 1926-1929 på Skive Andelsmejeri. I 1929 overtog
han en af mejeriets salgsruter i Skive. Fra 1949 har Peter
Kjærgaard været professionel politiker, først som skatteråds
formand, siden som borgmester.
I 1958 kom Peter Kjærgaard ind i byrådet. Ni år efter blev
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han interviewet om den kommende gerning som borgmester
i Skive:

- De har noget at leve op til med den forgænger . . ?
- Det er slet ikke nogen lige ting at afløse en så erfaren og
populær borgmester, og jeg kan godt indimellem få mine
betænkeligheder og spørge mig selv: Kan du klare det?
Jeg vil i den første tid komme til at gøre fejl og måske
træffe beslutninger, som man vil være utilfreds med, og så
kan folk måske finde på at sige: Det var ikke sket, hvis vi
havde haft Woldhardt. - Jo, skyggen fra Woldhardt Madsen
er stor og dyb, og det ville den være for hvem som helst, der
skulle efterfølge ham. Jeg har imidlertid det held, at Wold
hardt Madsen bliver boende i byen, og jeg véd, at jeg hos
ham vil kunne hente mange gode råd, om det skulle komme
dertil.
- Og De siger, at De vil være hele byens borgmester.
- Lad mig sige det på den måde, at jeg ikke nærer noget
ønske om at være en direkte politisk borgmester, selv om jeg
naturligvis ikke agter at fornægte min politiske herkomst. Jeg
tror imidlertid, at det, som et lille bysamfund som Skive er
bedst tjent med i det lange løb, er det brede samarbejde om
løsningen af de store opgaver, som står for døren. Tænk blot
på de forhandlinger, som skal foregå i de kommende år ved
rørende sammenslutninger med de omkringliggende kommu
ner. Der skal forhandles med Estvad-Rønbjerg, med Vridsted-Fly, Hem-Hindborg-Dølby, Højslev-Dommerby-Lundø
og med Jebjerg-Lyby om den sydligste del af denne kom-

Slatsminister Anker Jørgensen i midten på det øverste billede holdt
festtalen i Skive. På billedet ses desuden fra venstre borgmester
Peter Kjærgaard og frue, Dagmar Kjærgaard, og fhv. borgmester
Woldhardt Madsen og frue, Doris Madsen.
På det nederste billede er statminister Anker Jørgensen på vej
tilbage til sin stol efter at have forladt festen et øjeblik.
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mune. Det ville være ødelæggende for byens udvikling, hvis
disse forhandlinger skulle foregå i en spændt politisk atmo
sfære. Vi må se på, hvad der tjener helheden bedst, hvad der
kommer borgerne mest til gode, og så må vi slække lidt på
det politiske.
Skive Folkeblad 30. sep. 1967.

I maj 1974 formulerede storkommunens borgmester en række
synspunkter på Skives fortid og fremtid:

- Hvordan ser Skives borgmester på fremtiden?
- Jeg tror, at vi i Skive har en masse fordele, som mange
kommuner ikke har. Jeg tænker især på, at vi allerede har
en del industrigrunde, som er klar til salg, således at der kan
komme nye virksomheder hertil den dag, det bliver nødven
digt at skaffe flere nye arbejdspladser. Vi ejer så store om
råder både omkring Skive og i de sammenlagte områder, at vi
kan få en byggemodning og en udstykning, der er i stand til
at tage den befolkningstilvækst, der kommer. Endelig er vore
undervisningsinstitutioner nogenlunde godt med. Jeg siger
nogenlunde, fordi vi har fået dispensation for første etape
af udbygningen af Brårup Skole.
Endelig har vi bygget et helt nyt rensningsanlæg. De helt
store opgaver har vi altså kunnet klare. Bygge- og anlægs
stoppet har naturligt skabt stagnation, men samtidig er vi
som de fleste kommuner så heldige at indtægtsmassen er
vokset stærkere, end man for to år siden regnede med. Det
har bevirket, at vi har kunnet oparbejde en vis reserve, så
ledes at vi økonomisk set står ret godt rustet til at møde de
store opgaver, fremtiden vil bringe.
- Er borgmesteren sportsmand?
- Jeg er sportsinteresseret på den måde, at jeg er interesse
ret i, at vi har nogle faciliteter på det sportslige område. Men
jeg vil ikke blande mig i, om folk skal drive den ene eller
anden form for sport. Faciliteterne er af stor betydning i ar
bejdet med at holde ungdommen til byen, men de er også
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med til at friste ungdom, der på et eller andet tidspunkt
opholder sig'her i byen, til at blive her. For mig er der ingen
tvivl om, at arbejdspladser og uddannelsesfaciliteter ikke
alene er nok til at tiltrække ungdommen. Vi må også have
nogle attraktive sportsfaciliteter.

- Ved siden af den rent fysiske trivsel har Skive et godt ry,
når det gælder den kulturelle trivsel.
- Det er jo også en af de ting, vi har arbejdet meget
stærkt på. Vi skal have bygget et nyt bibliotek inden 1980, og
det bliver en af de store opgaver på det kulturelle område.
Når anlægsstoppet ophører, aner vi jo ikke noget om, hvad
det følges op af. Men jeg tror ikke, at vi efter 1. oktober får
lov til bare at køre løs. Derfor må vi indstille os på en priori
tering af de opgaver, der skal løses på det kommunale plan.
I denne sammenhæng må biblioteksbyggeriet nødvendigvis
blive højt prioriteret. Dels er det nuværende biblioteks kapa
citet alt for lille, og dels kan vi kun blive i de nuværende
bygninger indtil 1980 ....
- Hvad er Deres ønske for Skives fremtid?
- Mit ønske er at Skive må udvikle sig, som den har gjort de
sidste 10-15 år, fra at være en arbejdsløshedsø med en lille
handelsstand og nogle små håndværksvirksomheder til et
sundt industriområde. Men udviklingen skal gå således, at
det er muligt for bystyret at følge med og skabe de faciliteter,
der er nødvendige, så resultatet af det arbejde, vi udfører,
bliver at Skive bliver en kommune, hvor folk vil være, og om
hvilken tilflyttere vil sige: „Det var godt, vi flyttede til
Skive“.
(By, Egn og Bank, Skive maj 1974).

En sallingdrengs
erindringer

En Sallingdrengs erindringer
ca. 1870- 1886
GÆSTGIVER ANDREAS CHRISTENSEN
født 15/2 1867 i Grønnerup, Sæby sogn,
død den 22/4 1924 i Roslev sogn.

På bagsiden af en blanketblok begyndte gæstgiver Andreas
Christensen i Roslev Gæstgivergaard i 1920 nedskrivningen
af sine erindringer. Beretningen slutter under omtale af den
19-årige bondedrengs musikundervisning hos Søren Telling
i Randers i 1886.
Poul Emil ]uvre, Varde.

Jeg vil forsøge at skrive mine Erindringer, hvis jeg da paa
nogen Maade kan. Jeg er ikke stiv i Forfatterskabet, og det
bliver selvfølgelig derefter. Altsaa, mine første Erindringer
stammer fra Grønnerup, Sæby Sogn i Salling. Mine Forældre
beboede en lille Landejendom dér paa ca. 1 Td. Hartkorn,
den laa lige vest for Grønnerup Kjærgaard og ligger der
ogsaa endnu, men der er solgt noget Jord fra den, saa den nu
er noget mindre end da min Fader havde den.
Efter hvad jeg har hørt af mine Forældre og forresten
ogsaa set i deres Skudsmaalsbøger, blev min Fader født i
Rødding Kjær i Salling den 15. Februar 1825 som Søn af
Gaardejer Iver Kristensen og Hustru. Min Fader hed Kristen
Iversen (død 4/4 1910, 85 Aar) og han havde to Brødre og
tre Søstre, som jeg har kjendt. Den ene Broder hed Peder
Iversen (død 22/5 1909, 81 Aar) og han overtog FædrendeGaarden i Rødding Kjær, og hans Hustru hed Maren Berthel
sen, hun var vistnok fra Knud i Rødding, og hun var min
Gudmoder. Hun er den eneste nulevende (1920) af min Faders
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Familier i Sidelinie. Efter hvad jeg har hørt, blev hun gift
med min Farbroder før hun var 17 Aar gi. Deres Børn er
Grd. Iver Pedersen, Rødding Udmark, Fhv. Ølbrygger Peder
Pedersen, Rødding, og Johanne, gift med Grd. Jens Kr. Primdahl, Rødding Kjærgaard.
Den anden Broder til Fader hed Ole Iversen (død 8/11
1906, 77 Aar) og han kom til Thorum og blev gift med en
Enke efter Grd. Niels Primdahl, og han blev saa siden kaldt
Ole Primdahl. Enken (død 14/5 1884) havde to Børn i første
Ægteskab, den ene hed Bertel Primdahl, gift med Kr. Holmgaards Datter i Thorum. De flyttede siden til Nørre Thise,
hvor de begge er døde (hun 12/2 1902, han 16/4 1911) i en
forholdsvis ung Alder. Den anden, Kirsten, gift med Grd.
Jens Mortensen Skyldahl (død 16/4 1905) i Vile. Ole Primdahls Børn er Ane, gift med Sognefoged Iver Ginnerup,
Aasted, Grd. Iver Primdahl i Lille Thorum, Sine (død 11/1
1907, 40 Aar), gift med Grd. Hans Kr. Jensen Batum i Seide
Sogn og Katrine, gift med Grd. Niels Larsen (død 30/4 1910,
43 Aar), Gjeddal, Eising Sogn.
Faders Søster, Maren (død 15/10 1897) var gift med Hus
mand Niels Jeppesen, Rødding (død 4/9 1904). Deres Børn er
Husmand Iver Nielsen, Risum pr. Durup, Husmand Ole Niel
sen, Dølby, Grd. Jeppe Nielsen, Rødding, Boelsmand Jens
Nielsen, Skovlund Mark pr. Vinderup, Ane Johanne og
gift med..........
Faders Søster Ane (død 26/8 1908), gift med Husmand
Niels Kristiansen, Rødding (død 6/4 1918). De havde en Søn,
Boelsmand Iver Kristiansen, Vester Lem i Salling.
Faders Søster, Dorthe (død 24/3 1913), gift med Grd. Peder
Toftgaard, Balling (død før 1890). Deres Børn var Jørgen
Toftgaard, Grd. i Balling - Inger, gift med en Karl fra Hind
borg, de boede et Sted syd paa, hvor deres Gaard brændte
og Inger blev saa forbrændt, at hun døde strax efter af sine
Brandsaar. - Grd. Iver Toftgaard i Grønning. - Dorthe Ka
trine, gift med Husmand Peder Simonsen i Harre. - Niels
tog som voksen Karl til Amerika, hvor han nogle Aar efter
døde.
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Min Moder (død 26/4 1910) var født 5/8 1835 af Boelsmand
Niels Madsen (død 27/1 1899, 88 Aar) og Hustru, Bodil (død
i halvfjerserne, boende i Ginnerup i Krejbjerg Sogn. Min
Moder hed Dorthe Nielsdatter og hun havde en Søster, Ane
Kirstine (død 14/2 1917, 79 Aar), gift med Smed Niels Andreas
Larsen, boende i Ginnerup i min Moders Fædrendehjem.
Efter hvad jeg véd af Kirkebogen for Rødding-Krejbjerg
blev min Fader og Moder viede i Krejbjerg Kirke den 10.
Marts 1859. - Deres Børn ere Iver Ginnerup, Sognefoged i
Aasted. - Niels Iversen, Boelsmand i Durup, og mig, Gjæstgiver Andreas Christensen i Roslev. Man lægge Mærke til
vore tre Brødres Efternavne, der alle er forskjellige. Iver
blev født i Ginnerup, og paa én eller anden Maade kom han,
nærmest ved en Fejltagelse, til at hedde Iver Kristensen Gin
nerup, jeg antage vil det har været Præstens Skyld, og siden
har Iver jo beholdt Navnet. Niels blev altid kaldt Niels Iver
sen, og da det omkring Aarene 1900 ved Lov blev paabudt,
at enhver fuldmyndig Mand skulde antage det Efternavn, som
han almindeligvis blev nævnt med, antog Niels Familie
navnet Iversen. Jeg var saa den eneste, der egentlig beholdt
Døbenavnet Kristensen.
Min Fader og Moder flyttede i Aaret 1860 fra Ginnerup
til den Ejendom i Grønnerup, som jeg før har beskrevet, og
jeg husker, at de har fortalt, at den Dag de flyttede fra min
Moders Hjem i Ginnerup, var der et Par Heste forspændt et
Læs Flyttegods, som løb løbsk, og saa uheldig at begge
Heste faldt i Brønden oven paa hinanden. Brønden var 10 à
20 Alen dyb, og den staar den Dag i Dag. Der blev spændt
Stillads over Brønden, og en Mand blev hejst ned for at slaa
Reb om Halsen af Hestene, hvorefter de blev kvalte og trukne
op af Brønden én for én, uden at de havde taget nogen Skade,
hvilket tydelig fremgaar deraf, at de samme Dag blev spændt
for Vognen igjen og gik den 3 à 4 Mil lange Vej fra Ginne
rup til Grønnerup, det lyder næsten utroligt, men sandt er
det, det er ikke alene mine Forældre, der har fortalt mig det,
men mange andre, jeg har hørt det af.
Det var ikke nemt for Far og Mor, naar de højst én Gang
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hvert Aar skulde paa Besøg hos deres Slægtninge i Krejbjerg
og Rødding, for min Fader var kjørende med Stude, det vil
sige, han kjørte ikke derhen med Stude, men han maatte jo
have Naboer og gode Venner til at kjøre for sig. Saavidt jeg
har hørt, havde han en god Ven der hed Kristen Hansen og
boede i Bysted, han var kjørende med en jysk Hest, og den
laante mine Forældre flere Gange og kjørte til Sydsalling
med. For at forkorte Vejen, saa de ikke skulde kjøre om ad
Vium Mølle, kunde de ved Lavvande kjøre fra Hjerk over
efter Hummelgaard i Krejbjerg, men det var jo mange Gange
farligt, saaledes at kjøre i Vandet. En Gang var det ogsaa
nær gaaet galt, da kjørte de forkert, saa Vognen sank ned, og
Hesten maatte svømme i Land trækkende Vognen efter sig.
Der skete ikke anden Skade, blev der fortalt, end Iver, han
var den Gang et Par Aar, tabte sin ene Træsko. Den Gang
havde Landsbybørn ikke Læderfodtøj, selv indtil jeg blev
konfirmeret, havde jeg ingen Sko eller Støvler.
Min Fader havde en Uven til Nabo i Grønnerup, han hed
Poul Bro og beboede en Gaard oppe midt i Byen. Det drejede
sig om et Stykke Hedejord, som laa ud efter Fjorden til i
nærheden af de saakaldte Skrudhuse. Min Fader, der mente
det var hans, havde ladet det opdyrke fra raa Hede, og han
pløjede og tilsaaede det, men saa en Dag henimod Høst
kjørte Poul Bros Kone sammen med en ældre Karl, Anders
Laustsen, og en Del af hendes Børn ud i Hedemarken og
høstede Kornet og tog det paa Vognen hjem. Det vilde min
Fader ikke finde sig i, og saa kom det til Proces, og det blev
en langvarig Historie. Sagen skulde jo føres for Retten i
Skive, og dertil var der ca. 4 Mil. Poul Bro var jo kjørende
med Heste, saa han kunde sagtens komme Vejen frem, men
min Fader matte enten gaa paa sine Ben eller henvende sig
til Kristen Hansen i Bysted, som enkelte Gange kjørte for
ham. Jeg antage det var nærmest disse Gange, naar min
Fader skulde have en lille Foræring med til Sagføreren. Disse
Ting bestod gjærne af en Snes Æg, en hjemmelavet Ost eller
andre rare Ting, som smagte Sagføreren godt. En Gang da
begge Parter skulde møde for Retten, blev de dog enige om
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at kjøre paa samme Vogn til Skive saaledes, at Poul Bro lod
én Hest gaa og Kristen Hansen, som kjørte for min Fader, én
Hest og Vogn. Saaledes var de jo godt kjørende til Skive,
men da de var færdige med deres Ærinde og skulde for hjemmegaaende, var Poul Bro blevet fornærmet og vilde ikke have
min Fader op at kjøre, men Kristen Hansen sagde jo fra, og
det endte med at Poul Bro spændte sin Hest fra Vognen og
red hjem, og saa kunde min Fader og Kristen Hansen komme,
naar de vilde. Det var altsammen til megen Morskab, men
det var slet ikke billigt saadan Procesvæsen. Min Fader mente
at være i sin Ret til Heden, og saa vilde han ikke give slip
paa den. Poul Bro havde en Landmaaler fra Nykøbing til at
foretage Opmaalinger, men det blev hans Sag ikke bedre af,
han havde nemlig et Hedeareal som laa Side om Side med
det omstridte, og han fastholdt, at begge Stykker var hans,
men han havde forregnet sig, for efter Opmaalingen viste det
sig, at Hedestykket tilhørte min Fader. Nu var gode Raad
dyre for Poul Bro, for tabte han sin Sag, vilde han blive gjort
til dette, som i disse Dage kaldtes Tremarksmand, og det
betød saa meget, at hans Ord ikke siden stod til Troende paa
offentlige Steder.
Poul Bro havde i sin Hustru en praktisk Raadgiver, og hun
foreslog ham, at han skulde kjøbe Hedestykket af min Fader
for paa den Maade at faa Sagen til at falde. Han kom derfor
ogsaa en Dag og tilbød min Fader at faa Processen standset
paa den omskrevne Maade, og min Fader skulde saa forlange,
hvad han vilde have for Hedestykket. Min Fader, der tænkte,
at han godt kunde undvære Heden, naar han kunde faa en
god Betaling for den, forlangte 200 Rigsdaler, men det mente
Poul Bro var urimeligt forlangt, men dog for at faa Sagen ud
af Verden vilde han give 150 Rigsdaler. Nærmere kom de
ikke hinanden denne Gang, og Poul Bro gik med den Besked
hjem til sin Kone, Sine.
Fjorten Dage efter kom han dog igjen og sagde til min

Andreas Christensens hustru, Birthe.
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Fader, at han havde bestemt sig til at vilde give de 200 Rigs
daler, som min Fader forlangte for Heden. Men nu sagde min
Fader, at han vilde have 250 Rigsdaler for Heden, og tog Poul
Bro ikke Tilbuddet den Dag, skulde Heden koste 300 næste
Gang han kom for at kjøbe den. Det vilde Poul Bro ikke gaa
ind paa, og han gik igjen sin Vej. Poul Bro havde dog ingen
Ro paa sig, det var nok dette hersens Tremarksmand, der
gjorde det, han kom igjen til min Fader og bød ham da 250
Rigsdaler, men min Fader forlangte de 300, som han havde
sagt sidste Gang de handlede om Heden, og yderligere sagde
han nu til Poul Bro, at hvis han ikke tog Heden nu for de
300 Rigsdaler, vilde den komme til at koste 400 Rigsdaler
næste Gang han kom, men endnu kunde Poul Bro ikke be
kvemme sig til at kjøbe Heden, han turde nærmest ikke, inden
han paany havde raadført sig med sin Kone. Men atter maatte
Poul Bro afsted, der var ikke andet Raad, og den Dag bød
han de 300 Rigsdaler, men min Fader havde jo sagt ham,
hvordan Sagen kunde ordnes, at Heden den Dag kostede
400 Rigsdaler, og ydermere sagde han, at hvis Handelen ikke
nu blev afsluttet, kunde Heden slet ikke kjøbes. Saa var Poul
Bro færdig til at slaa til, og han betalte Heden kontant, men
det var sikkert ikke med godt Humør, han gik hjem til Sine.
Jeg husker fra Grønnerup, at jeg tit var med mine Brødre
ude at sejle i Robaad paa Grønnerup Sø for at samle Æg.
Det var Vildgaase- og Vildandeæg og mange andre Slags.
Det var tit, vi kunde samle flere Snese paa en saadan Tur,
det var meget interessant.
Jeg husker ogsaa mange af Beboerne paa den Tid. Der var
en Gaardmand, der hed Peder Olsen, en forfærdelig flink
Mand, og han vilde altid spille Kort med mig, naar jeg kom
derop; han havde ogsaa en gammel ugift Broder hos sig, og
han var meget stam, naar han talte. En Gang fortalte han, at
han var gaaet til Alters, men da han kom op til Kirkedøren
støvt æ Præst, han mente skrøvt æ Præst, han var altsaa
kommen lovlig sent.
Der boede ogsaa en Kone nede ved Fjorden efter, hun hed
Ane Laursen og hun kunde mere end sit Fadervor. Engang
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havde hun Plovmænd, og de var kjøren med Heste alle
sammen undtagen min Fader, han kjørte jo med Stude. Det
gik gjerne saaledes til, at hvær pløjede en Ager, men da min
Fader ikke kunde pløje saa rask med Stude, som de andre
kunde med Heste, fik han jo ikke Ageren pløjet færdig, for
han spændte fra samtidig med de andre. Derover blev Ane
Laursen vred og skjældte min Fader ud, men min Fader
lod sig ikke forskrække. Dog var min Fader ikke glad ved
hende, naar hun kom og tiggede Mælk, for hun vilde gjærne
hen i Kostalden og se Kreaturerne. Jeg husker en Gang, hun
var kommen, og da vilde hun hen og se en nyfødt Kalv, men
min Fader kom hende i Forkjøbet og stillede sig op i Stald
døren og forbød hende at gaa ind i Stalden, og hun kom ikke
derind.
Folk dér paa Egnen var meget bange for hende. Der boede
en Mand i Grønnerup Holmgaard, som hed Jens Holmgaard,
og da han havde en lille Datter, som ikke kunde gaa og det
fortaltes, at det var Ane Laursens Skyld, hun havde forgjort
Pigen; det var i alt Fald den almindelige Mening paa Egnen,
og det havde den kloge kone Maren Haaning i Vindblæs
ogsaa sagt. Pigen var født i 1867, og hun kom aldrig til at
kunde gaa siden. Hun døde i Aarhus 9/7 1919. Hun hed Else
Marie Holmgaard.
Jeg kan huske, at min Fader gik „til Stang“ om Vinteren,
og jeg kan især huske, at han en Gang kom med 2 eller 3 Aal,
som han hængte paa et Søm i Bjælken i Dagligstuen, og der
fra kunde de naa lige til Gulvet, saa de var lige ved 3 Alen
lange. Saadanne Krabater hjalp jo vel til Føden om Vinteren,
for det var ikke saadan den Gang som nu, at man fik en
Mellemmad eller Kager til Kaffe midt paa den halve Dag.
Nej, sagde min Moder til os Drenge, er I sulten, saa kan I gaa
hen til Skuffen og tage jer et Stykke Brød - eller Skurpe,
ellers kan I vente, til vi skal spise. Det var nu ikke, fordi min
Moder var stræng ved os, nej langt fra, hun var en dejlig og
rar Moder for os, og saa klog og forstandig i hendes Væsen,
saa jeg glemmer aldrig hendes Kjærlighed og stille gudhengivende Væsen over for os. Hun bad Fadervor med os om
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Aftenen, og hun lærte os at synge Salme, naar Lejlighed
gaves. Hun var ikke af dem, som gik i Byen og holdt Kaffe
sladder, men hun sad stadig hjemme og kartede og spandt og
syede Klæder til os alle, og hun skulde jo ogsaa hjælpe min
Fader ude i Marken, i Høsten og ved andre Lejligheder, for
min Fader var jo ene om det ude, og han vilde gjærne have
meget bestilt. Det var haarde Tider den Gang for Folk i smaa
Ejendomme. Enhver skulde klare sig selv og derfor sætte
Tæring efter Næring.
Nu havde mine Forældre boet i Grønnerup i 13 Aar, og
de havde nok klaret sig saa nogenlunde, selvfølgelig ved den
yderste Sparsommelighed, saa min Fader vilde nok have en
lidt større Ejendom, og saa vidt jeg husker, vilde min Moder
vist ogsaa gjærne flytte fra Grynnerup. Der var langt til
Skole for os Drenge, og der var længere til Kirke, nærmeste
Kjøbmand var Jens Justesen i Duruplund, og ellers skulde de
til Nykjøbing, naar de en enkelt Gang skulde gjøre Indkøb,
og Sejladsen derover var jo baade lang og trang. Den nemme
ste Maade at komme derover paa, var om Vinteren, naar
Fjorden var tillagt med Is, saa kjørte min Fader derover paa
Kjælke, men en Gang var Isen saa tynd, at der stod Vand paa
Isen bag efter Slæden, saa kan man gjærne tænke sig, hvor
farlig saadan en tur var.
Min Fader bød altsaa Ejendommen ud til Salg, og der
meldte sig en Kjøber fra Glynge, som hed Niels Poulsen (død
i Nannerup 10/5 1907). Han var virkelig Kjøber, og Handelen
kom snart i Stand paa den Maade, at Ejendommen kostede
4.200 Rigsdaler, hvilket var lige det dobbelte, som min Fader
havde givet for den, og saa skulde mine Forældre flytte den
1. April samme Aar.
Men saa var det om at faa en anden Ejendom kjøbt igjen,
som passede ham, og det var ikke saa let, men han maatte
raadføre sig med sin fortrolige Ven, Kristen Hansen i Bysted,
og min Fader og han gik saa ud og hørte sig for. Jeg husker
ikke, om de var ved flere, men de kom da i Handel med
Anders Torp paa Nissumbjerge om hans Gaard, og min Fader
kjøbte den for ca. 13.000 Kroner, at modtage den 1. April
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samme Aar 1873. Det var i dette Aar, vi fik ny Mønt. Gaar
den havde et tilliggende Jord af 36 Tdr. Land Ager, Eng og
Tørveskjær med Hartkorn 2 Tdr. 5 Skp. 0 Fjk. IV2 Album.
Man skulde synes, at den Handel var god for min Fader, men
Bygningerne var daarlig begge Steder, mest dog paa Nissumbjerge, og Besætningen var lille og Gaarden ude af Drift og
miserabel i alle Maader, thi Anders Torp havde drevet den
daarlig i mange Aar og solgte den nærmest af Armod. Det
var heller ikke underligt, eftersom det gik til i Gaarden. Der
var gjærne en Del Mænd fra Vilholm og andre gode Mænd,
som holdt til i Gaarden. Det hed sig, at det var Daglejere,
men de bestilte ingen Ting, de sad det meste af Tiden inde
og drak Kaffepunse efter en større Maalestok sammen med
Manden og dennes tre Sønner. Der var oftest 10 à 12 eller
flere forsamlede, og Føden hentede de gjærne selv i Spise
kamret, hvorimod Maren Torp sad og holdt Kaffen varm i
den store Bilæggekakkelovn. Køerne blev sjælden malkede,
undtagen naar der skulde bruges Mælk i Gaarden, eller naar
Husmændene skulde have et Krus Mælk med hjem, og saa
kunde de jo selv malke den, hvis de vilde have noget. Stal
dene blev aldrig rensede, før Folkene ikke kunde gaa der
længere for Møg, saa mødte Husmændene paa dagleje og
kjørt Møg ud af Husene, og det var nem at komme af med
det, for ude midt i Gaarden var der et Møddingshul, som
var indtil 3 Alen dyb, det vil sige, naar man kom til Bunds
i den, men Anders Torp havde vist aldrig set Bunden, for han
kjørte ikke Møg ud paa Marken, undtagen naar der blev for
meget i Møddingen og ved enkelte Lejligheder, som det
kunde træffe sig.
En Gang min Fader var kommen dér, før han tilflyttede
Gaarden, sad Selskabet dér som sædvanlig, og en Mand ved
Navn Kristen Nygaard fra Glynge, som ogsaa var Stamgjæst
dér, kom da ind fra Spisekamret med et stort Stykke Flæsk i
Haanden, mumlende til min Fader: Ja, saadan plejer det at
gaa til her, hvortil min Fader svarede: Naar der kommer en
ny Mand, saa kommer der ogsaa en ny Skik. Det trængtes der
jo ogsaa haardt til.
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Tiden kom, at vi skulde flytte fra Grønnerup til Nissumbjerge. Jeg var den Gang fyldt 6 Aar, og jeg kan godt huske
Dagen den 1. April 1873. Der var en Del Flyttelæs. Hvem
der kjørte for mine Forældre, kan jeg ikke saa lige huske,
men det var vistnok Jens Holmgaard og Jeppe Rønbjerg,
maaske Peder Olesen og Lars Jensen i Kjærgaard. Saa vidt
jeg husker, var jeg oppe at kjøre med Jens Holmgaard. Jeg
sad i en Spand blandt noget andet Skrammel, og jeg synes
bestemt, at vi kjørte ind i sydvest Hjørne af Gaarden, men
det passer altsaa ikke, for vi er kommen ind gjennem Porten,
og den var i den nordligere Del af den vestre Længe.
Det var egentlig først nu, jeg skulde til at gøre Nytte for
Føden. Min Broder, Iver, tjente i Nissum Søgaard, og Niels,
som var 4 Aar ældre end mig, skulde saa sammen med mig
passe Kreaturerne. Jeg husker ikke, hvor mange vi havde,
men det var vistnok 4 Køer og 10 à 12 Smaakræ, samt en halv
Snes Faar og 2 Heste. Vi fik en gammel hvid Hest med
Gaarden, og den Hest havde vi meget Vrøvl med, den var
nemlig løbsk, og det var mange Gange, at den løb fra Kusken.
Engang var min Fader kjørende ned til Fjorden ved Aasted
Skovgaard for at hente et Læs Tang, og han bandt da Hestene
ved Vognen, imedens han gik hen og saa efter, hvor han bedst
kunde komme til, men han var ikke gaaet mange Skridt, før
Hestene vendte om og løb deres Vej. Vognen væltede og
Hestene standsede et Stykke oppe i Heden, da de ikke kunde
trække den længere, den løb paa Kræpstykkerne.
En gang vilde min Fader kjøre et Læs Korn ned til Kjøbmand Lendum paa Nissumbjerge, men han var knap kommen
igjennem Porten, før Hestene havde taget Magten fra ham,
og han kom da heller ikke længere end tyve Skridt fra Gaar
den, saa løb de op paa en Kridtdynge, væltede Kassen og
Kornet af og løb selvfølgelig fra min Fader. Det var om
Vinteren, der var Sne paa Jorden, og jeg husker, at Iver
smed Træskoene og vilde indløbe Hestene, der løb med
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Undervognen. Det kunde han ikke, men Hestene gjorde et
Sving op over Marken og kom saa igjen ned til Gaarden og
blev taget. Saa skulde der sendes Bud efter vor Nabo, Kristian
Lund (død 1/9 1910), som boede vest for vores, han var saadan en modig og forvoven Mand paa ca. 30 Aar, han skulde
nok kjøre dem af Skidtet, og det gik ogsaa heldig nok den
Gang.
Min Fader var ikke dristig ved den løbske Hest, skjønt
den var meget gammel. Det hændte, at han skulde til Skive en
Gang imellem, der var ingen Jernbane, og der var over 3 Mil,
og han kunde ikke til enhver Tid tigge sig til at komme op at
kjøre, men saa havde han jo Kristian Lund. De lod saa hver
en Hest gaa, og det var den hvide naturligvis, for den anden
af min Faders Heste var en 2 Aars Plag, som ikke kunde gå
saa lang en Tur. Kristian Lund var selvfølgelig Kusk, og de
havde 2 andre Mænd, Kjøbmd. Lendum og Peder Kr. Hollesen, oppe at kjøre. De kjørte ad Hegnet og Grinderslev Klo
ster, og Turen gik ogsaa godt nok til de kom til Hagens
Møllebakke, saa tog Hestene Magten fra Kristian Lund, og
skjønt Peder Kristian Hollesen, som sad i forreste Agestol,
ogsaa rykkede i Tømmen, kunde de ikke holde Hestene.
Kjøretøjet susede ned ad Vejen forbi andre Vogne, min Fader
og Lendum, som sad i bageste Agestol, sprang af Vognen og
havnede i Grøften med blodige og revne Ansigter og Klæder.
Kjøretøjet fortsatte den vilde Kjørsel ned ad Bakken til den
havnede i Møddingen i Hagens Mølle, og de to paa Vognen
havde ingen Skade taget, men Kristian Lund bandte den onde
lyne mig, at det var den værste Hest, han havde kjørt med.
De kjørte saa Turen til Skive og hjem igjen uden videre
Uheld. Min Fader solgte saa den hvide og kjøbte i Stedet
for en ung Hest, og siden den Tid havde han aldrig Heste
over 4 Aar gamle.
Der blev strax noget for min Fader og Moder at tage
vare paa. Som allerede fortalt var Gaarden meget forfalden
baade ude og inde. Jeg husker ikke, om vi havde Karl eller
Pige den første Sommer, men det blev snart nødvendigt, min
Fader og Moder kunde ikke alene gjøre alt Arbejde. Først fik
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vi en Karl til at hjælpe ude, men min Moder maatte ikke saa
gjærne faa en Pige, skjønt hun trængte meget haardt dertil,
hun var begyndt at skrante. Hendes Helbred havde aldrig
været rigtig godt, og hun havde sammen med min Fader slidt
haardt i Ejendommen i Grønnerup. Hun skulde hjælpe sig
med os Drenge som hun kunde, der var mange Ting, som
skulde gjøres inden Døre den Gang. At malke Køerne var der
ikke andre, der kunde gjøre end Moder. Den Gang kunde
Mandfolk ikke malke. Men der var ogsaa andre Ting at gjøre,
som vi Drenge kunde hjælpe ved. Der skulde fejes og strøes
Sand, paa Lergulv naturligvis, for vi havde ikke andet i
mange Aar efter, at vi kom til Nissumbjerge, og der skulde
kjærnes Smør og krystes Ost. Der skulde ogsaa brygges 01 og
bages Brød, og altsammen skulde vi hjælpe til ved.
Om Aftenen skulde vi vinde Garn for Moder og valke
Strømpe paa Skammelen. Det gik til paa den Maade, at der
blev bunden ca. 20 Alen Haarreb om Enden af Skammelen og
saa fast som vel muligt, saa blev jeg sat tværs over Skamme
len og fik et Par vaade nybundne Strømper i Hænderne og
begyndte saa at skære Strømperne hen over Rebet. Det var
et møjsommeligt Arbejde, man skulde blive ved at vride og
valke til Strømperne var bleven helt laadne, og det kunde
gjærne tage en hel Aften. Paa samme Maade skulde et Par
Vanter ogsaa gjøres i Stand, saa var de tætte og varme.
Nu kom Tiden, at jeg skulde i Skole. Jeg husker den første
Dag, jeg mødte. Det var en stor og interessant Dag, som jeg
længe havde ventet paa. Var det langt til Skole i Grønnerup,
saa var der ikke kortere fra Nissumbjerge. Skolen laa midt
i Aasted gamle By tæt op til Vejen, som gaar i vest, og jeg
havde P/2 Fjerdingvej til Skole. Der var ingen af mine For
ældre, som havde Tid at følge mig til Skole den første Dag,
men Naboens Pige, Peder Olsens Maren, skulde ogsaa be
gynde samme Dag at gaa i Skole, saa kunde vi følges ad.
Vores Karl, jeg tror, det var Peder Torp, skulde den Dag
efter Kridt i Batum, ham kunde vi kjøre med til Aasted Kirke,
og saa kunde han vise os, hvor Skolen laa. Han forklarede os,
at vi kunde gaa igjennem Peder Koldings Gaard, saa var der
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knapt saa langt. Det gjorde vi ogsaa, men vi var næppe
kommen midt i Gaarden før P. Kolding kom og skjældte ud,
at der vilde han ingen Gang have, vi kunde bare følge Vejen.
Vi blev ordentlig forskrækkede og listede stille af Haand i
Haand til Skolen, som laa lidt Nord derfra.
Degnen var en gammel graaskj ægget Mand som hed
Anders Møller med Øgenavnet Bolm. Han var vel efter den
Tids Degne dygtig nok til sin Gjerning, men ikke skrap i
Regning. Jeg husker saaledes, at der var en Dreng, som blev
ham overlegen i Regning, og den Dreng var nuværende
Gaardejer Lars Kr. Morgen paa Rybjerggaard. Han kunde
regne i 3. Del af Kr. Hansens Regnebog, men Degnen kjendte
ikke andre end 1. og 2. Del. Naa, Degnen fik ogsaa snart en
Hjælpelærer, og han havde Forskjællige, indtil han fik én
som hed I. Hansen. Han blev der og overtog Embedet efter
Anders Møller, og han er der den Dag i Dag. Dog erfarer
jeg i dette Øjeblik, at han har søgt sin Afsked med Pension
fra 1/4 1920. Han har saaledes været Degn i Aasted i over
40 Aar.
Men altsaa, jeg skulde om Sommeren gaa i Skole fire Dage
om Ugen, Mandag, Onsdag, Torsdag og Lørdag, op Kl. 5^2,
møde i Skolen Kl. 7 og være dér til Kl. 12, jeg kom først
hjem Kl. 1 eller derover, efter som jeg sad efter til, for jeg
var ikke nogen flittig Dreng til at læse, det blev jeg først
senere, og det vil sige, jeg læste helst i Aviser og Fortællinger,
Retsboger og deslige. Bibelhistorie og Lærebog gik jeg helst
udenom. Dog var jeg langtfra den daarligst oplyste Dreng i
Skolen, men jeg tror, at jeg ikke var saa lidt doven. Jeg
interesserede mig mest for Skrivning og Regning. Det viste
sig ogsaa siden hen, at der var ikke saa lidt af en Forretnings
mand i mig. Jeg begyndte tidligt at slaa en Handel af med
forskjællige Ting, saasom Uhre, Piber, Strømpebaand af
Læder, som jeg selv lavede, og mange andre Ting. Jeg tjente
derved nogle Smaapenge, og jeg lærte fra Barn af at spare.
Jeg husker tydeligt, at jeg som Skoledreng var i Besiddelse
af 3 Mark og 7 Skilling, og jeg gav dem ikke ud igjen, uden
at jeg først havde overvejet det flere Gange. Jeg fik nemlig
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ikke en Skilling af min Fader til det allermindste.
Jeg interesserede mig som nævnt en Del for Avislæsning,
men den Gang udgik der ikke mange Aviser. Den første Avis,
jeg hørte Tale om, var „Skive Avis“, den var lille og udkom
vistnok to Gange om Ugen. Men saa vidt jeg husker, var det
første Blad, som vi havde, „Viborg Stiftstidende“. Det udkom
tre Dage om Ugen og vi skulde hente det nede hos Peter
Kjøbmand (han lever endnu og er langt over 90 Aar gi.).
Han var Kjøbmand paa Nissumbjerge, og der blev Post
sagerne bragt til fra Seide, saa maatte Beboerne selv om at
hente den, naar de havde Tid og Lejlighed. Der kjørte Post
vogn fra Skive til Seide, og derfra udgik Posten Sengebusk til
Aasted og Nissum, men han var først i Nissum Kl. 7 à 8 om
Aftenen baade Sommer og Vinter. Ved den Tid vidste vi, at
vi kunde faa Avisen, og jeg vilde hellere hente den end læse
Lektie eller valke Strømper eller vinde Garn m.m., men der
var den Hage ved det, at jeg var forfærdelig mørkeræd. Jeg
vilde ikke godt være ved det, men jeg var saa ræd, at jeg
gik og lyttede og skjælvede ved den mindste Lyd, jeg hørte.
Jeg var bange, hvilken Vej jeg saa end gik. Jeg turde ikke
følge Markvejen forbi Kristian Lunds, der kunde let staa
„noget“ ved Husene, og saa gaa langs med Diget mellem Kr.
Lunds og Peter Kjøbmands, nej, det var endnu værre, der
kunde jo let ligge „nogen“ ved Diget og springe paa mig.
Saa vilde jeg dog hellere sætte lige til, skraas over Markerne
og over begge Diger, men naar jeg saa kom til Diget og
skulde over, kunde der jo let sidde „noget“ paa den anden
Side. Jeg listede mig forsigtigt over saa lydløst som muligt,
men naar jeg saa sprang ned ad Diget, var det ofte, at en
Fugl, som sad i Læ, blev forskræmt og fløj op, og saa brændte
Haarene mig om Ørene. Jeg stod stille et Øjeblik og tog saa
Mod til mig at gaa videre, indtil den næste Fugl fløj op, og
stadig i Angest indtil jeg var vel inden Døre. Denne Mørkerædsel har stadig fulgt mig, men min Moder sagde til mig
som Barn, at der var ikke noget at være bange for, jeg skulde
stadig tænke paa Vor Herre, saa kunde der intet ondt skade
mig, og det har jeg siden lagt mig efter.
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Det var en skrækkelig forsømt Gaard min Fader kjøbte paa
Nissumbjerge. Og al Ting var i den skønneste Uorden som
tænkes kunde. En Gang pløjede min Fader en Møghakke op
af Jorden. I Møddingen, som ikke havde været kjørt ud i
mange Aar, fandtes mange Ting: Skovle, Grebe, Rottesakse
og mange andre Varer. Og i Sengene, hvor Halmen ikke
havde været fornyet i mange Aar, fandtes Skeer, Knive og
Gafler og meget andet. Der var saadan med Rotter i Husene,
at man ikke kunde sove i Sengene for dem. De løb i Halmen,
over Dynen og over ens Ansigt, saa det var rent uhyggelig, vi
laa tidt med Stokke for at jage dem væk. Og i Udhusene aad
de Grisens Æde og andet hvad de kunde komme til. Om
Aftenen kunde vi se dem i Hundrevis løbe hen ad Mønnin
gen paa Husene, uden at vi kunde gjøre noget for at fange
dem. Det varede flere Aar inden de svandt væk, og det var
en Snak, at jeg jog dem bort. Jeg fik nemlig som 10 Aars
Dreng en Harmonika, og den halede jeg jo løs i baade tidlig
og sildig, og Rotterne har aabenbart ikke holdt af min Musik,
for de svandt efterhaanden væk, og glade var vi.
En Gang som Dreng var jeg sendt ned til Niels Rørbæks
og skulde laane en Kridtbakke. Jeg traf Børnene, som var paa
min Alder, udenfor Gaarden og forrettede mit Ærinde til
dem, men de sagde, at deres Fader ikke havde nogen Kridt
bakke, og saa gik jeg hjem med den Besked. Men det viste sig,
at Niels Rørbæk alligevel havde en Kridtbakke, og min Fader
skjældte mig godt ud og sagde, at jeg altid skulde gaa til
Hovedet og ikke til Halen. Det har jeg husket siden.
Min Bestilling som Dreng gik jo mest ud paa at passe
Kreaturerne. En Gang havde jeg været til Grundlovsfest i
Harre Plantage og kom ikke hjem før Køerne skulde ud, det
var vist omkring ved Kl. 4. Jeg skulde saa passe paa Køerne,
at de ikke skulde bisse. Det var ingen let Arbejde, naar jeg
ingen Søvn havde faaet. Jeg satte mig paa Tøjrekøllen op
til en Dige, derfra kunde jeg jo se Køerne, og jeg var ogsaa
fast besluttet paa, at jeg nok skulde passe dem. Men Kalorius
sov hen, og Køerne bissede og løb hjem allesammen, og det
er ikke godt at sige, hvorlænge jeg kunde have sovet, hvis
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ikke min Moder var kommen og ruskede i mig og blidelig
bemærket, at jeg skulde se at komme noget før fra Fest, saa
jeg kunde faa nogen Søvn. Men det var heldig for mig, at
det ikke var min Fader, der havde vækket mig. Dog, min
Fader ufortalt.
Imellem jeg skulde flytte Kreaturerne, var der ogsaa andet
at gjøre. Jeg skulde hjælpe min Fader ved at sætte Dige, han
har nemlig sat høj svær Dige i Skjællet paa hele den vestre
Side af Marken, ca. 1500 Alen, et meget møjsommeligt Ar
bejde. Min Fader stak Knoldene af og jeg skulde bære dem
hen til ham, hvorefter han lagde dem paa Plads én efter én,
og det var i Tusindvis. Det tog flere Aar for at sætte den
Dige. Nu begynde Folk at tage Digene af den Slags ned
igjen, vel nærmest paa Grund af at de tage for megen Plads
op af Arealet. Jorden er bleven dyrere, saa hvær Alen skal
tages med. For mig staar de som en Erindring just ikke af de
behagelige. Jeg har lagt Mærke til, at Diget fra Gaarden i
syd allerede er jævnet ud, velsagtens fordi, at Naboejendom
men er tillagt Gaarden, og den nuværende Ejer har ogsaa
kjøbt 10 Tdr. Land af Østergaards Jorder. Gaarden drives
saaledes nu med 56 Tdr. Land og noget over 4 Tdr. Hartkorn.
Jeg gik jo stadig og passede Kreaturerne, jeg vil ikke sige,
at jeg var svært begejstret for det, men det skulde jo gjøres,
og jeg syntes ogsaa, at jeg skulde til det værste, som Drengen
sagde: han skulde i Kirke.
En Gang jeg var i Skole, kunde jeg, som flere Gange før og
efter, ikke min Lektie. Jeg skulde derfor sammen med tre
andre Lidelsesfæller „sidde over“. Da vi havde siddet lidt,
siger én af Selskabet, fhv. Smed Niels Jepsen i Nissum, at
han havde ikke Tid at sidde længere, han skulde hjem til
Kreaturerne, og vilde vi andre med, saa kunde vi jo følges ad.
Enden paa det blev, at vi rømmede allesammen. Næste Dag
var det ikke saa morsomt at komme i Skole. Jeg blev stoppet
ved Døren og maatte give Forklaring for, hvorfor jeg var
stukket af. Jeg tror nok, jeg vilde skyde Skylden paa Niels
Jepsen, at han havde sagt, at jeg godt kunde gaa. Men den
gik ikke. Niels Jepsen sagde strax, at han kun havde sagt,
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at nu gik han, saa kunde vi andre gjøre, hvad vi vilde. Enden
paa Historien blev, at jeg blev sendt ind til Madam Møller,
som skulde sætte mig ind i den sorte Kammer. Madam Møller
gik først svært i Rette med mig om, at jeg skulde se at lære
mine Lektier herefter, og naar jeg nu vilde love hende dette,
skulde jeg slippe for at komme i det sorte Hul. Dette lovede
jeg hende, og hun gav mig saa et stort Æble, saa kunde jeg
gaa ind i Skolen igjen. Da jeg kom ind til de andre Børn,
gloede de svært paa mig, fordi jeg kom saa hurtig igjen, og
Degnen spurgte mig, hvordan det kunde være, jeg kom saa
hurtigt. Jeg fortalte, hvad Sandhed var, og saa var den ikke
længere. - Men en anden Gang gik det lidt haardere til:
Jeg var vel nok den Gang 12 à 13 Aar. Degnen havde paa
den vestre Fløj anbragt en Vejrhane, og en Dag vi havde
Frikvarter, fandt en Del Drenge paa at kaste med Sten efter
Vejrhanen saa Stenene røg over i Gaarden, netop paa den
Tid, som den gamle Degn, Lærer Møller, var ved at fodre
sine Høns, og jeg skal ikke nægte, at baade Degnen og Høn
sene var meget udsatte for at blive slaaet ihjæl. Degnen kunde
nok mærke, hvorfra Stenene kom, og han var ikke sén til at
komme ind i Skolen og fortælle Lærer Hansen, hvilke dejlige
Drenge han havde under Opsyn. Lærer Hansen blev, som
naturligt var, meget vred og forhørte af de andre Børn, hvem
der særlig var slem til at kaste med Sten. Af dem som var
særlig Meddelsom ved saadan en Lejlighed, naar det gjaldt
om at sladre, var ingen bedre end nuværende Gartner i Seide,
Andreas Nielsen, fra Sæbygaard. Skjønt han vistnok selv
havde været med til at kaste med Sten efter Vejrhanen, kunde
han dog opgive fire Drenge, som havde været særlig slem, og
deriblandt havde jeg jo været. Jeg skal heller ikke nægte, at
jeg var den næstbedste til at smække Vejrhanen paa Halen,
saa den for snurrende rundt og skreg paa den rustne Stang.
Nu var gode Raad dyre, men jeg sad stille paa Bænken og
ventede til min Tur kom. Lærer Hansen var meget opirret og
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nu traf det sig hværken værre eller bedre end Lærer Hansen
havde en ret svær Stok paa ca. en Alen lang, som han nogle
Dage i Forvejen havde taget fra en Dreng, en af de fire, og
det gik til paa følgende Maade: Drengen, han hed Thomas og
var fra Aasted Fattighus, havde hjemme tildannet Stokken
og taget den med til Skole og ind i Skolen, hvor han sad med
den i Bukserne. Det kunde ikke undgaas, at vi blev opmærk
som paa Tilfældet, og omsider blev ogsaa Læreren opmærk
som paa, at der var et eller andet usædvanligt med Thomas,
hvorfor han blev kommanderet op paa Gulvet for at vise sin
Færdighed i Gymnastik. Men Stokken var i Vejen, Thomas
kunde ikke bøje Benet, og Enden paa Legen blev, at Læreren
tog Stokken og gjæmte den, og Thomas fik sig en Omgang af
den lange Lineal ned over venstre Side af Kroppen. Lidt
efter spurgte Thomas om at maatte gaa ud, men han kom
ikke ind igjen den Dag. Næste Dag han igjen kom i Skole,
spurgte Læreren ham, hvorfor han ikke igjen var kommen ind
i Skolen den første Dag, men Thomas svarede, at han var
bleven syg, og han troede nok, at han havde faaet 2 à 3
Sideben slaaet i Stykke. Lærer Hansen saa stift paa Thomas,
men derudover skete intet den Dag.
Men det var altsaa Stokken, og den blev taget ned fra
Hylden i en Fart, nu var der god Anvendelse for den, og den
første af os fire, der kom for, var - Thomas. Han blev lagt
ned paa Bænken, og Lærer Hansen slog nogle drabelige Slag
med Stokken, indtil han syntes det kunde være nok; det var
ikke saa faa Slag, han slog. Jeg var No. 2 og fik samme Om
gang som Thomas, men inden Lærer Hansen blev færdig med
mig gik Stokken i to Stykke, hvilket ærgrede ham, og i sin
Ophidselse vilde han smide Stumperne ud igjennem et aabentstaaende Vindue, men han forfejlede Maalet og de røg igjen
nem en Rude ved Siden af. Nu havde han ikke mere at slaa
med, og flov og ærgerlig var han bleven. No. 3 slap fri, og
No. 4 var ikke kommen ind, han var vist den klogeste, han
havde valgt at gaa ind og sætte sig paa Lokumet til Uvejret
var gaaet over.
Jeg var som sagt ikke flittig i Skolen, men lidt fik jeg dog

En Sallingdrengs erindringer

89

lært, og nem kom jeg fra det. De to sidste Aar jeg gik i Skole,
blev jeg sjælden hørt paa min Lektie, jeg tror, Lærer Hansen
mente, jeg kunde den, men det var dog en forkert Mening
om mig, for det kunde jeg slet ikke, men glad var jeg for at
slippe saa let.
Jeg holdt ikke meget af den Skolegang eller at passe
Kreaturerne, jeg vilde hellere have Lov til at følge Hestene,
det var mere interessant, og jeg kom ogsaa tidlig til at harve
og pløje. Jeg var ikke mere end 13 Aar, da jeg saa godt som
altid fulgte Hestene paa Marken.
Nu kom Tiden jeg skulde konfirmeres. Havde Undervis
ningen været daarlig i Skolen, saa blev den ikke bedre hos
Præsten. Vores Præstemand var Provst Møller i Seide (død
30/4 1904), og han var ikke af dem, som tog sig Arbejdet for
nær. Nu var der ogsaa denne Vinter (1880-81) usædvanlig
mange Præstebørn, men efter første Mødedag, hvor vi i Fol
kestuen sad stuvet sammen som Sild i en Tønde, delte han os
paa fire Dage i Ugen, Drenge for sig og Piger for sig, hvær
2 Dage om Ugen. Vi fik hvær Dag en Salme og et Stykke af
Det ny Testamente sat for, som vi skulde lære udenad, men
saa vidt jeg erindre, blev ingen af os Drenge hørt derpaa.
Kun en eneste Gang blev Jens Ørtoft hørt paa en Salme, men
han kunde ikke et Muk deraf. Provsten sagde da til ham: „Du
er maaske tungnem til at lære, for det var jeg den Gang jeg
gik til Præst“, dertil svarede Jens „Ja“, og saa var den ikke
længere. Jeg havde ca. 3/4 Mil at gaa fra Nissumbjerge til
Seide, det var ikke rart, naar der var megen Sne at vade i.
Jeg husker en Dag vi var mødt hos Provsten, vi skulde møde
Kl. 9, men vi kom sjælden ind før Kl. 10. Timen benyttede
vi gjærne til at spille Pind i, da vi kom ind i Folkestuen,
gik Provsten op og ned over Gulvet og grublede, velsagtens
over hvordan han bedst skulde blive os kvit den Dag, han
sagde til os: om vi ikke var forfrossen, dertil svarede vi alle
jo, for vi havde jo ventet en Time paa at komme ind. Ja saa
kunde vi gaa ind til hans Kone og faa noget kogt Mælk at
varme os paa. Da vi alle havde været inde i Køkkenet hos
Fruen og faaet os varmet, kom vi tilbage til Folkestuen igjen
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og indtog vores Plads. Provsten var endnu ikke bleven færdig
med sine Grublerier, han gik stadig op og ned over Gulvet,
enkelte Gange kiggede han ud af Vinduerne for saa tilsidst
at meddele os, at han troede, vi fik Snevejr, vi maatte nok
helst se at komme af Sted hjemefter. Saavidt jeg husker, blev
det ikke Snevejr den Dag, men saa var Provsten jo fri for
os, og det var Hensigten. Saadan gik Vinteren med at gaa
til Seide, spille Pind, kjøbe Kager hos Bager Friis og vandre
hjem igjen, det var det Hele vi fik ud af den Konfirmations
forberedelse. Konfirmationsdagen indtraf forresten ogsaa af
sig selv. Vi Drenge var kommen i Skødefrakke med to Lom
mer bagi og i egen Sko og egen Hue paa, det vil da sige, dem
af os, der havde Raad til dette. Andre, der ikke havde Raad,
maatte selvfølgelig laane sig frem, og dem var der ikke saa
faa af. I Kirken blev vi stillet op i samme Orden, som vi
havde siddet i Skolen, og det optog hele Kirkegulvets Længde.
Provsten gik op og ned ad Gulvet imellem os og spurgte os
ud om forskjællige Ting, som vi ikke havde mindste Anelse
om, og som desaarsag ikke en af os kunde svare paa, hverken
Piger eller Drenge. Efter en Stunds Forløb, da Provsten
blev ked af at gaa og svare paa sine egne Spørgsmaal, ind
stillede han Examinationen, og vi blev alle paa sædvanemæs
sig Maade konfirmeret, hvorefter vi droge hjemefter, glade
over, at vi var kommen saa nem over det.
Nu var jeg jo bleven voksen og kaldtes ikke Dreng mere,
det vil da sige, naar jeg selv hørte paa det, det var jo et
Fremskridt, som bar ud i Verden. Min Broder Niels og jeg
skulde udføre det meste af, hvad der var at bestille i Gaarden,
men paa den Maade, at Niels gjorde Arbejdet, og jeg sad en
stor Del af Tiden inde og læste i Romaner og spillede Har
monika. Vi skulde ogsaa trille Mergel sammen op af en dyb
Trillegrav, men jeg fyldte Trillebøren, og Niels trillede
Morgelen op, et meget besværligt Arbejde. Jeg holdt ikke
af det svære Arbejde og maatte jo snart til at se mig om
efter noget andet og lettere.
Jeg havde læst i Avisen, at Sagfører Munksgaard i Skive
(død 29/1 1895) søgte en Lærling paa sit Kontor, og en Mor-
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genstund om Efteraaret 1882 vandrede Iver og jeg til Skive
paa vores Ben. Vi gik strax ind paa Sagførerens Kontor, hvor
jeg eller Iver forrettede vort Ærinde, og jeg blev taget i Øje
syn, udspurgt om Forskjælligt og tilsidst vilde Sagføreren se
min Haandskrift. Om denne nu ikke var antagelig, eller der
var andre Ting i Vejen, véd jeg ikke, men jeg fik Afslag paa
min Ansøgning, og jeg kunde for den Sags Skyld gjærne have
tøflet hjem igjen den 3V2 Mil lange Vej, da jeg ikke havde
andre Ærinde til Skive. Men jeg var noget træt, og Iver fandt
paa, at han vilde en Tur til Viborg i et Ærinde, som han for
resten heller ikke fik noget ud af. Jeg vidste ikke den Gang,
hvad han rejste efter, men det fik jeg at vide mange Aar
efter. Det var vist en Ansøgning om Bevilling til Gjæstgiveri
i Durup ved den anlagte Jernbanestation. Jeg vilde gjærne
have været med til Viborg, men en Billet kostede, om jeg
huske ret, 150 Øre, og disse Penge vilde jeg ikke gjærne afse
dertil. Jeg maatte saa vente i Skive til Iver kom tilbage fra
Viborg, vistnok omkring ved 6 Tiden, for derefter at vandre
til Fods hjem igjen den samme Dag. Jeg gad nok sé den
Mand eller Ungersvend, der i Dag vil gaa 8 Mil paa sine Ben.
Selv ikke et Landpostbud vilde tage sig saadan en Tur nu
til Dags. Nu er Gyden jo forlængst taget i Brug, men den er
allerede ved at gaa af Mode. Man kjøre ikke 8 Mil paa en
Cycle, nej, saa leje man en Bil. Selv fra den ene Kro til den
anden, kan der neppe kjøres paa Cycle, der skal kjøres i Bil,
men det spille jo heller ingen Rolle, for en Karl tjene nu
1500 à 2000 Kr. foruden Kost & Logi, men naar Aaret er
omme, er han i Regelen lige saa blank, som da det begyndte.
Jeg gik altsaa hjemme igjen en Tid, men jeg kunde ikke
rigtig med dette Landvæsen. Jeg vilde, som sagt, helst læse
og spille Harmonika. Nu fandt jeg ogsaa paa at ville spille
Violin. Jeg kjøbte en Violin for 4 Kr. af Esper Gudiksen,
Risum (han var den Gang Egnens mest søgte Spillemand), og
han gav mig strax ved Kjøbet af Violinen den første Under
visning i Violinspil. Saa filede jeg løs nogle Maaneder efter
eget Gehør, men det førte ingen Ting til. Lysten til Musik
tog dog efterhaanden mere og mere Overhaand over mig, og
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jeg talte med mine Forældre om det, som ogsaa efter en hel
Snakken frem og tilbage indvilgede i, at jeg maatte tage til
Skive og modtage Undervisning hos daværende Musikdirektør
Carl Møller (død 20/5 1919). Det var ikke med mine Foræl
dres gode Vilje, at jeg fik Tilladelsen. Jeg blev foreholdt, at
det var en meget farlig Bestilling. Landsbyspillemændene var
gjærne fordrukne og uarbejdsomme, saa det førte ikke til
nogen ordentlig Livsstilling.
Som nævnt fik jeg altsaa Tilladelsen, og en Søndag sidst i
September 1882 kjørte mine Forældre mig til Toftgaard i
Balling hos min Faster, hvorfra jeg saa skulde gaa til Skive.
Vejlængden derfra til Skive var kun P/2 Mil, og det var ikke
noget at regne for at gaa den Tur.
Mine Forældre var omhyggelige for mig, de fik det ordnet
saaledes, at jeg hvær Lørdag Eftermiddag maatte tage til
Toftgaard og blive der Søndagen over, for derefter Mandag
Morgen at tage til Skive. Det var for, at jeg ikke skulde gaa i
Skive og tage Vare paa Skidt i min Fritid, og saa fik jeg ogsaa
godt tillavet Mad om Søndagen, for i Skive holdt jeg mig
selv med Kost, og den var mange Gange tør. Røget Faarelaar
og Pølse og hjemmelavet Ost samt Smør havde jeg med
hjemmefra. Dertil kjøbte jeg røget Flæsk, Brød og 01. Varm
Mad fik jeg forresten aldrig, kun kogt 01 til Smørrebrød.
Jeg fik enkelte Gange en Skilling af min Fader, men højst
2 Kr. ad Gangen, det var til at kjøbe Flæsk, Brød og 01 for.
Undervisningen kostede saa vidt jeg husker 30 Kr. om Maaneden, og det var Logi iberegnet. Vi boede fire i et Kammer
med 2 Senge. Det var ikke rart at dele Seng med en anden.
Hen paa Efteraaret kom en Sjællænder, og han var i den
Grad befængt med Lus, at det var uden Lige. Ham skulde
jeg dele Seng med. Jeg havde ikke Ben nok i Næsen til at
gjøre Indvendinger, og saa utroligt det lyder, han overtalede
mig til at maatte tage med mig hjem og tilbringe Julen. Han
vilde ikke ofre Penge paa Billet til Sjælland og tilbage, og
dette var jo ogsaa meget billigere. Skjønt han var Ejer af en
Sparekassebog paa 12.000 Kr., hvilket han betroede mig siden,
var han i den Grad fedtet, at han ikke en Gang kunde betale
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vores Pige hjemme en Drikkeskjælling for Opholdet i Julen,
endda han havde alt gratis. Jeg var siden hen i den Grad
ærgelig over, at jeg havde ydet ham denne Tjeneste, og uden
mine Forældres Tilladelse, da han ikke i mindste Maade
kunde skjønne derpaa. Han var en slisk Karl, og der er ingen
Tvivl om, at han var mig overlegen i Forstand. Jeg har
ærgret mig mange Gange over denne min Daarskab, men det
blev saamænd ikke den sidste. Af Skade blive man klog, men
sjældent rig.
Det var første Gang, at jeg var borte fra Hjemmet i læn
gere Tid og Længslen meldte sig ogsaa hos mig, som jeg an
tage den gjør hos de fleste, som har havt et godt Hjem. Den
Gang jeg bemeldte Søndag Eftermiddag tog Afsked med
mine Forældre i Toftgaard for at vandre til Skive, følte jeg
ikke nogen Bekymring, men det gjorde min Moder. Hun
kunde ikke tilbageholde sine Taare, da jeg sagde Farvel til
hende. Hvad hun da tænkte, véd jeg ikke, men jeg har siden
havt vistnok samme Fornemmelse som hende i lignende Til
fælde, uden at jeg derfor kan sige, hvor Tankerne bar hen.
Der var ikke stort Arbejde med Musikundervisningen, men
meget trivielt, noget næsten som at være Soldat. Det skulde
stadig om igjen og forfra, men der var dog den Forskjæl, at
dette her var frivillig, det er det ikke at være Soldat. Efter
ca. 14 Dages Forløb var jeg nær opgivet denne Kunstens Vej.
Jeg syntes, det var saa slidsomt at staa der Dag efter Dag og
file paa Violinen, uden at endnu kunde spille en Dansemelodi.
Jeg maatte nemlig kun spille Øvelser og varetage min Hold
ning med Violinen for at faa ret begyndt. Jeg skal ærlig
tilstaa, at jeg begyndte at længes efter Hjemmet, naar det
blev altfor brydsomt.
Efter en Maanedstid tog jeg en Tur hjem, og jeg havde
Violinen med. Jeg skulde selvfølgelig lade høre hjemme, hvor
meget jeg havde lært. Jeg kom lejlighedsvis op at kjøre med
en Nabo, som havde været i Skive, men hvor forundret blev
jeg ikke, da jeg kom ind i Gaarden og Stuen. Jeg syntes alt
var saa lille og snævert og uanserligt. Nu var jeg jo vant til
i en hel Maaned at se store høje Huse, ja saa galt 2 à 3 Etages
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med store Stuer og højt til Loft, at jeg helt havde glemt,
hvordan det saa ud hjemme. Nu havde jeg lært saa meget
imellem Spilletimerne, at jeg kunde spille „Lot’ ist tot“ og
Begyndelsen til en Vals, og jeg tror nok, at det stod dem godt
an derhjemme.
Jeg var enkelte Gange hjemme om Vinteren, men Samfærdslen var daarlig. Jeg tog med Dagvogn til Grinderslev
Kro, og gik derfra hjem ofte i Slud og Regnvejr, som der var
meget af den Vinter.
Saaledes gik denne Vinter indtil 1. April, saa maatte jeg
ikke være der længere denne Gang. Jeg skulde hjem og tage
Del i Arbejdet om Sommeren, for derefter igjen at gjøre
Turen om i Skive næste Vinter. Efter første Vinters Ophold
havde jeg lært saa meget at spille paa Violin og Cornet, at
jeg som anden Mand deltog i Musiken ved Kristen Hansens
Bryllup paa Vilholm vistnok 4. April 1883 og tjente derved
15 Kr., men som ukyndig i Faget fik jeg min Cornet næsten
ødelagt ved uagtsomhed fra min egen Side. Det var Begyn
delsen til at tjene Penge ved mit ny Haandværk, men jeg
tjente heller ikke flere dette Aar, før vi naaede Julen.
Anden Vinter med Musikundervisningen gik paa samme
Vis som den første. Jeg lærte at spille Violin og Cornet, og
særlig Cornet var jeg dygtig til, sagde mine Lærere. Jeg har
tit tænkt paa, at det var en daarlig Undervisningsmaade der
førtes. Vi var nemlig mange Elever, ofte indtil ca. 20, og vi
stod alle i samme Sal og spillede hvær paa sit Instrument
og efter forskjællige Øvelser, saa det var tit, at vi ikke kunde
høre, hvad vi selv spillede. En spillede Dansemelodi, en
anden Øvelser, to andre Duetter, og alle forskjællige Instru
menter var i Brug lige ned til den lille Tromme.
Anden Vinter var jeg hele Tiden i Skive, da gik jeg ikke
til Balling. Jeg skulde øve mig i min Fritid. Skolen optog kun
4 Timer daglig, og spille hele Dagen lang blev jeg snart ked
af. Jeg fik Beskjæftigelse hos en Ølhandler lige overfor Sko
len i Gluds Hotels Kjælder, og kunde tjene 2 Kr. ugentlig
ved at skylle Flasker og tappe 01, men til den anden Side
blev jeg ogsaa vant til at spille Kort dernede. Det var ikke
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saa godt, jeg tabte mere Lysten til Musiken derved, uden at
jeg dog i Dag kan se, at jeg led Skade derved. Men jeg ud
nyttede ikke min Tid ret, for saa tror jeg, at jeg kunde drevet
det til noget mere paa Musikkens Omraade. Jeg skal dog her
bemærke, at jeg aldrig nogen Sinde har fortrudt, at jeg tog
Undervisning i Musik, skjønt jeg ikke drev det til nogen
stort eller indbringende Forretning. Jeg har derimod tit glæ
det mig over at kunde spille det jeg kan og forslaaet mange
Timer dermed til Fornøjelse for mig selv og mine nærmeste^
Som sagt, anden Vinter gik paa denne Maade til Maj. Saa
skulde jeg jo tjene noget om Sommeren, til Fortsættelse af
Musikundervisningen næste Vinter; for jeg havde besluttet at
gaa videre. Jeg skulde gjærne lære saa meget, at jeg kunde
hamle op med denne Tids Spillemænd i Nordsalling; nemlig
Esper Gudiksen, Risum (død 65 Aar gi.), Bertel Spillemand i
Hjerk (død 13/5 1900), Jens Olesen i Grættrup (død 30/10
1911), Hans Spillemand i Ilbjerg (død 5/7 1914) og min
Lærekammerat Jens Bak i Grættrup (død 25 Aar gi.). Til den
Ende tog jeg Plads hos Niels Kr. Johnsen, Nørgaard, lige
udenfor Skive By. Det var den første egentlige Tjeneste, og
forresten ogsaa den eneste fast Tjeneste jeg kan sige, jeg
har havt, og den slog heller ikke videre godt an, om jeg saa
skal sige.
Jeg var egentlig fæstet fra 1. April 1884 til November, men
paa den Maade at min Broder Iver skulde have Pladsen der
i April Maaned, saa begyndte jeg den 1. Maj, og det var en
Mandag. En Mandag: Jeg har siden baaret Respekt for at
paabegynde et Arbejde eller varetage mig noget alvorligt en
Mandag, for dette her skal jeg ikke rose af at det gik godt. Otte Dage efter, altsaa første Mandag, skulde jeg hente et
Læs Sand i en Sandgrav ved Skive Mølle, og der kjørte jeg
Hamlerne itu, saa da jeg kom hjem, blev jeg skjældt Huden
fuld med Bemærkning, at jeg vist ikke var vant til at kjøre
med Heste og var vist ikke min Plads værdig. Jeg fik ogsaa
at vide, at hvis jeg ikke skjøttede mig bedre en anden Gang,
kunde jeg gjærne rejse hjem med det samme.
Jeg havde vist ikke meget at sige dertil udover, at jeg be-
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mærkede, at Hamlerne vistnok havde været raadne, og det
var de nu ogsaa, men jeg maattet hellere ikke sagt noget, for
desmere gal blev Husbond.
Fjorten Dage efter, altsaa ogsaa en Mandag, havde vi
Murer og Tækkemand, og dem skulde jeg passe op. Husbond
syede selv for Tækkemand. Hen paa Formiddagen kom Mure
ren til at raabe paa Kalk, og da Husbond hørte det, kom han
farende ned fra Loftet og skjældte ud værre end første Dag
og gjentog, at jeg kunde rejse strax. Det var jeg nu ikke
videre for, jeg syntes ikke, jeg vilde være bekjendt, at jeg
ikke kunde tjene min Tjeneste ud; og jeg blev, skjønt jeg
tænkte, at skulde det blive ved paa den Maade hver ottende
Dag, saa gik det ikke i Længden. Jeg havde godt nok hørt, at
Pladsen ikke var god at have, og at Johnsen vilde jage
Karlene væk, jeg var nemlig den 8. Karl, han havde havt
siden 1. Novbr. 1883, altsaa paa et halvt Aar. Jeg syntes, det
var da som Pokker, om jeg ikke kunde være ved Krabaten
et halvt Aar. Jeg fortsatte altsaa, og det gik ogsaa lidt bedre,
om det end var saa som saa. Der var meget at bestille, og
Kosten den var daarlig.
Husmoder var nærmest værre end Husbond, hun var stolt
og hovmodig. Det gik saa nogenlunde til sidst i Juli. Jeg
havde været Kjørende med Skive Musikkorps til Fest i Vihøjgaard og kom hjem ved 6 Tiden om Morgenen. Jeg gav
Hestene et godt Foder og gik saa i Seng. En Times Tid efter
kom Johnsen og kaldte, at jeg skulde op og bestille noget.
Jeg rejste mig ogsaa strax og tog fat paa at gjøre rent i Stal
den, som jeg plejede, men som Husbond den Dag havde be
gyndt paa. Ret længe varede det ikke, før Husbond begyndte
at skjælde ud og sagde, at jeg sov forlænge, og at vi skulde
til at have noget mere bestilt. Det lignede ikke noget, at jeg
gik i Seng Kl. 6 om Morgenen, naar vi skulde paa Høst
arbejde, og saadan blev han ved. Jeg lod ham da vide, at naar
jeg skulde kjøre for ham om Natten, var det vel tilgivelig, at
jeg havde lagt mig til Hvile paa Sengen lidt. Madammen
kom ogsaa til og deltog i Mundhuggeriet og bistod sin Mand
det bedste hun formaaede, blandt andet beskyldte hun mig

En Sallingdrengs erindringer

97

for, at jeg ikke var perfect ved Bordet, jeg tog de store Kar
tofler. (Der var forresten heller ikke stort mere at tage af end
Kartofler). Nu var jeg bleven nok saa modig, og Madammen
affærdigede jeg strax med nogle Bemærkninger om hendes
Forplejning saa hun forsvandt uden videre Parlamenteren
ind i Kjøkkenet. Til Husbond meddelte jeg, at hvis det skulde
blive ved at gaa paa den Maade Sommeren igjennem, saa var
jeg paa staaende Fod færdig til at rejse, for dette her var
umuligt at blive ved med. Husbond blev lidt nervøs. Det var
i Begyndelsen af Høst, han vilde ikke give Slip paa mig og
mente, at det vilde nok gaa bedre herefter. Siden den Dag
kunde jeg gaa i Ro for dem Begge, og der blev ikke noget
i Vejen til November.
Det var altsaa Sommeren 1884. Den 14. Maj blev den ny
anlagte Bane fra Skive til Glyngøre aabnet for almindelig
Trafik og samme Dag døde min Farbroder, Ole Primdahls,
Kone i Thorum. Den 4. October nedbrændte nogle af Avls
bygningerne til Rydhave. Jeg husker en Gang, blandt mange
andre, at jeg denne Sommer var kjørende med et Selskab fra
Skive bestaaende af Smørhandler Jørgensen og Sagfører
Fischer samt deres Hustruer gjennem Sevel til Skovlunde
Mejeri, som de ejede. Den Gang var der ikke nogen anlagt
Vej fra Flyndersø Mølle til Sevel, men kun en Hedevej, og
Turen var meget interessant. Vi kjørte fra Skive om For
middagen og var i Sevel til Middag, hvor Selskabet bestilte
Middagsmad til mig. Derefter kjørte vi til Mejeriet, hvor de
ogsaa serverede Middagsmad for mig. Efter et Par Timers
Forløb kjørte vi tilbage til Sevel, hvor Selskabet spiste til
Middag, og der blev ogsaa serveret varm Mad for mig. Det
var altsaa at spise til Middag 3 Gange én Dag. Men jeg sagde
ikke nej, jeg vidste, der var lang Vej hjem. Omsider kom de
afsted hjemefter, men da vi var kommen et godt Stykke fra
Sevel fandt Selskabet paa, at de vilde en Tur om ad Mørksø,
som laa langt fra den lige Vej efter Skive. Vi maatte saa
kjøre tværs over Bakke og Dale og Hulveje, som var næsten
ufremkommelig, og det begyndte allerede at mørknes, men
frem til Søen vilde de. Først skulde de vade over et smalt
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Vand af Flyndersø og dernæst igjen op over Bakken for at
finde Mørksø, et stort rundt Hul i Heden. Inden Selskabet
igjen kom tilbage, var det blevet helt mørkt, og jeg kjendte
ikke Spor af Vej derfra til Skive. Men der, hvor vi holdt ved
det smalle Vadested af Flyndersø, boede en Mand, jeg tror
nok han hedder Husted, han forklarede mig hvorledes jeg
kunde finde Vej. Han gik foran nogle Trin og viste mig en
hulsporet Hedevej, saa sagde han, at naar jeg nu blev ved
at holde mig i den en hel Mil, saa stødte jeg paa Vejen efter
Skive ved Flyndersø Møllegaard, og derfra til Skive kjendte
jeg udmærket Vejen. Under den Mil lange Kjørsel i Hul
sporet havde vi meget Kommers. Vi maatte kjøre langsom i
Skridtgang hele Vejen, og det var mange Gange, at vi var
ved at vælte, men Selskabet var ikke bange, for hver Gang,
det begyndte at hælde, raabte de til mig, om vi ikke skulde
tage en Bajer inden vi væltede. Men vi kom alle godt hjem
langt ud paa Natten, og ved Afskeden gav Fischer mig en
Krone og Jørgensen gav mig to. Det var mere end jeg plejede
at faa, men glad var jeg, jeg syntes, det havde været en
interessant Tur.
Fra 1. November begyndte jeg min Musikundervisning
igjen hos Carl Møller i Skive, og der var stadig lige mange
Elever, Folk fra alle Egne af Landet. Jeg indtog min vante
Bestilling hos Ølhandleren, men nu var det en anden, han
hed Alstrup, og jeg boede Privat sammen med min Fætter,
Iver Toftgaard, som den Gang var Murersvend i Skive. Vi
boede i et lille Hummer hos Madam Ortmann, med egen
Indgang fra Gaden ligeoverfor Kjøbm. C. Olsens Port, og vi
holdt begge to egen Kost og den var tør. - Vinteren gik saa
med Musik - og Kortspil. Jeg var mange Gange i Theatret,
jeg havde nemlig fri Entré, naar jeg bar Instrumenterne
derop, og det skikftedes Eleverne til. Derved fik jeg ogsaa
mere Gehør for Musik, og det var meget interessant. Alligevel
tror jeg, at jeg ikke fik Tiden udnyttet paa bedste Maade.
Jeg sløjede for meget. Jeg tror, det kom af, at vi var for
mange Kammerater til at lave Komedie. Jeg mener nu, og
jeg mente den Gang, at jeg fik for lidt Udbytte af mit Ophold
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paa Skolen. Men Vinteren gik og jeg kom hjem om Foraaret
1885, nærmest med denne Hensigt for Øje, at nu var jeg
udlært og skulde se at oparbejde mig en Søgning som Spille
mand. Jeg gik saa hjemme om Sommeren og arbejdede lidt
med i Mark og Eng, og spejdede efter Brylluper og Baller,
men der var langt imellem Indbydelserne til mig. Det var
som oftest de gamle Spillemænd, der modtog Indbydelsen, og
jeg var mange Gange ærgerlig paa, at det gik min Næse forbi.
Jeg begyndte at tillægge Skylden derfor, at jeg vist endnu
ikke var udlært og at jeg maatte se at faa nogen mere Ud
dannelse, hvis jeg skulde kunde konkurrere med de andre
Spillemænd.
Men nu mente jeg ikke det kunde nytte at fortsætte i Skive
igjen. Jeg satte mig i Forbindelse med Musiker Søren Telling
i Randers, hvor min Kollega Jens Bak i Grættrup havde
været i længere Tid. Han var Mand for at lære ud i Musik,
hvis der var nogen der kunde, men det var dyrt hos saadan
en Mirakelmand.
Nu havde jeg imidlertid sat mig for, at skulde jeg naa til
noget med Musiken, maatte jeg have noget mere lært, og jeg
fik ogsaa min Fader overtalt til at ofre endnu engang, saa jeg
kunde blive en rigtig dygtig Spillemand. Jeg antog, at min
Undervisning i Musik den Gang havde kostet ca. 500 à
600 Kr., og det var mange Penge.
Jeg besluttede saa at tage til Randers, og den 11. Januar
1886 dampede jeg afsted med Toget fra Durup St. Det var
stærkt Frostvejr, og der var et tykt Lag Sne paa Jorden, men
jeg naaede Vejs Ende i god Behold.
Det var første Gang, jeg kjørte med Jernbane udover Skive,
og jeg var vældig interesseret af, hvad jeg saa. Jeg tror, jeg
stod op hele Vejen, for at iagttage alt hvad Toget passerede.
Det var en virkelig Nydelse for mig at rejse med Toget, men
det kostede ogsaa Penge, og dem havde jeg ikke mange af,
men nu var jeg i Randers, og nu skulde der arbejdes, saadan
det forslog noget. Der vilde jeg have lært at spille, nu skulde
der ikke drives mere.
Jeg fremstillede mig for Søren Telling. Han boede den
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Gang paa 2. Sal i en Ejendom paa Frederikspladsen, lige
oven over Hestehandler Vulf Nathansen, en meget bekjendt
Mand. Hans Kone var saa urimelig grim, og de var begge
to Jøder, altsaa Nathansen og hans Kone. Efter min Frem
stilling maatte jeg strax vise min Færdighed i Violinspil, men
Fingrene var kolde, og jeg syntes, jeg var langt daarligere til
at spille den Dag end tidligere. Telling mente derfor ogsaa,
at jeg trængte haardt til nogen mere Uddannelse, jeg skulde
bare høre Jens Bak, som stod hos ham, han kunde spille langt
mere, men han havde ogsaa lært i Randers, forklarede Telling.
Søren Telling havde sørget for Logi til mig, og det var i
Nordregrave No. 6 omtrent over for Jødekirken. Faa Dage
efter kom en anden Sallingbo som Musikelev, nemlig Søren
Kjærulf i Balling. Han havde ogsaa en Gang været hos Carl
Møller i Skive, og nu vilde han ogsaa forsøge hos Søren
Telling.
Jeg begyndte altsaa Undervisningen hos Søren Telling
2 Timer Formiddag, 2 Timer Eftermiddag, men Lørdag Efter
middag fri. Den øvrige Tid skulde jeg øve mig hjemme.
Søren Telling havde den Gang 4 Elever, 2 stod i Kontoret og
2 i Dagligstuen, mens Søren Telling som Lærer sad i Kontoret
og skrev Noder.
I Førstningen gik det udmærket, mens Telling blev hjemme
hos os som Lærer, men det varede ikke længe; Telling tog
ud til Nabobyerne sammen med Skuespillere og Skuespiller
inder og var tit borte i 8 Dage eller mere. Han havde antaget
en Musiklærer, som skulde undervise os. Han var ogsaa
udmærket i Førstningen, men siden gik han paa Beværtning i
Stedet for at undervise os, og saa stod vi alene og hakkede
i det som vi bedst kunde. Vi opdagede snart, at paa den
Maade gav vi vore Penge forkert ud, og en skjønne Dag tog
vi Mod til os og beklagede vor Nød til Telling, at enten
maatte vi have mere Undervisning eller vi tog og pakkede
vor Ransel. Det hjalp udmærket. Telling blev gal og sagde,
om vi ønskede mere Undervisning, saa skulde vi nok faa det.
Han tog derefter én efter én af os med ind i Dagligstuen, og
nu skulde der spilles Duetter. Maaden var god nok, men han
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tog for svære Stykker, som vi ikke kunde spille, og saa kjørte
vi fast. Telling skjældte ud og sagde, at vi heller ingen Ting
kunde spille, og deri gav vi ham Medhold. Det var netop
derfor, vi ønskede mere Undervisning, for den vi havde faaet
var for daarlig. Saa kilede vi paa igjen Vinteren igjennem,
og den var lang og trang. Der var nemlig ikke én Tøvejrsdag
fra sidst i Decbr. 1885 til allersidst i Marts 1886, og megen
Sne var der overalt i Gaderne. Jeg var selvfølgelig ikke
hjemme i Nissum hele den Tid, for det var rent for be
kosteligt, en Billet kostede mange Penge. Med Øvelsen hjemme
gik det saa som saa. Jeg tror ikke, jeg havde den Energi, som
jeg skulde have, og staa i mit Logi og spille Dag ud og Dag
ind var meget trættende. Naa, jeg skulde jo ogsaa ud at have
frisk Luft en Gang imellem. Der hvor jeg boede hos Høker
I. P. Jensen, spiste jeg til Middag, ellers levede jeg ved tør
Kost.
Her er manuskriptet afbrudt.

Disse ikke afsluttende erindringer blev i 1920 nedskrevet på
bagsiden af blanketter i en blok, som endnu er bevaret.
Andreas Christensens slægt stammer tilbage fra begyndel
sen af 1700-tallet fra Vestsailing, nemlig fra sognene Krej
bjerg (Ginnerup), Rødding (Kjær) og Lihme (Baunsgaard,
Sønderhede og Øster Herrup).
Hans forældre flyttede november 1859 (og ikke 1860) fra
Krejbjerg til Grønnerup i Sæby sogn, hvor Andreas blev døbt
i kirken den 27/3 1867.
Andreas Christensen blev i 1884 som 17-årig indskrevet i
lægdsrullen, var rekrut ved 39. Bataillon i Viborg 31/3-3/10
1890 og genindkaldt ved samme bataljon 12/9-8/10 1894.
Blev som Ungkarl af Nissum viet i Rybjerg kirke den 25/11
1890 til Pigen Birthe Kathrine Hedevig Nielsen, født i Ilbjerg
den 7/4 1869 som datter af gårdmand Niels Peter Andersen
og hustru Ane Marie Nielsdatter i Ilbjerg. Birthe døde i 1939.
Efter vielsen var Andreas Christensen indsidder i Ilbjerg
til han i 1893 (eller 1892) blev gæstgiver i Roslev. I 1893

102

Poul Emil Juvre

solgte hans forældre gården i Nissumbjerge og købte hus i
Roslev, hvor de begge døde i 1910. Deres gravsted ses endnu
på Roslev kirkegård.
Andreas og Birthe Kathrine fik ni børn, hvoraf en dreng,
Niels Peter, døde som etårig. De øvrige otte børn er:
- Christian, født 1891 (senere gæstgiver og vognmand i
Roslev), død 1963.
- Anna Petrea Dorthea, født 1893 (senere gift med gård
ejer Kristian Nielsen, Fædresminde i Rybjerg og Højgaard i Grinderslev), bor på plejehjemmet i Rybjerg.
- Karen, født 1894 (senere gift med købmand Herman E.
Jensen, Rønbjerg), død 1971.
- Anders Peter Hugo, født 1896 (senere bankdirektør i
Skive), død 1968.
- Viggo, født 1898 (senere montør), død 1977.
- Ivar Vilhelm, født 1900 (senere købmand i Århus), død
1961.
- Elisabeth, født 1903 (senere gift med banearbejder Hol
ger A. Krogh, Spottrup), død 1965.
- Ida, født 1909 (senere gift med maskinhandler Marius
Andersen), bor nu i Esbjerg.
Andreas Christensen blev begravet den 26/4 1924 i Roslev.
Hans hustru flyttede i 1930’erne til Jebjerg for at holde hus
for broderen, sognefoged Niels Nielsen; her døde hun den
25/2 1939. Hendes slægt stammer tilbage fra 1600-tallet fra
Nordsdalling, især fra sognene Nautrup, Aasted, Durup og
Krejbjerg.
Poul Emil Juvre.
(P. E. Juvre er født i Skive den 11. november 1925. Han er
søn af Karen og Hermann Jensen, Østergade 7, Skive. Student
fra Viborg 1945. Afgangseksamen fra hærens officersskole
1951. Nu oberstløjtnant ved Sønderjydske Artilleriregiment.)

Min barndoms
Vestergade i Skive
Af Peter Schou

Som født i 1896 går mine barndomsminder tilbage til be
gyndelsen af dette århundrede. Født og opvokset i Vester
gade 9, min fars særprægede ejendom. Min far, Julius Schou,
kaldte sig købmand, dog ikke med kolonialforretning. Han
var nærmest en kombination af en grosserer og en repræsen
tant. Rejste meget rundt i Jylland.
Ejendommen bestod af forhus, lang tværbygning med en
række værelser med rigtigt wc for enden af en lang gang,
samt baghus med pakhus og kontor for Skive Markfrøkontor.
Baghuset gik ud til Reberbanen, som vi kaldte „omme bag
ved“. Der var en god legeplads. I forhusets sydlige ende ud mod gården - havde vi en ottekantet spisestue med et otte
kantet spisestuebord, og da vi var otte i familien, forældre og
seks børn, passede det godt, så vi hver kunne få en side ved
bordet.
Mine første indtryk af Vestergade fik jeg fra en af vore
brede vindueskarme, hvor vi som mindre børn pudsigt nok i
almindelighed var anbragt. Jeg mindes særligt herfra larmen
fra smedien i nr. 12, skråt overfor, og den livlige færdsel i
gaden markedsdage og torvedage.
I øvrigt var min hovedbeskæftigelse de år at følge fluernes
liv i vindueskarmen. Det var næsten mine små venner, men
mærkeligt nok fandt jeg intet sted nogen forståelse af denne
sympati.
Disse vinduer med de særprægede buer over, havde også
en anden mission, eller fik det, da vi drenge var blevet store.
Når vi kom hjem fra et eller andet - det var vist senest
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kl. 22, hvis vi skulle blive godt modtaget - blev vi hjulpet
ind gennem et af vinduerne, der havde afsatser at stå på.
Ligeledes blev mine kammerater, når de havde været på
aftenbesøg hos mig, lodset ud gennem vinduet, hvad de jo nok
syntes var en mærkelig skik. - Men årsagen var den, at den
store port på ejendommens østside var låst om aftenen, og det
var for besværligt, syntes vi, at få den store nøgle i brug.
I min vindueskarm fik jeg engang fra gaden en hilsen, som
jeg aldrig glemmer: I en periode havde jeg mellemørebe
tændelse og sad, tror jeg, med et stort bind om hovedet. Da
kom en ung snedkersvend og satte en miniaturebil udenfor
på gesimsen og gik med det samme igen. Jeg tror aldrig, jeg
har været så glad for en gave som den. Snedkersvenden
kendte mig slet ikke, men havde hørt om mit dårlige øre af
sin søster, som var husassistent hos os. Snedkersvenden var
den senere indehaver af Klochs Ligkistemagasin, Carl Halse.
Når vi fra nr. 9 kom ud på gaden, havde vi mod vest synet
af „Den nye kirke“. Det er jo ikke noget kunstværk, men jeg
har nu altid holdt meget af den. - Modsat har „Den gamle
kirke“, som jo er en kunstnerisk nydelse for besøgende at
beskue, for mig haft et dystert skær over sig, sikkert fordi
den i min barndom kun benyttedes til begravelseskirke.
Lad os i tankerne tage en vandretur Vestergade rundt med udgangspunkt i nr. 9. Vi begynder vandringen opad
gadens sydlige del. Jeg forudskikker her den oplysning, at
en meget stor del af det følgende er bidrag fra en jævn
aldrende, der også er opvokset i denne bydel, og som har
husket mange flere enkeltheder end jeg - måske de mest
interessante.
Ovenfor nr. 9 lå et lille, gammelt hus, en en-etages bygning
med flere butikker i stuen og kvistlejligheder i tagetagen.
Ejendommen tilhørte skomagermester Brøndum. I husets øst
ligste del var der en lille beværtning. En høj trappe førte fra
gaden op til indgangsdøren, hvad der var noget farligt for
gæsterne, for købte man en kaffepunch, fik man brændevins
flasken på bordet, og hvis gæsten sad lidt længe, kunne det
blive den rene brændevin, han drak. Det var ikke noget rart
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naboskab for os i nr. 9. Skomager Brøndum havde selv værk
sted i ejendommen. Han havde syv børn, hvoraf Karl var
jævnaldrende med mig.
En tid boede der en meget dygtig fotograf ved siden af
beværtningen. Han hed Charles Nielsen. Hans far og senere
hans bror var smedemestre i Sønderbyen. Hans fremragende
billeder fik mange forbipasserende til at stille sig op ved det
lille udstillingsvindue. Engang var der i mange dage næsten
opløb ved hans udstilling. Det var en vinter, da han havde
taget et billede af en skøjteløber på engen bag Liselund, idet
denne drejede rundt i et stort, fint ottetal. Det særlige ved
dette var, at manden ikke havde en trevl på kroppen. Han
var kun iført sokker, sko og skøjter. Denne sportsmand var
bankassistent i Skive Bank, C. V. Møller-Hansen. Han gik
altid under navnet: Kilometer Hansen, vel en hentydning til
hans længde. - Han blev i øvrigt en af mine førere i FDF og
senere min foresatte i Skive Bank.
Fotografen, Charles Nielsen, var også lidt særpræget. Han
giftede sig med snedkermester Lyby Thomsens enke. De fik
en lille dreng, og fotografen ønskede at få ham navngivet
Daugel Studikos Kain Nielsen - men de to første navne
nægtede pastor Bahnson at godtage, så drengen måtte nøjes
med navnet Kain. Han døde for øvrigt kort efter dåben.
Vest for Brøndums hus lå gadens rigtig store købmands
gård. Helt fra før år 1700 havde der været købmandsgård
dér. I den første tid, jeg kan huske, ejedes den af den aktive
A. F. Harder, som i 1904 solgte den til den ikke mindre aktive
unge morsingbo, Andreas Andersen. Han mentes ikke at have
mange penge til at starte med, men det hjalp jo efterhånden.
Firmaet Andr. Andersen var et godt lærested for unge, vor
dende handelsmænd. Det kan både min yngste bror og min
ældste søn bevidne.
Købmandsgårdens naboejendom mod vest var en høj byg
ning, hvor der i en årrække var posthus med kontorer samt
privatbolig for postmester Bonnevie. Flere gange daglig kunne
man se postkører Michaelsen, hvis datter blev gift med sko
magermester og musiker Peter Fogh, Thinggade, i rød uni-
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form og med et postbud ved sin side på bukken af den gule
postvogn. Han styrede sin sindigt travende hest fra post
huset til banegården og tilbage igen. Det var et festligt ind
slag i Vestergades stemning. Postkontoret blev i 1905 flyttet
til en nyopført ejendom, Postgården, på hjørnet af Torve
gade og Østergade.
I denne ejendom - op mod Reberbanen - kom jeg meget
som dreng hos familien Hans Th. Kloch, som i 1905 afstod
sin købmandsforretning i Adelgade 16 til Carl Kaiser. Han
havde to sønner, ret jævnaldrende med mig, Christian og
Ove. Førstnævnte fik senere en boghandel i Fredericia, og
Ove efterfulgte sin far som autoriseret vejer og måler i Skive.
Vinduet fra sønnernes loftsværelse vendte ud mod „Den nye
kirke“. Jeg husker, der var tale om, at man i brandtilfælde
skulle fires ned ad gavlen dér, hvilket jeg syntes lød meget
spændende.
Omkring Reberbanens udmunding i Vestergade lå til højre
gartner Thomsens hus, men det hørte egentlig til Kirkegade.
Det havde en interessant fortid, for det var det gamle bomhus,
som i sin tid angav byens vestgrænse. Der var lignende bom
huse ved Nørreport og Østerport, østsiden af Østertorv. Bom
husene angav en slags toldgrænse. Bønderne skulle dér betale
en konsumptions-skat af de varer, som de kom for at sælge
til byens beboere. I en forordning herom fra år 1700 påbødes
det, at byerne skulle være omgivet af forsvarlige planke
værker. Det blev dog ikke helt gennemført. Til brug for told
betjentene, der skulle hindre smugleri, anlagdes der uden for
plankeværket en sti. Vi har endnu rester af den - fra Vester
gade til Frederiksgade og videre til Sallinggade og Thomsensgade.
I min drengetid drev gartner Thomsen køkkengartneri i en
have bag huset. Køkkenurterne blev solgt i en lille butik ved
siden af opholdsstuen. Det gamle hus var et solidt lille hus
med så stærke mure, at købmand Stjernholm, som senere
købte stedet, kunne sætte en etage ovenpå.
Til venstre for reberbaneudmundingen var der en mærkelig
bygning i én etage, men meget høj og af form som en stor
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terning. Ud mod Vestergade var der to store portfløje, og bag
dem havde snedkermester Kloch en stor, sortmalet ligvogn
med fire store søjler, der bar et florbehængt tag. Vognen
havde et meget højtsiddende kuskesæde, hvorfra kusken sty
rede to skaberaksmykkede heste. Vognen blev særlig benyttet
til bisættelser til ligkapellet ved „Den gamle kirke“, og de
foregik altid om aftenen klokken 8, som regel med den sort
klædte kantor og en uniformeret politibetjent foran hestene
og et ligfølge bag vognen.
Nær tilknyttet Vestergade var den korte, men brede Kirke
gade, der fra vestre side af Vestergade førte op til „Den
gamle kirke“. Vi tager et sving derom, da vi nu er på van
dring. Der var kun huse på gadens østre side, mens dens
vestre side udgjordes af en meget smuk, rød munkestensmur
med granitsokkel og en trappeafsats på grund af gadens
stærke stigning op mod kirkegårdsporten. Denne flotte mur
var bygget for et stort pengebeløb, som var afsat dertil i
apoteker Norgaards testamente. Langs husrækken, en 4-5 alen
ude, var der en række kæmpestore elmetræer med puklede
stammer, fordi de blev mishandlet af heste, som på markeds
dage fyldte hele gaden.
Gaden havde seks ejendomme - med følgende ejere:
Nr. 1 gartner Thomsen (som før nævnt det gamle bomhus).
Nr. 3 malermester Palmblad (med værksted ud til gaden).
Nr. 5 enkemadam Koefod.
Nr. 7 slagter Nissen (slagterhus og hestestald i gården).
Nr. 9 graver og kirkebetjent P. Christensen (med gråver
kontor).
Nr. 11 politibetjent S. Christensen.
Fra gaden drejede en smal vej langs kirkegårdens nord
dige. Denne vej blev meget benyttet af vogne til Harders
teglværk. - Langs denne vejs østende havde rebslager Skive
sen sin reberbane.
Inden for rækken af de store elmetræer var der et fortov,

Den gamle smedje i Vestergade.
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brolagt med runde marksten og med to parallelle fliserækker,
der lå med en sådan afstand, at to personer kunne følges ad
op til lågen i kirkemuren. Da Kirkegade blev fjernet, blev
denne fliserække flyttet til Hjerl Hede. Selve kørebanen i
Kirkegade var en grusvej - sådan var også Møllegade og
Asylgade, dog med brolagte fortove og rendestene.
Når der var bryllupsfest i en af de store gårde i Vinde,
var vejen rundt om „Den nye kirke“ og hele Kirkegade fyldt
med hestevogne til transport af bryllupsgæsterne. - Ved til
og frakørsel var der i den forreste vogn tre-fire spillemænd,
som leverede lystig hornmusik under køreturen.
I hegnet ved kirkens vestre side - ud mod markedspladsen var der en meget høj vandpumpe med to udløbsrør - én i
almindelig højde og én så højt oppe at den kunne bruges til
at fylde vand på de store tønder, som brandkorpset havde til
vandfyldning af sprøjterne. Al den kørsel med vandtønder
ophørte, da vi fik det første vandværk med brønde i Lund
hede. Det var disse brønde, der skaffede os den frygtelige
tyfusepidemi i 1909.
Vi skrår nu over gaden og ser på dens nordlige side. Den
store ejendom, der nåede fra dyrlæge Nyboes ejendom i
Asylgade til bager Kjærs ejendom i Vestergade, havde Jakob
Thomsen som ejer. Jakob Thomsen var en af de landmænd,
der var flyttet til byen og var blevet værtshusholder. Be
værtningen havde indgang på hjørnet og bestod af to-tre
lokaler. Fru Thomsen var meget dygtig i køkkenet og var
særlig kendt for at lave ekstra gode frikadeller, hvorfor hun
fik navnet „Frikadelle-Sine“, hvad der var et hædersnavn.
Det kan man ikke sige om Jakob Thomsens „kælenavn“, der
var opstået på følgende måde: Når vejret var godt, gik han
efter aftensmaden frem og tilbage på de granitfliser, der
førte tværs over Kirkegades udmunding i Vestergade fra
gartner Thomsens butik til porten i muren om „Den nye
kirke“. På denne aftentur dampede Jakob flittigt på en stor
træpibe, og så kunne det hænde, at han slap en vind, og
derfor blev han kaldt „Jakob Smækrøv“. Ejendommen havde
port til Vestergade. Til højre for porten havde Chr. Stjern-
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holm kolonialforretning, og ved siden heraf var skomager
Vindes butik og værksted. Inde i gården havde vandfabri
kant Nielsen fabrik. Den blev senere flyttet til Nørreport og
videre i sønnen Erling Strange Nielsens tid til bakketoppen
i Resen. Nu „Hancock“-bryggerierne.
Ved husets østgavl udmundede den tidligere nævnte told
sti, da kaldet gangstien. Her blev der ofte udkæmpet drabe
lige nævedueller mellem skoledrengene fra den nærliggende
skole. Sådanne dueller blev i almindelighed overværet af en
stor drengeforsamling. Det gjaldt meget for anseelsen blandt
kammeraterne at være „den stærkeste“, og sejrherren kunne
kro sig i kammeraternes beundring, mens taberen måtte slikke
sine sår og fik lidt foragt med i tilgift. Det var i min drenge
tid almindeligt, at der var en „drengehær“ for hver gade, og
disse hære bekæmpede hinanden. Jeg har en erindring om,
at Kirkegades drenge stormede ind gennem porten i nr. 9 mod
os fra Vestergade. Begge parter var bevæbnet med rafter,
som vi dunkede hinanden i hovedet med.
Vi går nedad gaden på dens nordside og kommer først til
nr. 16, som var kendt som „Skandinavien“, en pæn restaurant,
der havde til huse dér. Ejendommens ejer var bagermester
Kjær, som havde butik til gaden og et stort bageri i side
bygningen langs gangstien. Her bagtes både rugbrød og
franskbrød, sigtebrød og alle slags kager. Bager Kjær blev
senere brødfabrikant i Haderslev. Han købte forøvrigt Vester
gade 9 efter min fars død. Rebslager Skivesen havde også
butik i ejendommen. Han fremstillede selv reb og tovværk
på en reberbane langs kirkegårdens norddige.
Bogbinder Hendriksen havde butik til gaden og handel
med noder, papir o.l. Bag butikken var der bogbinderværk
sted, hvor der præsteredes fint håndarbejde. Jacob Hendrik
sen i Søndergade er 3. generation som indehaver af forret
ningen. Inde i den store gård var der - foruden bageriet et snedkerværksted for snedkermester Lyby Thomsen. - Der
var også en del staldplads, dels benyttet af hestehandlere,
dels af „Skandinavien4^ overnattende gæster.
Den næste ejendom mod øst er „Smed Christensens gård“
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eller „Niels Hvids gård“, som nu ejes af „Vestre Kafferisteri“,
men dengang af avlsbruger Niels Hvid, som boede i vest
fløjen, der har gavlen mod Vestergade. Porten er flyttet.
Den var tidligere helt mod øst. Inde i gården var der en
staldbygning, hvor Niels Hvid havde fire-fem køer og to
heste samt høns. Niels Hvid var ugift. Hans søster, Karen
Hvid, passede husholdningen, malkede køerne og solgte æg
og mælk ved stalddøren. Om sommeren blev køerne trukket
på græs ad Møllegade og Holstebrovej til nogle marker syd
vest for Galgebakken. Niels Hvid ejede også jord i Egeris
og et engstykke til høbjergning. Af og til udførte han også
vognmandskørsel med to heste.
I østfløjen boede smedemester Lauritz Christensen (2. ge
neration) i huset langs gaden. Han havde smedeforretning
med værksted inde i gården og skoning af heste i porten.
Det gav travl virksomhed fra tidlig morgen til kl. godt 6 om
aftenen med vrinsken og tramp af heste, klang af hamre og
jern på ambolten - og i mørke dage lyste flammerne fra
essen over gårdspladsen og ud gennem porten. Smeden havde
to svende: Mads Olsen og hans yngre bror Valdemar, med
tilnavnet „Perlevalde“, fordi han optrådte som klovn, når
han havde fået en tår over tørsten. En datter af den sidste
smed Christensen, er fru gartner Ella Pedersen.
Men der var en håndværker mere i gården. Til vesthuset
hørte en dyb kælder med nedgang fra gaden. Her havde
blikkenslager Probansky i mange år værksted, og den lyse
diskant af hans hammer mod blik og zink blandede sig med
de mørke toner fra grovsmedens hamre.
Vi står nu ved nr. 10, Friis gård, en gammel købmandsgård.
Tidligere havde den bl.a. været H. B. Klochs og P. Hestbechs
store gård. Nu var den delt mellem Michael Nielsens en gros
virksomhed og H. S. Fris’ kolonial- og detailforretning.

Købmand Julius Schous gård i Vestergade udsmykket ved kong
Frederik d. 8.’s besøg i 1908. Ejendommen er opført i 1870 af

købmand P. Brix.
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Gårdspladsen hertil strakte sig fra Vestergade til gang
stien tæt ved Asylgade. Det var en glimrende legeplads for
os børn. Købmand Friis’ ældste søn, Aage, som var noget
ældre end jeg, kom jeg noget sammen med. Han var ual
mindelig klog på fysik og kemi, og han havde ligefrem et
laboratorium i faderens gård. Han blev ledende ingeniør ved
en mælkekondenseringsfabrik i Fredericia. I Friis’ gård friede
jeg som 10-årig til købmandens datter, Johanne, som i gang
stien skrev et ja.
H. S. Friis havde i reglen to militærheste i pleje, og næsten
hver søndag så man ham og agent Jacob Staal højt til hest
paradere gennem Vestergade. De to herrer fik deres sidste
ridetur den søndag den 1. verdenskrig startede, og den dan
ske sikringsstyrke blev indkaldt. Da red de hestene til Viborg
og afleverede dem på eksercerpladsen til 3. artilleriafdeling,
der i nattens mulm og mørke var ankommet fra Århus.
Fris’ købmandsbutik husker jeg bedst, når jeg kunne købe
„for 2 øre brø’sukker“. Slikpengene var ikke store dengang.
Undertiden kunne man være så heldig at få 2 øre med til
bage. Det var en eftertragtet opgave for os børn at betale
månedsregningen, for så var man sikker på at få et kræmmer
hus bolcher. I naboejendommen til Friis’ gård boede kobber
smed Byrum, byens sidste kobbersmed. - En datter af ham
er fru fabrikant Jensen, Skive Møbelfabrik, Godthåbsvej. I
samme ejendom havde skomager Mathias Falkenberg butik
og værksted. Han havde tre sønner. Én af dem blev maler
her i Skive.
I nr. 4 lå en lille villa, lidt fornemt tilbagetrukket. Den
ejedes og beboedes af fabrikant S. Nielsen, ejer af fabrikken
på den anden side gaden. Det er dér, hvor Løvstads Foto er
nu. Som dreng fik jeg dér klaverundervisning af hans datter,
Inge Nielsen (senere gift Schou, men dog ikke af min familie).
Når man havde klaver, skulle man også lære at spille, selv
om man var umusikalsk. Den flinke Inge Nielsen hørte med
tålmodighed på, at jeg „mishandlede“ „Martha“ og „Den
hvide Dame“, som vist nok havde kostet mig tårer.
Længere nede havde fru Mogensen og hendes datter en lille
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mælke- og brødforretning. Jeg husker, at jeg dér undertiden
var inde at købe en pægl fløde til husholdningen. Det var i
urmager Flarups ejendom, den sidste før hjørneejendommen.
Ejendommen og forretningen blev senere overtaget af hans
søn, Peter Flarup. Den ældre urmager Flarup husker jeg bl.a.
fra valgmandsvalgene til det daværende landsting. Han var
flere gange en af „Højre“s kandidater. Man kunne følge op
tællingen på rådhuset, og jeg var tidligt med dér. Endnu kan
det lyde i mine øren: Bogbinder Ingvard Christensen - ur
mager Flarup, borgmester Kjems - redaktør Carl Hansen,
Christensen - Flarup - Kjems - Carl Hansen!
I Flarups ejendom havde der tidligere været manufaktur
forretning, hvis seneste indehaver hed Niels Christensen, men
kaldet „Sukker-Niels“, fordi han var særlig elskværdig over
for kunderne.
På hjørnet af Vestergade og Adelgade havde manufaktur
handler Johan Henrichsen opført en fin bygning, hvorfra
han havde sin forretning, der senere gik over til sønnen, Aage
Henrichsen, pu „Cyclekompagniet“.
Vi går over gaden til dennes sydlige side og står ved hjør
net til Søndergade, den ældste bydel, som unægtelig ser
anderledes ud i 1979 end ved århundredets begyndelse. Når
vi vender blikket mod øst, står vi ved byens første torv og
midtpunkt - når man ser bort fra den endnu tidligere „Kro
gen“, hvor Reberbanen er. Der er ikke megen udsigt mod
øst, hvor man ellers skulle kunne have udsigt ud over fjorden,
for Løve Apotekets bygning tager udsigten. Denne bygning
var forøvrigt ikke værst at se på, for den havde en meget fin
arkitektur, og ved apotekets østgavl stod et kæmpestort ka
stanietræ, som i blomstringstiden blev beundret af alle, der
færdedes nedad Vestergade.
I min tidligste barndom var Norgaard apoteker. Fra apote
kets gavlvindue kunne man beskue den nye, røde kirke
bygning for enden af Vestergade. Det blev sagt, at apotekeren
gav ikke mindre end 100.000 kr. til opførelse af Skive kirke,
men på den betingelse, at den blev placeret sådan, at han
kunne glæde sig over den hver dag. Derfor fik den sin mær-
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kelige placering tæt ved „Den gamle kirke“. Denne placering
er vist blevet betragtet som en helligbrøde ud fra den be
tragtning, at „Den nye kirke“ skæmmede synet af den gamle,
smukke kirke. Måske rigtigt, men for et „ungt menneske“,
der kom hjem på ferie til fødebyen, og det første glimt, han så
af Skive, var Silhouetten af de to kirker, var det et skønt syn,
der slog på indvendige strenge. Nu var man hjemme igen!
Her på hjørnet Vestergade-Søndergade lå langt tilbage
før min tid i flere generationer slægten Falkenbergs store
garveriejendom. Den omfattede de nuværende numre: 1, 3
og 5 i Vestergade. En „feldbereder“ - som det hed dengang Johs. Falkenberg, var den første håndværker i byens råd.
I min barndom lå her S. Nielsen & Søns farveri, uldspinderi
og klædefabrik. Her kom landbrugerne med uld til forar
bejdning. Bedst husker jeg herfra den gennemtrængende fløj
ten fra den store skorsten. Manden, der satte fløjten i gang,
var Laust Vistisen, far til „Mor Else“, den meget lokalhistori
ske og museumsinteresserede ægtefælle til forretningsfører
J. P. Christensen, Skive Folkeblad. Når den fløjte lød kl. 12,
så var det middag. Det var den „rigtige“ fløjte.
Naboejendommen mod vest rummede en tid et missions
hotel, men der har også været isenkramforretning dér, i min
tid Henrik Klochs.
Højere oppe i gaden - nr. 5 - kom garvermester Chr.
Falkenbergs ejendom. Her havde også broderen, skomager
Rasmus Falkenberg, butik og værksted. En søn af garver
Falkenberg var direktør for Skive Kulkompagni, Johs. Fal
kenberg. En datter af skomageren var gift med købmand
Brun Lassen og en anden med skræddermester Arthur An
dersson.
Vi slutter rundvandringen med den store ejendom Vester
gade 7, Henckels gård, eller som i den i min barndom kald
tes: Fr. Laursens gård. Det var en rigtig gammel købmands
gård, der havde haft sin glansperiode i midten af 1800-tallet,
da den store købmand Jens Sørensen ejede den. Han grund
lagde i gården en tobaksfabrik og byggede forhuset til gaden
op og et par store toetagers pakhuse inde i gården. Ja, der
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Vandposten i skomager Brøndums gård, der lå over for Vestre
Kafferisteri. Den unge mand på billedet er Asbjørn Kæmpegaard.
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var faktisk to gårde, hvoraf den ene vendte ud mod Reber
banen.
Ud til gaden havde tobaksfabrikanten, William Henckel
(2. generation) kontorer for fabrikken, og derudover var der
en række forretninger med store vinduer. En bror til William
Henckel, Holger Henckel, havde isenkramforretning, to ugifte
søstre, frøknerne Mathisen, havde broderi- og garnforretning,
Bechmann havde barberstue, og endelig havde Fr. Laursen
kolonialforretning med ost som speciale.
Det var ikke en særlig behagelig duft, der strømmede ud
derfra. Man sagde spøgefuldt, at ostene var levende og selv
kunne flytte sig. Endnu værre var det, at der holdt rotter til
dér. Jeg mindes en gang, hvor jeg så en hel række rotter mar
chere på en murkant. Måske holdt de flyttedag. Kun en
enkelt gang konstaterede vi, at en rotte havde forvildet sig
ind i et af værelserne i sidebygningen.
Men byens drenge var egentlig glade for Fr. Laursen. For
til ham solgte vi gammelt jern, for 1 øre pr. pund, tror jeg.
Også gamle ben købte han. Fr. Laursen havde to sønner,
Johannes og Valdemar, som begge blev borgere her i byen.
Johannes, der var flere år ældre end jeg, var, da jeg var
mindre dreng, en slags beskytter for mig, hvis der var nogen,
man ikke kunne gå i fred for. Måske spillede det ind, at han
vistnok havde et godt øje til min storesøster, dog vist kun en
overgang.
Inde i gården havde Chr. Hansen vognmandsforretning.
Han havde en række børn, som vi fra nr. 9 tit mødte i Reber
banen.
Mellem nr. 7 og nr. 9 er der en rest af en tidligere gade eller vel rettere gyde - Skolegyden, som har ført ud til en
gade, der lå omtrent hvor Reberbanen er nu. På hjørnet af
denne gade lå byens gamle latinskole.
Vestergade vågnede allerede et stykke over midnat. Da
begyndte de mange folk, der arbejdede i Kjærs bageri, at

Vestergade set mod syd ned mod Posthustorvet.
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møde op, og så gav „Skandinavien“s gård lyd af træsko
tramp og raslen af mælke- og vandspande. - Senere kom
håndværkernes hamren, og de mange forretninger gav dagen
igennem et vældigt røre i gaden. Købmandsgårdene trak en
mængde køretøjer til sig fra oplandet, og gårdenes staldkarle
var tit i travl virksomhed fra tidlig morgen til sen aften med
at spænde fra og til og fodre de mange fremmede heste i
staldene. Købmandsgårdene havde også „Bønderstuer“, hvor
landboerne kunne opholde sig, mens de ventede på mændene,
og samtidig bestille kolonialvarer. - Der blev også af og til
serveret forfriskninger fra butikken.
Men der var også megen gennemgående trafik af store
vognmandskøretøjer, hvis svære hjul med tykke jernringe
lavede en frygtelig larm mod kørebanens granitsten - særlig
ved travkørsel af tomme vogne. - Denne vognstøj var særlig
generende for gadens beboere, når der lå alvorligt syge i
hjemmene. For at bøde herpå blev kørebanen uden for huset
undertiden belagt med egebark fra Falkenbergs garveri. - Det
var for eksempel tilfældet, da min far lå for døden.
Efter fyraften kunne man på varme sommerdage se mange
af gadens trappesten optaget af avislæsende mænd. Men helt
hen mod midnat skinnede lyset ud fra den unge købmand
Andreas Andersens kontorvindue, og man kunne se køb
manden sidde for oprullede gardiner bøjet over sin hovedbog.
På markedsdage - og tildels torvedage - så gaden helt
anderledes ud end til hverdag. Da var gaden fyldt af om
egnens bønder og hestehandlere. Hestemarkedspladsen lå
ovenfor gaden, mellem kirken og „De gamles Hjem“.
Der var en stadig traven, en „stikken på næven“, og hvad
der især prægede livet dér: Heste, der blev travet op og ned
ad gaden, mens en række tilskuere sagkyndigt bedømte dem.
Jo, der skete noget i Vestergade, en af byens ældste hoved
gader. Endnu ved århundredeskiftet var den en af byens
vigtigste gader.

Håndværk og handel
i Skive 1787-1801
Af cand.mag. Bodil Ingversen, Århus
En undersøgelse af folketællingslisterne for årene 1787 og
1801 viser, at Skive by blandt sine ca. 500 indbyggere talte
følgende håndværkere:
Håndværkere
Bødker
Feldberedere
Feldskærer
Gørtler
Guldsmed
Handskemager
Hattemagere
Kobbersmede
Parykmager
Murere
Rebslagere
Sadelmager
Skomagere
Skræddere
Snedkere
Smede
Tømrer

1787
1
5
1

I alt

49

1801
4

1
1
2
3
1

1
1
26
5
2

1
2
2

3
2
1
22
3
4
4
1
50

Der er næsten lige mange håndværkere i Skive 1787 og 1801,
men det er ikke helt samme håndværk. I 1787 er der hverken
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nævnt murer eller tømrer og kun 2 snedkere mod 4 i 1801.
Dette svarer til hvad der ses i andre byer på samme tid.
Bygningshåndværkernes antal stiger i slutningen af 1700tallet, formodentlig som følge af de forbedrede økonomiske
forhold som gav penge til byggeri.
Andre håndværk er gået tilbage. 1801 er der ingen paryk
mager, hårmoden skifter i slutningen af 1700-tallet så færre
bruger paryk.
Da feldskæreren dør, kommer der ingen efterfølger, byen
har imellemtiden fået en distriktskirurg. Antallet af sko
magere er gået ned fra 26 i 1787 til 22 i 1801. En nærmere
undersøgelse viser, at det er antallet af skomagerdrenge, der
er gået ned. Der er måske efterhånden blevet for mange sko
magere i Skive, så man har måttet begrænse tilgangen til
erhvervet.
Det vil sikkert undre nogle, at Skive med sine ca. 500 ind
byggere har kunnet brødføde 26-22 skomagere, det kunne den
heller ikke, hvis handlen på den tid ikke var organiseret
som den var.
Byerne var nemlig det eneste sted der måtte handles helt
op til 1862. (Da trådte næringsloven af 1857 i kraft, hvorved
næringsfriheden blev indført). Hver købstad havde indtil da
af kongen fået privilegier til at drive handel og håndværk.
Dette blev forbudt i en nærmere fastsat afstand af byen, be
boerne i dette område skulle handle i byen. Hermed opnåede
byens befolkning at få eneret på håndværk og handel, og da
der skulle betales skat (accise) af de indførte varer, opnåede
myndighederne at der kom penge i kassen.
For de omkringboende bønder betød det at de måtte tage
til byen for at sælge deres varer. Dette skete på torvedagene,
én eller to gange om ugen, som regel lørdag og/eller onsdag.
Mange bønder valgte dog at sælge deres varer til byens købmæænd, der så videresolgte sammen med deres andre varer:
salt, kaffe, krydderier, korn, brændevin osv. osv. Foruden
torvedagenes afsætningsmuligheder gav markederne byen
store handelsdage. Hver by havde 2-4 markeder om året.
Skive havde 3. Det var festdage, hvor folk kom fra fjern og
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nær, mange steder fik også tjenestefolkene fri for at tage til
marked. Ved disse lejligheder kom der handlende fra andre
byer. På samme måde stod det borgerne i Skive frit for at
løse markedspas og drage til andre byer med deres varer,
når disse byer holdt marked.
For Skive er der i perioden 1787-1801 bevaret lister over
handelsfolk, der kom til byen, og lister over borgere fra Skive,
der supplerede deres indtægter ved at løse markedspas og
drage til andre byer for at handle.
Lad os først se hvilke erhverv det var, der kom udenbys fra?
(Tallene viser, hvor mange pr. erhverv pr. år der er kommet
til byen for at handle. Om en person er kommet f.eks.
3 gange - til alle 3 Skive markeder - eller det er 3 forskellige
handelsfolk med' samme erhverv, kan ikke aflæses af dette
skema.)

Erhverv
1787
Bagere
1
Bogbindere
2
Drejere
3
Feldberedere
3
Fuldmægtig f. fabrik
Galanterihandlere 5
Guldsmede
2
Gørtlere
17
Handelsmænd
15
Handskemagere
2
Hattemagere
9
Humlehandlere
Knapmagere
Kniplingshandlere 1
Kobbersmede
Kramhandler
Kræmere
Købmænd
5
Nålemagere
Ostindiske varer

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1800 01
2
1 1
2
1
1 1 3 2
2
2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1

1

1

1

1
4 3 3 2 4 3 4 6 5 2 5 4
2
2 2 1 1 1 2 2 2 2 1
20 17 17 12 13 13 18 9 11 11 7 11
13 5 5 3 11 10 12 15 13 12 13 18
2
2
1
2 2
5 5 4 4 5 6 8 10 12 9 8 12
1
1
1 2
1

5
2
10
16

1
8
11

8

4

1
3

2

1

3

1
3
2

2
2
1

1
6

6 6
8 15

6
4
3

3
9
3

5
3

1
2
2

1
3

2
3

1
1
1

2
1
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Erhverv
1787 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1800
Rokkedrejer
1
Tobakshandler
1
1
Tinstøber
1
1
1 1
5
2
2 13 3 3 5 2 2 3 3 1 5
Rebslagere
1
1 2 2 2 4 2
Sadelmagere
3
1
2 1
3
3 8 5 4 1 1
Skomagere
3
Smed
1
Væver
75 56 41 47 42 57 64 67 71 64 54 50 66 62
Ialt
Kilde: Liste over dem, der har indfundet sig ved Skive mar
keder 1787-1801. (Obs. kilden er ufuldstændig m.h.t. år 1801.)
Som det ses af listen var 28 erhverv repræsenteret på mar
kederne i Skive i nævnte periode. (Af udenbys handlende).
Følgende kom hvert år: gørtlere, handelsmænd, købmænd,
hattemagere, galanterihandlere, rebslagere og bogbindere.
Andre kom ofte (10-14 gange på de 15 år): guldsmede,
nålemagere og sadelmagere.
Nogle kom knap så ofte (mellem 5 og 10 gange i hele pe
rioden): skomagere, feldberedere, kræmmere, kniplingshand
lere, tinstøber og handskemagere.
Resten af de handlende kom mindre end 4 gange i løbet af
de 15 år.
Listen over erhverv, der var repræsenteret ved markederne
i Skive, viser tydeligt, at de tilrejsende sammen med byens
egne håndværkere og handlende nok skulle forsyne byen med
nødvendige varer. Det spiller ingen rolle, at der i 1787 ingen
gørtler var i byen, der kom et stort antal gørtlere til Skives
3 årlige markeder. Omvendt kom der forholdsvis få sko
magere til byen, velsagtens fordi der i forvejen boede så
mange med dette erhverv. Skive er også blevet forsynet med
luksusvarer; galanterihandleren kom hvert år, og der kom
guldsmede og kniplingshandlere til byen.
Dernæst kan vi med listerne over dem, der fik pas til at
rejse til udenbys markeder, undersøge, hvor mange skibonitter
der forsøgte sig med handel i andre byer.
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Skema over hvor mange enkeltpersoner pr. erhverv pr. år
i Skive fik pas for at rejse til marked i en anden by?
Antal personer pr. erhverv pr. år
Erhverv
1788 89 90 91 92 93 94
Bager
1
1 1 1 1 1 1
Brændevinsbrænder
1
Feldberedere
2
1
1 1 1
Galanterihandler
1
Gørtler
Handler
Hattemagere
1 2 2 2 2
Købmænd
1 1
2 2
Rebslager
1
1 1 1 1 1
Skomagere
6
6 6 6 7 8 4
Ialt
11
9 11 11 12 15 10

der fik pas
95 96 97 98 99 1800 01
1

1
1

4
7

Kilde: Liste over dem, der har fået pas for at drage til frem
mede markeder 1788-1812. (Obs. kilden er ufuldstændig
m.h.t. årene 1796 og 99 og årene 97 og 98 mangler helt i
materialet.)
Skemaet viser, at der er udstedt pas til mellem 7 og 15
personer pr. år. i perioden 1788-75. Hvert år er ca. halv
delen skomagere. Der var i Skive i 1787 14 skomagermestre
og i 1801 12, d.v.s., at mellem en fjerdedel og halvdelen af
skomagermestrene har benyttet sig af denne mulighed. Byen
havde i 1787 1 bager og i 1801 2 bagere, men trods dette
lave antal har en bager hvert år fundet det nødvendigt at
drage til marked i andre byer. Skive havde kun 1 rebslager,
men også denne fandt det nødvendigt at supplere indtægterne.
Det samme gælder de 2 hattemagere, der var i byen, og i
mindre grad feldberedere og købmænd.
Da gennemgangen af markedspaslisterne viste, at flere
kvinder fik markedspas, var det fristende at undersøge hvor
stort dette antal var. Det samlede antal handlende, der kom
til marked i Skive for at sælge deres varer, var:

1
1
1

1
1

1
5
9

1
4
7
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År
1787: 75,
1788:56
1789:41
1790:47
1791:42
1792:57
1793:64
1794:67
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heraf var 6
............ 7
............ 4
............ 5
............ 4
............ 5
............ 3
............ 7

kvinder
..........
..........
..........
..........
..........
..........
......

År
1795: 71,
1796:64
1797:54
1798:50
1799:66
1800:62
1801:38

heraf var
............
............
............
............
............
............

4
6
7
10
7
6
1

kvinder
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Som det ses er der ret mange kvinder mellem de handlende.
1 1798 udgør kvinderne Vs. Det var oftest enker, der fortsatte
deres mands forretninger. Adskillige blot i kortere tid, men
nogle for mange år. F.eks. var den bogbinder, der trofast
2 gange om året kom til Skive marked, en kvinde (det var
mad. Zimmerman, der overtog forretningen efter sin mands
død og i mindst 15 år drog til marked).
Blandt de, der drog ud fra Skive til andre markeder, var
der også kvinder imellem. Det er så meget mere bemærkelses
værdigt, når man tænker på, rejsen kunne tage flere dage,
ofte tilbagelagt til fods, hvis der ikke var kørelejlighed at få.
Dette tyder på et lidt andet kønsrollemønster, end det man
normalt tænker sig for denne periode. En forklaring kan
være, at det navnlig er overklassens kvinder man véd noget
om. For andre grupper af befolkningen har det været en
kamp at klare dagen og vejen, som ikke tillod en enke at
synke hen i sorg. Hun måtte føre forretningen videre så godt
det kunne lade sig gøre.
Disse undersøgelser viser, at en by med dens handels- og
håndværkerstand (og håndværkeren er jo sin egen handels
mand) ikke må regnes for et lukket område. For Skive gælder
det at den i den her undersøgte periode var en driftig han
delsby. En by hvor mange handlende udefra fandt det værd

Markedsscene i Vesterbrønderslev, tegnet af Wilhelm Rosenstand.
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at komme til marked for at drive handel. Ligesom mange af
byens egne håndværkere og handlende drog udenbys for at
handle.

Hans Smidlh: Visen synges paa Skive Marked i 60’erne. (Se Flinchs Almanak, 1876).
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