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Hansen contra Hansen
AfRud Kjems

Ved Sabroes Børnehjems indvielse den 29. august 1920 sagde hjemmets første for
mand, H.P. Hansen, bl.a. følgende:

»Det er Sabroes uvisnelige hæder, at han førte børnesagen ind i et nyt leje, således at 
offentligheden fik kontrol med landets børnehjem. Vi har fået nok af de »selvejende 
børnehjem«, som slås med fattigdom, og som har en bestyrelse til at holde kritik og 
kontrol på afstand. Vore børnehjem skal ligge i det klare dagslys, og de skal stå under 
borgernes beskyttelse. Dette børnehjem ejes af Skive kommune, og I borgere i Skive 
skal våge over dets fred.« (Skive Folkeblad d. 17/11 1922)

Formandens forhåbninger til det nye 
børnehjems fremtid blev desværre ikke 
indfriet, og freden blev det i allerhøjeste 
grad så som så med.

Godt to år efter indvielsen, den 24. 
oktober 1922, var der i Skives fire aviser 
indrykket en enslydende bekendtgørelse, 
hvoraf det fremgik, at børnehjemmets 
bestyrelse få dage tidligere havde 
behandlet en klage over forholdene på 
hjemmet. Klagen, som indeholdt 10 
punkter, var indgivet af tjenestepigen 
Petrea Jørgensen, Rødding. Hun havde 
tjent på børnehjemmet fra den 1. maj til 
den 1. oktober 1922.

Af bekendtgørelsen fremgik det endvi
dere, at værgerådets formand, dommer
fuldmægtig Hastrup, havde foretaget 
afhøringer af Petrea Jørgensen, børne
hjemmets forstanderinde frk. Louise 
Guilliam samt to piger, som havde tjent 
på hjemmet.

Afhøringerne og forskellige supple
rende undersøgelser resulterede i en 

udtalelse fra børnehjemmets bestyrelse, 
der karakteriserede klagerne som »delvis 
berettigede«. Af udtalelsen, der indgik i 
den førnævnte bekendtgørelse, fremgik 
det også, at frk. Guilliam havde været 
spændt for hårdt for, idet 27 børn, hvoraf 
enkelte var særligt vanskelige, havde 
været betroet hendes omsorg. For at 
forebygge gentagelser havde bestyrelsen 
besluttet at ansætte en uddannet med
hjælper og skærpe tilsynet med børne
hjemmet.

Endelig fremgik det også af avisbe
kendtgørelsen, at sagen havde været 
behandlet ved et lukket møde den 23. 
oktober i byrådet, hvor H.P. Hansen sad 
som medlem af den socialdemokratiske 
gruppe. På mødet havde H.P. Hansen 
udførligt gennemgået sagen punkt for 
punkt, hvorefter byrådet sagde god for 
bestyrelsens håndtering af sagen og god
kendte de initiativer, der var sat i værk.

Uvejret var således tilsyneladende dre
vet over, uden at offentligheden havde
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Da børnehjemmet blev bygget i Fredensgade, lå det frit og luftigt lidt hævet over Stillings Eng, 
hvor børnene i sommermånederne havde en vidunderlig tumleplads. Børnehjemsbygningen 
huser i dag Skive Friskole.

fået nærmere kendskab til de forhold, 
som havde udløst klagerne. Det var dog 
også kun tilsyneladende, for omkring en 
uge efter, at den omtalte bekendtgørelse 
havde stået at læse i de lokale dagblade, 
startede der i de samme aviser en pole
mik, hvor hårde beskyldninger, fornær
mende udsagn og rene injurier snart føg 
gennem luften. Avisfejden, som kom til 
at strække sig over fire måneder, 
udkæmpedes i starten mellem Skive Fol
keblad og Skive Socialdemokrat; men 
siden kom også Skive Venstreblad og 
Skive Avis med.

Avisfejden var snart kendt over hele 
landet, der med større og større undren 
fulgte med i den tragi-komiske affære, 
hvor også andre våben end avissværten 

efterhånden blev taget i brug. Der var i 
virkeligheden tale om et opgør mellem 
to stærke personligheder. De var begge 
indstillet på, at kampen skulle føres til 
den bitre ende, og det blev den.

Forspillet
Klagesagen udsprang af et besøg, som 
Petrea Jørgensen i sommeren 1922 af
lagde hos Røddingboen Anders Thom
sen, som hun tidligere havde tjent hos. 
Under besøget fortalte hun, at forstan
derinden på Sabroes Børnehjem behand
lede hende godt, men at hun ikke brød 
sig om frk. Guilliams behandling af bør
nene.

Den 1. oktober 1922 fratrådte Petrea 
Jørgensen som nævnt sin plads på bøme- 
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hjemmet, og dagen efter kom hun igen i 
tjeneste hos Anders Thomsen. Det vare
de ikke længe, før samtalen igen kom til 
at dreje sig om børnehjemmet. Petrea 
Jørgensen berettede nu detaljeret om, 
hvordan frk. Guilliam ved flere lejlighe
der havde forgrebet sig på børnene, og 
oplysningerne var så foruroligende, at 
Anders Thomsen fandt det nødvendigt at 
gøre noget.

Han henvendte sig til en anden Rød- 
dingbo, bager P. Schmidt, og de beslutte
de sammen at opsøge formanden for 
børnehjemmet for at delagtiggøre ham i 
deres viden. Beslutningen førte de ud i 
livet den 6. oktober, hvor de graverende 
udsagn fra Petrea Jørgensen blev fore
lagt H.P. Hansen. Han slog imidlertid det 
hele hen og forsikrede Røddingboerne 
om, at alt på børnehjemmet var i den 
skønneste orden. Der var intet som helst 
at bekymre sig om.

Anders Thomsen og bager P. Schmidt, 
som begge fæstede lid til Petrea Jør
gensens udtalelser, lod sig ikke slå til 
tåls hermed. De bad indtrængende H.P. 
Hansen om at undersøge klagerne, hvil
ket han dog helt og aldeles afviste. Han 
lod i stedet nogle mindre pæne ord om 
Petrea Jørgensen falde og opfordrede 
Røddingboeme til at gå til politiet, hvis 
de var så forhippede på at få undersøgt 
sagen.

Dagen efter fik H.P. Hansen igen 
besøg fra Rødding. Denne gang af Pe
trea Jørgensens forældre, men heller 
ikke de formåede at overbevise H.P. 
Hansen om nødvendigheden af en 
undersøgelse. De blev tværtimod afvist 
ret så håndfast.

For virkelig at forstå de dramatiske 
begivenheder, som denne tilsyneladende 
lille sag senere udløste, er det vigtigt at 
notere sig, at både bager P. Schmidt og 
Petrea Jørgensens forældre, Johanne og 
S.P. Jørgensen, var H.P. Hansens parti
fæller, - medlemmer af den lokale parti
forening i Rødding. Trods et større 
detektivarbejde har det ikke været 
muligt med sikkerhed at fastslå Anders 
Thomsens politiske ståsted, men alt 
tyder på, at også han på dette tidspunkt 
var socialdemokrat. Mere tvivlsomt er 
det, om han også var medlem af partiet.

Når de fire Røddingboere valgte at 
henvende sig privat til H.P. Hansen, har 
der utvivlsomt været politiske hensyn 
inde i billedet. En offentliggørelse af 
klager over forholdene på Sabroes Bør
nehjem ville være et hårdt slag for Soci
aldemokratiet. Røddingboeme var derfor 
opsatte på at få løst problemerne »inden 
for hjemmets fire vægge.« Dette umulig
gjorde H.P. Hansen, som siden bitterligt 
kom til at fortryde, at han ikke tog hen
vendelsen fra partifællerne i Rødding 
alvorligt.

H.P. Hansen
At H.P. Hansen ikke var en »hr. Hvem- 
somhelst«, er vel allerede fremgået af 
det foregående. Udover at være byråds
medlem var han tillige folketingsmand, 
valgt i Mariagerkredsen, og redaktør af 
Skive Socialdemokrat. H.P. Hansen var 
således én af de helt centrale skikkelser i 
den lille købsstad.

Hans løbebane havde hidtil været 
snirklet og præget af konflikter og skan
daler. Hans Peter Hansen blev født den
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Bager P. Schmidt var i en periode medlem af bestyrelsen for Socialdemokratiet i Skivekredsen. 
Kredsbestyrelsen blev fotograferet i 1935, og på billedet ses bager P. Schmidt siddende længst 
til højre. I midten af billedet ses redaktør Nørhave Nielsen, og længst til venstre sidder Jens 
Madsen. Stående ses fra venstre Chr. Bysted og Chr. Ludvigsen. Også i det lokale sogneråd og 
i amtsrådet fik bager P. Schmidt afprøvet sine politiske evner.

24. juni 1864 i St. Jørgensbjerg ved Ros
kilde. Faderen var arbejdsmand, og alle
rede som otte-årig blev den lille Hans 
Peter sendt ud for at tjene som hyrde
dreng. Fra 1883-87 uddannede han sig 
som beslagsmed og blev snart inddraget 
i fagligt arbejde indenfor Grovsmedenes 
Fagforening i København. Han var i 
øvrigt medstifter af denne.

Stridbar og utrættelig kastede han sig 
ud i arbejdet med at få organiseret sme
dene i Danmark. Det medførte anstren
gende rejser rundt i landet. Pengene var 

særdeles små, og i lange perioder levede 
han stort set af havregrød og måtte tage 
til takke med et beskedent logi hos kam
merater i de byer, han besøgte. Det var 
dog langtfra alle steder, han var velkom
men. Mange af datidens arbejdere havde 
svært ved at fatte, at en stærk fagbe
vægelse virkelig var istand til at forbedre 
arbejderstandens usle levevilkår.

H.P. Hansen var en meget dygtig agi
tator, og hans flid bar frugt. I fagforenin
gen stod der ikke uden grund respekt om 
hans arbejde. I 1890 blev han formand 
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for Grovsmedenes Fagforening i Køben
havn, og bare to år senere valgtes han, 
som kun 28-årig, til formand for Dansk 
Smede- og Maskinarbejderforbund. Ar
bejdsgiverne fandt snart ud af, at de med 
den nye smedeformand havde fået en 
vanskelig modstander. At det imidlertid 
dengang ikke var omkostningsfrit at 
være aktiv i fagbevægelsen, fik H.P. 
Hansen at føle i 1892, da han blev afske
diget fra Statsbanerne, fordi han havde 
talt ved et socialdemokratisk møde. H.P. 
Hansens faglige karriere kulminerede i 
1898, da han den 3. januar indvalgtes i 
repræsentantskabet for den nystiftede 
organisation, De samvirkende Fagfor
bund. Her fik han i øvrigt få uger senere 
sæde i forretningsudvalget.

H.P. Hansens utålmodige og stridbare 
sind var til tider belastende for samarbej
det i fagforbundet. Kammeraterne havde 
svært ved at følge med i formandens 
tempo, og hans egenrådighed i visse 
situationer gjorde ikke det hele nemme
re.

I 1898 blev samarbejdsproblemerne så 
store, at H.P. Hansen om efteråret valgte 
at trække sig fra sine formandsposter i 
fagbevægelsen. 11913 blev der i forbin
delse med Dansk Smede- og Maskinar
bejderforbunds 25 års jubilæum udgivet 
et festskrift, hvori H.P. Hansen skrev om 
sin formandstid. Han redegjorde her 
ærligt for de forhold, der var baggrund 
for hans nedlæggelse af formandshver
vet:

»Sliddet i disse år var for mig så legemligt 
ødelæggende, at jeg næsten ingen enkelthe
der erindrer. Min hjerne arbejdede under et 
sådant højtryk af anspændelse, at jeg knap 

var til at være ved siden af. Jeg havde i som
meren 98 en følelse af, at dersom alle mine 
gode venner og trofaste arbejdsfæller i 
hovedbestyrelsen, dem, som jeg gennem en 
række af år havde delt ondt og godt med, en 
aftenstund rejste sig fra det grønne arbejds
bord og som med én mund sagde: Nu skal vi 
sige dig noget, H.P. Vi holder meget af dig, 
og vi anerkender din iver og din heldige hånd 
til at lægge planer og føre dem igennem, men 
du må opføre dig, så vi kan være i stue sam
men med dig, - så ville de have ret. Derfor 
besluttede jeg at gå min vej, før andre sagde 
til mig, at det var det bedste, jeg kunne gøre. 
Den beslutning, jeg da tog, har jeg aldrig for
trudt.«

Kort tid efter, at H.P. Hansen havde ned
lagt sine faglige hverv, fik han af sit par
ti, Socialdemokratiet, tilbudt stillingen 
som lokalredaktør af Fyns Socialdemo
krat i Svendborg. Han slog til, tiltrådte 
den 1. november 1898, og tog med sin 
sædvanlige ildhu fat på det nye job, hvor 
én af de væsentligste opgaver gik ud på 
at skaffe flere abonnenter til den lille 
avis. H.P. Hansen viste sig at være i 
besiddelse af store evner som journalist 
med tæft for, hvad der kunne interessere 
læserskaren. Det stridbare sind slog selv
følgelig også igennem i avisspalterne, og 
H.P. Hansens artikler var som oftest 
stærkt provokerende og debatskabende. 
En partikammerat karakteriserede ham 
engang som »den fødte journalist, der 
havde en fin næse for brugeligt stof,« og 
som i journalistikken virkede »i overens
stemmelse med sit egentlige fag, med 
forhammer og grovfil.«

Fra den 2. december 1901 udkom 
Fyns Socialdemokrat som en aflægger
avis i Svendborg. Den udkom under 
navnet Svenborg Amts Socialdemokrat,
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H.P. Hcmsen i sine velmagtsdage, - en intelli
gent og flittig ildsjæl, som satte sig markante 
spor, hvor han virkede: i fagbevægelsen, i det 
politiske liv og indenfor bladverdenen.

og med H.P. Hansen som redaktør fik 
den hurtigt vind i sejlene. I 1901 var 
oplaget på 400 eksemplarer, men det var 
bare fem år senere øget til 1100.

I Svendborg gik H.P. Hansen aktivt 
ind i partipolitik, hvilket bl.a. medførte, 
at han i 1900 indvalgtes i Svendborg 
byråd. Også her fik man snart respekt for 
den begavede og stridbare mand, som 
man ikke uden videre løb om hjørner 
med.

Et par skandaler satte punktum for 
karrieren i Svendborg. Den første blev 
udløst af en politisk modstanders be

skyldninger om, at H.P. Hansen var 
trængt ind i byens kommunale badean
stalts kvindeafdeling. Beskyldningerne 
resulterede i et slagsmål på åben gade, 
hvor H.P. Hansen gav sin politiske mod
stander en solid afklapsning. Kort tid 
efter var H.P. Hansen igen involveret i 
en batalje i en af byens gader, hvor han 
modtog en knaldende lussing fra redakti
onssekretæren ved byens venstreblad.

Tilværelsen i Svendborg var efter
hånden blevet for broget, og i 1905 flyt
tede H.P. Hansen, tilskyndet af partiet, til 
Ålborg, hvor han den 1. april tiltrådte 
som redaktør ved Nordjyllands Socialde
mokrat. Selv om H.P. Hansen så at sige 
tvunget af omstændighederne måtte for
lade Svendborg, så var ansættelsen i Ål
borg faktisk et trin opad i karrieren.

H.P. Hansen havde store visioner med 
hensyn til sin nye avis, og hans tiltrædel
seserklæring, »Tænk - og bliv socialde
mokrat«, indvarslede en ny æra for det 
nordjyske arbejderblad. Allerede den 22. 
juli det samme år kunne man ved bladets 
repræsentantskabsmøde registrere en 
pæn fremgang i annonceindtægter og 
antallet af abonnenter. Fremgangen fort
satte, og i september var antallet af 
abonnenter steget med 500 siden H.P. 
Hansens tiltræden den 1. april. Og år for 
år øgedes oplaget. I 1906 var det på 
3900, og i 1910 havde man nået de 
5000. Disse tal taler deres tydelige sprog 
om H.P. Hansens evner som bladmand. 
Fra 1906 havde avisen i øvrigt fået 
aflæggere i Hjørring, Frederikshavn og 
Brønderslev.

Men heller ikke i Ålborg undgik H.P. 
Hansen at blive midtpunkt i en skandale, 
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der - lige som bataljerne i Svendborg - 
fandt vej til spalterne i de fleste af lan
dets aviser. Han blev i sommeren 1905 
beskyldt for at have spyttet på en kvin
delig strejkebryder, hvis arbejdsgiver 
fluks satte en advokat på sagen. Det 
vides i dag ikke med bestemthed, om det 
virkelig var H.P. Hansen, der spyttede på 
strejkebryderen, - eller om der i det hele 
taget blev spyttet. Når man betænker 
H.P. Hansens temperament, er det dog 
slet ikke usandsynligt, at han i kampens 
hede har forløbet sig på denne måde. I 
hvert fald blev han idømt en bøde, som 
de lokale arbejdere imidlertid straks til
bød at betale. Hvad der end skete den 
pågældende sommerdag, så sikrede det 
under alle omstændigheder H.P. Hansen 
stor sympati blandt byens arbejdere.

Spytteaffæren har den ekstra krølle, at 
folketingsmand Peter Sabroe, valgt i 
Århuskredsen, forsøgte at komme sin 
betrængte partifælle til undsætning. Sa
broe opsøgte både den kvindelige strej
kebryder og et vidne, - sandsynligvis i et 
forsøg på at få anmeldelsen trukket tilba
ge. Udover bøden fik sagen i øvrigt 
ingen konsekvenser for den iltre redak
tør, der dog resten af sin Ålborg-tid måt
te leve med øgenavnet »Spytte-Hansen«.

Ret hurtigt efter sin tiltræden i Ålborg 
kunne H.P. Hansen konstatere, at der var 
store samarbejdsproblemer på Nordjyl
lands Socialdemokrat. De var i første 
række skabt af avisens bogtrykker, 
Leander Nielsen, som udover at være 
selvstændig erhvervsmand også var 
socialdemokrat og medlem af Ålborg 
byråd. Som arbejdsgiver var Leander 
Nielsen en hård hund, der kunne optræ

de særdeles bøs og bidsk, når tingene 
ikke gik helt efter hans hovede.

Man havde sikkert i Ålborg forventet, 
at H.P. Hansen med sin stærke personlig
hed ville være i stand til at neddæmpe 
bogtrykkerens uheldige indvirken på 
arbejdsklimaet. H.P. Hansen satte da 
også hårdt mod hårdt, og det kom så 
vidt, at han i avisen omhyggeligt undlod 
at omtale det arbejde, der af Leander 
Nielsen blev udført i byrådet. Proble
merne blev ikke mindre, da én af journa
listerne på redaktionen, Aage Ri is Flor, 
tog parti for Leander Nielsen og forsøgte 
at få ham stærkt placeret i sine artikler 
om byrådsarbejdet. Aage Riis Flor, som 
i øvrigt også selv sad i byrådet, fik nu 
heller ikke noget ud af anstrengelserne. 
H.P. Hansen nægtede simpelthen at opta
ge det byrådsstof, som Aage Riis Flor 
leverede.

H.P. Hansens gøren brug af »forham
mer og grovfil« var dog ikke tilstrække
ligt til at løse problemerne på avisen. 
Sagen var blevet en gordisk knude, som 
kun kunne løses, hvis én af hovedperso
nerne trak sig tilbage fra valpladsen. At 
det så i sidste ende blev H.P. Hansen, der 
måtte fortrække, kan synes uretfærdigt, 
da han jo ikke var årsag til samarbejds
problemerne.

Problemerne blev løst i 1910 ved en 
byttehandel, der indebar, at Skive-redak
tøren Gerhard Nielsen overtog redaktør
stolen i Ålborg, mens H.P. Hansen blev 
førstemand på Skive Socialdemokrat. 
Her sad han nu i sin tredje redaktørstol, 
og de foregående års turbulens havde 
ikke dæmpet hverken fliden eller tempe
ramentet. Med sin skarpe pen skrev han 
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energisk om stort og småt i Skive, og de 
ofte provokerende indlæg i Skive Social
demokrat skaffede ham såvel venner 
som fjender.

I Skive lykkedes det ikke H.P. Hansen 
at skabe rekordagtige resultater rent 
oplagsmæssigt, men det hang sammen 
med, at Skive Socialdemokrat allerede 
før hans tiltræden havde en stor læser
skare. Alligevel præsterede han i løbet af 
perioden 1910-20 at hæve oplaget fra 
600 til 800. Han hørte til dem, der tilsy
neladende overkommer det umulige, og 
fra 1913 passede han, udover avisen, 
også hvervene som både folketingsmand 
og byrådsmedlem.

Det er naturligvis svært at komme helt 
tæt på en forlængst afdød persons karak
ter og egenskaber, men forhåbentlig har 
dette lille biografiske afsnit givet et fin
gerpeg. H.P. Hansen var uden tvivl en 
meget sammensat natur med mange 
talenter. I sine ældre år viste han nye 
sider af sin personlighed gennem en 
række følsomme og velskrevne bogan
meldelser til den socialdemokratiske 
presse.

Som afslutning på dette lille biografi
ske rids bringes her et citat fra den 
nekrolog, der ved H.P. Hansens død i 
1936 stod at læse i Skive Venstreblad:

»Han brugte et voldsomt sprog mod politiske 
modstandere, både på talerstole og i sit blad. 
Det gælder ikke mindst hans redaktørtid i 
Skive. Men trods alt var der mange, der godt 
kunne lide ham personligt. Han vedblev at 
være den djærve smedesvend med det zünfti
ge humør. Hjertelaget var godt nok hos den
ne mand. Han var selv kommet fra livets 
skyggeside, og han sloges for de små i sam
fundet alle sine dage. Han kæmpede med 

grove våben, men det var for småfolk, han 
sloges.« (Skive Venstreblad d. 21/9 1936)

Klagerne går videre med sagen
Forståeligt nok var både Anders Thom
sen, bager Schmidt og Petrea Jørgensens 
forældre fortørnede over den totalt afvi
sende holdning, de var blevet mødt med 
af H.P. Hansen, og de var nu, mere end 
tidligere, opsatte på, at en undersøgelse 
af forholdene på børnehjemmet måtte 
gennemtrumfes.

Klagerne henvendte sig derfor til 
»Børnenes og de forurettedes værn i Jyl
land«, - en organisation under De Jydske 
Husmandsforeninger. Lederen af organi
sationen, P. Hermansen, Klejtrup, viste 
sig hurtigt interesseret i at gå videre med 
sagen. Han arrangerede et møde med 
Petrea Jørgensen og nedfældede sammen 
med hende en skriftlig klage omfattende 
10 punkter.

Det skal her indskydes, at også P. Her
mansen var medlem af Socialdemokrati
et, hvilket medførte, at sagen efter
hånden var ved at blive rigtig ubehagelig 
for socialdemokraterne, - både lokalt og 
på landsplan. Nævnes skal det også, at 
H.P. Hansen og P. Hermansen allerede 
før sagens fremkomst kendte lidt til hin
anden. H.P. Hansen havde flere gange 
været efter Hermansen, der så sent som i 
1918 havde været medlem af Det radika
le Venstre og nu var godt i gang med at 
gøre karriere indenfor Socialdemokrati
et. Efter H.P. Hansens mening var Her
mansen avanceret lidt vel hurtigt inden
for sit nye parti, og H.P. Hansen brød sig 
heller ikke om Hermansens rolle som en 
slags afløser for afdøde Peter Sabroe.
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Byrådet på udflugt i begyndelsen af 20'erne. Længst til venstre ses H.P. Hansen og som num
mer to fra højre Carl Hansen. Midt i billedet, i bageste række og uden hat, står dommerfuld
mægtig Hastrup, og lidt til højre for ham, med hvid vest, Hjalmar Kjems.

Omkring den 18. oktober 1922 sendte 
P. Hermansen 1 O-punkts klagen til for
manden for den socialdemokratiske rigs
dagsgruppe, Thorvald Stauning. I et led
sagende brev bad Hermansen rigsdags
gruppen medvirke til, at der dels blev sat 
en undersøgelse i gang og dels blev taget 
initiativer, der kunne forhindre en genta
gelse. Af brevet fremgik det endvidere, 
at Hermansen havde kontaktet rigsdags
gruppen, fordi H.P. Hansen var medlem 
af denne. Endelig pointerede Herman
sen, at sagen efter hans mening burde 
ordnes uden offentlighedens indblan
ding.

Den socialdemokratiske rigsdagsgrup
pes bestyrelse behandlede sagen på et 
møde den 20. oktober og havde bagefter 
en forhandling med H.P. Hansen. Denne 
tilbød straks at forelægge børnehjem

mets bestyrelse sagen og derefter iværk
sætte en undersøgelse.

Børnehjemmets bestyrelse behandlede 
klagen på et møde i Skive den 22. okto
ber. På mødet erkendte bestyrelsen, som 
omtalt i indledningen af denne artikel, at 
klagerne var delvis berettigede, og for at 
forebygge gentagelser besluttede besty
relsen at ansætte en uddannet medhjælp 
ved hjemmet og skærpe tilsynet med 
dette. Bestyrelsens beslutninger blev 
umiddelbart efter mødet tilstillet P. Her
mansen.

Dagen efter fandt så det tidligere 
omtalte lukkede byrådsmøde sted, hvor 
byrådet tog bestyrelsens redegørelse til 
efterretning. Der var tilsyneladende i 
byrådet enighed om, at en offentliggørel
se af detaljer vedrørende de 10 klage
punkter ville gøre mere skade end gavn, 
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og på mødet skete der det usædvanlige, 
at byrådet og repræsentanterne for de 
fire Skive-aviser enedes om, at offentlig
heden skulle oplyses om sagen via en 
kortfattet enslydende bekendtgørelse i 
samtlige fire aviser. Efter byrådsmødet 
samledes den lokale presses repræsen
tanter på Hotel Royal, hvor bekendt
gørelsen i fællesskab blev udfærdiget 
med Skive Folkeblads redaktør, Carl 
Hansen, som pennefører. Carl Hansen 
sad i øvrigt også i byrådet, hvor han 
repræsenterede Det radikale Venstre.

Den 24. oktober kunne skibonitterne 
så med undren læse, at alt ikke havde 
været, som det burde, på det børnehjem, 
der var rejst til minde om børnevennen 
Peter Sabroe.

Peter Sabroe
Det var ikke noget tilfælde, at Sabroes 
Børnehjem blev rejst i Skive. Peter Sa
broe fik tidligt tilknytning til den frem
spirende arbejderbevægelse på Skiveeg
nen, og han besøgte allerede i 1894 Ski
ve første gang. Socialdemokraterne i 
Skive bakkede trofast op om Peter Sa
broes forbitrede kamp for de svage i 
samfundet, og partifællerne i Skive var 
heller ikke bange for at yde af egen lom
me, når det kneb for Sabroe at betale de 
mange bøder, der tit kom ud af hans 
kompromisløse måde at gribe tingene an 
På.

Sabroe er mest kendt for sin indsats 
for at forbedre forholdene på børnehjem 
og opdragelsesanstalter i Danmark. Hans 
mest berømte sag er Hebronsagen, som 
blev rejst i sommeren 1907. Hebron var 
et indremissionsk pigehjem i Handbjerg.

Det fortæller en del om skibonitternes 
interesse for Sabroe og hans arbejde, at 
omkring 1000 mænd og kvinder den 10. 
august 1907 var forsamlet til møde i Ski
ve for at høre Sabroe redegøre for for
holdene på Hebron. På det velbesøgte 
møde blev der vedtaget en resolution, 
som bl.a. krævede brugen af hårdhænde
de straffemidler afskaffet på hjem for 
forsømte og fattige piger. I et referat af 
mødet karakteriserede Carl Hansen, Ski
ve Folkeblad, Sabroe som »alkoholist og 
næppe fuld normal i sjælelig henseen
de.«

Efter Sabroes tragiske død ved en tog
ulykke i Bramminge sommeren 1913 var 
mange socialdemokrater landet over op
satte på at sætte børnevennen et varigt 
minde. At det i sidste ende blev et bør
nehjem i Skive må i første række tilskri
ves Peter Sabroes enke, Thyra Sabroe, 
og Sabroes gode ven og kampfælle, H.P. 
Hansen. Det siger sig selv, at det nye 
børnehjem skulle drives i Sabroes ånd til 
glæde for de børn, som her fik et hjem. 
At det kun to år gamle børnehjem nu 
havde givet anledning til en klagesag var 
selvsagt ubehageligt, - ikke blot for bør
nehjemmet og dets bestyrelse, men også 
for Socialdemokratiet og for arbejderbe
vægelsen i det hele taget.

Sagen slipper ud i offentligheden
Det fromme håb om, at det ville lykkes 
at lægge låg på sagen, blev ret hurtigt 
gjort til skamme. Den enslydende be
kendtgørelse i Skive-aviserne forårsage
de øjeblikkelig en del uro i den lokale 
socialdemokratiske partiforening, og 
partiets fællesudvalg besluttede at ind
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kalde til et møde på Hotel Royal den 28. 
oktober. Her gennemgik H.P. Hansen 
den pinlige sag, men det lykkedes ham 
ikke at få fællesudvalget til at bakke op 
om den løsning på problemerne, som 
børnehjemmets bestyrelse havde fore
slået, - og som byrådet på det lukkede 
møde havde sagt godt for. Fællesudval
get forlangte forstanderinden fjernet fra 
hjemmet, og allerede dagen efter modtog 
børnehjemmets bestyrelse fra frk. Guil- 
liam en anmodning om at måtte fratræde 
stillingen som forstanderinde.

Den 30. oktober fik skibonitterne de 
første oplysninger om, hvad der egentlig 
var foregået. Det skete i en artikel i Ski
ve Folkeblad, som bl.a. skrev:

»Den offentlige mening er blevet opskræmt. 
Det er konstateret, at frøken Guilliam har til
delt flere af børnene legemlig straf, hvilket 
for øvrigt billiges af børnehjemmets formand 
hr. H.P. Hansen. Desuden har hun anvendt 
visse straffeformer (koldt bad, sengeleje 
etc.), som ikke billiges fra nogen side.«

I slutningen af artiklen, der uden tvivl 
var skrevet af Carl Hansen, konstateres 
det, at det muligvis kan

»tilfredsstille den offentlige mening, at frk. 
Guilliam forlader Sabroes Børnehjem, men 
det ville være en utilgivelig fejl at slå sig til 
ro hermed. Det drejer sig om mere end et 
personskifte kan råde bod på. De kommende 
forhandlinger vil vise, om børnehjemmets 
bestyrelse har øje for, hvor tampen brænder.«

Selv om det ikke siges direkte, var der 
vist ingen tvivl om, at det var H.P. Han
sens skalp, Carl Hansen nu gik efter. De 
to Skive-redaktører havde gennem årene 
utallige gange været i totterne på hinan
den, - både i avisspalterne og i byrådet. 

Konfrontationerne var så heftige, at det 
flere gange gav genlyd i aviserne landet 
over. Et godt eksempel er det såkaldte 
»borgmestermord« i Skive i 1916, som 
er beskrevet i »Skivebogen 1990«.

Men også en anden var ude efter H.P. 
Hansens skalp. Som tidligere nævnt var 
P. Hermansen indstillet på at ordne bør
nehjemssagen i mindelighed, såfremt en 
undersøgelse blev sat iværk. Men nu 
havde han tilsyneladende skiftet mening, 
for den 4. november fik Thorvald Stau- 
ning igen brev fra lederen af »Børnenes 
og de forurettedes værn«. Af brevet 
fremgik det, at P. Hermansen nu stillede 
krav om, at H.P. Hansen skulle nedlægge 
sit hverv som formand for børnehjem
met. I modsat fald ville Hermansen se 
sig nødsaget til at gøre brug af den viden 
og de materialer, han var i besiddelse af!

Noget tyder på, uden at det dog kan 
bevises udfra de foreliggende kilder, at 
Carl Hansen og P. Hermansen allerede 
på dette tidspunkt havde kontakt med 
hinanden og nu gjorde fælles front mod 
H.P. Hansen i et personligt opgør, hvor 
børnehjemssagen kunne bruges som 
våben. En særpræget alliance på tværs af 
partiskellene!

Stauning har sikkert været irriteret 
over det nye brev fra P. Hermansen i en 
sag, som tilsyneladende var afsluttet. 
Kort tid efter forelagde Stauning det nye 
udspil for rigsdagsgruppens bestyrelse, 
som besluttede at indhente yderligere 
oplysninger i børnehjemssagen og kon
ferere med H.P. Hansen.

Rigsdagsgruppen nåede dog ikke at 
færdigbehandle P. Hermansens nye 
udspil. Til alles overraskelse skete der 
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nemlig det, at P. Hermansen den 15. 
november på De jyske Husmandsfore
ningers sendemandsmøde i Århus detal
jeret gennemgik 1 O-punkts klagen og 
stillede krav om, at H.P. Hansen blev 
fjernet fra posten som formand for Sa- 
broes Børnehjem.

Efter sendemandsmødet gik den kon
servative Skive Avis ind i debatten på 
H.P. Hansens side i en artikel med over
skriften »H.P. Hansen og børnehjem
met«. Heri hedder det bl.a.:

»Vi vil ikke regne hylet fra Århus for andet, 
end hvad det er: En stræbers øredøvende råb 
for at blive hørt og bemærket, og vi vil ikke 
anbefale, at H.P. Hansen detroniseres fra 
bestyrelsens formandspost; har han på denne 
virket lidt for despotisk, kan forholdet vel 
rettes.« (Skive Avis d. 17/11 1922)

Petrea Jørgensens klage
Det vil her føre for vidt at behandle 
samtlige klagepunkter udførligt. Vi vil 
nøjes med de fire første, der også hører 
til de mest graverende. Klageskrivelsen, 
som jo var udformet af P. Hermansen 
efter en samtale med Petrea Jørgensen, 
bar overskriften »Forfærdende børne
mishandlinger på Sabroes Børnehjem i 
Skive«.

»1. Drengen Willy er fra København og er 
fem år gammel, har dårlige øjne nærmest 
stammende fra sygdommen syfilis, havde en 
dag ikke opført sig pænt på WC. Forstander
inden frk. Guilliam, som tidligere har været 
på Himmelbjerggården og andre lignende 
steder, tog drengen og trak ham af benklæ
derne, tvang hans hoved ind mellem sine 
knæ, og med et halvt tomme tykt spanskrør 
slog hun nu barnet ned ad bagen og benene, 
så længe hun orkede og med al sin kraft. Det 

var grusomt, som barnet skreg. Da pigerne 
om aftenen skulle lægge ham i seng, havde 
han store blå og gule striber ned ad bagen og 
benene, også hænderne var forfærdeligt til
redte af slag, fordi han med disse havde søgt 
at værge sig for slagene.
To mænd bad børnehjemmets formand, fol
ketingsmand H.P. Hansen, Skive, om at skri
de ind mod mishandlingerne og fremkom 
blandt andre anklager også med den mis
handling, ovennævnte dreng havde været 
genstand for. Formanden fremkom da med 
følgende udtalelse: »Jeg har givet ordre til, at 
hvis Willy igen forser sig på samme måde, at 
forstanderinden da trækker ham af bukserne 
og prygler ham med et spanskrør eller et ris, 
således at han ikke kan sidde på enden de 
første otte dage efter, men lægges i seng til 
han kommer sig.« I øvrigt udtalte hr. Hansen, 
at drengen er abnorm.
2. En dag den lille tre år gamle Ruth ikke 
kunne eller ville spise kærnevælling, trak for
standerinden hende af benklæderne og slog 
hende med hånden i enden alt, hvad hun kun
ne, derefter lagde hun hende på køkkenbor
det og slog hende flere gange med knyttet 
hånd i hovedet. Derefter kom hun op i bade
karret, hvor hun fik koldt vand hældt ned 
over sig.
3. En dag det mindste hold børn, de der er 5- 
6 år, ikke efter forstanderindens mening hur
tigt nok blev færdige med at spise, tog hun et 
kosteskaft og svang det, så det suste i luften 
og slog med al sin kraft med dette børnene i 
ansigtet, særligt over munden, så blodet flød 
ud af munden på flere af børnene.
4. En dag havde den 11 år gamle Eva ikke 
redt sit hår godt nok. Forstanderinden tog 
hende da i håret og svang hende rundt i stu
en, til sidst faldt hun mod gulvet og skreg da 
voldsomt af smerte.« (Sabroes Børnehjems 
protokol, 9/11 1918-18/11 1925)

Af de øvrige klagepunkter fremgik det, 
at frk. Guilliam havde knebet den før
nævnte Eva indvendigt i munden, så blo
det flød, - havde tvunget den otteårige 
Inger til at spise to store portioner ølle
brød med store klumper i og samtidig
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Fotografi taget i 1920 i forbindelse med åbningen af Sabroes Børnehjem. På gulvet sidder den 
lille Svend Åge. Han blev uforskyldt inddraget i de begivenheder, der er baggrunden for denne 
artikel.

truet hende med, at hun, såfremt hun 
kastede op, skulle komme til at spise 
yderligere to tykke stykker rugbrød, - 
havde banket den samme Inger, så det 
halve af hendes ansigt var blevet helt 
sortblå derved, og havde revet en tot hår 
af hendes hoved, så der var fremkommet 
en bar plet på størrelse med et hønseæg, 
- havde puttet tre piger i badekarret og 
overhældt dem med op til 10 spande 
koldt vand, fordi de ikke ville spise op, - 
og havde nægtet den 10 årige Åge mad 
et helt døgn, fordi han havde stjålet 
æbler.

Dommerfuldmægtig 
Hastrups afhøringer
Som nævnt tidligere foretog værgerådets 
formand, dommerfuldmægtig Hastrup, 
afhøringer af Petrea Jørgensen, frk. 
Guilliam samt to piger, der også havde 
tjent på børnehjemmet. Med hensyn til 
de fire første klagepunkter, bragte 
afhøringerne følgende for dagen:

Punkt 1: Petrea Jørgensen havde ikke 
noget at ændre eller tilføje til dette 
punkt. Hun havde med egne øjne set 
afstraffelsen af Willy. Hun havde i øvrigt 
ikke ved andre lejligheder set frk. Guil- 
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1 iam slå drengen. Den anden tjenestepige 
på hjemmet, Anna, fortalte, at hun sam
me dags aften havde set 7-8 røde striber 
efter spanskrørsslag på Willys bagdel og 
lår.

Forstanderinden indrømmede, at hun 
havde givet Willy prygl med et spansk
rør, som i øvrigt viste sig at være en gan
ske tynd blomsterpind af bambus. Efter 
hendes udsagn havde Willy haft bukser 
på under afstraffelsen, og hun mente 
ikke at have givet ham mere end 2-3 
slag. Drengen blev straffet, dels fordi 
han havde svinet til på toilettet, og dels 
fordi han havde lokket en lille pige med 
derind og havde trukket bukserne af hen
de. Det var især det sidste forhold, som 
havde udløst afstraffelsen.

Som det fremgår af klagen, kunne H.P. 
Hansen godt i visse tilfælde acceptere 
legemlig revselse af børnene på børne
hjemmet. Det bekræftes af en udtalelse 
på et byrådsmøde, hvor H.P. Hansen 
vedrørende afstraffelsen af Willy bl.a. 
sagde:

»Det var os ikke klart, om drengens unoder 
stammede fra det slette selskab i københavn
ske baggårde eller fra sygelig perversitet. I 
første tilfælde måtte en god dragt prygl være 
probat, men i sidste fald bliver det vel nød
vendigt at sende drengen til en abnorman
stalt.« (Skive Folkeblad d. 16/11 1922)

Det står fast, at Peter Sabroe var en 
absolut modstander af fysisk afstraffelse 
af børn, og det gav H.P. Hansens mod
standere et godt angrebspunkt, at han 
ikke på dette ene område var i samklang 
med sin gamle kampfælle. Dette mod
sætningsforhold kom også til udtryk i 

børnehjemmets bestyrelse, hvor Sabroes 
enke, Thyra Sabroe, sad. Hun var, som 
sin mand, modstander af fysisk afstraf
felse.

Det kan i dag virke uforståeligt, at 
fysisk afstraffelse kunne finde sted på et 
hjem, der var rejst til minde om Peter 
Sabroe, men fysisk revselse var på den 
tid et opdragelsesmiddel, som var accep
teret af langt de fleste. Ifølge lovgivnin
gen var børnene underkastet »hustugt«, - 
i hjemmene af forældrene og på børne
hjemmene af forstanderne. Revselsesret
ten var kun begrænset af straffelovens § 
2-02, der fastsatte straf for den, som 
»mishandler sine egne eller andres til 
ham betroede børn.« Domstolene regne
de ikke fysisk afstraffelse for mishand
ling, med mindre børnene tog varig ska
de heraf. H.P. Hansen havde altså helt 
klart loven på sin side.

Punkt 2: Petrea Jørgensen havde ikke 
selv set afstraffelsen af Ruth. Hun var 
blevet oplyst om den af tjenestepigen 
Anna, der til Hastrup forklarede, at Ruth 
som anført i klagen blev straffet, fordi 
hun ikke ville spise. Frk. Guilliam havde 
slået Ruth i ansigtet, så den lille pige fik 
næseblod. Anna føjede til, at Ruth var 
meget stædig og ofte nægtede at spise.

Frk. Guilliam nægtede at have slået 
Ruth med knyttet hånd. Hun havde højst 
tjattet til hende, og pigen havde ikke 
blødt. Ruth var kommet i badekarret, 
fordi hun var snavset til af maden, og 
vandet, hun fik hældt over sig, var tem
pereret.

Punkt 3: Petrea Jørgensen oplyste, at 
hun selv havde set, hvordan forstander
inden tog et kosteskaft og stødte efter 
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børnene med det. Et par af børnene var 
blevet ramt på munden, så læberne var 
ophovnede. Frk. Guilliam benægtede på 
det bestemteste at have slået børnene 
med et kosteskaft. Hun havde måske 
spøgende truet børnene med et koste
skaft, men uden at ramme nogen.

Punkt 4: Som det allerede er fremgået, 
var den af P. Hermansen nedskrevne kla
ge ikke helt i overensstemmelse med 
kendsgerningerne. Det gælder også dette 
klagepunkt. Petrea Jørgensen fortalte 
Hastrup, at Eva faktisk ikke var blevet 
svinget rundt i sit hår. Hun var blevet 
trukket i håret og var bagefter faldet 
skrigende omkuld. Petrea Jørgensen 
havde selv overværet situationen. Frk. 
Guilliam forklarede, at hun havde rusket 
pigen i håret, uden at Eva dog var faldet 
eller havde beklaget sig.

Også med hensyn til de resterende 
seks klagepunkter viste Hermansens 
fremstilling af sagen sig ikke helt i over
ensstemmelse med, hvad der virkelig var 
foregået. Af de resterende eksempler på 
overgreb på børnene havde Petrea Jør
gensen i øvrigt kun været vidne til de to. 
Oplysninger om de øvrige var meddelt 
hende dels af børnene selv og dels af en 
besøgende på hjemmet.

Petrea Jørgensen fortalte under for
høret, at hun ofte selv havde følt sig 
trykket af den mangel på frihed og frej
dighed, der kendetegnede de større børn. 
Hun havde i almindelighed følt, at de 
større børn var bange for frk. Guilliam. 
Petrea Jørgensen havde derimod ikke 
noget at udsætte på forstanderindens 
behandling af de mindre børn, som 
elskede deres plejemor.

Tjenestepigen Anna var generelt af 
den opfattelse, at forstanderinden for 
ofte slog børnene. Anna havde kun sjæl
dent selv set det, men havde ofte set bør
nene græde.

Mere positive var udsagnene fra tjene
stepigen Tine, som var ansat på børne
hjemmet fra d. 1/1 1920 til d. 1/1 1921. 
Hun havde aldrig oplevet, at frk. Guil
liam havde været direkte ond mod bør
nene. Hvis børnene havde været uartige, 
fik de altid en advarsel af forstanderin
den. Hjalp det ikke, fik det uartige barn 
en endefuld og blev lagt i seng. Tine 
havde aldrig set forstanderinden afstraffe 
børnene med spanskrør. Det var Tines 
indtryk, at børnene godt kunne lide frk. 
Guilliam, og at denne kun straffede bør
nene, når det virkelig var nødvendigt.

Da frk. Guilliam i 1919, 40 år gam
mel, blev ansat som det nye børnehjems 
leder, var det bl.a. på baggrund af nogle 
meget fine anbefalinger, der - som det 
ofte ses - lovede mere, end de kunne 
holde. Hvis børnehjemmets bestyrelse 
havde været mere omhyggelig og f.eks. 
havde indhentet supplerende oplysninger 
fra frk. Guilliams tidligere arbejdsplad
ser, så var hun sandsynligvis aldrig ble
vet leder af hjemmet.

På det tidspunkt, hvor klagesagen duk
kede op, var der på børnehjemmet 27 
børn, hvoraf flere var vanskelige. Børne
ne blev passet af forstanderinden assiste
ret af en ung uuddannet pige. Det var i 
det lange løb en for krævende opgave 
for frk. Guilliam, der ikke var særlig 
psykisk robust. Da problemerne med de 
større børn efterhånden voksede hende 
over hovedet, greb hun i sin afmagt til 
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afstraffelsesmetoder, som ikke kunne 
accepteres.

H.P. Hansen svarer igen 
på P. Hermansens angreb
Foranlediget af en henvendelse fra Ber- 
lingske Tidende i anledning af P. Her
mansens udtalelser på sendemandsmødet 
i Århus udsendte H. P. Hansen en pres
semeddelelse, der den 16. november 
bl.a. kunne læses i Skive Avis. I presse
meddelelsen oplyste H.P. Hansen, at det 
var børnehjemsbestyrelsens opfattelse, at 
der på hjemmet var foregået ting, som 
absolut ikke måtte foregå på et børne
hjem, men at bestyrelsen ikke ville 
betegne det passerede som mishandlin
ger. H.P. Hansen oplyste videre, at hver
ken bestyrelsen, byrådet eller Socialde
mokratiet havde ytret ønske om, at han 
skulle nedlægge formandshvervet.

Hermansen havde på sendemandsmø
det også angrebet H.P. Hansen for at 
dække over forstanderinden. Det fik føl
gende kommentar i pressemeddelelsen:

»At jeg skulle have dækket forstanderinden 
under forhørene, er noget nonsens. Værgerå
dets formand, dommerfuldm. Hastrup, afhør
te såvel hende som alle andre på den måde, 
som han fandt rigtig. Jeg fandt misbilligelsen 
berettiget og nødvendig, men ikke afskedi
gelsen. «

H.P. Hansen gav også i pressemeddelel
sen udtryk for, at Hermansens angreb 
næppe skyldtes ædle motiver, men først 
og fremmest var foranlediget af, at H.P. 
Hansen flere gange havde søgt at stille 
sig i vejen for Hermansens alt for hurti
ge avancement indenfor Socialdemokra-

(gn Reformator.

Karikaturtegning af H.P. Hansen bragt i Ski
ve Folkeblad d. 14/9 1915. Hvem tegneren 
var, vides ikke.

tiet. Og H.P. Hansen afrundede presse
meddelelsen med endnu et spark til P. 
Hermansen:

»I sin egenskab af talsmand for børnene og 
de forurettede har såvel Socialdemokratisk 
Forbund som husmændene hjulpet ham med 
kontante penge. Sidste gang, han skulle gøre 
regnskab overfor husmændenes sendemands
møde, gik det ikke så godt. Når han nu går 
løs på Sabroes Børnehjem og mig, er det for
mentlig fordi han har villet vise de jyske hus- 
mænd, at han virkelig udretter noget.«

H.P. Hansen havde også fået tid til at 
skrive et brev til Petrea Jørgensens far, 
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S.R Jørgensen, Rødding. I brevet gav 
H.P. Hansen far og datter en uforbehol
den undskyldning for de hårde ord, der 
var faldet ved klagesagens fremkomst.

Statens tilsynsførende besøger Skive 
Statens tilsynsførende med børnehjem
mene, forstander Eskesen, Birkerød, til
bragte i slutningen af november et par 
dage i Skive for at indsamle materiale 
om børnehjemssagen til en indberetning 
til ministeriet. Under besøget blev Eske
sen interviewet af redaktør C. Herdahl, 
Skive Avis, som bragte interviewet den 
20. november 1922.

Eskesen kalder heri klagen fra P. Her- 
mansen for »i allerhøjeste grad overdre
vet.« Han slår fast, at der aldrig har 
været anvendt spanskrør på børnehjem
met og fortsætter:

»Nej, det, der er tale om, er, at en 5-års dreng 
er straffet med en blomsterpind af tykkelse 
som et tækkerør, og det uden på benklæder
ne.«

Eskesen fortæller videre i interviewet, at 
kredslægen havde haft samtlige børn på 
hjemmet afklædt til undersøgelse og vej
ning den 15 . september og den 13. okto
ber, - altså før sagen kom frem. Kreds
lægen havde ikke ved disse undersøgel
ser fundet tegn på mishandling, - ja end 
ikke den mindste plet havde han fundet 
på børnene. Eskesen sammenfatter der
næst sin opfattelse af sagen således:

»Jeg vil understrege, at jeg ikke forsvarer 
hendes måde at straffe på; jeg vil nærmest 
kalde den pjanket, men egentlig mishandling 

foreligger ikke. Mit indtryk er, at hun ikke 
har haft den fornødne evne til at opdrage 
større børn og holde disciplin blandt dem; det 
har iøvrigt stadig været mit indtryk, når jeg 
har været her på mit årlige besøg, at hendes 
evner bristede i den henseende. Dog, da jeg 
var her i august, syntes jeg, at det så bedre ud 
end tidligere.
Hvad ellers hendes arbejde angår, må jeg 
sige, at jeg altid har fundet hjemmet nydeligt 
og rent og børnene pæne og rene. Jeg har 
ikke haft indtryk af, at de mindre børn var 
bange for hende, tværtimod; for de større 
børns vedkommende var forholdet som sagt 
ikke godt; de havde ikke respekten og hun 
ikke evnen til at opdrage dem.«

Eskesen blev i interviewet også spurgt 
om sit personlige indtryk af H.P. Han
sen, hvortil han svarede, at ingen besty
relse for noget børnehjem havde en for
mand, der i en grad som H.P. Hansen tog 
sig af opgaven og var elsket af børnene.

Redaktør Herdahl afrundede inter
viewet med en slutreplik, hvori han 
udtrykte håb om, at Eskesens uhildede 
betragtninger og undersøgelser ville 
bremse for den storm, man fra visse 
sider søgte at rejse. Herdahl fandt, at 
sagen nu var tilstrækkeligt belyst, og »at 
det ville være til liden nytte vedblivende 
at tærske langhalm på den.«

H.P. Hansen holdt forståeligt nok lav 
profil i ugerne efter klagesagens frem
komst, men Eskesens udtalelser i Skive 
Avis gav stødet til, at Skive Socialdemo
krat nu for fulde sejl gik ind i debatten. 
Det skete i form af en større artikel, som 
under overskriften »En væmmelig lus
sing« blev bragt den 21. november. 
Artiklen indledtes med et voldsomt per
sonligt angreb på Carl Hansen, der bl.a. 
måtte lægge ryg til følgende svada: 
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»For alle hæderlige journalister eksisterer der 
en uskreven lov om, at der er en grænse for, 
hvad man kan skrive i et offentligt blad, og 
ingen hæderlig journalist overtræder denne 
lov, men Carl Hansen er ikke een af disse 
hedninger, hvorom skriften siger, at de bærer 
loven i deres hjerte uden at vide det.
Carl Hansen kender loven og overtræder den 
uden blusel. En præst, der har virket her på 
egnen i mange år, sagde en dag på rigsdagen 
om Carl Hansen: »Den ulykkelige mand har 
løjet for andre så længe, at han nu selv tror 
på sine løgne.«
Måske er den hårde dom for hård. Carl Han
sen er en genial mand, vidste han bare, at 
grænsen mellem genialitet og sindssyge er så 
hårfin, som psykiatere påstår, da ville han 
have vundet den største sejr - sejren over sig 
selv.«

I samme artikel bragtes også Skive Avis' 
interview med forstander Eskesen, og 
H.P. Hansen karakteriserede Eskesens 
udtalelser som en »lussing til Skive Fol
keblad og alle dens efterskrabere,« men 
tvivlede på, at det ville lukke munden på 
dem:

»Nå, så får de skråle videre. Kendsgerninger
ne tager jo dog vejret fra dem en dag. Vi bier 
på dagen og arbejder imens på at læge de svi
ende sår, der er tilføjet Sabroes Børnehjem.«

Også Carl Hansen havde med stor inter
esse læst interviewet med forstander 
Eskesen og hæftede sig især ved Eske
sens udtalelse vedrørende frk. Guilliams 
manglende evne til at opdrage de større 
børn, - og først og fremmest Eskesens 
ord om, at han på sine årlige besøg 
»havde haft det indtryk«, at forstanderin
dens evner »bristede i den henseende.« 
Det fik Carl Hansen til at skrive en 
stærkt kritisk artikel, der sluttede såle
des:

»Man spørger uvilkårligt: Hvorfor har man
den da ikke skredet ind? Hvorfor har han 
ikke talt med bestyrelsen om så vigtig en 
sag? Hvilken værdi har så statens kostbare 
tilsyn, når tilsynsmanden holder sin beskyt
tende hånd over forstandere, der ikke magter 
deres opgave? Eller har han måske gjort sin 
pligt? Har Eskesen i tide underrettet bestyrel
sen om sine iagttagelser? Det forekommer os 
nødvendigt, at hr. Eskesen fremsætter en 
nærmere redegørelse for sine opsigtsvækken
de udtalelser.« (Skive Folkeblad d. 21/11 
1922)

Forstander Eskesen fandt det i øvrigt 
ikke nødvendigt at tage til genmæle mod 
kritikken fra Skive Folkeblad.

Carl Hansen
Mange ældre og midaldrende skibonitter 
kender uden tvivl en hel del til Carl Han-

M inde st enen over Carl Hansen står i Skive
Anlæg umiddelbart syd for museet. Carl 
Hansen ses siddende i samtale med en lidt 
forslidt husmand. Motivet hentyder både til 
Carl Hansens herkomst og hans store indsats 
for husmandssagen.
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sen, mens han sikkert er totalt ukendt fol
den yngre generation. Og mange er uden 
tvivl gået forbi den store mindesten, som 
efter Carl Hansens død rejstes i Skive 
Anlæg, uden at tænke nærmere over 
baggrunden for dette mindesmærke. På 
mindestenen findes følgende indskrift:

Hjemmets sand han hældte 
aldrig af sin sko, 

lys og lærkesindet var 
hans lægmands tro.

Linierne stammer fra en sang, som ven
nen Jeppe Aakjær skrev i anledning af 
Carl Hansen og hustrus sølvbryllup i 
1921. Et andet sted i sølvbryllupssangen 
hedder det om Carl Hansen:

Skrev han end for nuet, 
slog med døgnets tamp, 
ingen fremtid hjælpes 

uden nutids kamp. 
Sus af stærke tanker, 
jaged' tit hans pen.

Med disse få linier har Aakjær formået 
at give et temmelig præcist billede af 
Carl Hansen, der kom til verden den 15. 
maj 1870 i Vinde Vestergård. Hjemmet 
var stærkt præget af partiet Højre, hvis 
politik dog ikke appellerede til Carl 
Hansen. Han fandt sit ståsted først i par
tiet Venstre og siden i Det radikale Ven
stre.

Efter at have uddannet sig indenfor 
landbruget overtog han som kun 21-årig 
sin fødegård, som han igen afstod i 1899 
til fordel for et husmandsbrug i Vinde. 
Senere flyttede han til Hem, hvor han i 
tre år sad som ejer af Højgård. I 1911 
var det slut med landmandslivet. Carl 

Hansen flyttede til Skive, hvor han frem 
til sin død i 1940 var en særdeles flittig 
og udfarende redaktør for Skive Folke
blad.

Carl Hansen var i helt usædvanlig 
grad med til at præge udviklingen på 
Skiveegnen, - en indsats, der på flere 
områder rækker helt op i nutiden. Fuld 
af visioner og idéer tog han fat på en 
række forskelligartede arbejdsopgaver 
med en energi og udholdenhed, der kun
ne tage pusten fra de fleste. Det vil her 
føre for vidt at gå i detaljer med denne 
ildsjæls karriere, så vi nøjes med en 
kortfattet oversigt, som kun medtager 
det vigtigste.

Carl Hansen var sognerådsformand i 
Skive Landsogn-Resen fra 1895 til 1901 
og folketingsmand for Skivekredsen i 
årene 1902-09.1 Skive byråd sad han fra 
1921-37 og var borgmester i perioden 
1927-29. Han var medstifter af og for
mand for Skive Andelsmejeri samt for
mand for Viborg amts Mejeriforening og 
Samvirkende jyske Mejeriforeninger. 
Han stiftede Andelsforeningernes Sana- 
torieforening, som bl.a. stod bag opførel
sen af Krabbesholm Sanatorium. Han 
var medstifter af Husmandsforeningen 
Fremad, hvis formand han var i en 
årrække, og i årene 1906-13 varetog han 
hvervet som formand for Skive Folke
blads garantselskab.

Trods det store opbud af tillidsposter 
var det nok i rollen som redaktør, Carl 
Hansen først og fremmest kom til at 
præge sin egn. Med sin letflydende og 
ofte hvasse pen tog han gennem årene en 
række emner op i Folkebladets spalter. 
Hans egne hjertesager, husmandssagen, 
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afholdssagen, fredssagen mm., fik en 
indgående behandling i bladet, men intet 
emne var i øvrigt for lille eller for stort 
for den produktive redaktør, der også 
villigt lod sine modstandere komme til 
orde i spalterne. Ingen redaktør er vel 
blevet angrebet så ofte og så voldsomt i 
sine egne spalter som han.

Som så mange idealister havde også 
Carl Hansen lejlighedsvis svært ved at se 
bjælken i eget øje, og han forfulgte ofte 
en sag helt ud i det groteske, hvor det til 
sidst »mere var manden end bolden«, 
anstrengelserne gjaldt. Folkebladets 
spalter blev derfor gennem årene val
plads for en række personlige opgør, 
som af og til skaffede Carl Hansen inju
riesager på halsen. Mest kendt er de 
injuriesager, som landsretssagfører 
Brøcker i 30'erne anlagde mod Folkebla
det, som i sidste ende måtte punge ud 
med omkring 20.000 kr. i bøder. Det var 
rigtig mange penge dengang!

Gang på gang skabte Carl Hansens 
artikler fortørnelse blandt Folkebladets 
trofaste abonnenter, men det tog han sig 
ikke af. Det var da også sjældent, at 
abonnenterne ligefrem sagde bladet op, 
og mange kunne vel efterhånden slet 
ikke undvære »overraskelserne« fra re
daktørens spidse pen.

Via sine mange gøremål fik Carl Han
sen en stor kreds af venner, som gennem 
årene støttede ham loyalt, skønt de 
langtfra i et og alt var enige med ham. 
Vidnesbyrd fra vennerne fortæller, at 
Carl Hansen privat var et fredeligt ge
myt, og at der bag den tilsyneladende 
konfliktsøgende redaktør gemte sig et 
menneske, for hvem hele livets mening 

gik ud på at skabe en bedre verden, hvor 
menneskene kunne leve et lykkeligt liv i 
al fordragelighed.

I sine artikler stillede Carl Hansen sig 
så godt som altid på de svages og de for- 
urettedes side, og hans indsats for de 
svagest stillede var ikke kun henvist til 
avisspalterne. Næsten dagligt blev han 
hjemme eller på redaktionen opsøgt af 
mennesker med private problemer såsom 
økonomiske vanskeligheder, religiøse 
anfægtelser eller problemer med myn
dighederne. Disse mennesker lyttede han 
tålmodigt til og søgte at hjælpe efter 
bedste evne.

Carl Hansens modstandere havde 
svært ved at finde det vennesæle i ham.

Med talent og en utrolig arbejdskapacitet 
involverede Carl Hansen sig på en række fel
ter. Gennem sine mange hjertesager prægede 
han udviklingen på sin egn, og flere af hans 
initiativer har sat sig spor, der rækker helt op 
i vor tid.
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De lærte ham at kende som en arg og 
nådesløs modspiller, som ofte tog særde
les grove midler i brug. Hvis Carl Han
sen blev trådt for nær, glemte han det 
ikke, hvilket mange af hans modstandere 
fik at føle.

Sammenfattende får man indtryk af en 
ejendommelig, dobbeltbundet karakter, - 
både fredelig og aggressiv, både visio
nær og snæversynet, både jordbunden og 
højtflyvende. Et begavet kantet menne
ske, der præget af »stærke tanker« slog 
med »døgnets tamp«.

Redaktørerne spiller ping-pong
Carl Hansen og H.P. Hansen havde i åre
nes løb ofte spillet en slags »ord-ping
pong« med hinanden i avisspalterne, - 
ofte om rene bagateller. Et sådant spil 
kom også i gang i børnehjemsdebatten 
og var udløst af, at Carl Hansen bevidst 
havde fordrejet én af forstander Eske
sens udtalelser i interviewet med Skive 
Avis. Der var også i dette tilfælde tale 
om en bagatel, men den udløste hele 25 
større og mindre artikler i de to aviser, 
og de fleste avislæsere har sikkert følt 
sig glimrende underholdt af ping-pong- 
spillet.

Anledningen var, at Carl Hansen i sin 
avis den 22. november ændrede et enkelt 
ord i et referat af Eskesens udtalelser. 
Ifølge Carl Hansen havde Eskesen 
udtalt, at børn under syv år ikke måtte 
straffes med rottingslag. Eskesen havde i 
virkeligheden talt om slag med et 
spanskrør, men Carl Hansen har sikkert 
villet sætte mere trumf på og valgte der
for betegnelsen rotting.

Det udløste en længere artikel i Skive 
Socialdemokrat, hvor H.P. Hansen bl.a. 
skrev:

»Statens tilsynsførende hr. Eskesen har aldrig 
brugt ordet rotting. Men Carl Hansen lægger 
ham alligevel ordet i munden. Carl Hansen 
lyver, og han ved det. Vi stempler derfor 
offentligt red. Carl Hansen som en løgner, 
med mindre han til sin undskyldning vil 
anføre, at han ikke kan læse rent indenad.« 
(Skive Socialdemokrat d. 23/11 1922)

Den 24. november indrømmede Carl 
Hansen, at han havde citeret Eskesen 
forkert, men forsvarede sig med, at Sa
broe altid benyttede udtrykket rotting, 
når han udtalte sig om brugen af spansk
rør. Dagen efter tog H.P. Hansen grovfi
len i brug og kaldte sin modstander for 
både hykler, løgner, pjalt og stymper og 
opfordrede Carl Hansen til at anlægge 
injuriesag.

Carl Hansen svarede med at kalde H.P. 
Hansen en død mand, - slået ihjel af sit 
eget parti. Han sluttede indlægget såle
des:

»Vi undlader søgsmål mod H.P. Hansen, for
di han er død. Det er tragisk, at manden selv 
tror, han lever. Som død mand har H.P. slået 
sig på svovlfabrikation. Under hensyn til 
industriens betrængte kår vil vi ikke regulere 
produktionen. Hæng bare i! De døde skal jo 
også leve, - om det går an at sige sådan.« 
(Skive Folkeblad d. 27/11 1922)

I den næste uges tid fortsatte H.P. Han
sen drillerierne og opfordrede igen og 
igen sin kollega til at anlægge sag. Han 
tirrede bl.a. Carl Hansen ved at skrive, at 
denne øjeblikkelig ville få en injuriesag 
på halsen, hvis han vovede at stemple 
H.P. Hansen som løgner, - men det turde 
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han nok ikke? Carl Hansen lod sig ikke 
lokke:

»Hr. folketingsmanden vil absolut have den 
lange kæde af injurier, som han har fremsat, 
vurderet af retten. Deri kan Carl Hansen ikke 
tjene ham. Det er fuldkommen ligegyldigt, 
om den afdøde arbejderfører siger løgner, 
stymper, pjalt eller han siger morder, tyv, 
brandstifter etc. Døde ord har ingen virke
kraft. Her på egnen kan der næppe fremskaf
fes een eneste avislæser, som tager H.P. Han
sens ord i ramme alvor. Hvorfor skulle Carl 
Hansen så besvære retten og berige sagfører
ne ved søgsmål overfor H.P. Hansen?« (Ski
ve Folkeblad d. 5/12 1922)

I samme artikel vurderede Carl Hansen, 
at H.P. Hansens injurier sandsynligvis 
ved retten ville kunne udløse en bøde på 
2.000 kr, og konstaterede, at det vil være 
synd og skam at lade »disse dejlige pen
ge gå i statskassen.« Han opfordrede 
derfor H.P. Hansen til at indbetale et 
beløb af denne størrelsesorden til Skive 
Folkeblad, som derefter ville lade penge
ne ubeskåret gå videre til Arbejdsmænd- 
enes Arbejdsløshedskasse. Carl Hansen 
ville fortsat ikke kalde sin modpart for 
løgner:

»Vi siger ikke løgn om et eneste ord af H.P. 
Hansens mund. Vi vil ikke betale fire skilling 
i bøde for at kalde H.P. Hansen en løgner. Vi 
vil ej heller kalde ham stymper, pjalt eller 
skruebrækker, selv om vi kunne gøre det 
uden risiko. Hvad vi mener, kan vi sige i gan
ske jævne ord. Vi vil sige, at H.P. Hansen 
ikke altid i mund og pen med pinlig nøjagtig
hed holder sig til sandheden. Hans blad inde
holder mange unøjagtige og urigtige fremstil
linger. Under tiden er folketingsmanden langt 
borte fra sandheden. Bevidst eller ubevidst? 
Hvorfor skal vi svare på et så kildent spørgs
mål!« (Skive Folkeblad d. 7/12 1922)

Tegning af journalist Jens Christensen, som i 
mange år var ansat på Skive Socialdemokrat. 
Ind i mellem de journalistiske opgaver fik 
Jens Christensen tid til at lave en række 
glimrende karikaturtegningen Her skildrer 
han Carl Hansen som den skinbarlige satan, 
der sættes på plads af H.P. Hansen. Med en 
møllesten om halsen er Carl Hansen fore
løbig pacificeret, men senere skulle de to 
redaktører bytte roller. Tegningen blev bragt i 
Skive Socialdemokrat d. 14/12 1922.

De to redaktører har uden tvivl moret sig 
med således at smide mudder efter hin
anden, og læserne har sikkert heller ikke 
kedet sig, skønt mudderkastningen den
ne gang trak lidt i langdrag. Det er inter
essant at sammenligne datidens journali
stik med nutidens, og det vil nok overra
ske én og anden, at man i »de gode, 
gamle dage« førte avispolemik på et 
plan, som selv Ekstrabladet i vore dage 
har svært ved at leve op til.
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Husmændene undersøger 
børnehjemssagen
Børnehjemssagen blev snart godt stof i 
alle landets aviser, - ikke mindst på 
grund af de to redaktørers skriverier. 
Sagen var ikke kun en stor belastning for 
arbejderbevægelsen, men også for hus
mandsbevægelsen, der jo via »Børnenes 
og de forurettedes værn« havde et 
medansvar for, at de overdramatiserede 
klager var kommet til offentlighedens 
kendskab.

Sagen tyngede bl.a. Jens Chr. Skou- 
borg, der var medlem af Skanderborg 
Husmandskreds' bestyrelse. Han kom 
ind på sagen i en artikel, som under 
overskriften »Hermansen contra H.P. 
Hansen« stod at læse i Silkeborg Social
demokrat den 28. november 1928. I 
artiklen gav han udtryk for, at det nu var 
yderst vigtigt at få slået fast, om det var 
Hermansen eller H.P. Hansen, man kun
ne fæste lid til i forbindelse med det, der 
var sket på Sabroes Børnehjem. Og han 
appellerede til, at der på den ene eller 
anden måde skabtes fuld klarhed over 
det passerede.

Artiklen foranledigede H.P. Hansen til 
at skrive et åbent brev, der to dage sene
re blev bragt i Silkeborg Socialdemo
krat. I brevet opfordredes Jens Chr. 
Skouborg til selv at foretage en under
søgelse. Han blev indbudt til uanmeldt at 
besøge børnehjemmet, hvor han bl.a. vil
le få mulighed for at udspørge børnene i 
enrum og se bestyrelsesprotokollen. H.P. 
Hansen afsluttede sit åbne brev således:

»De forstår måske af dette, at jeg ikke er ban
ge for sandheden. Jeg kender ikke Dem, men 

lægger roligt en dom over mig i Deres magt. 
Sandheden og jeg har ofte forhen taget hin
anden i hånden og er gået en tur sammen ud i 
verden, når dårernes og skadedyrenes skrål 
var forstummet. Og vi kom altid og sammen 
glade hjem igen.«

Jens Chr. Skouborg besluttede sig for at 
tage imod opfordringen og ankom uan
meldt til Skive den 9. december om mor
genen med to ledsagere. Disse var som 
Skouborg selv medlemmer af Skander
borg Husmandskreds' bestyrelse. De be
søgte først børnehjemmet, hvor de blev 
godt modtaget og kunne konstatere, at 
børnene var rene og pæne samt tillige 
glade og veltilfredse. Husmændene fik i 
det hele taget indtryk af, at børnene hav
de det godt på hjemmet.

Senere på dagen aflagde de visit hos 
redaktør Carl Hansen, der i sin egenskab 
af byrådsmedlem gav sin skildring af 
den kedelige sag. Han fortalte bl.a., at 
H.P. Hansen var en god mand for børne
hjemmet, og at børnene var henrykte for 
ham og tit kaldte ham far. Hele eftermid
dagen var husmændene sammen med 
H.P. Hansen, - det meste af tiden på bør
nehjemmet, hvor børnene hang ved H.P. 
Hansen, »som man kan tænke sig om en 
fader.« Næste dag fortsatte husmændene 
undersøgelserne og talte bl.a. med flere 
af børnehjemsbørnenes lærere .

Den skriftlige redegørelse for hus- 
mændenes undersøgelse blev senere 
offentliggjort i aviserne. Heri konklude
rede de, at deres besøg i Skive »i aller
højeste grad« havde afkræftet P. Her- 
mansens beretning på sendemandsmø
det. De bebrejdede Hermansen, at han 
ikke »ved selvsyn og personlig henven
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delse på stedet« havde fået de virkelige 
forhold konstateret, men i stedet havde 
ladet sig nøje med tilfældige skrevne og 
mundtlige vidnesbyrd. Redegørelsen 
slutter således:

»Havde De personligt, da De havde modtaget 
anmeldelsen af pigen Petrea Jørgensen, hen
vendt Dem på Skive Børnehjem samt hos 
byrådet, så De havde fået fuld klarhed over, 
hvordan sagen i det hele taget var, da var 
sagen nok kommen i orden uden at komme 
offentligt frem. Men De har måske ment, at 
en sådan blomst, sagen angående P. Sabroes 
Børnehjem, kunne pynte op i Deres noget 
ufyldestgørende beretning, ellers havde De 
nok tiet, som De havde lovet.« (Skive Social
demokrat d. 30/12 1922)

Sladder og hentydninger
Resultatet af husmændenes undersøgelse 
var naturligvis en fjer i hatten på H.P. 
Hansen, men han havde ellers ikke 
meget at glæde sig over, for polemikken 
med Carl Hansen havde taget en ond 
drejning.

H.P. Hansen var blevet kontaktet af en 
skibonit, der tilfældigvis havde hørt 
brudstykker af en samtale mellem Carl 
Hansen og Petrea Jørgensens far, S.P. 
Jørgensen. Samtalen fandt sted i Salling- 
gade en mørk aften i november, og Carl 
Hansen havde til S.P. Jørgensen udtalt, 
at H.P. Hansen havde løjet i børnehjems
sagen og i øvrigt var en tyran i sit eget 
hjem. Disse udtalelser offentliggjorde 
H.P. Hansen i en artikel, hvor han bl.a. 
skrev:

»Æren for dette stykke sladder må d'hrr. for- 
henv. møller Søren Peter Jørgensen og for- 
henv. husmandsløjtnant og bag-ad-dansen- 
gårdmand Carl Hansen dele, som de er ven
ner til. De to herrer er åbenbart hinanden 

værdige og i godt selskab, når de er sammen. 
Og socialdemokraten, den forhenv. møller, 
søger jo Carl Hansen flittigt.« (Skive Social
demokrat d. 11/12 1922)

Dagen efter indrømmede Carl Hansen at 
have talt med S.P. Jørgensen den pågæl
dende aften, og at samtalen ganske rig
tigt havde drejet sig om børnehjemssa
gen. H.P. Hansens »intime forhold« var 
dog ikke blevet berørt i samtalens løb. I 
et indlæg den 14. december berørte Carl 
Hansen igen sladderhistorien og gav 
udtryk for, at H.P. Hansen bestemt ikke 
selv var kendt for at være alt for nøjereg
nende med »næstens gode navn og ryg
te.« Og han lod tillige slippe ud, hvad 
sladderen præcis drejede sig om, - en 
sladder, som vel en del mennesker i 
byen allerede havde kendskab til:

»Spionens rapport er måske rigtig nok, det 
ved vi ikke, men den beviser intet, og den 
giver ikke den ærede rigsdagsmand nogen 
som helst berettigelse til at råbe løgner og 
pjalt efter Carl Hansen. Vil H.P. Hansen 
endelig vide besked om, hvad Carl Hansen 
privat siger om den sladder, der kredser om 
de to anklagede personer, frøken Guilliam og 
H.P. Hansen, så behøver det ikke at være 
nogen hemmelighed. Allerede på det møde i 
Skive Venstreforening, hvor Carl Hansen 
første gang gjorde rede for affærens forløb, 
sagde han, at sladder og løbesnak kunne man 
ikke regne med.« (Skive Folkeblad d. 14/12 
1922)

Samme dag angreb Skive Avis de to 
stridbare redaktører og kritiserede deres 
debatniveau. Om Carl Hansen skrev avi
sen, at hans forfølgelse af H.P. Hansen 
var »systematisk, ond og bidende og 
ikke ganske ærlig,« og at hans ondskabs-
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Skive Socialdemokrats redaktion i Nørregade. Billedet er taget engang i 20’erne.

fuldheder nok var forholdsvis elegant 
indsvøbt, men derfor ikke mindre grov
kornede end H.P. Hansens. Om denne 
hed det, at han manglede evnen til at 
holde hjernen kold, og at han derfor før
te sig frem »på en så robust måde, at det 
nærmede sig det koleriske.« Skive Avis 
bebrejdede endvidere H.P. Hansen, at 
han nu 14 dage i træk havde tildænget 
sin modstander med injurier, hvilket 
havde svækket H.P. Hansens troværdig
hed i børnehjemssagen. Artiklen i Skive 
Avis afsluttedes således:

»Alt dette kunne imidlertid være, hvad det 
ville, og vi har ikke tidligere fundet anled
ning til at blande os i d’herrers personlige 
opgør. I de sidste dage er »diskussionen« 
imidlertid trådt ind i en fase, som vi finder er 
under lavmålet for det tilladelige i en offent

lig debat. Det er historien: Han sagde, at hun 
sagde, at han sagde ....! om igen.
H.P. Hansen har nemlig hørt, at Carl Hansen 
har sagt til en mand, at han (H.P.H.) var en 
tyran i sit hjem, og dette kræver han nu Carl 
Hansen til regnskab for. Hr. Carl Hansen pås
tår på sin side, at H.P. Hansen har bagtalt 
ham. Og nu begynder antagelig en svikmølle 
af sladderhistorier, - en snasken i privatfor
hold.
Vi tror at kunne forsikre d'hrr., at dette ikke 
interesserer offentligheden, ligesom vi finder, 
at to så gode pressemænd burde have mere 
respekt for pressens værdighed, end de synes 
at have. Privatlivet bør man respektere i 
skrift og tale. Noget andet er, at begge de to 
Hansen'er er ved at blive gjort til grin i alle 
landets blade, - og det kan vi jo ikke have 
noget imod.« (Skive Avis d. 14/12 1922)

Carl Hansen stillede i øvrigt i mange af 
sine artikler spørgsmål om, hvorvidt 
fysisk afstraffelse også fremover ville 
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være tilladt på Sabroes Børnehjem. 
Mærkeligt nok tyder intet på, at bestyrel
sen for hjemmet tog dette kildne spørgs
mål op til debat. Thyra Sabroe gav ved 
flere lejligheder udtryk for, at hun ikke 
kunne acceptere fysisk afstraffelse, mens 
H.P. Hansen i sine udtalelser klart til
kendegav, at fysisk revselse i visse situa
tioner var absolut nødvendig. Det har 
uden tvivl svækket bestyrelsens position, 
at den ikke i dette vitale spørgsmål kun
ne stå frem med en klar og utvetydig 
holdning.

Børnehjemssagen skabte naturligt nok 
nogen uro blandt socialdemokraterne i 
Rødding, og den 15. december afholdt 
den lokale partiforening en ekstraordi
nær generalforsamling, hvor problemer
ne blev drøftet. Mange af deltagerne i 
generalforsamlingen rettede en skarp 
kritik mod deres partikammerat S.P. Jør
gensen, fordi han gentagne gange havde 
henvendt sig til Skive Folkeblads redak
tør med oplysninger. Generalforsamlin
gen afsluttedes med at forsamlingen 
vedtog følgende udtalelse:

»Socialdemokratisk Forenings generalfor
samling misbilliger, at medlemmerne render 
til modstanderne for at give dem oplysninger, 
der kan anvendes mod vore egne partifæller.« 
(Skive Socialdemokrat d. 16/12 1922)

»Braavallaslaget i Hobro«
Den 17. december blev børnehjemssa
gen behandlet på et stort offentligt møde 
i Hobro, hvor H.P. Hansen og P. Her
mansen konfronteredes. Mødet blev til 
på foranledning af H.P. Hansen og var 
arrangeret af Mariagerkredsens socialde

mokratiske Kredsorganisation, der stod 
bag H.P. Hansens valg til folketinget. 
Det vel besøgte møde varede i seks timer 
og gik ikke helt stille af, hvad avisover
skriften »Braavallaslaget i Hobro« da 
også antyder.

Hermansen indledte mødet og startede 
med at oplyse, at hans angreb på H.P. 
Hansen ikke var rettet mod ham i hans 
egenskab af folketingsmand for Maria- 
gerkredsen, men i hans egenskab af for
mand for Sabroes Børnehjem.

Derefter gennemgik Hermansen de 
enkelte klagepunkter, som han tidligere 
havde forelagt på sendemandsmødet. 
Han kunne ikke acceptere resultatet af 
dommerfuldmægtig Hastrups og forstan
der Eskesens undersøgelser, der jo havde 
slået fast, at klagerne var stærkt over
drevne. Det var de absolut ikke ifølge 
Hermansen.

Hermansen udtalte, at forstanderinden 
havde en fortid, der klart viste, at hun 
var uegnet til at lede et børnehjem, og 
han fandt det temmelig mystisk, at H.P. 
Hansen havde holdt hånden over »en 
sådan dame«. Hermansen sluttede sit 
indlæg med at protestere imod, at Sabro
es minde via børnehjemssagen nu blev 
tilsvinet, - og imod, at der havde været 
anvendt rotting på et børnehjem, som 
bar Sabroes navn. Væsentligt nyt var der 
således ikke i Hermansens indlæg.

H.P. Hansen gav i begyndelse af sit 
indlæg udtryk for, at det næppe var 
muligt på et børnehjem med 26-28 børn 
at holde tugt »uden i ny og næ at revse 
børnene korporligt.« Han sagde videre, 
at det, der var sket på hjemmet, naturlig
vis var uacceptabelt, men at Hermansens
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H.P. Hansen som taler. Tegningen, som blev 
lavet i 1911 af partifællen Hjalmar Kjerns, 
blev lavet på bestilling, men H.P. Hansen var 
ikke tilfreds med resultatet og lod sig i stedet 
fotografere. Senere kunne Hjalmar Kjems 
more sig over, at H.P. Hansen på fotografiet 
nærmest »kopierede« den kasserede tegning 
og gentog den karakteristiske attitude med 
højrehånden.

fremstilling af det passerede skød langt 
over målet.

Derefter gennemgik H.P. Hansen 
meget grundigt de undersøgelser, som 
var blevet foretaget af dommerfuldmæg
tig Hastrup og forstander Eskesen og 
påviste de mange overdrivelser i P. Her- 
mansens klageskrift.

Han brugte megen tid på at belyse pro
blematikken omkring den fem-årige 
Willy, som han karakteriserede som et 
»moralsk fordærvet barn«, hvis unoder 
det var særdeles vigtigt at få sat en stop
per for. H. P. Hansen afviste skarpt, at 
han, som det var beskrevet i klagen, 
skulle have opfordret forstanderinden til 
at prygle Willy, så han ikke kunne sidde 
på halen i otte dage, hvis drengen gentog 
sin forseelse. Hvad han havde sagt var, 

at forstanderinden i så fald skulle give 
Willy en ordentlig endefuld og lægge 
ham i seng.

H. P. Hansen betegnede det som slyn
gelagtigt, når P. Hermansen havde talt 
om den mystik, der hvilede over H.P. 
Hansens holden hånden over forstander
inden, og fortsatte:

»Der er en slyngel, som rent ud har insinue
ret, at jeg dækkede over forstanderinden, for
di jeg stod i forhold til hende. Jeg har måttet 
anlægge sag mod fyren, og han skal nok bli
ve klapset af. Jeg har ikke dækket over for
standerinden eller forsvaret hende. Men jeg 
har forsvaret bestyrelsens vedtagelse om 
under hensyntagen til, at hun også havde 
gode egenskaber, at beholde hende i pladsen. 
På den måde har jeg dækket hende. Det sam
me har Skive byråd og pressen i Skive gjort.« 
(Skive Socialdemokrat d. 19/12 1922)

H.P. Hansen lod endvidere forsamlingen 
forstå, at hverken Skive byråd, socialde
mokraterne i Skive eller de øvrige i 
hjemmets bestyrelse havde bebrejdet 
ham noget i forbindelse med sagen. H.P. 
Hansen ville ikke lade sig tvinge bort fra 
formandsposten i hjemmets bestyrelse, - 
heller ikke af en »moralsk slubbert«, der 
for 50 øre kunne blive medlem af Det 
danske Socialdemokrati.

Efter de to indlæg var der en meget 
lang debat om sagen, og her kom det 
tydeligt frem, at langt størsteparten af de 
forsamlede nærede mest tillid til H.P. 
Hansens fremlæggelse af sagen. Og få 
uger senere udsendte bestyrelsen for den 
socialdemokratiske kredsorganisation i 
Mariagerkredsen en pressemeddelelse, 
som fuldt og helt bakkede H.P. Hansen 
op. I pressemeddelelsen udtrykte besty
relsen beklagelse over »de bømemis- 
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handlinger, der trods agtpågivenhed fra 
folketingsmandens side og misbilliget af 
ham« havde fundet sted. Samtidig udtal
te bestyrelsen »sin fulde anerkendelse af 
og usvækkede tillid til« folketingsmand 
H.P. Hansen som repræsentant for 
Mariagerkredsens socialdemokratiske 
parti.

To injuriesager
Som nævnt i omtalen af Hobromødet 
havde »en slyngel« udbredt rygter om et 
kærlighedsforhold mellem H.P. Hansen 
og frk. Guilliam. Den omtalte slyngel 
var Anders Thomsen, som jo var den, 
der tog initiativ til, at Petrea Jørgensens 
klager blev forelagt H.P. Hansen.

Da H.P. Hansen fik kendskab til de 
udspredte rygter, anlagde han promte 
injuriesag mod Røddingboen, hvilket 
naturligvis udløste en ny bølge af artik
ler i Skiveaviserne. Og snart efter kunne 
man læse om injuriesagen i alle landets 
aviser, som jo i forvejen var stærkt opta
get af postyret i Skive.

Den første behandling af injuriesagen 
fandt sted i Skive Ret den 23. december, 
hvor Anders Thomsen stod anklaget for 
at have udtalt:
- at kun ti procent af alt det graverende, 
der var sket på Sabroes Børnehjem, var 
kommet for dagens lys.
- at H.P. Hansen havde holdt hånden 
over børnehjemmets tidligere forstander
inde, frk. Guilliam, til hvem han stod i et 
kærlighedsforhold.
- at H.P. Hansens stillingtagen i børne
hjemssagen mere var dikteret af før
nævnte kærlighedsforhold end af hensy
net til børnene på hjemmet.

- at H.P. Hansen var en flab, tølper, bød
del mm.

Retten kom dog til at behandle to inju
riesager, idet Anders Thomsen svarede 
igen ved at sagsøge H.P. Hansen for den
nes anvendelse af ordet »slyngel« på 
mødet i Hobro.

Ved det indledende retsmøde skete der 
det usædvanlige, at sagsøgeren, H.P. 
Hansen, anmodede om at få sagen 
behandlet for lukkede døre. Det ville 
dommeren ikke umidelbart gå med til. 
»De har begyndt sagen og må derfor 
tage dens følger,« forklarede han H.P. 
Hansen og spurgte denne, hvem dørene 
skulle lukkes af hensyn til. H.P. Hansen 
svarede, at det var af hensyn til ham og 
hans familie, og at anmodningen skulle 
ses på baggrund af den skandalelystne 
presse i byen. Hertil replicerede domme
ren: »Ah! Det har man jo allevegne, hr. 
H.P. Hansen! Ikke sandt?«

Det lykkedes dog til slut H.P. Hansen 
at formå dommeren til at lukke dørene 
ved at pege på hensynet til frk. Guilliam. 
De lukkede døre udløste samme dag en 
bedsk kommentar i Skive Folkeblad, 
hvor Carl Hansen påpegede, at H.P. 
Hansen, der som folketingsmand havde 
været med til at gennemføre offentlighe
dens princip i retsplejen, nu var den 
første, som ved Skive Ret havde begæret 
offentligheden udelukket i en civil sag.

Injuriesagen fik tilført ekstra dimensi
oner, da det blev kendt, hvem der i retten 
skulle vidne mod Anders Thomsen. Det 
var nemlig Skive Venstreblads redaktør, 
Leif Hendil, og samme blads kontorbe
styrer i Durup, N.P. Nielsen. De to vid
ner opholdt sig tilfældigvis (?) i en butik
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På Skive Rådhus klargøres julepakker til uddeling blandt byens fattige. Midt i billedet sidder 
H.P. Hansen, der tilsyneladende ledede julepakke-projektet. Fotografiet er sandsynligvis fra 
omkring år 1915.

i Rødding, da Anders Thomsen lod de 
letsindige bemærkninger om H.P. Han
sen og bømehjemssagen falde.

I juledagene faldt der endelig lidt fred 
over den lille by, og de 27 børn på Sa
broes Børnehjem fik en uforglemmelig 
juleaften. Mange af byens borgere havde 
betænkt børnehjemmet med en sand 
overflod af gaver.

Efter spisningen kl. 17.30 samledes 
børnene om det store, smukke juletræ, 
og børnenes sang blev ledsaget af toner
ne fra et orgel, som en ven af hjemmet 
beredvilligt havde udlånt. Børnene fik 
hver 4-5 julegaver og rigeligt med god

ter og knas. Det blev på alle måder en 
juleaften, der tålte sammenligning med 
juleaftenen i et »normalt hjem«.

Striden optrappes
Julefreden holdt sig ikke længe ind i det 
nye år. Den 3. januar stod i Skive Folke
blad aftrykt et langt læserbrev fra Petrea 
Jørgensens mor, Johanne Jørgensen. 
Læserbrevet gennemgik i en dramatisk 
tone »mishandlingerne« på børnehjem
met. Indholdet var i store træk en genta
gelse af P. Hermansens udtalelser og 
rummede udsagn som: »Hun slog løs på 
ham, så han både på hænderne og en del 
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af legemet var blodunderløbet«, - »skreg 
højt af rædsel«, - »blodet flød af munden 
på flere af børnene«, - »slog hende, så 
hun var sortblå over det halve ansigt.« 
Johanne Jørgensen tog således ikke det 
mindste hensyn til de resultater, der var 
kommet ud af Hastrups og Eskesens 
afhøringer. Læserbrevet indeholdt tillige 
nogle hårde udtalelser om frk. Guilliam, 
som bl.a. blev beskyldt for tidligere at 
have været både morfinist og pengeaf
presser.

Læserbrevet blev også sendt til Skive 
Socialdemokrat, der dog ikke ville »spil
de plads« på et langt indlæg »indehol
dende sandhed og usandhed, pjat og 
sludder og vrøvl« og i stedet konstatere
de:

»Det er heldigt for hende, at hun har en 
skarnkasse andet steds at fylde sine udgydel
ser i. Og skarnkassen er også glad. Og vi er 
ligeglad både med hende og skarnkassen.« 
(Skive Socialdemokrat d. 3/1 1923)

Også Skive Avis reagerede skarpt på 
læserbrevet i en artikel, hvor det indled
ningsvis blev slået fast, at Johanne Jør
gensen og hendes bagland ikke længere 
kunne beskyldes for at føre sagen frem 
af ideelle bevæggrunde. Sagen var iste- 
det blevet gjort til en hævnakt med det 
formål at ramme børnehjemsbestyrel
sens formand, H.P. Hansen.

Sagen burde efter avisens mening for
længst være bragt ud af verden. Forstan
derinden var fratrådt, og hverken kreds
lægen, statens tilsynsførende, hjemmets 
bestyrelse eller byrådet havde mere at 
bemærke.

Avisen ankede derfor over, at Johanne 
Jørgensen på trods heraf optrappede 

sagen ved hjælp af udsagn bygget på 
»tjenestepigesnak og bagtrappevrøvl« i 
et læserbrev, der stank af en »forfærdelig 
ladning sladder« om, hvad én pige havde 
hørt, hvad en anden havde troet, og hvad 
en tredje havde ment. Videre hed det i 
artiklen:

»På denne vis fortsætter damen fra Rødding 
spalte op og spalte ned. Og hendes læsere må 
få indtrykket af, at børnehjemmet har været 
en sand udklækningsanstalt for krøblinge og 
udpinte væsener. Hendes artikel bunder slut
telig ud i et angreb på H.P. Hansen. Vi for 
vort vedkommende tog, da sagen rejstes, 
straks det standpunkt, at vi ikke kunne billige 
frk. Guilliams opdragelsesmetode, som vi 
anså for pjattet, og vi fandt det rigtigt, at hun 
fjernedes. Derimod kunne vi ikke - af grun
de, vi før har fremdraget - billige de angreb, 
der rejstes mod H.P. Hansen. Ingen vil kunne 
mistænke os for, at særlig sympati for H.P. 
Hansen dikterede os dette standpunkt, - det 
være langt fra. Men vi så, at kampagnen mod 
ham udelukkende rejstes af intrigante perso
ner og organer, og i det komplot ville vi ikke 
være. Johanne Jørgensens vrøvl - som vi mis
tænker en anden for at være ophav til - fortje
ner i øvrigt ingen opmærksomhed.« (Skive 
Avis d. 4/1 1923)

Skive Avis konstaterede også, at »en 
uhyre bunke sladder« var blevet hvirvlet 
op ledsaget af »skældsord og fornærmel
ser«, og at der nu ovenikøbet snadredes i 
privatlivet og sladredes ved bagdørene. 
Artiklen afsluttedes, inspireret af vor 
store eventyrdigter, således:

»Hønsegården er opskræmt, - hønsene plud
rer, - og hanen (vi siger ikke, hvem vi tænker 
på!) står på møddingen og galer: Det er gan
ske vist!«

Dagen efter bebrejdede Skive Folkeblad 
i et længere indlæg Skive Avis, at den 
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havde behandlet Johanne Jørgensen så 
hånligt. Skive Folkeblad skrev bl.a.:

»Det er oplyst gennem interviews, som står 
uimodsagte, at såvel statens tilsynsførende 
som overlærer Kjems har næret den opfattel
se, at frk. Guilliam ikke egnede sig til den 
hende betroede stilling. Alligevel lod de hen
de roligt blive siddende, indtil Johanne Jør
gensen fra Rødding, stolende på sin datters 
vidnesbyrd, fremtvang afskedigelsen. Først 
da denne var uundgåelig fandt pressen ud af, 
at denne afskedigelse var tvingende nødven
dig. Hvor skulle pressen have fået denne 
opfattelse fra, hvis »damen fra Rødding« 
ikke havde taget mod til sig og værget børne
ne mod videre mishandlinger?« (Skive Fol
keblad d. 5/1 1923)

I begyndelsen af det nye år havde et nyt 
blad set dagens lys. Bladets navn var 
»Værnet«, og det havde til opgave at tale 
børnenes og de forurettedes sag. 
Ophavsmand til »Værnet« var P. Her
mansen, der her fik en ny tumleplads for 
sine »Sabroeske aktiviteter«. Udgivelsen 
af det første nummer foranledigede den 
6. januar Skive Avis til et hårdt angreb 
på P. Hermansen, som blev kritiseret for 
den usmagelige måde, han førte sig frem 
på. Han blev beskyldt for at føre debat
ten på »et grimt niveau, hvor overdrivel
ser, letsindig omgang med kendsgernin
ger og grove personligheder« var frem
herskende. Avisen skrev videre, at P. 
Hermansen ikke pyntede som frontfigur 
for »Børnene og de forurettedes værn«. 
Foreningen havde brug for en »besindig 
og ligevægtig mand« og ikke en »hævn
gerrig stræber, som lever i den indbild
ske forestilling, at han er Peter Sabroe 
nr. 2«. I det første nummer af »Værnet« 
havde P. Hermansen i øvrigt brugt halv

anden side på at behandle forholdene på 
Sabroes Børnehjem i en artikel, hvor han 
gentog sine tidligere overdrivelser.

Der falder dom i injuriesagerne
Efter ialt tre retsmøder blev de to injuri
esager endelig afgjort ved Skive Ret den 
12. januar. Her tilstod Anders Thomsen, 
at han i butikken i Rødding havde kaldt 
H.P. Hansen for »en flab« og »en tøl
per«, hvorimod han benægtede at have 
brugt udtrykket »bøddel«. Han havde 
benyttet det ensklingende, jyske ord 
»børrel«, som ifølge Anders Thomsen 
havde betydningen »et fremfusende 
menneske«.

Anders Thomsen nægtede pure at have 
talt om et kærlighedsforhold mellem frk. 
Guilliam og H.P. Hansen. Det han havde 
sagt var, »at der måtte være et sært for
hold eller et intimt forhold imellem de 
to«. Anders Thomsen forklarede, at den
ne udtalelse skulle ses på baggrund af, 
at det var blevet ham fortalt, at H.P. 
Hansen og forstanderinden ved en lejlig
hed åbent havde samtalet om en tjeneste
piges menstruation.

Efter vidneforklaringerne skønnede 
retten det imidlertid godtgjort, at Anders 
Thomsen vitterlig havde beskyldt H.P. 
Hansen for at stå i et kærlighedsforhold 
til frk. Guilliam. For denne forseelse, og 
for at have brugt udtrykkene »flab« og 
»tølper«, blev Røddingboen idømt en 
bøde på 150 kr. Og også sagens omkost
ninger, 50 kr., måtte Anders Thomsen 
tage på sin kappe.

Ved behandlingen af den anden 
injuriesag indrømmede H.P. Hansen, at 
han ved Hobromødet havde benyttet 
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udtrykket »slyngel« om Anders Thom
sen, men forsvarede sig med, at han ikke 
havde nævnt Anders Thomsens navn i 
forbindelse hermed, og endvidere påpe
gede H.P. Hansen, at han havde benyttet 
skældsordet som en slags nødværge i 
forbindelse med de grove insinuationer 
og beskyldninger, som Thomsen havde 
rettet imod ham.

Retten fastslog, at det klart var i strid 
med loven at bruge udtryk som »slyn
gel« om en modstander, men betvivlede 
iøvrigt ikke, at H.P. Hansens udtalelse 
var en følge af de fornærmelige ord, 
Anders Thomsen lod falde i Røddingbu- 
tikken. Udfra disse overvejelser fandt 
retten det ikke betimeligt at straffe H.P. 
Hansen.

Udgangen på injuriesagerne gav 
anledning til nye dønninger i den lokale 
presse. De følgende citater giver et ind
tryk af debatniveauet og fortæller om, 
hvordan de forskellige aviser involvere
de sig i sagen:

»Bestyrer Thomsen blev altså ordentlig klap
set af, og forhåbentlig - for hans egen skyld - 
kan han for fremtiden holde sin sti ren.« 
(Skive Socialdemokrat d. 12/1 1923)

»Der falder utvivlsomt mange slemme ord i 
folks indbyrdes samtaler, og skulle det alt
sammen vurderes ved retten, så blev der alt 
for mange processer og alt for få domstole. 
Denne affære indeholder således en kraftig 
påmindelse om den yderste forsigtighed, 
hvor der er ubekendte personer til stede. Man 
kan aldrig vide, om det er spioner, der vil 
bringe folk i forlegenhed for et ubetænksomt 
ord. Sønderjyderne gik en hård skole igen
nem og lærte at være på vagt, - det samme 
bør iagttages, når man står overfor personer, 
hvis habitus ikke kendes.« (Skive Folkeblad 
d. 13/1 1923)

»Rent bortset fra det tiltalende og smagfulde 
i sammenligningen mellem de danske søn
derjyders lidelser under tvangsstyret og de 
Thomsenske gemenheder, kan man vist roligt 
sige, at disse betragtninger er betegnende for 
moralisten Hermes (pseudonym for Carl 
Hansen/R.K).« (Skive Venstreblad d. 15/1 
1923)

»Carl Hansens behandling af denne sag fal
der godt i tråd med hele hans øvrige virken, 
for så vidt som sladder og løgn er kære, dag
lige gæster på Skive Folkeblads kontorer. 
Med korte mellemrum erfarer vi, at man fra 
pesthulerne i Torvegade udspreder fuldstæn
dig vilde rygter om Skive Venstreblad og 
dets redaktion, ren og skær ondsindet sladder 
om vort blad og vore personer. Vi afstår fra at 
betale med samme mønt, men vi skal love 
denne skæggede sladderkælling, som på 
tomandshånd bønligt frabeder sig omtale af 
visse forhold, og som selv - ligesom sit sure 
afkom - privat og offentligt er den første til at 
dænge andre til, at vi utrætteligt skal arbejde 
på at svække den ødelæggende indflydelse, 
politisk som menneskeligt, som Skive Folke
blad alt for længe har udøvet på disse egne.« 
(Skive Venstreblad d. 15/1 1923)

»Der har overhovedet ikke været tale om 
»kærlighedsforhold« under samtalen i Rød
ding. Det er noget vidnerne selv har lagt ind i 
Anders Thomsens ord, måske grundet på, at 
de ikke forstod meningen af Thomsens ord 
om det »sære intime forhold«. Hvad er da 
den ligefremme og naturlige mening i Thom
sens udtalelse? Vi må sige, at Thomsen 
utvivlsomt har mange meningsfæller i denne 
sag. Der er mange, der mener, at forholdet 
mellem formanden for Sabroes Børnehjem 
og den nu afskedigede forstanderinde var af 
en noget ejendommelig art. Men selvfølgelig 
ikke sådan at forstå, at det skulle være kære
steri. Bønderfolk finder det i reglen fuldkom
men latterligt at tale om kæresteri mellem 
ældre folk. I bondens ligefremme og maleri
ske sprog hedder det, at »der er ingen musik i 
sådanne gamle harper«. Nej, det, der i almue
sproget sigtes til, når der tales om et sært 
intimt forhold, behøver aldeles ikke at have 
det mindste med erotik at skaffe. Og det for-
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Også i 20'erne kendte man til genbrug af billedmateriale. Tegningen til venstre blev bragt i 
Skive Socialdemokrat i 1916. Den er lavet af Jens Christensen i anledning af de begivenheder, 
der førte til »borgme st ermordet i Skive« (se Skivebogen 1990). Til højre ses Carl Hansens 
hoved genbrugt i samme avis d. 15/1 1923 i forbindelse med børnehjemssagen.

hold, der var mellem H.P. Hansen og frk. 
Guilliam, må vel uden fornærmelse kunne 
betegnes som et inderligt tillidsforhold.« 
(Skive Folkeblad d. 16/1 1923)

»Vi tror overhovedet ikke, at H.P ville have 
rørt en finger, fordi der var blevet sendt nogle 
skældsord efter ham. H.P. ved såmænd godt 
selv, at han af og til kan være en ganske 
overordentlig stor flab. Det behøver folk ikke 
fortælle ham. Men sigtelsen for at have stået 
i forhold til den kvinde, hvis gerning, han var 
sat til at overvåge, kunne han selvfølgelig 
ikke lade sidde på sig. Derfor kom retssagen, 

og derfor kom dommen, - og den er ikke til 
at tage fejl af, hvis man da ikke netop hedder 
Carl Hansen og er i besiddelse af verdens 
mest rådne moralprincipper. » (Skive Ven
streblad d. 16/1 1923)

»Nu har som sagt Venstrebladet også meldt 
sig til H.P. Hansens forsvar. Det glæder os på 
H.P. Hansens vegne, og vi vil fremtidig helt 
overlade Venstrebladet at varetage H.P. Han
sens interesser, idet den ånd, som går gennem 
Venstrebladets defensorat, synes at harmone
re bedre med H.P. Hansens, - den går næsten 
højere! Vi har således lidt vanskeligt ved at 
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forsone os med den kælderstue-jargon, der 
kalder et modstanderblad for »pesthule«, dets 
redaktør for »en skægget sladderkælling« og 
taler om dennes »sure afkom«. Vi erkender 
altså, at vi ganske mangler evnen til videre at 
følge med i denne sag, hvortil endvidere er 
kædet bunker af sladder og angiveri, som 
også fraholder os at fortsætte. Dog beklager 
vi på sin vis, at Venstrebladet og vi ikke kan 
arbejde sammen på at bistå en socialistisk 
kollega overfor sjofle angreb, men vore blade 
synes desværre at have så forskellig opfattel
se af den toneart, som kan anvendes.« (Skive 
Avisd. 17/1 1923)

»TAKSIGELSE. Anders Thomsen, Rødding, 
anmoder os om at meddele, at han er taknem
melig for bødens betaling. Da han ikke selv 
er vidende derom, forudsætter han, at det er 
Socialen og Venstrebladet, der har slået sig 
sammen og betalt bøden for ham.« (Skive 
Folkeblad d. 18/1 1923)

En mystifikation
Selv om skibonitterne efterhånden var 
vant til lidt af hvert fra pressens side, 
blev de fleste alligevel overraskede over 
den drejning, begivenhederne tog i slut
ningen af januar måned. Optakten var 
nedenstående læserbrev, som blev 
offentliggjort i Skive Folkeblad den 26. 
januar.

»Hr. folketingsmand H.P. Hansen, Skive.
Jeg er lige hjemkommet fra en rejse til min 
gamle hjemegn. Sidste mandag nat boede jeg 
på Fjellerup Afholdshotel pr. Tranhuse Stati
on. Værtinden var så god at forære mig en 
skjorte, der er mærket med bogstaverne 
H.P.H. Hun sagde, at folketingsmand H.P. 
Hansen fra Skive havde boet på hotellet nog
le dage i juni måned 1922 tillige med kone 
og to sønner, den lille Svend Age og Jens. 
Ved afrejsen glemte han en skjorte. Senere 
modtog værtinden brev fra rigsdagen, hvori 
folketingsmanden meddelte, at værtinden 

måtte beholde skjorten eller skænke den til 
en rejsende.
Jeg blev den lykkelige, der fik skjorten til 
gave. Skulle folketingsmanden ønske at gen
erhverve dette lille minde om en behagelig 
baderejse, skal det være mig kært at afstå 
skjorten mod rimelig betaling.
Rødding den 26. januar 1923
Anders Thomsen

Læserbrevet kan synes harmløst, skrevet 
som det er i en »frisk og humoristisk« 
stil. Brevet var ikke harmløst, og det fik 
tragiske følger for en hel familie. Dagen 
efter skrev Carl Hansen under overskrif
ten »En mystifikation« følgende lille 
artikel, der i al sin perfidi må være ene
stående i dansk presse:

»I anledning af bestyrer Anders Thomsens 
beretning her i bladet i går har vi ved hen
vendelse til Fjellerup Afholdshotel erfaret 
følgende:
Den 6. juni 1922 ankom folketingsmand H.P. 
Hansen med frue og to børn, Svend Åge og 
Jens, til hotellet. Folketingsmanden havde 
forud fra Rigsdagen bestilt værelser, og vogn 
efter familien skulle møde ved Allingåbro 
Station. Folketingsmanden havde indlagt 
frankeret konvolut til svaret. Familien 
opholdt sig i Fjellerup omtrent en uges tid.
For nogle dage siden boede Anders Thomsen 
fra Rødding på hotellet. Han fremviste et 
fotografi, som værtinden straks genkendte. 
Det var folketingsmandens kone! Anders 
Thomsen sagde derimod, at det var et foto
grafi af frk. Guilliam, tidligere forstanderinde 
på Sabroes Børnehjem i Skive! Dertil kunne 
værtinden intet sige, - det vidste hun ingen 
besked om.
Efter disse positive oplysninger forekommer 
det os, at her foreligger en meget alvorlig 
mystifikation, som hurtigst muligt bør opkla
res.«

Den 29. januar lagde H.P. Hansen i Ski
ve Socialdemokrat kortene på bordet 
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gennem et åbent brev til sine medborge
re:

»Jeg er faldet for mine egne gerninger og 
mine fjenders energi i forfølgelsen. Det har 
nemlig sin rigtighed, det der oplystes i Skive 
Folkeblad i lørdags, at jeg i juni måned i fjor 
i nogle dage har boet på Fjellerup Afholdsho- 
tel med den daværende forstanderinde frk. 
Guilliam og to af børnehjemmets børn.
Min forbrydelse vedkommer imidlertid - idet 
jeg nu går ud af det offentlige liv - kun min 
hustru og mine børn.
For om muligt at vinde min hustrus tilgivelse 
og tilbageerhverve mig mine børns agtelse 
skal de år, jeg måtte have tilbage at leve i, nu 
leves i tilbagetrukkethed fra alt, hvad der 
intet har at gøre med arbejde for et sparsomt 
dagligt brød. Jeg kæmpede for mit hjem, da 
forbrydelsen mod dette nu engang var 
begået, mod mine fjender det længst mulige. 
Nu da mit hjems forlis er sket, beder jeg kun 
om skånsel for min kone og mine børn.
H.P. Hansen«

I samme avis kunne man samme dag fin
de et læserbrev skrevet af H.P. Hansens 
hustru, Sofie Hansen. Heri henvendte 
Sofie Hansen sig direkte til Carl Hansen 
og skrev bl.a.:

»Min mand har begået et fejltrin, men hvad 
vedkommer det Dem! Dog, det var jo det 
eneste sted, De kunne komme ham til livs, og 
hvad betyder det så for Dem, hvor meget De 
derved slår i stykker. De ved udmærket godt, 
at min mand aldrig har begået nogen som 
helst uret overfor børnene på Sabroes Børne
hjem. Tværtimod skal der ledes længe efter 
et menneske, der kan og vil udrette så meget 
uegennyttigt arbejde som min mand, eller 
som i den grad formår at omfatte hvert enkelt 
barn med en sådan omhu og kærlighed, som 
han har gjort. Derfor er det nu en blodig 
synd, hvad der er gjort mod ham i denne sag. 
Resten af mit liv skal helliges dette at søge at 
råde lidt bod på alt det onde, De og Deres 

værdige håndlangere har tilføjet min mand, 
hvis det i det hele taget skal forundes mig at 
få ham hjem igen.«

De hårde ord fra Sofie Hansen prellede 
tilsyneladende fuldstændigt af på Carl 
Hansen, som dagen efter i sin egen avis 
tog til genmæle i et længere indlæg 
under overskriften »Et martyrium?« Han 
slog fast, at han hverken var H.P. Han
sens banemand eller fjende og karakteri
serede H.P. Hansen som en ulykkelig 
mand, der havde vævet sig så dybt ind i 
løgn, at det nødvendigvis måtte ende 
galt. Tonen i artiklen var hele vejen 
igennem uforsonlig og mod slutningen 
præciserede Carl Hansen, hvorfor H.P. 
Hansens tragiske fald ikke på nogen 
måde kunne beskrives som et martyri
um:

»Jeg har ikke mindste lyst til at fælde hårde 
domme. Skylden ligger måske også mere hos 
den »erotiske hamster« end hos formanden. 
Men så meget er vist, at den mand, der 
bedrager sin hustru, er ubrugelig i vort 
offentlige liv. Han kan bedrage os alle. Og 
det er ingen socialistisk tanke, at lade en 
hustrubedrager sidde uanfægtet. Jeg ville 
ønske, at alle hustrubedrageres hoveder sad 
på een hals.
Ikke et sekund ville jeg betænke mig på at 
kappe hovedet af, om det stod i min magt.« 
(Skive Folkeblad d. 30/1 1923)

Anders Thomsens detektivarbejde
Skive Folkeblad indeholdt både den 30. 
og den 31. januar en del oplysninger om, 
hvordan det lykkedes Anders Thomsen 
at finde frem til hotellet i Fjellerup og få 
fat i »bevismaterialet«: den bortkomne 
skjorte. Det følgende bygger først og 
fremmest på disse oplysninger.

39



Anders Thomsen bestyrede sammen med sin hustru; Else, alderdomshjemmet i Rødding, hvilket 
dog ikke kunne sikre familiens udkomme, og Anders Thomsen fungerede derfor tillige som rej
sebud. Billedet er taget på Rødding Alderdomshjem ca. 1920. Stående længst til venstre ses 
Anders Thomsen med datteren Anne Mette i favnen. Til højre for Anders Thomsen sønnerne 
Niels og Jens, - sidstnævnte siddende.
Ved bordenden til højre sidder Anders Thomsens hustru, Else, med datteren Inger på skødet, 
og lige bag Inger sidder hendes broder Thomas. Bag Else Thomsen står tjenestepigen Katrine 
parat med kaffekanden. De fire gamle er hjemmets beboere.

Da frk. Guilliam og de to børn, Svend 
Age og Jens, vendte tilbage til børne
hjemmet efter ferieopholdet i Fjellerup, 
gik der ikke mange dage, før tjenestepi
gerne på børnehjemmet vidste, at for
standerinden og H.P. Hansen havde feri
eret sammen. De to drenge havde natur
ligvis berettet vidt og bredt om deres 
ferieoplevelser, og at det ville gå sådan, 
burde H.P. Hansen kunne have forudset, 
- men »kærlighed gør jo blind«, og det 
er måske forklaringen. Allerede inden 
sommeren gik på hæld fik Anders 
Thomsen af Petrea Jørgensen detaljerede 
oplysninger om hotelopholdet. Hun hav

de dog ikke kunnet fortælle ham, hvilket 
hotel, det præcist drejede sig om. Det 
havde de to smådrenge nemlig ikke haft 
nogen viden om.

Anders Thomsen talte altså sandt, da 
han i en Røddingbutik udbredte sig om 
et kærlighedsforhold mellem børnehjem
mets formand og forstanderinde. Der 
havde været »musik i de gamle harper«. 
Alligevel stod Anders Thomsen svagt, 
da han blev trukket i retten på grund af 
udtalelserne. Tjenestepigesnak og ferie
beretninger fra to smådrenge ville ikke 
slå til her, og Anders Thomsen var nødt 
til at prøve at bortforklare sine udtalelser 
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og i sidste ende modtage rettens dom. 
Det var en ydmygelse, og Anders Thom
sen var parat til at gå langt, hvis en 
uventet mulighed for oprejsning skulle 
vise sig.

En sådan dukkede op den 15. januar 
1923, hvor Anders Thomsen modtog et 
brev fra en slægtning til frk. Guilliam. 
Brevskriveren, en nordjyde, kunne beret
te, at frk. Guilliam selv havde fortalt 
ham om sit intime forhold til H.P. Han
sen. Denne viden havde brevskriveren 
tænkt at beholde for sig selv, indtil han 
fik kendskab til retssagen mod Anders 
Thomsen. Den uretfærdige dom forarge
de nordjyden, og han besluttede at skrive 
til Anders Thomsen.

Det var sandsynligvis også frk. Guil- 
liams slægtning, der gav Anders Thom
sen et fingerpeg om, at hotellet skulle 
søges et eller andet sted på Djursland. I 
hvert fald rejste Anders Thomsen til 
Djursland et par dage efter at have mod
taget brevet, og her vandrede han i en 
uges tid fra by til by, indtil han endelig 
fik gevinst på Fjellerup Afholdshotel.

Af Carl Hansens redegørelser i Skive 
Folkeblad den 30. og 31. januar fremgår 
det, at han først fik kendskab til Anders 
Thomsens detektivarbejde den 25. janu
ar om aftenen, hvor det netop var afslut
tet. Denne artikels forfatter har ellers af 
en kilde ret tæt på begivenhederne fået 
oplyst, at Skive Folkeblad og Anders 
Thomsen fra først til sidst arbejdede 
sammen for at skaffe de nødvendige 
beviser mod H.P. Hansen. Om det ene 
eller andet er rigtigt, vil sikkert aldrig 
blive fuldt opklaret. Til gengæld står det 
fast, at Carl Hansen havde Folkebladets 

bestyrelse bag sig, da han besluttede at 
offentliggøre resultaterne af Anders 
Thomsens detektivarbejde.

»Sejren«
At det nu endelig var lykkedes helt og 
aldeles at få »lukket munden« på H.P. 
Hansen, har sandsynligvis ikke givet 
Carl Hansen den tilfredsstillelse, han 
måske selv havde forventet. Sejren var 
nemlig dyrekøbt.

H.P. Hansens fald for åbent tæppe 
betød, at landets aviser igen fokuserede 
på opgøret mellem de to Skive-redak
tører. Langt de fleste blade kritiserede 
voldsomt det »dyneløfteri«, som Carl 
Hansen i selskab med Anders Thomsen 
havde indladt sig på. De følgende citater 
er alle fra dagene umiddelbart efter af
sløringen i Skive Folkeblad:

»Vi hverken kan eller vil forsvare H.P. Han
sen efter det, der nu er sket, og vi ønsker hel
ler ikke at dømme ham. Det gør hans egne 
gerninger til fuldkommenhed. Men åbent og 
tydeligt vil vi fælde en dom over Carl Han
sens optræden. Den har været præget af 
gemen ondskab og umenneskelig skånsels
løshed.« (Skive Venstreblad)

»H.P. Hansen må altså gå, og det er der intet 
at sige til. Noget andet er, om det ikke kunne 
være sket uden alle de skandaleafsløringer, 
som vil ramme hans pårørende i højere grad 
end ham selv. Kampen mellem konsortiet 
red. Carl Hansen-Anders Thomsen og H.P. 
Hansen har været hård og bitter, og fra ingen 
af siderne har man været nænsom i valget af 
våbnene, men det sidste: at ramme modstan
deren ved skånselsløs blottelse af hans fejlt
rin, det er for kynisk, idet det i allerførste 
grad lader ubarmhjertigheden falde over gan
ske uskyldige«. (Skive Avis)
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»Carl Hansen står altså med »sejrens« pal
mer i sin hånd. For at ingen skal glemme, det 
er ham, vifter han så meget med dem, som 
muligt. Vi er imidlertid »bange« for, at han 
skal vifte støvet og smudset så meget op, at 
hans sejr bliver en pyrhus-sejr, en af de sejre, 
der bærer nederlaget i sig selv. Folkestemnin
gen er ikke god for den »hellige« Hermes. 
Den har givet ham en dom, der betyder så 
meget som dette, at nu kan han godt stikke 
af. Man har ikke længere lyst til at høre hans 
skinhellige brøl.« (Skive Socialdemokrat)

»En styggere kampagne har vi ikke set. 
Noget mere hyklerisk har vi ikke været vidne 
til. Et sådan stykke hævnjagt på et dødsskudt 
vildt er pressen ganske uværdig.« (Holstebro 
Dagblad (Venstreavis))

»Den offentlige mening dømmer Carl Han
sen fuldt så meget som H.P. Hansen.« (Aar
hus Amtstidende (Venstreavis))

Kun få greb pennen til forsvar for Carl 
Hansen. Én af dem var den radikale 
redaktør, N. Hurup, der i en længere arti
kel med overskriften »En betændt 
moral« bl.a. skrev:

»Det er Carl Hansen, der har ødelagt et hjem, 
siges der! Det er ham, der er skyldner, tvi 
ham! Oh, hvilken frækhed! Hvor betændt er 
ikke denne moral. Hvor frygtelig er ikke i sig 
selv denne historie. Formanden for et børne
hjem står i forhold til forstanderinden. Han, 
der skal overvåge, at hun plejer børnene 
godt, hun, der er børnenes sj ce lelige og 
moralske værge, står i et sådant forhold til 
hinanden, at et tilsyn fra hans side vil være 
en ren farce. Han lader forstanderinden pryg
le børnene - endda børnehjemmet er rejst 
som en protest mod prygleriet på vore børne
hjem.« (Silkeborg Venstreblad)

Også digteren Jeppe Aakjær støttede 
Carl Hansen. Den 2. februar 1923 bragte 
Skive Folkeblad Aakjærs digt »I de råd

ne kartoflers tid« , - ialt tre vers, hvoraf 
det sidste lød således:

»Det ved hver bonde, det ved hver smed, 
det ved hver høvlende gut:

Om rådne kartofler skal være i fred, 
da blive alt mask tilslut.

Hvor råddenheds vamle og fule ånd 
forgifter vort krus og vor kovs, 

vi griber i kulen med dristig hånd: 
Den rådne kartoffel - harovs!«

Aakjærs digt må have vakt nogen opsigt, 
for digteren på Jenle havde jo meget til 
fælles med H.P. Hansen. De havde beg
ge ofret så mange kræfter og så megen 
tid på at forbedre forholdene for samfun
dets små, og det var tillige en kendt sag, 
at Aakjær i en årrække var medlem af 
Socialdemokratiet. Det må have skabt 
nogen forundring, at han nu gjorde fæl
les sag med Anders Thomsen og Carl 
Hansen og ikke undslog sig fra at sparke 
ud efter et medmenneske, som allerede 
effektivt var strakt til jorden.

Fire dage senere svarede en anonym 
poet igen i Skive Socialdemokrat med 
digtet »De rådne kartoflers digter«. Dig
tet, som bestod af fire vers, var skrevet 
efter samme »skabelon« som Aakjærs, 
og i sidste vers var der følgende salut til 
Jenledigteren:

»Og vide skal han, den digterånd, 
som sidder i fjendens bo 

og kaster med sten, med skånselsløs hånd, 
og hyler i køternes kor, 

at vel er han stor, men dog større den, 
som bøjer sig stille ned 

og rejser med skånsomme hænder igen 
det livsmod, der under gled.«

Skånsom ville være en forkert betegnel
se at bruge i forbindelse med Carl Han-
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Carl Hansen og hans beskedne stab på redaktionen i Torvegade ca. 1914. Lokalet bærer tyde
ligt præg af, at den lille provinsavis ikke lå på den lade side.

sens optræden i dagene efter H.P. Han
sens fald. Det ville have været mest 
naturligt, hvis alle involverede nu var 
indstillet på hurtigst muligt at lægge de 
tragiske begivenheder bag sig, - ikke 
mindst af hensyn til H.P. Hansens fami
lie. Men det var Carl Hansen ikke ind
stillet på, og både den 30. og 31. januar 
samt den 1. februar skrev han lange 
artikler i Folkebladet, hvor han ribbede 
op i den triste sag og vendte og drejede 
det hele en ekstra gang.

Carl Hansen var sandsynligvis blevet 
overrasket over den modvilje og stærke 
kritik, han blev mødt med efter »likvide
ringen« af H.P. Hansen. Omverdenens 
reaktion satte Carl Hansen under pres, 

og hans tærsken langhalm på sagen skal 
sikkert ses som en forsvarsrefleks. Han 
var interesseret i at få tingene lagt frem 
på en sådan måde, at omverdenen kunne 
forstå og acceptere hans handling.

I artiklerne slog Carl Hansen fast, at 
der var to årsager til, at det var absolut 
nødvendigt at fjerne H.P. Hansen. For 
det første skulle der sikres Anders 
Thomsen oprejsning, og for det andet 
ville Carl Hansen - som vi tidligere har 
omtalt - ikke acceptere, at hustrubedra
gere fik noget som helst at skulle have 
sagt i det offentlige liv. Når de bedrog 
deres hustruer, kunne de jo finde på at be 
drage alle og enhver, var hans mening 
om den sag.
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Mange bebrejdede Carl Hansen, at han 
ikke havde gjort noget for at skåne sin 
modstanders familie. Han kunne jo uden 
offentlighedens indblanding have fore
lagt H.P. Hansen det fremskaffede bevis
materiale, og denne kunne så frivilligt, 
med f.eks. helbredsproblemer som på
skud, have trukket sig fra sine offentlige 
hverv. Denne mulighed havde Carl Han
sen overvejet, men forkastet igen. En 
sådan fremgangsmåde ville være umo
ralsk, og Carl Hansen troede ikke, »at 
H.P. Hansen ville have nedværdiget sig 
så dybt for at skåne sin familie.«

Og endelig var der efter Carl Hansens 
mening på Skiveegnen mindst 100 per
soner, som kendte H.P. Hansens sande 
forhold til børnehjemmets forstanderin
de. Det ville derfor ikke nytte noget som 
helst at forsøge sig med løgne. Der var, 
efter Carl Hansens mening, kun én ting 
at gøre, - nemlig at fremkalde et officielt 
ja eller nej fra H.P. Hansen. Skyldig eller 
uskyldig - det var spørgsmålet!

I sit indlæg i Skive Folkeblad den 31. 
januar fremførte Carl Hansen, at hele 
affæren kunne have være ordnet uden 
offentlighedens indblanding, såfremt 
H.P. Hansen ikke havde rejst sag mod 
Anders Thomsen. Da H.P. Hansen tog 
dette skridt mod en mand, han vidste var 
uskyldig, blev affæren efter Carl Han
sens mening et offentligt anliggende, - 
og hele skylden for, at det kom så vidt, 
lægger Carl Hansen på Skive Venstre
blads redaktør Leif Hendil:

»Det var ham, der løb med sladder til H.P. 
Hansen, om noget snak han havde hørt i en 
butik i Rødding. Det var ham, der var H.P. 
Hansens hovedvidne i sagen mod Anders 

Thomsen. Det er ham, der ved sin optræden 
og vidnesbyrd fik en uskyldig mand idømt 
150 kr.s bøde til statskassen plus 80 kr. i sag
somkostninger.
Det er ham, der har sørget for, at forholdet 
mellem H.P. Hansen og frk. Guilliam kom 
frem til offentlig debat. Det er ham, fru Sofie 
Hansen kan takke for, at hendes gamle hjem 
er brudt sammen.
Det er til gengæld også ham, den hårdt 
prøvede familie kan takke for, at den nu har 
fået kraft til at vikle sig ud af løgnen og 
begynde på ny grund. Det eneste lyspunkt i 
hele tragedien er jo netop dette, at H.P. Han
sen åbent erkender sine fejl og lover sin 
familie oprejsning!« (Skive Folkeblad d. 
31/1 1923)

Der var vist ikke så mange andre end 
Carl Hansen, som kunne glæde sig over 
dette »lyspunkt«, og der har sandsynlig
vis heller ikke været mange, der fandt 
det videre sympatisk, at Carl Hansen 
forsøgte at gøre Venstrebladets redaktør 
til syndebuk. Leif Hendil svarede igen 
med følgende analyse af Carl Hansens 
optræden efter udmanøvreringen af H.P. 
Hansen:

»Den mest håbløse forvirring præger i disse 
dage redaktør Carl Hansens færd. Han indser 
nu, at han - drevet af sin uudslukkelige 
hævntørst - har udført en skændselsdåd; men 
han er ikke mandfolk nok til at indrømme 
det.
I stedet søger han at snakke sig fra det hele. 
Han væver spalte op og spalte ned: - alenlan
ge forklaringer for, at han måtte handle, som 
han gjorde, - forvirrede påvisninger af sine 
rene og ophøjede motiver til at ødelægge 
H.P. Hansens familie, - og dertil nogle, nær
mest sindsyge beskyldninger mod os for at 
være ophav til alle ulykkerne.
Vi forstår imidlertid godt, at det har taget 
stærkt på den gamle mands nervesystem at se 
den enstemmige dom, som offentligheden 
har fældet over hans stimandsfærd.« (Skive 
Venstreblad d. 1/2 1923)
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Carl Hansen på sine gamle dage. Skrivelysten og temperamentet var fortsat til stede, men 
journalistisk var han nu skubbet lidt ud i kulissen. De verbale, ofte skandaleprægede, slagsmål 
mellem byens aviser var et overstået kapitel.

Få uger senere var aviserne så godt som 
renset for indlæg om affæren. Selvfølge
lig blev der endnu nogen tid snakket liv
ligt i Skive om sagen. Naturligvis, - for 
der var jo passeret noget helt ekstraordi
nært, som havde appelleret stærkt til 
følelserne.

Det er svært for os at fornemme blot 
nogenlunde præcist, hvordan folk den
gang reagerede på affæren. 1920’erne er 
en helt anden tidsepoke, - og egentlig 
meget fremmed for os. En tid med en 
anden moral og andre holdninger. Der er 

slet ingen tvivl om, at utroskab dengang 
blev regnet for en langt alvorligere brøde 
end i dag. Da H.P. Hansen var blevet 
afsløret, var han tvunget til at trække sig 
fra det offentlige liv. Sådan var spillereg
lerne, og de var stort set accepteret af 
alle.

De fleste mennesker i vor tid vil uden 
tvivl betragte Carl Hansens »slagtning« 
af H.P. Hansen som en grov svinestreg. 
Et flertal ville finde det utilstedeligt, 
hvis én af nutidens aviser på lignende 
måde gav sig til at udstille politiske 
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modstanderes privatliv. Sådan opfattedes 
det også af størsteparten af skibonitterne 
i 1923. Udtryk som »det må ikke gå ud 
over uskyldige« og »man skal ikke spar
ke til én, der allerede ligger ned«, har 
rod langt tilbage i tiden. Men modsat 
H.P. Hansen havde Carl Hansen sam
fundsmoralen på sin side, og den kan 
være et særdeles grimt våben.

Tiden efter
Lidt efter lidt forstummede også snak
ken i Skive. Byen vendte tilbage til de 
vante folder. På dette tidspunkt havde 
H.P. Hansen forlængst nedlagt samtlige 
sine offentlige hverv og var flyttet fra 
Skive. Sammen med sin familie slog han 
sig ned på Roskildeegnen, hvor han 
resten af sine aktive år ernærede sig som 
hønseriejer. Den nye virksomhed købte 
han bl.a. for penge indsamlet blandt 
medlemmerne af den socialdemokratiske 
rigsdagsgruppe. Samtlige medlemmer 
var i øvrigt med i denne pengegave. Det 
hjalp yderligere på økonomien, at H.P. 
Hansen i de følgende år blev en skattet 
freelance-medarbejder ved den socialde
mokratiske presse.

Helt frem til hans død i 1936 var der 
stille om H.P. Hansens navn. Bortset fra 
en enkelt gang, hvor han som menig 
vælger tog ordet i det lokale forsamling
hus, holdt han sig helt udenfor den poli
tiske debat og det offentlige liv og kon
centrerede sig om familien og hønseriet.

Ved hans død i september 1936 fandt 
H.P. Hansens navn igen vej til spalterne i 
landets aviser, og i Skive Folkeblad var 
det hans banemand, Carl Hansen, der 

skrev nekrologen. Heri fremhævedes 
nogle få af de ting, som H.P. Hansen var 
med til at sætte i værk i Skive.
Om hans dramatiske afgang fra Skive 
indeholdt nekrologen kun få linier, og 
Carl Hansen nævnte ikke sin egen rolle i 
affæren. Den blev beskrevet som et 
opgør mellem H.P. Hansen og en Rød- 
dingbo.

I nekrologen gav Carl Hansen bl.a. 
udtryk for, at H.P. Hansen havde næret 
»en dyb foragt for mennesker og nedar
vede forestillinger«. Denne karakteristik, 
som hverken var venlig eller fair overfor 
afdøde, blev det sidste hug i de to Skive
redaktørers uforsonlige opgør.

Fire år senere, i 1940, var også Carl 
Hansen død. I sine sidste år på Skive 
Folkeblad var også han blevet kørt ud på 
noget af et sidespor. En ny generation af 
garanter og læsere brød sig ikke så 
meget om store injuriesager og »bål-og- 
brand-journalistik«.

Den tredje hovedperson, Anders 
Thomsen, døde i 1937, 63 år gammel. 
Mens begivenhederne de første vinter
måneder af 1923 blev en personlig trage
die for H.P. Hansen og forårsagede Carl 
Hansen en del skrammer, så betød de for 
Anders Thomsen, at han fik personlig 
oprejsning. Injuriedommen havde berørt 
ham dybt. Den havde plettet hans i 
øvrigt gode omdømme på egnen.

Udgangen på de dramatiske begiven
heder vaskede pletterne bort, og i 
Anders Thomsens familie vendte man 
ofte i de følgende år tilbage til sagen og 
dens glædelige udgang. Sagen blev såle
des også genopfrisket ved Anders 
Thomsen og hustrus sølvbryllup i 1931, 
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hvor det i den omdelte sangs sjette vers 
bl.a. hedder:

»En gang da blev han borte, 
han farter viden om, 

til sidst han med en skjorte 
hjem til sin Else kom.«

PS!
Under mit arbejde med at fremdrage stof 
til artiklen om de to Hansen’er har jeg 
kunnet konstatere, at den dramatiske 
sag, her ca. 70 år efter at den udspillede 
sig, fortsat rumsterer i bysnakken i Ski
ve. Jeg har f.eks. af et andenhåndsvidne 
fået beskrevet situationen, da Anders 
Thomsen triumferende fremviste H.P. 
Hansens skjorte i »pesthulerne i Torve
gade«. Ifølge »vidnet« blev trofæet mod
taget med stormende begejstring, og alt 
blev lagt til side på den lille redaktion, - 
nu skulle det afgørende stød sættes ind.

Jeg er flere gange stødt på folk, der 
bestemt hævder, at det hjembragte bevis
materiale var H.P Hansens underbukser. 
Det ville så sandelig heller ikke have 
gjort »historien« ringere, men det var 
altså H.P. Hansens skjorte, Anders 
Thomsen havde med hjem i bagagen.

Endelig har flere mennesker, uafhæn
gigt af hinanden, hårdnakket påstået, at 
Carl Hansen fulgte H.P. Hansen til toget, 
da denne med sin familie for stedse for
lod Skive. Det havde de pågældende 
hørt ældre skibonitter berette om. Jeg er 
fuldstændig sikker på, at det intet som 
helst har på sig, men det er jo velkendt 
af alle, at kendsgerninger forvanskes, 
når snakken går. Bysnakken er derfor 
ikke indgået i mit kildemateriale, som 
vil fremgå af nedenstående opstilling.
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Da Grundtvigianismen 
kom til Salling
Af Inger Johannesen, Århus

Denne artikel er et uddrag fra mit speciale med titlen: »En undersøgelse af lokalsam
fundet i Salling 1865-1885 med særlig henblik på belysning af grundtvigianismens 
gennembrud.« Specialet blev afleveret ved Århus Universitet i december 1992. Artik
len her beskæftiger sig udelukkende med den del af af specialet, som omhandler det 
religiøse- og kulturelle område.

Med god grund forbindes grundtvigia
nismen i Salling først og fremmest med 
præsten Niels Kristian Glud, som fra 
1862-1920 var henholdsvis kapellan og 
præst i Jebjerg-Lyby. Utallige udtalelser 
vidner om pastor Gluds menneskelige 
format og hans betydning for egnen, 
hvilket bl.a. dette citat af ikke-grundtvi- 
gianeren Jeppe Åkjær bekræfter:

»Han er den interessanteste Præst, jeg har 
kendt, den menneskeligste og den modigste, 
der bar det kærnefriske jydske Sprog lige ind 
for Herrens Alter.«

Pastor Glud blev med tiden grundtvigia
nernes ubestridte førstemand. Med ham 
blev den usynlige barriere mellem Nord- 
og Sydsalling sprængt, og »Sallings 
præst« fik sin menighed spredt ud over 
mange sogne.

Før Glud »erobrede« hele Salling hav
de udviklingen i Nordøst- og Sydvestsal- 
ling været temmelig forskellig. En om
stændighed som er vigtig at få frem i 
beskrivelsen af grundtvigianismens 
kommen til Salling.

I Nordøstsalling og senere Nord- og 
Midtsalling skete vækkelsen fra begyn

delsen gennem grundtvigiansk forkyn
delse, hvor trekløveret K.D. Konradsen, 
Fr.B. Møller og Kr. Glud var banebry
derne. I Sydvestsalling gik vejen via de 
gudelige forsamlinger over sympatier for 
Indre Mission til grundtvigianismen, 
hvor et mindretal ikke tog turen med 
over i grundtvigianismen.

Vækkelsen i Sydvestsalling
De ganske få vakte i Sydvestsalling sam
ledes fra slutningen af 1820’erne og 
1830’erne af og til til gudelig forsamling 
hos sognefogeden i Håsum, som i daglig 
tale blev kaldt Kræn Povls. Den oplyste 
og veltalende sognefoged var de vaktes 
åndelige leder, og lægprædikanter fra 
Sahl, Handbjerg, Mors, Silkeborg, Fyn 
og Sjælland gæstede flere gange Kristen 
Sørensen Poulsens gård i Håsum. Især 
forbindelsen til de vakte fynboer fik 
betydning for vækkelsen i Sydvestsal
ling, ligesom fynboernes udadrettede og 
målbevidste missionsvirksomhed i det 
hele taget virkede befordrende for ska
belsen af forbindelse mellem de vakte 
kredse i Jylland. De enkelte vakte kredse 
var netop ofte opstået spontant uden 
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nogen indbyrdes forbindelse, også væk
kelsen i Salling havde sin delvise selv
stændige baggrund. Forbindelsen mel
lem Kræn Povls og de kendte fynboer 
ændrede på dette. Den blev etableret ved 
et bryllup i 1827 på Silkeborg-egnen, 
hvor bl.a. fynboerne P.L. Skræppenborg 
og A. Gamborg deltog.

To år efter brylluppet indfriede fynbo
erne løftet om at besøge sallingboerne. 
De tog turen gennem Bjerre herred til 
Salling og Hardsyssel, ganske vist uden 
deres kendte leder Christen Madsen. 
Hjemturen gik over Ringkøbing, Varde 
og Vonsild. Overalt blev der holdt gude
lige forsamlinger. Det blev til regelmæs
sige missionsrejser, hvor P.L. Skræppen
borg fra 1831 mindst en gang om året 
aflagde besøg i Skive og omegn.

Fynboerne fulgte den herrnhutiske 
emmisærs rejserute på deres rundrejse i 
Jylland. Emmisær Fr. Lund havde flere 
år forud for fynboernes ankomst opdyr
ket små herrnhutiske kredse, som kan 
karakteriseres som »religiøse åndehul
ler« i en tid præget af halv- eller hel
rationalistisk forkyndelse. Herrnhutis- 
men var en »stille« ikke statskirkelig 
bevægelse: Pietistisk, men mere luthersk 
og mindre metodistisk end pietismen. 
Bevægelsen blev fortrængt af den udfa
rende fynske bevægelse, men såvel de 
herrnhutiske som de pietistiske bøger 
bar arven videre til 1800-tallets senere 
religiøse udvikling.

Salling fik besøg af emmisær Fr. Lund 
i 1828 - et år efter at Kræn Povls offent
ligt var begyndt at tale »sandhedens 
ord«. De vaktes kreds i Sydvestsalling 
eksisterede altså før emmisæren omtaler

I

Et alderdomsfotografi af Niels Kristjan Glud 
(3.1. 1835 - 27.9. 1925), hjælpepræst hos 
faderen i Jebjerg-Lyby 1862-73, sognepræst 
sammesteds 1873-1920. Glud var præst i de 
to sogne i 58 år og i et halvt århundrede 
grundtvigianismens førstemand i Salling.

Salling i sine optegnelser, men Kræn 
Povls havde givetvis kendskab til 
bevægelsen via sine venner i nabosogne
ne mod vest. Desuden stammede hans 
kone fra et herrnhutisk hjem i Sevel, så 
bevægelsen har sikkert haft en forbere
dende betydning for de vakte i Sydvest
salling.

Kræn Povls vækkelse
Omkring 1827 var Kræn Povls blevet 
vakt til troen, og som nævnt talte han fra 
det tidspunkt offentligt om »sandhedens 
ord«. Den ihærdige lægprædikant vandt 
aldrig mange tilhængere i Salling. Sal
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Ungboerne sympatiserede åbenbart ikke 
med den strengt lutherske lære: Læren 
om synden og loven som tugtemester til 
Kristus. Måske brød de sig ikke om de 
for forsamlingerne så typiske bønner og 
taksigelser, for slet ikke at tale om 
bekendelserne.

Det blev således primært udenfor Sai
lingland Kræn Povls virkede som 
lægprædikant. Hans vidnesbyrd om især 
Gethsemane og Golgatha vandt bl.a. til
slutning på Mors og så langt væk som 
Herning-egnen. Her var Kræn Povls med 
til at styrke det fremspirende religiøse 
liv, som fandt sted udenfor statskirkens 
rammer og kontrol. Myndighederne så 
lægfolkets selvstændige stillingtagen i 
religiøse anliggender som en direkte 
trussel, og mange steder i landet resulte
rede det i forhør og retssager. I Salling 
kom det kun til almindelig spot og hån 
overfor de vakte, en enkelt nidvise og 
nogle sten.

De vakte og præsterne i Salling
Gejstligheden i Salling udviste en besin
dig holdning overfor de få hellige, man 
ønskede klart at undgå konfrontationer 
og konflikter. Omvendt var der ikke 
mange præster, der tiltrak de vakte. Det
te fremgår bl.a. af et af Kræn Povls bre
ve fra 1836:
»Vi har her i egnen uden to præster, som er 
enige med os, det er pastor Rasmussen i 
Håsum og pastor Deichmann i Lihme. Der er 
vel også en dygtig præst i Skive, som er en 
evangelisk lærer, men hvor vidt det ellers 
rækker, ved vi ikke.«

De to nævnte præster begyndte begge i 
1833 med bibellæsning for voksne. 

Pastor P.D. Aagaard i Skive kunne Kræn 
Povls godt have henregnet til de evange
liske. Han oprettede i 1836 en livskraftig 
bibelforening i Skive. Håsumpræstens 
bibellæsninger fik iøvrigt flg. ret barske 
medfart af Kræn Povls: »Det er kun 
Skallen, I faar hos Præsten. I skal til mig 
at have Kjærnen.«

Derimod accepterede de vakte pastor 
R.S. Deichmann i Lihme, skønt hans 
formål med bibellæsningerne var at fore
bygge »Conventikler og berigtige vildfa
rende Meninger.« De helliges »hyperor
thodoxe Begreber« var ham inderligt 
imod, alligevel støttede de vakte den af 
præsten oprettede sogne-bibelforening 
og indsamlingen til Det danske Mis
sionsselskab, som begyndte i 1832. Kun 
tre år senere udviklede dette initiativ sig 
til »Missions Foreningen for Lihme, 
Håsum og Ejsing.« Foreningen omfatte
de netop egnens vækkelsessogne og hav
de de vakte som væsentligste bidragyde
re.

Undtagelsen var pastor J.P. Schouby i 
Balling-Volling, som absolut ingen for
ståelse havde for de enkelte vakte i 
pastoratet. Til stor irritation for Schouby 
forsøgte Kræn Povls at omvende ham, 
og i 1835 gik præsten så vidt, at prædi
knerne og katekisationerne i kirken ud
viklede sig til religionsdiskussioner mel
lem ham og de vakte. For at undgå skan
dale blev diskussionen om arvesynd og 
syndighed stoppet, da uviljen mod de 
vakte var stor i menigheden.

Pastor Schouby blev forflyttet og 
skrev til efterfølgeren:
»Sørgeligt er det dog, at den fordærvelige og 
pestilentialske afart af hellighed, som på flere
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Lem Kæmpegård ved Sdr. Lem Vig, fotograferet fra sydvest af Niels Sørensen, Lem, ca. 1910.

steder i landet i en tid lang har grasseret, 
også har indsneget sig i Salling, hvor den i et 
af nabosognene i særdeleshed har sin øglere
de.«

Efterfølgeren i embedet hed i perioden 
1835-1870 Adam V. Henrichsen, og den 
besindige grundvigianske præst fik skabt 
rolige forhold i pastoratet. I et brev fra 
1836 karakteriserer han den selvbevidste 
Kræn Povls:

»Der er virkelig noget ret kraftigt hos den 
mand, en god kundskab har han,...men han 
vil have alle støbt i samme form.«

Opgøret i Lem Kæmpegård
Centeret for de vakte var omkring 1860 
flyttet til Lem Kæmpegård, hvor den 
vakte Esper Kæmpe lagde gård til for
samlingerne. Efter Indre Missions stif
telse i 1861 blev det især dens kolpor
tører, der fortsatte de gudelige forsam
linger i Sydvestsalling. Men længe vare
de flirten med Indre Mission ikke.

Som leder kørte Esper Kæmpe de vak
te til kirke om søndagen, så de kunne 
høre »et sandt Guds ord«. I begyndelsen 
af 1860’eme faldt Jens F. Borch i de 
vaktes smag: Kapellanen i Rødding var 
rent teologisk præget af en mild herrnhu- 
tisk-farvet pietisme. Senere blev H. 
Bülow, en ivrig Indre Mission præst i 
Estvad-Rønbjerg, foretrukket.

Flokken fra Sydvestsalling fandt dog i 
1870 andre græsgange hjemme i Salling, 
og det af en ganske anden karakter. Den 
nye præst for Lem-Vejby ledte de 
»søgende vakte« over i den grundtvigi
anske lejr, og i overvældende grad ind i 
kirkerne i Lem og Vejby. Denne skelsæt
tende begivenhed fandt sted efter det 
epokegørende møde i Lem Kæmpegård i 
august 1870, hvor talerne var Anders 
Stubkjær og sandsynligvis Julius Dahl- 
strøm. Den nye præst i Lem-Vejby del
tog i mødet, men var forholdsvis ukendt, 
eftersom Anton Kirkeby endnu ikke var 
indsat i sit embede. Kirkeby var fra sit 

51



tidligere virke langt fra ukendt med den 
åndelige fægtekunst, og Stubkjærs og 
Dahlstrøms indlæg på mødet forekom 
ham så provokerende, at hans ukendthed 
ikke varede længe.

Ud fra et grundtvigiansk standpunkt 
argumenterede Kirkeby mod Dahlstrøms 
indlæg, som muligvis var en tale ud fra 
de tre første vers i salmen: »Jeg går i 
fare, hvor jeg går.« Kirkeby imødegik 
talen ud fra samme salmes tre sidste vers 
og Esajas kap. fyrre, iøvrigt fandt han 
Stubkjærs tale om arrestforvalterens 
omvendelse lige så misvisende. Efter 
mødet skulle Kirkeby have sagt til Stub- 
kjær: »Man kan ikke tvinge Folk ind i 
Guds Rige, de skal ringes derind.« Esper 
Kæmpe meddelte straks, at nu blev det 
ikke til flere møder hos ham, »da vi nu 
har fået en Præst, vi kan samles om i 
Kirken.« Kolportørerne gik i vrede.

Kirkebys bestemte forkyndelse lød i 
Lem og Vejby kirker i syv år: Hans 
prædikner var kraftigt revsende og satte 
skel mellem »levende og døde«, men de 
grundtvigianske holdninger dominerede 
i lige så høj grad som de stærkt vækken
de. Befolkningen og sognebåndsløserne 
valfartede til kirkerne: Vejby kirke måtte 
anskaffe bænke til kirketårnet og de ca. 
350 pladser i Lem kirke var i underkan
ten. Den aktive og myndige præst 
begyndte med bibellæsninger og faste- 
gudtjenester i kirkerne. Roskilde Kon
vents salmebog blev indført, og han 
arrangerede møder med præster og høj
skolefolk som talere.

Sydsalling havde fået en præst, som 
magtede at bringe prædikenen i kirken 
på højde med studehandlen og politik

ken i den aim. samtale. Hjemmelivet i 
sognene blev præget af den nye forkyn
delse, og megen gammel sæd, skik og 
tænkemåde blev kasseret.

Egentlig folkelig var Kirkeby vel næp
pe, en vis fornemhed og hans højreorien
terede politiske synspunkter distancere
de ham fra befolkningen. Præsten bragte 
herved sig selv i opposition til sin 
menighed, hvilket var årsagen til ønsket 
om forflyttelse. Efterfølgeren blev 
grundtvigianeren J.H. Monrad, knap så 
meget vækker som sublim forkynder.

I omtalen af Sydvestsallings første 
grundtvigianske præster må August 
Schrøder nævnes. Den meget energiske 
og fantasifulde præst kom i 1878 til 
Håsum - Ramsing. Samarbejdet med 
lærer Primdal i Ramsing gav anledning 
til en del røre i sognet. Schrøder var for
mand for Ramsing forsamlingshus 
bestyrelse i nogle år og deltog i det nye 
»kulturcenters« aktiviteter. Såvel Schrø
der som Monrads efterfølgere var 
grundtvigianere.

Vækkelsen i Nordøstsalling
Året 1858 kom en ny kapellan ved navn 
K.D. Konradsen til Junget-Torum for at 
aflaste gamle pastor Brasch. En skægget 
person i gule og grå klæder vakte i sig 
selv en del opsigt. Konradsens ganske 
»anderledes« forkyndelse forøgede 
opmærksomheden omkring den viljes
tærke og handlekraftige kapellan: Det 
var lovens skarpe stemme - revseren. 
Kapellanen fik brug for disse personlige 
egenskaber i sognene, »hvor rationalis
men prægede den fede jord, kvægopdræt
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ÆS.S. Kirkeby, sognepræst i 
Lem-Vejby 1870-77.

J.H. Monrad, sognepræst i 
Lem-Vejby 1878-83.

og kvæghandel modvirkede de åndelige 
interesser.«

I de følgende år blev der skabt en 
betydelig vækkelse i Nordøstsalling, 
hvilket ikke mindst skyldtes kapellaner
ne i henholdsvis Junget-Torum og Grin- 
derslev-Grønning-Thise. Der opstod et 
nært venskab mellem kapellanerne, hvor 
Konradsen vel var den ledende i Fr.B. 
Møller og K.D. Konradsens femårige 
»makkerskab«. Sammen fik de to arran
geret »gudelige forsamlinger« i hjemme
ne i Thise og Grinderslev, skønt den 
første reaktion på dette succesfulde fæn
omen var: »Jamen, det er jo de hellige, 
der holder dem.«

Begge interesserede sig meget for sko
leundervisning, bl.a. afløste Konradsen i 
ledige stunder gamle lærer Sørensen i 
pastoratets eneste skole i Torum. De to 
unge kapellaner gik ind for grundtvigi
anske metoder i undervisningen, efter
hånden som de ved fælles samtaler hav
de fundet frem til en grundtvigiansk 
overbevisning. Denne overbevisning 
kom til udtryk i deres virke, således min
dedes en mand senere en af Konradsens 
barnedåb i Torum kirke: »Aldrig hørte 
og så jeg alvorsfuldere Handling 
udført«.

Det nye var frem for alt den grundtvi
giansk orienterede forkyndelse i kirker- 
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ne, men kapellanerne stod bag en del 
andre nye aktiviteter i sognene: De 
arrangerede som nævnt »gudelige for
samlinger«, og salmebøgerne blev skif
tet ud med nye - ofte Konvents salmebo
gen. De sørgede for konfirmandforbere
delsen og besøg i hjemmene. Der blev 
oprettet aftenskole og læseselskaber for 
befolkningen. Præsterne fik deres læse
selskab, ligesom der blev dannet et nyt 
præstekonvent i Skive. Konradsen og 
Fr.B. Møller ville gerne tilføre vækkel
sen mere oplysning, men vidste ikke 
hvordan de skulle få arrangeret mere fol
kelige møder med debat af fædrelandske 
forhold.

Trekløveret Konradsen, Møller 
og Glud
Problemet med at videreføre vækkelsen 
med et mere folkeligt islæt blev forelagt 
Kr. Glud, som var kapellan hos faderen i 
Jebjerg-Lyby. Han fandt sagen ret ukom
pliceret: »Ja, jeg ville sige: Nu vil jeg 
fortælle noget om Knud den Hellige! 
Kender I ham, folk?« I begyndelsen af 
1860’erne var der altså forbindelse mel
lem de tre kapellaner, som i 1863 blev 
reduceret til to ved Fr.B. Møllers kaldel
se til kapellan i Herfølge. Sallingboerne 
fik ikke lov at beholde Møller, skønt en 
deputation fremsatte dette ønske for 
både kongen og Monrad. Samme år blev 
Konradsen udnævnt til sognepræst i 
Nautrup-Vile.

I juli 1864 løste seksten fra Nørthise 
sognebånd fra pastor J.R. Stochholm i 
Breum til Konradsen i Nautrup. Det var 
første gang loven om sognebåndsløsning 
af 4. april 1855 blev anvendt i Salling, 

og mange unge var blandt de seksten. 
Sognebåndsløserne opnåede desuden 
den sejr, at de fire gange om året kunne 
holde altergang i deres egne kirker med 
Konradsen.

Både Viborgs biskop og Kirkeministe
riet havde været imod grundtvigianernes 
krav om altergang i egne kirker. Tilladel
sen blev givet efter at »Dansk Kirketi
dende« havde debatteret sagen, iøvrigt 
blev samme sag inddraget ved tredie 
behandlingen af »Lov om Forandring i 
Lov om Sognebåndets Løsning.« Flok
ken af sognebåndsløsere forøgedes ikke 
synderligt, men Konradsen holdt indtil 
afrejsen i 1873 møder i deres hjem. 
Blandt tilhørerne var bl.a. provst Møller 
fra Seide og Kr. Glud, som omkring 
1867 var blevet overbevist grundtvigia
ner.

Grundtvigianernes 
førstemand Kr. Glud
Glud betragtede vennen og svogeren i 
Nautrup som grundtvigianernes første
mand, og han sagde om Konradsen: 
»Han var den første, der rigtigt prædike
de Evangeliet i Salling.« Samtidig med 
Konradsens afrejse i 1873 til Horsens 
blev Glud sognepræst i Jebjerg-Lyby, 
hvor beboerne havde begæret deres 
kapellan gennem elleve år ansat som 
sognepræst. De fik endnu syvogfyrre år 
med »unge Glud«, hvis forkyndelse de 
efterhånden havde accepteret. En accept 
der kom på trods af, at sønnens forkyn
delse langt fra lignede faderens 
rationalistiske prædikner.

Efter 1873 indtog Kr. Glud pladsen 
som grundtvigianernes ubestridte første
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mand i Salling. Nu var tiden moden til 
grundtvigianismens folkelige sider og 
den rette mand til stede: Ikke uden grund 
kaldte J. Akjær pastor Glud for folke- 
vækkeren og sognehyrden. Hele Gluds 
liv var en trofast virkeliggørelse af 
Grundtvigs syn på kristelighed og folke
lighed i deres åndelige forbindelse.

I Gluds forkyndelse trådte Grundtvigs 
syn på kristeligheden efterhånden klart 
frem: Gluds tidlige prædikner kan især 
karakteriseres som vækkelses- og 
omvendelsesforkyndelse med klart 
lutherske pointer. Prædiknerne adskiller 
sig fra ren pietistisk forkyndelse, netop 
ved det tydelige lutherske præg og de 

gentagne fremhævelser af »Herrens ord 
ved Badet og Bordet.« Senere kan 
prædiknerne i en helhedsbetragtning 
bedst karakterisers ved en luthersk
bibelsk kristendom præget af moderat 
grundtvigianisme. I de tidlige prædikner 
gør en inderlighed i tiltalen og en pole
misk tone sig gældende, bl.a. fordi de 
tales ind i en rationalistisk sammen
hæng. Begge fænomener forsvinder i 
den modne Gluds forkyndelse.

Forkynderen og 
folkeopdrageren Glud
Glud skabte frem for alt kirkegang og 
salmesang. Flere huskede tydeligt søn

Pastor Glud var ungkarl, og boede sammen med sin mor (nr. 3 fra højre) og sin søster Katrine
(nr. 2 fra højre) i den gamle præstegård i Jebjerg. (Foto: B. Vorbeck, Jebjerg ca. 1895)
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dags- eller onsdagsprædiknerne, hvor 
den indlevende forkyndelse blev garne
ret med Kingos salmer:

»Det var ikke alene Gluds prædikner - 
det var hele hans stilfærdige Person, uden 
Brask eller Bram, der drog og gjorde, at man 
aldrig siden kunne glemme denne jævne, 
sande, troværdige, barnlige Forkyndelse fuld 
af hellig Enfold.«

Pastor Glud var ligeså ligefrem og tro
værdig som hans prædikner, altid den 
samme »på stolen og på gaden.«

En af deltagerne i de månedlige 
»gudelige forsamlinger« i Nørre Andrup 
mindes Glud ved møderne, som omkring 
1868 blev afholdt hos gårdejer Jens Kr. 
Pedersen. Når Glud gjorde sin éntre i 
stuen med et »Godaften« husker P. Niel
sen, at »der blev højere til Loftet og en 
usynlig Aand svævede hen over forsam
lingen.« Møderne indledtes med salme
sang efterfulgt af Gluds tale. Derpå læste 
og forklarede lærer J. Rasmussen fra 
Krejbjerg bibelhistorie. Før det sociale 
samvær begyndte, bekendte Glud troen, 
bad Fadervor og en salme afsluttede sel
ve mødet.

Fastetidens prædikner begyndte i 
marts og fortsatte gennem fasten. 
Prædiknerne afløste de ugentlige fore
drag i skolerne i Jebjerg og Lyby, der 
foregik fra 1862 i perioden november til 
marts. Ungdommen sluttede op om disse 
møder, der i begyndelsen udelukkende 
beskæftigede sig med religiøse emner. 
Senere blev det mere folkelige foredrag 
og fortællinger, og i Gluds fortolkning 
blev de nordiske kongesagaer ret under
holdende. En mor spurgte sønnen om et 
møde på skolen: »Naa, hwa fötall saa 

den towle Præjst om ijawten?« Sønnens 
referat kommenterede moderen med: 
»Aah, Herre Gud i Himlen, den sølle 
forville Ralt.«

Disse ældre og mere kritiske røster 
kom med tiden til at acceptere og 
respektere Glud. Hans engagement i fol
kelivet og velgørende handlinger talte 
deres eget overbevisende sprog, ligesom 
pastor Gluds forkyndelse i kirkerne 
efterhånden blev værdsat. Faktisk kom 
folk fra hele Salling til hans gudstjene
ster. Han fik specielt mange sognebånds
løsere fra Rødding-Krejbjerg, især efter 
at A. Kirkeby og J.H. Monrad i 1883 
havde forladt egnen. Ganske vist havde 
en del røddingboer holdt forbindelsen til 
Glud vedlige, også medens Kirkeby, 
Monrad og L.J. Ingerslev i Håsum- 
Ramsing var i Salling. Især denne sog
nebåndsløserbevægelse blev kernen i 
valgmenigheden i Rødding.

Underviseren Kr. Glud
Ungdom og børn befandt sig godt i 
Gluds selskab, ganske simpelt fordi han 
forstod og holdt af dem på sin 
karakteristiske bryske facon fuld af var
me undertoner.

Forberedelsen til konfirmationen kun
ne være »ren remseri«, men Glud for
måede at gøre bibelhistorien, det ny 
testamente, salmerne og Luthers lev
nedsbeskrivelse tilgængelig og under
holdende for de unge. Indirekte fik Glud 
vist de unge tilværelsens store værdier, 
og han kunne »faa selv den døveste til at 
høre« på trods af en virkeligheden ret 
stor tilbageholdenhed. Når præsten tog 
afsked med eleverne forventede han helt 
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klart, at de fremover levede op til deres 
ansvar. En afsked som skete efter selve 
konfirmationen, hvor Glud iøvrigt af
skaffede den almindelige praksis med at 
opstille eleverne efter dygtighed i kir
ken.

»Det læsende hold« fra Jebjerg Høj
skole blev undervist af Glud i præste
gården. Mere præcist den del af holdet, 
der satsede på en akademisk uddannelse. 
De havde brug for latin og tysk, og Glud 
mente: »Det skal være UG med kryds og 
slange, ellers duer det ikke.« Iøvrigt 
kunne skolebørnene få gratis privatun
dervisning hos præsten, for som Glud 
sagde: »Det kan sandelign blive dyrt 
nok, når I ska te at betale andre steder.« 
Mange elever blev på denne måde hjul
pet til at søge optagelse på forskellige 
skoler, og pastor Glud hjalp til med at 
skaffe legater og anden understøttelse.

Præsten opfordrede også unge til at 
tage på højskole, hvilket bl.a. fremgår af 
hans ret omfattende korrespondance med 
højskoleforstanderen i Askov. I et brev 
til L. Schrøder i Askov, dateret 17. marts 
1877, hedder det:

»En pige i Grønning, Kristine Pedersen, 
ønsker at besøge Deres højskole i sommer, 
hvis der endnu er plads. Der er imidlertid den 
omstændighed ved det, at hun er meget fat
tig, hvorfor hun gerne vil bede om fri under
visning, hvis gratispladserne ikke allerede 
ere optagne. Jeg tror nok, at hun er hjælpen 
værd. Kan denne hjælp ikke tilstaas hende, 
maa vi herhjemme sé at hjælpe hende tilret
te.«

En anden gang skrev Glud til Askov for 
at kautionere for en ung mand, som ikke 
kunne betale for højskoleopholdet til 
tiden. Måske er brevene skrevet efter de

Sebjerg og Støbt) ©ogneø ^attigplejeforening 
i ftorbinbdfe meb ftlcrtallet af Sognenes ©e* 
boere, btfjenbtgjore tjeroeb, ot btr i Sebjerg og 
Spbt) ilte blioer gioet Sllmisfe til ©ettere fra 
anbre Äomnuuier. ftr. Olnb.

Annonce i Skive Avis den 18. april 1890.

unges henvendelse til Nørre-Sallings 
Højskoleforening, hvor Glud var for
mand. Foreningen ydede økonomisk 
støtte til ubemidlede karle og piger, der 
ønskede et højskoleophold.

Såvel undervisningen som udlånet af 
bøger fra sognebiblioteket foregik i 
Gluds studereværelse: Et meget spar
tansk indrettet værelse i den vestre ende 
af præstegården. Glud opfordrede til 
læsning og fulgte med i folks læsevaner, 
og han har ganske afgjort nydt snakken 
med både de boglæsende børn og voks
ne. Bogføringen af udlånet og opkræv
ning af kontingenterne til læseselskabet 
optog ham mindre: Reelt var udlånet 
gratis og indkøbet af nye bøger blev 
finansieret af Glud. Pastor Glud sørgede 
for oprettelsen af en filial i Lyby, lige
som han i 1861 havde oprettet den 1600 
bind store folkebogsamling i Jebjerg.

»Hjælpeforeningen for 
trængende i Jebjerg-Lyby«
Foreningen blev stiftet i 1889 og Glud 
var dens formand i mange år. Ifølge pro
tokollen af 16.januar samme år var fore
ningens formål:«....at få folk til at tilby
de arbejde til de arbejdsløse.« Paragraf 
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to og tre omtaler dels fordeling af gratis 
mælk blandt trængende, dels direkte 
økonomisk støtte til nødlidende. Besty
relsen mødtes i maj 1889 i fattiggården, 
hvor det blev besluttet at indsamle uld. 
Tilsyneladende lykkedes det i forenin
gens første leveår at hjælpe fattige fami
lier med kontanthjælp, uld og kolonial
varer.

Bidragene til foreningen faldt fra 
omkring midten af 1890’erne og i 1911 
ophørte den.

Det afholdt ikke Glud fra at fortsætte 
med at yde privat støtte. De trængende 
kunne altid regne med ham, så han kau
tionerede ofte for fattigfolk i Jebjerg 
Sparekasse. Pastor Glud måtte ofte selv 
trækkes med afdragene, og mødte troligt 
op på sparekassedagen i Jebjerg Spare
kasse. Heller ikke det afskrækkede Glud 
fra at fortsætte med hjælpen. Når nogen 
havde behov for hjælp, var han altid på 
pletten.

Gluds aktiviteter »udensogns«
Af »udensogns« aktiviteter kan Gluds 
engagement i »Den grundtvigske indre 
mission« (Gr.M) nævnes. Formålet med 
missionen var at opdyrke de åndeligt 
døde egne ved at sende repræsentanter 
ud fra Gr.M., således at sekterne og 
Indre Mission ikke havde frit spil. Dette 
opsøgende arbejde var blevet diskuteret 
på vennemøderne 1862 i Askov og Kol
ding. En bestyrelse var blevet valgt og 
en fond oprettet, hvis renter skulle støtte 
arbejdet. Bestyrelsen med bl.a. L. Schrø
der supplerede senere sig selv med 
pastor Jacobsen fra Darum, pastor Kragh 
fra Vem og pastor Glud. Sidstnævnte var 

i en årrække formand og kasserer, indtil 
missionen blev lagt ind under »Kirkeligt 
Samfund af 1898« (K.S.).

Den gammelgrundtvigianske fløj 
blandt grundtvigianerne blev benævnt 
Vartovlinien. Det var den linie, der stod 
bag organiseringen i Gr.M. Diskussio
nerne på vennemødet i september 1898 
drejede sig om en højere og mere omfat
tende grad af organisation, hvor midter
fløjen med bl.a. gammelgrundtvigianer
ne plæderede for en yderligere organise
ring. Det ledte frem mod dannelsen af 
K.S., hvor bl.a. Glud og L. Schrøder 
kom i bestyrelsen. Den virksomhed, man 
tiltænkte det meget omtalte K.S., kan på 
mange punkter betragtes som en organi
seret udvidelse af Gr.M.

Mærkeligt nok blev K.S.-kredsen i 
Jebjerg-Lyby først oprettet i 1919, skønt 
Glud var ret involveret i K.S. på lands
plan. Han ønskede også ifølge flere bre
ve fra 1890’erne en mere slagkraftig 
organisation, hvilket bl.a. fremgår af 
brevet til Spleis fra juni 1892:

»Hvad ellers situasjonen her angår saa rører 
livet sig meget stille, jeg har undertiden en 
fornemmelse af, at jeg skulle gå min Vej.

Samme dystre toner luftede han ved sit 
halvtredsårsjubilæum som præst:

»Jeg ville gerne have set en mere sammen
sluttet Kristenmenighed med mere Fællesfø
lelse her i Pastoratet, jeg ville gerne den skul
le have brudt mere med Verden.«

Måske var kritikken af K.S. medvirken
de årsag til, at K.S. kredsen i Jebjerg- 
Lyby først blev stiftet den 18. juli 1919 
med Glud som formand. På generalfor-
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Efter Gluds død i 1925 rejste hans venner en 
mindesten i præstegårdshaven i Jebjerg. Ste
nen er hugget af Larsen-Stevns og på dens 
bagside står et vers af højskoleforstander 
Anders Vedel.

samlingen i september 1921 trak Glud 
sig fra formandsposten, der blev overta
get af Gluds efterfølger i embedet. 
Pastor Steffensen tiltrådte præsteembe
det i begyndelsen af 1921. Også hans 
efterfølger var stærkt interesseret i K.S. 
arbejdet.

Grundtvigianernes institutioner
Grundtvigianismens »fødsel« i Salling 
blev efterfulgt af en institutionaliserings
fase, hvor der dukkede nye helt eller del
vist grundtvigianske institutioner op i 
det kulturelle landskab. Det er denne 
grundtvigianismens »barndomsår« i Sal
ling dette afsnit beskæftiger sig med: 
Beskrivelsen omfatter valgmenighederne 
i Salling, de første forsamlingshuse, 
skyttebevægelsen, fri- og valgmenighe
derne, men først skal de mere almene 

uddannelsesmæssige tilbud og forhold i 
Salling omtales.

Hvad angår undervisningen for børn i 
den skolepligtige alder, blev rammerne 
afstukket af skoleloven af 1814. Loven 
indskærpede undervisningspligten for de 
syv til fjortenårige, og loven betragtes 
som afslutningen på den følgelovgiv
ning, landboreformerne afstedkom. For 
at forstå grundtvigianernes alternative 
undervisningsformer vil 1814-skolelo- 
ven kort blive omtalt.

Rammerne for undervisningen 
Almueskolevæsenet i købstaden og på 
landet blev ordnet ved anordning af 29. 
juli 1814, hvor der bl.a. skrives:

»Ved Barnets Undervisning skal der i Almin
delighed tages Hensyn til at danne dem til 
gode og retskafne Mennesker i Overensstem
melse med den evangelisk-kristelige Lære, 
samt til at bibringe dem de Kundskaber og 
Færdigheder, der ere dem nødvendige for at 
blive nyttige Borgere i Staten.«

Barnet tilhørte ifølge loven så at sige 
institutionerne kirke og stat, mens hjem
met blev placeret som et mere underord
net led i opdragelsen. Det var ikke et 
ualmindeligt træk i de europæiske lande 
på dette tidspunkt, at det pædagogiske 
mandat tilhørte kirke og stat.

Almueskoleloven kan karakteriseres 
på følgende måde: Den havde optaget 
katekisationen fra kirken og eksamen fra 
den lærde latinskole. Forstandsøvelser 
fra den europæiske pædagogik, og den 
usmidige angelsaksiske indbyrdes 
undervisning blev praktiseret i 1800-tal- 
lets første halvdel. Mange af tidens 
»strømninger« blev reflekteret i loven, 
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men dens lange forberedelsestid præge
de resultatet. Forberedelsestiden var ikke 
mindre end femogtyve år. Forholdene 
var på flere punkter så forandrede, da 
loven trådte i kraft, at den aldrig blev 
gennemført efter dens oprindelige inten
tioner.

Umiddelbart efter lovens gennem
førelse kom det »folkelige grundlag« i 
opbrud og bevægelse, hvilket fik betyd
ning for bl.a. skoleforholdene på landet. 
Opbrudstiden var præget af tiltagende 
ønsker om frihed og personligt ansvar på 
alle niveauer af samfundslivet: Det kom 
ret synligt til udtryk ved landsbyfælles
skabets ophævelse og udflytningerne. 
Det lå i vækkelserne med deres opgør og 
personlige stillingtagen i trosanliggen
der. Stænderforsamlingerne og især 
grundloven udtrykte samme tendens: 
Det var milepæle i kampen for medind
flydelse og ansvar for udviklingen på det 
politiske plan. Ikke overraskende kunne 
det grundtvig-koldske skoleværk slå an i 
denne »grødetid«, hvilket det især gjorde 
omkring 1850 til 1870.

Skoleværket passede ind i tidens tan
ker: Det angreb statens og delvist kir
kens ret til at besidde det pædagogiske 
mandat, og ønskede forældrenes ret til at 
opdrage deres børn efter eget livssyn 
anerkendt. Målet var lige som i almue
skolen at opdrage til at blive kristne 
mennesker. I analyserne af hvordan man 
nåede dette mål var der dog langt fra 
enighed. Det grundtvig-koldske skole
værk opererede ganske vist med fornuf
ten og det rationelle, men placerede fan
tasi og følelse centralt i den menneskeli
ge erkendelsesproces. Tilmed tilpassede 

de undervisningen til barnet, og gjorde 
brug af andre metoder og bøger. Med 
andre ord var det en kritik af almuesko
len, hvis grundlag var oplysningstidens 
filosofi med lærdommen i højsædet.

Det nye skoletilbud var beregnet på 
almuen: Det var en livsanskuelsesskole 
præget af en vækkelsespædagogik, som 
almuemanden Christen Kold tilbød sine 
standsfæller. Samme almue, eller ihvert 
fald gårdmændene, havde fået de økono
miske konjunkturer på deres side. De 
havde brug for en kulturel identitetsgi
vende »model« i deres nye og stærkere 
position. Hvordan livet kunne udforme 
sig i en sådan skole er emnet for næste 
afsnit.

Friskolen i Ejstrup
Denne friskole i Rødding sogn var for
løberen for valgmenighedens friskole, 
der oprettedes i 1907 i samme sogn. 
Lærer Søren Ejsings husmandssted i 
Ejstrup blev i 1873 skolens faste til
holdssted, efter at skolen i nogle år hav
de levet en omflakkende tilværelse i for
skellige hjem. Tre fag tværs over 
husmandsstedet udgjorde skolen: Den 
indendørs indretning bestod af lærerens 
pult, elevernes borde, et landkort og kak
kelovnen.

I disse omgivelser undervistes bl.a. 
gårdmandssønnen Torolf Kristensen i 
godt fire år, og han var tilsyneladende 
tilfreds: »A ka i de hiele mæ Sandhi’e 
sæj, te hvæ’r jeneste a mi Skueldaw wa 
æn Festdå’,...« Om S. Ejsing sagde han, 
at
»han hi’el igjeml wa så’n muer wos, te de 
alder ku fald en ind’ å twil åm’, te de wa 
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sand, hwa han så. Bæjer Skiidsmol ka æn 
Lærer ves hwæt’ten ønsk sæ hælder fo...«

Skoledagen startede med trosbekendelse 
og fadervor, hvorefter S. Ejsing fortalte 
bibelhistorie: »Å det gjåw han så godt, te 
vi wa åpmærk’som å stel.« Ejsing for
måede tilsyneladende at få fortællinger
ne til at virke som billedbøger eller »lys
billeder«, hvilket var en kvalitet, som 
alle lærere af grundtvigiansk observans 
sikkert ikke besad.

Religion og historie var de fundamen
tale fag i de grundtvigianske skoler, 
eftersom undervisningens mål var at 
komme til klarhed over livsforholdene. 
Denne klarhed var baseret på erkendel
sen af den menneskelige tilværelses reli
giøse og folkelige sider. Såvel individets 
som slægtens eksistens afhang af denne 
erkendelse. Kristendommen gav klarhed 
over de fundamentale spørgsmål, den 
fastlagde retningen og historien afspejle
de den.

Der undervistes i geografi, dansk, 
skrivning, regning, foruden de nævnte 
fag religion og historie. Skønt eleverne 
godt kunne låne skolens lærebøger med 
hjem, så »...bløw vi et’ ægsamini’ere, å 
Lærebo’g håj vi slæt et; dænd’ wa jo aid 
Daw bandly’st i æ Fri’skueler,..« Torolf 
Kristensen husker sangen: »Dærimuer 
sang’ vi æn Di’el, isæ’r å Grondtvigs 
biv’elsk Song.«

Skolen i Ej strup var en ordets skole, 
som det kom til udtryk i fortællingen og 
sangen. Ordet kunne videregive tanker 
og følelser, og denne måde mente 
grundtvigianerne var bedst til at formid
le tro og anskuelser. Det levende ord 

skulle tillige gøre nysgerrig og give ele
verne en fornemmelse af egne evner. De 
dybere perspektiver bag det levende ord 
var forbindelsen til den folkelige be
vidsthed og Gud.

Andre fri- og privatskoler i Salling 
Rødding herred fik som nævnt en 
grundtvigiansk friskole senere, og det 
skyldtes ikke mindst præsten for valg
menigheden i Rødding-Krejbjerg, pastor 
J.J. Bjerre. Han gjorde en stor indsats for 
at få skolen oprettet. Hermed fik den i 
1894 nedlagte friskole i Ejstrup en efter
følger.

Kun tre år efter valgmenighedens 
oprettelse kunne friskolen starte; den 
blev i 1907 bygget skråt overfor valgme
nighedsbygningen. Valgmenigheden, fri
skolen og Bjerre var en treenighed. 
Pastoren var ikke alene formand for fri
skolen i syvogtyve år, han spillede også 
violin og indøvede nye melodier med 
børnene i friskolen. De senere formænd 
for friskolen var for størstedelens ved
kommende gårdmænd. Skolen eksisterer 
til forskel fra valgmenigheden endnu.

Torolf Kristensens moster Ane Kristi
ne Nielsen var i fyrre år lærerinde i Krej- 
bjerg friskole; altså endnu en grundtvigi
ansk friskole i Rødding herred med en 
levetid på syvogfyrre år. Skolen blev 
oprettet i 1885 af to gårdmænd. Deres 
gårde og senere forsamlingshuset ud
gjorde rammerne for undervisningen. 
Forsamlingshuset blev købt af friskole
kredsen og indrettet som skole.

Iøvrigt nød Torolf Kristensen godt af 
mosterens kunnen, da han var »prøve
klud« for den ueksaminerede moster før 
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hendes skolekarriere. Han fik fortalt 
eventyr og bibelhistorie, lærte at læse, 
regne og synge før han som otteårig kom 
til Ejstrup skole. Desuden havde Bonde
højskolen for Salling Landdistrikt bopæl 
i Krejbjerg. Den blev oprettet i 1851 og 
flyttede fire år senere til Oddense.

Friskolerne i Hindborg herred inds
krænkede sig til Otting sogn, hvor der i 
perioden 1837-1880 eksisterede en fri
skole. Privatskolen i Grove hørte også 
under Hindborg herred, men dens eksi
stens fra 1886-1901 skyldtes sandsynlig
vis kapacitetsmæssige problemer i områ
det. Ihvert fald blev skolen nedlagt, da 
den nye skole i Brøndum blev bygget.

Åsted friskole fungerede i ca. tredive 
år og hørte til i det nordvestlige Harre 
herred. Skolen oprettedes i 1867 af 
grundtvigianske folk. Harre herred hav
de tillige privatskolen i Hjerk sogn, som 
fungerede i tidsrummet 1866-1890 med 
femogtyve børn. I denne del af Salling 
virkede pastor K.D. Konradsen, hvilket 
skulle have givet anledning til en del 
grundtvigiansk privatundervisning i 
Åsted og Nautrup.

Nørre herred i nordøst havde en fri
skole i Lyby sogn. Den blev grundlagt i 
1875 og eksisterede et år. Friskolen blev 
fortsat i perioden 1877-1892 i nabosog
net Jebjerg. Som supplement til billedet 
kom i 1884 højskolen i Jebjerg. Pastor 
Glud var drivkraften bag dette grundtvi
gianske projekt.

En lille episode fra Torolf Kristensens 
liv skal medtages. Da Torolf var godt 
tolv år gammel tilrådede S. Ejsing, at 
han skulle fortsætte skolegangen i Hem 
drengeskole. Forældrene mente det var 

for dyrt at sende sønnen til Hem, og han 
kom i stedet i Vejby skole. To år tilbrag
te han i Vejby. Foråret 1889 blev han 
udskrevet af skolen, og tiden for forbere
delsen til konfirmationen var kommet. 
Torolf gik som mange andre børn af sog
nebåndsløserne til præst hos pastor Glud 
i Jebjerg. Men hvad var det Torolf gik 
glip af i Hem?

Drengeskolen i Hem
Første juli 1885 fremgik det af annonce
ringen i Skive Avis, at lærerne Jens Torp 
og Søren Lavrsen åbnede en ny drenge
skole i Hem. Det to-årige skoleophold 
henvendte sig til 12-18 årige drenge. 
Desuden annoncerede de to lærere med 
sommer-husflidskurser for lærere.

Umiddelbart før skolestarten bragte 
Skive Avis en uddybende artikel om 
skolens formål: Målgruppens yngste 
aldersgrupper havde ifølge S. Lavrsen 
det problem, at dagdriverlivet ofte blev 
konsekvensen af skolens manglende 
udfordringer. De større drenge havde 
især om vinteren svært ved at finde 
beskæftigelse. Drengeskolen

»vilde give dem noget bedre at tænke paa og 
bruge deres Kræfter til, end at drive Tiden af 
med Bygang, Kortspil, Tobaksrygning og 
Lapsefjas.«

Det unyttige tidsfordriv var S. Lavrsen 
imod:

»Vi er et lille Folk, der er Brug for alle kræf
ter. Vi har derfor paa ingen Maade Raad til at 
lade vor Ungdom sløse sin Tid bort, saa den 
siden møder til Livets Dagværk uoplagt, uvi
dende og med uudviklede Kræfter.«
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Hem Drengeskole havde lokaler i husflidslærer Jens Torps gård ved vejen fra Heni til Krarup. 
I 1892 solgte Torp sin gård igen. På dette fotografi fra o. 1930 står Marie Thybo foran skole
bygningen.

Derefter nævntes skolens fagrække: 
Historie, geografi, naturlære, dansk, reg
ning, tegning, håndgerning og gym
nastik, som skulle udvikle drengenes 
anlæg på en sund og fornuftig måde. I de 
teoretiske fag vekslede den levende for
tælling med bogorienteret undervisning. 
Selvarbejde og bøger indgik i undervis
ningen, da denne aldersgrupppe fandt 
det udfordrende at udforske på egen 
hånd. Den legemlige side af undervis
ningen blev prioriteret højt, hvilket var 
vigtigt for aldersgruppen og tilgodeså 
den bogligt svage elev. Tre timer dagligt 
var helliget gymnastik og håndgerning, 
hvoraf sidstnævnte optog de toenhalv 
time. Håndarbejdet bestod væsentligst af 
snedkeri ledet af den første sløjdlærer i 
Salling, Jens Torp.

Håndarbejdet blev betragtet som et 
»ypperligt dannelsesmiddel«, som øvede 
tanken og styrkede hånd og legme. Sam
me undervisning skulle skærpe sansen 
for ædle og rene former, hvilket iflg. 
Skive Avis blev bekræftet af den første 
årgang elevers afgangsudstilling af 
trævarer. Ifølge avisen var udstillingen 
righoldig og smuk, og skolen var til 
»Velsignelse baade for hver enkelt og for 
hele Samfundet.« Den eksamensfri skole 
overlod det til fremtiden at bedømme 
elevernes øvrige kundskaber.

Tre års levetid fik skolen: Manglende 
forståelse blandt befolkningen og myn
dighederne var medvirkende årsag til 
lukningen. De otte til tolv elever på vin
terholdene kunne heller ikke få statstil
skud. Dette kombineret med S. Lavrsens 
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svigtende helbred forårsagede luknin
gen.

Dermed forsvandt et grundtvigiansk 
inspireret tilbud til bl.a. almueskolens 
ældste drenge, som iflg. S. Lavrsen 
manglede udfordringer i skolen. Almue
skolen i Salling skal omtales i det føl
gende afsnit, så forholdene kan blive 
nærmere belyst.

Almueskolen og dens lærere i Salling
Skolelæreren i Hem var omtalte S. Lavr
sen. Han blev ansat ved Hem skole tre år 
efter dimissionen i 1865 fra Ranum 
Seminarium. Hans toogtyveårige skole
virksomhed i Hem var dybt præget af 
»Ranum-ånden«, og hele Sydsalling 
blev påvirket af hans virkelyst: Han stod 
bag oprettelsen af den private pogeskole 
i Hem. Pogeskolen blev forløberen til 
den i 1891 oprettede Hem forskole, hvor 
en af Lavrsens tolv børn senere varetog 
undervisningen. Læseforeningen eller 
læsebogssamlingen i Hem så dagens lys 
i 1870’erne, og kræfterne bag var lands
tingsmand S. Lybye og S. Lavrsen. Des
uden var Lavrsen foregangsmand på 
landbrugsområdet. Medregnes hans en
gagement i forsamlingshuset i Ramsing 
og den omfattende foredragsvirksomhed, 
så undrer tilnavnet høvdingen for »Syd- 
sallings Lærere« næppe.

»Sydsallings Lærere« var betegnelsen 
for tilhængerne af de grundtvig-koldske 
skoletanker, som i perioden 1870-1890 
udgjorde halvdelen af lærerne i Sydsal
ling. Nordsalling havde naturligvis deres 
ikke så få grundtvigiansk inspirerede 
lærere, men Sallings Lærerforening

Søren Lavrsen ( 7844-90) var lærer i Hem fra 
1868 til sin død i 1890. Han var arkitekt for 
Ramsing Forsamlingshus og ledede 1885-87 
Hem Drengeskole sammen med Jens Torp.

besluttede tre år efter dannelsen i 1841 
at opdele sig i to afdelinger.

En gang om året samledes samtlige 
Sallings lærere til et møde, men de 
benyttede iøvrigt hinanden efter behov. 
Således holdt S. Lavrsen på opfordring 
af nordkredsen et foredrag i Roslev, og 
de tanker han her fremsatte om skoletil
synet i 1888 blev gennemført små hun
drede år senere. Hvordan debatten 
iøvrigt udformede sig på lærermøderne 
giver forhandlingsprotokollen fra 1886 
et indblik i.

De religiøse emner dominerede 
møderne i begyndelsen, hvor et indle
dende foredrag blev efterfulgt af diskus
sion. Emnerne for diskussionerne var ret 
forskellige: Lovens ti bud. Er der forskel 
på dansk og tysk kristendom? Hvad for
ståes ved et »sandt menneske«? Skriftor
dets betydning. I den mere profane afde
ling kan emnerne husflidssagen og old
tidsminder nævnes. Med tiden fik de 
pædagogiske spørgsmål overtaget: Sko
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lestraf. Pligt og lyst i undervisningen. 
Hvordan agtelse, flid og arbejdsomhed 
fremmedes i skolen. Hjemmelektier 
og hjemmearbejde. Eksamen og tilsyn. 
Endelig kan et emne som pædagogik
kens historie nævnes.

Lærernes debat af de forskellige fag 
viser, at de fleste lærere i Sydsalling 
mente, at faget historie måtte være et 
spørgsmål om livs- og ikke kundskabs
meddelelse. Samme næsten enige hold
ning udviste Sydsallings lærere i forhold 
til religionsundervisningen. Også på det
te punkt mente de, at kristendommen 
levende skulle fortælles ind i børnene.

Dog var det ikke alle læreres holdning, 
hvilket provst Møllers visitatsrejse i 
1865 så klart bekræfter. Religionsunder
visningen blev ikke sjældent »dreven 
ved ramselæsning«, som provsten ikke 
bifaldt:

»Hvor Læreren har en rationalistisk Opfattel
se af Kristendommens Grundlære, er denne 
Methode ubetinget fulgt baade her og i de 
andre skoler i Provstiet.«

En anden rationalistisk lærers religions
undervisning fik følgende medfart af 
provst Møller:

»... det er et Spørgsmaal, om han ikke snarere 
er i stand til at nedbryde end til at opbygge 
Troslivet i Børnene.«

Kampen om skolen - og skolebøgerne 
Uenighederne indskrænkede sig ikke til 
lærerkredsen. Befolkningen var til tider 
også uenige i lærernes nymodens ideer. 
Det fik to unge Ranum-uddannede lære
re at mærke i Brøndum og Hvidbjerg, 
hvor de blev ansat i henholdsvis 1860 og 

1867. De så helst Birchs bibelhistorie og 
Balles lærebog udskiftet. De to bøger 
var fra henholdsvis 1788 og 1794, og de 
udgjorde sammen med Luthers kate
kismus tidens standardudstyr i religions
undervisningen.

I Brøndum fik lærer J.N. Himmelstrup 
forholdsvis let afskaffet »Birch«, hvor 
imod det krævede en del parlamenteren 
at indsætte »Balslev på Balles sted«. Ved 
P. Povlsens ankomst til Hvidbjerg havde 
sogneforstanderskabet besluttet, at ind
føre »Balslev« i de nederste klasser i 
1866 med udvidelse til alle klasser fra 
1870. Povlsens forgænger nægtede gan
ske simpelt at høre »Balle-børnene.«

Da tiden for »Balslevs« indførelse 
nærmede sig brød fanden løs. Det skyld
tes gårdejer Per Sinding i Hvidbjerg, 
som både var en original og sognets 
største lodsejer. Han indledte et verita
belt korstog mod præst, lærere og »Bals
lev«. Eftersom Sindings skriverier til 
præsten og biskoppen ikke hjalp, så satte 
han en protestskrivelse blandt beboerne 
igang. Protestskrivelsen gik videre til 
biskoppen, provsten og præsten. De sva
rede alle, at sagen var afgjort. Under 
sagens forløb skrev P. Sinding i Skive 
Avis, faktisk bekostede han et helt 
ekstranummer af Skive Avis i januar 
1870. Det hjalp ikke. Beslutningen stod 
fast.

Andre store lodsejere klagede i skole
anliggender. For Nis Nissen i Rødding 
var det nærmest en livsstil. Proprietær 
Nissen, Spøttrup, var den ubetingede 
største om end uvillige bidragyder til 
skolevæsenet i Rødding. Det blev han, 
fordi udgifter til skolebygninger, lærer

65



lønninger m.v. iflg, almueskoleloven 
skulle lignes på sognets beboere efter: 
»Beboernes Hartkorn, deres Formues 
Tilstand eller deres Lejlighed.« I skole- 
kommisionen i Rødding stod »Stude
kongen af Salling« overfor præsten og 
læreren. De to sidstnævnte kæmpede for 
et anordningsmæssigt skolevæsen. Mest 
interessant var fæstebøndernes stillingta
gen i skolekommisionen, da de indtil 
1836 støttede Nis Nissen i at holde 
omkostningerne nede på et minimum. 
Derefter ønskede de pludseligt at betale 
for en anordningsmæssig undervisning. 
Nu indså de behovet for mere viden og 
nye kvalifikationer, det var ganske sim
pelt nødvendigt i deres nye individuali
serede tilværelser.

Den senere folketingsmand Berthel 
Nørgaard var blandt de bønder, der 
bekæmpede og fik Nissen ekskluderet 
fra sogneforstanderskabet i juni 1843. 
Fem år tidligere var »Studekongen af 
Salling« blevet fradømt hvervet som 
skolepatron og pladsen i fattigkommisio- 
nen, da han forsømte sine pligter. Bøn
derne kæmpede for en ordentlig under
visning, men B. Nørgaard nøjedes ikke 
med en bedre almueskole. Han oprettede 
en »overbygning« til almueskolen - den 
højere bondeskole i Krejbjerg.

Oddense Højskole
Den højere Bondeskole i Krejbjerg ænd
rede ved flytningen i 1855 navn til 
Oddense Højskole. Titlen højskole pas
sede dårligt til en kundskabsskole, der 
bedst kan karakteriseres som en realsko
le på landet: Fagrækken var omfattende, 
og »alt gik efter den gamle metode: Tyk

ke Bøger og lange Lektier.« Lærerens 
pædagogiske opgave bestod i at flytte 
bøgernes viden ind i elevernes hoveder, 
og fremgangsmåden var udenadslære. 
Lærdom blev betragtet som et redskab til 
at løse problemer af primært teknisk art; 
alt sammen lidet beslægtet med højsko
letanken.

Lige så lidt højskoleånd var der over 
elevernes enkeltvise indkvartering hos 
omegnens bønder, som ikke levnede 
plads til uformelt socialt samvær elever
ne imellem eller for den sags skyld mel
lem lærer og elever.

Den dynamiske B. Nørgaard stod bag 
oprettelsen af skolen i 1851, der midler
tidigt indrettedes i en del af Nørgaards 
stuehus i Krejbjerg. Få brændte som 
Nørgaard for oplysningssagen:

»...Mine yngre Aar gik desværre bort for 
mig, uden at jeg havde Lejlighed til at 
erhverve mig et Grundlag af Kundskaber, 
hvorpaa jeg senere kunde bygge og som jeg 
nu ofte lider under; jeg skal imidlertid ikke 
undlade at virke for at de Unge i den Egn, 
hvor jeg bor, gives Lejlighed til at berige sig 
med Kundskaber, thi kun ved at være i 
Besiddelser deraf blive de i Tiden uafhængi
ge Statsborgere og skikkede til at deltage i 
det offentlige Liv.«

Nørgaards skole havde netop til formål 
at kvalificere til det nyvundne demokra
ti.

Ombygningen og indretningen af sko
len bekostede Nørgaard selv, da stats
støtten på 300 rdb. ikke måtte placeres i 
fast ejendom. løvrigt skyldtes det B. 
Nørgaards indsats i folketinget, at bon- 
dehøjskoleme i januar 1851 fik plads på 
finansloven.
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Det sidste hold elever på Oddense Højskole eller Landbrugsskole, som skolen også blev kaldt i 
1907.
På billedet ses skolens sidste forstander, Frederik Olsen (siddende som nr. 3 fra venstre) med 
datter og hustru. Som nr. 2 fra højre sidder lærer Salmonsen, Oddense, der underviste på høj
skolen i sin fritid.

Før de første femten elever ankom i 
november var en del opgaver blevet løst: 
Skolebestyrelsen var dannet og skolepla
nen opproberet. Skolens økonomi var 
blevet sikret via bidrag fra fjern og nær, 
og senere blev jordfonden etableret.

Det første hold drenge fra femten til 
tyve år havde været til prøve før optagel
sen, og skulle desuden til to offentlige 
eksaminer i det år de havde tilmeldt sig 
skolen. Ønskede nogle at fortsætte, var 
dette muligt i endnu to semestre.

Drengenes placering i klassen bestem
tes efter flid og opførsel, der var discipli
ner med daglig karaktergivning. De øvri
ge fag var:

»Fædrelandshistorie; Verdenshistorie; Dansk 
Læsning; Retskrivning; Regning; Tysk øves 

kun for de elever der attraar denne Undervis
ning; Almindelig Undervisning i de Commu- 
nen veedkommende Love; forsaavidt dertil 
gives Ledighed og læreren kan meddele sam
me; Naturlære; Havedyrkning og Træplant
ning vil blive øvet i enkelte Timer i Sommer- 
halvaaret udenfor den almindelige Skoletid, 
af en i dette fag kyndig Mand...«

Blot to år efter skolens oprettelse var 
fagrækken udvidet med religion, mate
matik, grundtræk af dyrlægevidenska
ben, landmåling og lidt havebrugslære. 
Ikke mindst B. Nørgaard bifaldt denne 
undervisningsplan, hvor der var lagt op 
til lange skoledage med massiv ind
læring i konkurrencens og individualis
mens ånd.

Knapt så begejstrede var visitatorerne 
ved 1857-eksamenen, og deres kritik af 
fagenes mængde bragte senere skolerå
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det for Viborg Amt, skoledirektionen og 
overskoledirektør Monrad ind i sagen. 
Resultatet blev nye skolelove i 1858, 
hvor bl.a. fagrækken blev reduceret med 
udelukkelse af fagene geometri, aritme
tik og naturhistorie. De humanistiske fag 
dansk og historie fik en øget vægtning, 
og i 1880’erne var fagrækken yderligere 
reduceret. Fem år efter B. Nørgaards død 
i 1862 forsvandt sommerholdene, og 
skolen fandt i 1870’erne et i forhold til 
Salling mere brugbart og realistisk 
niveau.

Grundtvigianerne »kuppes« ud 
af skolens bestyrelse
»Kuppet« skete på 1871 generalforsam
lingen, men de forudgående fire års refe
rater i højskolens bestyrelsesprotokol 
indikerer klart problemer mellem 
grundtvigianerne og de øvrige medlem
mer af bestyrelsen. Grundtvigianeren og 
Venstrefløjs-politikeren, folketingsmand 
Chr. Jensen blev i 1867 indvalgt i besty
relsen sammen med »meningsfællerne« 
Kr. Glud og gårdbestyrer Chr. Dahlgård. 
Skolens formand var E. Boel, stiller for 
Højrefløjs-politikeren S. Lybye, der også 
sad i bestyrelsen.

Det anstrengte forhold mellem de to 
fløje i bestyrelsen kulminerede altså fire 
år efter, da Glud og Chr. Jensen ikke 
opnåede genvalg. Grundtvigianerne op
fattede det som et kup, da generalfor
samlingens dagsorden ikke omtalte ny
valg til bestyrelsen. En extraordinær 
generalforsamling blev p.g.a. Gluds pro
tester fastsat til en måned senere. Den 
anden fløj mente, at der blot var tale om 
en formel fejl.

Den anden generalforsamling blev et 
så stort tilløbsstykke, at mødet måtte 
flyttes udenfor under åben himmel. Sal- 
linggårdmændene benyttede lejligheden 
til at give grundtvigianerne klar besked: 
Med stemmerne 175 for og 22 imod 
vedtog forsamlingen, at forrige general
forsamling »...skulle erkendes gyldig i 
alle måder.«

Sallinggårdmændene befandt sig end
nu i en form for omstillingsperiode, 
hvorfor skolen ikke kunne eller skulle 
formidle en egentlig ny ideologi. Endnu 
befandt Salling sig i studefedningens 
dage, og det fik altså konsekvenser på 
det uddannelsesmæssige og kulturelle 
plan. Nemlig i en konkurrencebaseret 
terpeskole med en markant vægtning af 
karakterer og eksaminer.

Salling højskole
Afstanden fra Oddense til Jebjerg var 
knap en mil, men holdningsmæssigt var 
der »en verden til forskel« på kund
skabsskolen i Oddense og den grundtvi
gianske højskole i Jebjerg. Denne for
skel var drivkraften bag pastor Gluds 
bestræbelser på at få den grundtvigian
ske højskole oprettet. Glud havde aldrig 
helt anerkendt højskolen i Oddense, men 
trods sin manglende sympati for skolens 
grundlag havde han troligt holdt ugentli
ge foredrag i Oddense. Højredrejningen 
på skolen efter B. Nørgaards død blev 
endnu mere tydelig efter 1866, hvilket 
langt fra korresponderede med Gluds 
livssyn. Først efter »kuppet« i 1871 blev 
skillelinierne trukket skarpt op. Glud 
betragtede herefter »ikke længere Skolen 
som en Anstalt, de har Part i.«
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I J884 åbnede Salling Højskole i en tidligere købmandsgård i Jebjerg. På postkortet fra o. 
1900 ses skolens hovedbygning med flagstangen, malet i Dannebrogs farver.

For en fuldtro og nærmest ukritisk 
lærling af Grundtvig ville en grundtvigi
ansk højskole selvsagt være bedre: Et 
vigtigt redskab i folkeoplysnings- og 
vækkelsesarbejdet. Disse tanker blev via 
samarbejde mellem Glud og nogle af 
egnens yngre lærere til Salling højskole i 
Jebjerg.

En aktiekapital blev samlet, ikke 
mindst p.g.a. Gluds energiske arbejde. 
Den manglende kapital til projektet skød 
den valgte forstander, Axel Axelsen, ind. 
Der blev hvervet elever til skolen, og i 
november 1884 startede det første hold 
elever på ca. halvtreds på højskolen. Ved 
siden af forberedte Axelsen unge til 
optagelse på seminariet. Foruden fort
sættelsesskolen afholdt højskolen ferie
kurser for lærere i august.

I højskolens storhedstid i begyndelsen 
af 1890’erne mønstrede vinterholdene 
mellem halvtreds og tres karle, sommer

holdene lå lidt under med tredive til fyr
re kvinder. Højskolen var i de første 23 
af dens seksogtrediveårige levetid under 
Axelsens dygtige ledelse. Andre medar
bejdere som Søren Olesen kan nævnes, 
samt den senere valgmenighedspræst P. 
Kæstel og Glud. Pastor Gluds »ansættel
se« var ganske vist frivillig og veder
lagsfri. Han bidrog med glæde gratis 
med foredrag tirsdag og fredag.

I hele højskolens levetid leverede 
Glud sin »elevsucces« over de samme 
emner: Snorres norske kongesagaer og 
et kirkehistorisk foredrag, som dog væ
sentligst var en fortælling om Grundt
vigs liv og gerning. Glud holdt af histo
riens store og lysende skikkelser og kun
ne, som den mesterfortæller han var, 
videreformidle »Fædrenes Id og Tænke
måde.« Eleverne fulgte med Glud ind i 
fortællingen, intenst lyttende til hans 
uopstyltede fremstilling krydret med
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1 1907 købte Axel Axe I sen herregården Krabbesholm og flyttede sin højskole hertil fra Jebjerg. 
På billedet ses Axelsen siddende til højre på verandaen, mens pigeholdet og »det læsende 
hold« hygger sig på plænen ved Krabbesholms hovedbygning. Foto ca. 1910.
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Da Axel Axelsen i 1907flyttede sin højskole til Krabbesholm, fulgte lærerkorpset med. På det
te fotografi fra ca. 1910 ses foran fra venstre valgmenighedspræst P. Kæstel, fru Kæstel, 
Bertha Axelsen og forstander Axel Axelsen. Bagerst ses fra venstre lærer Jørgensen, Johanne 
Haugaard, Erik Haugaard, fru Bundgaard, Jens Bundgaard, fru Petersen, Svenning Petersen. 
(Foto: N. Nielsen).

fyrige og kraftige ofte jydske vendinger. 
Hænder og pegepind blev taget i brug, 
når Glud huggede hovedet af fortællin
gens skurke med kommentaren: »Ja, de 
var sandelig nogle hårde halse den
gang.«

Det frie og levende foredrag var et af 
de grundtvigianske højskolers kende
mærker. Sangen og samtalen en anden, 
ligesom den kammeratlige omgang mel
lem højskolens beboere udgjorde et af 
skolens vigtigste undervisningsmidler. 
På disse skoler så man hellere eleverne 
»hænge« i skolens bogsamling, end 
hænge i med lektielæsning i anledning af 
en meningsløs eksamen.

I det hele taget gik man ikke meget 
ind for hukommelseskundskab, hvilket 
ikke betød mangel på undervisning. I 
undervisningen var religion og historie 
opprioriterede fag, som skulle virke 
forædlende på elevernes hjerter, vække 
og forhøje fædrelandskærligheden samt 
skærpe deres dømmekraft. Højskolen 
forsøgte at opelske ansvarlige, selvstæn
dige og oplyste elever, der kunne virke 
til glæde og gavn for sig selv, deres 
omgivelser og fædrelandet.

Skyttebevægelsen
Kampen om de unge forgik ikke alene i 
skolerne: Også i skyttebevægelsen blev 
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der kæmpet om pladsen som ungdoms
opdrager. Den grundtvigianske holdning 
udtryktes i sloganet: »En sund sjæl i et 
sundt legeme.« Opdragelsen skulle 
omfatte det legemlige plan, det var ikke 
nok at præge de unge via sang, foredrag 
og undervisning. Der kan med rette tales 
om en kamp om kroppen, da grundtvigi
anerne ikke var alene om at have erkendt 
forbindelsen mellem en sund krop og en 
»livligere ånd.«

Denne kamp udspilledes indenfor 
skyttebevægelsen, som voksede frem i 
Danmark efter kaptajn V. Mønsters 
introduktion af den engelsk inspirerede 
ide i avisen »Fædrelandet« i januar

Pastor Glud fotograferet ca. 1885. Glud 
markerede sig på den tid som en de mest ven
streorienterede i Salling i de turbulente pro- 
visorieår. For udtalelser om, at hele folket 
burde bevæbnes, blev han i 1886 tilsagt til 
forhør hos politiet, der dog nøjedes med at 
give ham en advarsel. (Foto: J.C. Pedersen)

1861. De frivilligt dannede skyttefor
eninger skulle være en forskole til 
hæren, hvor vordende soldater kunne 
lære skydning og legemsøvelser. Den 
nationale vækkelse var foreningens poli
tiske opgave, altså at styrke fædreland
skærligheden og forsvarsviljen.

Stort blev det nu ikke til i Salling før 
krigen i 1864, faktisk oprettedes kun 
Hindborg skytteforening. En ny national 
opgave opstod med tabet af Sønderjyl
land, og alle var enige om, at »Sønder
jylland genvundet - det er kampens 
mål.« De to fløje indenfor skytteforenin
gen mente begge, at fædrelandskærlig
heden skulle styrkes, og ungdommen 
ledes udenom knejper og kroer ind i et 
fysisk og åndeligt udviklende arbejde.

Uenighederne opstod omkring de mili
tære og politiske opgaver: Folket skulle 
iflg. Venstre selv bekæmpe udefra og 
indefra kommende fjender. Med »M’s« 
formulering i en artikel i Skive Folke
blad: Målet var »ikke stående hære med 
trældom, men folkebevæbning med fri
hed.« Højremændene advarede selvføl
gelig kraftigt mod »de fæle drømmebil
leder .... om afskaffelse af hær og flåde, 
om ydmyg underkastelse under arvefjen
den,« som pastor Schouby sagde ved 
Viborg Amts Skytteforenings første 
skyttefest i 1871 i Viborg. Amtsskytte
foreningen blev dannet i 1869 af ni skyt
teforeninger.

Mændene bag de første levedygtige 
foreninger i Salling, som blev dannet i 
1867 eller 1868 i Nautrup-Sæby-Vile og 
Jebjerg-Lyby, var de to præster og svog
re, pastor Konradsen og kapellan Glud. 
Begge virkede indtil deres død indenfor
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Ramsing blev et centrum for de »nye tider« i Salling. Her lå egnens første forsamlingshus 
(1879), brugsforening (1880) og andelsmejeri ( 1885). På postkortet ses nogle af de bygninger, 
der spillede en central rolle i denne udvikling. Fra venstre: kirken, skolen (hvor en af hoved
mandene bag de nye ideer, lærer Primdal, holdt til), andelsmejeriets skorsten og det ottekante
de forsamlingshus, tegnet af kerer Lavrsen, Hem, efter inspiration fra forsamlingshuset i Gal
trup på Mors.

skyttebevægelsen: Konradsen var fra 
1892 til 1903 medlem af De danske 
Skytteforeningers landsledelse. Glud var 
et fremtrædende medlem af Viborg 
Amts Skytteforening, som i 1905 blev 
delt p.g.a. den store medlemtilgang.

En afdeling for den vestlige del af 
amtet blev udskilt, og Glud arbejdede 
videre i den ny Salling Herreders Skytte
foreninger (SHS). Ti moderate skyttefor
eninger forlod i 1916 SHS, og dannede 
Sailinglands Skytteforeninger med 
pastor Glud som formand.

Yderligere omtale af skytteforeninger
ne, og den svenske gymnastiks betyd
ning for livet i skyttebevægelsen, fore
kommer unødvendigt. Alt dette er grun
digt og spændende beskrevet af 
cand.mag. Niels Mortensen, Skivebogen 
1987 og 1988.

De første forsamlingshuse
Sallings første forsamlingshus blev 
opført år 1879 i Ramsing. Tre år senere 

blev endnu et nyt »kulturcenter« bygget 
i Jebjerg. Disse to første forsamlingshu
se i Salling var i bogstaveligste forstand 
huse til forsamling af folket, og de 
demokratisk ledede huse spillede en 
kolossal rolle for det folkelige liv i sog
nene: Her mødtes gymnasterne til fysi
ske udfoldelser, og utallige præster og 
højskolefolk kom til Ramsing og Jebjerg 
for at holde foredrag. Ikke mindst Asko
verne var afholdte talere ved de grundt
vigianske efterårsmøder, iøvrigt også 
velsete i bl.a. foredragsforeningen 
»Sydsallings danske Samfund.«

Både i Sydvest- og Midtsalling opfør
tes de nye kulturcentre ved hjælp af få 
midler, som rejstes ved aktietegning 
blandt sognenes beboere. Den rejste 
kapital blev absolut ikke brugt til unød
vendig udsmykning, faktisk var begge 
forsamlingshuse yderst spartansk indret
tet. Blandt de væsentligste drivkræfter 
bag de to projekter var S. Lavrsen og Kr. 
Glud, altså to absolut markante personer 
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på det kulturelt-grundtvigianske område 
i Salling. De første kulturcentre er tidli
gere omtalt af cand.mag. Niels Morten
sen i Skivebogen 1987 og 1988, og skal 
derfor ikke yderligere omtales her.

Valgmenighederne i Salling
Sallings to valgmenigheder blev oprettet 
i 1904, og arbejdsbyrden for den da snart 
firsårige pastor Glud blev dermed lettet. 
Ikke for ingenting blev Glud kaldt »Sal
lings præst«, og det var fra hans række 
af sognebåndsløsere valgmenighederne 
hentede en ikke ubetydelig del af deres 
grundlag. »Oldermanden i lauget« havde 
gødet jorden, som resulterede i Hem- 
Hindborg-Dølby og Rødding-Krejbjerg 
valgmenigheder.

Valgmenigheden i 
Hem-Hindborg-Dølby
Disse tre sogne havde gennem flere år 
haft ældre præster, der ikke havde nogen 
særlig forbindelse til det grundtvigianske 
åndsliv. Samtidig gav loven af 15. maj 
1903 valgmenighederne ret til at benytte 
sognekirkerne. Disse forhold fremkaldte 
behovet for en valgmenighed, og udval
get til valgmenighedens oprettelse 
ønskede cand, theol. P. Kæstel tilknyttet 
deres menighed.

Kandidaten til stillingen arbejdede på 
Jebjerg Højskole, men var tillige kendt 
fra foredrag i forsamlingshusene. Kæstel 
havde iøvrigt flere gange forrettet guds
tjeneste i Hindborg kirke, som fremover 
blev valgmenighedens faste tilholdssted.

En sommerdag på plænen uden for valgmenighedens præstebolig i Dølby ca. 1910. Pastor 
Kæstel står til højre, rygende på sin lange pibe.
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Pastor Jakob Bjerre med et hold konfirmander udenfor valgmenighedens præstebolig, Villa 
»Solbakken« i Rødding 1920.
Til venstre ses med fine, hvide forklæder pastor Bjerres døtre EU og Geit med hunden »Flink«.

De øvrige to kirker blev skiftevis benyt
tet hveranden søn- og helligdag. Kæstel 
indvilligede og flyttede ind i præsteboli
gen i Dølby. Præsteboligen blev sam
lingssted for unge og gamle, der hos 
præsteparret deltog i diskussioner, hørte 
foredrag, oplæsning og sang. I kirken 
forstod præsten at skabe højtid over 
gudstjenesten. Hans prædiken var over
bevisende, men bedst befandt Kæstel sig 
ved »Døbefont og Nadverbord.«

Disse to steder i kirken foregik de 
afgørende kirkelige handlinger for 
grundtvigianerne, da det var ved dåben 
og nadveren kirkens optagelses- og fæl
lesskabsmysterium udtryktes. Kirken 

stiller selv sit optagelseskriterium ved 
dåben, nemlig i forsagelsens og trosbe
kendelsens ord. Denne optagelse næres 
ved nadverens åndelige føde: Det 
afgørende er Guds handlen med menne
sket i sakramenterne ved ordet. Kristen
dommen som gudshandlinger og kirken 
betragtet som kultmenighed var det 
revolutionerende nye i det grundtvigian
ske syn.

Ved stiftelsen af valgmenigheden 
udgjorde gård- og husmændene den 
væsentligste del. Flokken blev i de første 
leveår suppleret med medlemmer fra 
andre sogne. Fra 1907 blev der forrettet 
gustjeneste i Hvidbjerg kirke efter en til
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gang på syvoghalvtreds beboere fra 
Hvidbjerg.

Økonomisk gik det alligevel dårligt 
for valgmenigheden, hvilket formodent
lig påvirkede Kæstels beslutning om at 
blive forstander for Krabbesholm Høj
skole. Skønt Kæstel tog imod opfordrin
gen om at blive forstander, arbejdede 
han videre i valgmenigheden. Valgme
nigheden overlevede aldrig P. Kæstels 
flytning til Skive. Den ophørte i 1915.

Valgmenigheden i Rødding-Krejbjerg 
Denne valgmenighed havde næsten sam
me baggrund: Kraftig utilfredshed med 
pastor J.S. Fibiger Jørgensen i Rødding, 
en højkirkelig og anti-grundtvigiansk 
indstillet herre. »Sognebåndsløser
menigheden« i Rødding blev af samme 
grund stor, og pastor Glud tog sig gen
nem tyve år af denne »menighed« ved at 
holde møder i hjemmene. Han benyttede 
også kirken i Rødding.

I 1904 blev tanken om at oprette en 
valgmenighed endelig virkelighed. Be
hovet for et fællessskab om dåb og nad
ver, utilfredsheden med sognepræsten og 
loven om kirkernes brug af 1903 fik 
nioghalvfems familier til at tage fat på at 
oprette valgmenigheden. Til forskel fra 
et første forsøg i 1897 lykkedes det den
ne gang. Kapellanen ved Århus valgme
nighed, Jacob J. Bjerre, valgtes som 
præst.

Valgmenigheden var fast tilknyttet 
sognekirkerne i Rødding og Krejbjerg, 
hvor imod pastor J.J. Bjerre kun prædi
kede hver tredie eller fjerde søndag i 
Lihme og Ramsing kirker. Medlemmer
ne havde bundet sig for fem år, og i 

1914 var ialt 184 familier tilknyttet valg
menigheden. En vækst på 85 familier på 
ti år. Medlemmerne rekrutteredes i den
ne periode primært fra gårmandskredse 
med husmændene på andenpladsen. 
Valgmenigheden var præget af større 
stabilitet, end det var tilfældet for Sal
lings anden valgmenighed. Valgmenig
heden ophørte i 1970. Den var som 
nævnt tæt knyttet til friskolen i Rødding, 
der overlevede valgmenighedens ned
læggelse.
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Sagaen om Skive Jernstøberi
De første 50 år
Af Olav Jensen, Skive

Lidt forhistorie
Kom man sidst i 1870’erne vandrende 
østpå fra Østertorv i Skive, nåede man 
efter at have passeret den gamle træbro 
over Skive A til nogle tildels ubebygge
de engdrag, der dengang benævnedes 
Skive Holme, men som nu i mange år 
har været navngivet som Østerbro.

Straks over broen lå på venstre side et 
lavt hus, der var den første egentlige 
bebyggelse på engene øst for åen. Dette 
hus blev i 1910 ombygget til det nu
værende »Aahuset«.

Her omkring Aahuset købte i 1880 to 
unge mænd, brødrene Anders og Jens 
Christian Johansen, et delvist opfyldt 
engareal, hvorpå de i maj 1881 grund
lagde »Skive ny Jernstøberi«.

Når virksomheden fra første færd blev 
benævnt som Skive ny Jernstøberi, var 
grunden hertil, at der allerede i en del år 
havde eksisteret et lille jernstøberi i et 
baghus bag det senere Kosmorama i Fre- 
deriksgade nr. 10, hvor i dag isenkræm
mer Hans Kolding har til huse.

Dette første jernstøberi blev anlagt i 
1856/57 - vi kender ikke det præcise års
tal - af konsul Frederik Friis og fik nav
net »Skive Jernstøberi«. Støberiet blev 
umiddelbart efter opførelsen overdraget 
til en K. Knudsen, der drev virksomhe
den i et kortere åremål.

Den 1. januar 1865 måtte K. Knudsen 
på grund af sygdom afhænde virksomhe

den til jernstøber N.A. Christensen, 
Morsø Jernstøberi. Denne drev jern
støberiet indtil 1. maj 1867, hvorefter 
han stillede bygningen til salg.

Det blev imidlertid ikke som jern
støberi, men som værtshus, bygningen i 
en periode fik anvendelse, - men tilsyne
ladende har der ikke været tilstrækkelig 
søgning til værtshuset og dansesalen, for 
allerede fire måneder senere blev der 
igen drevet jernstøberi herfra - muligvis 
dog kun som udsalg af støbegods m.v. 
fra Morsø Jernstøberi.

Skive ny Jernstøberi
Anders og Jens Christian Johansen var 
sønner af en husmand i Yttrup ved Ros
lev. Christian kom i tømrerlære og bro
deren Anders blev møllebygger, men de 
gik ret hurtigt fra deres specielle fag og 
anlagde en træskofabrik i Yttrup. Træ
skoene blev lavet på en maskine, de selv 
havde konstrueret, og til forbedring af 
maskinen hentede de forskellige maskin
dele fra støberiet i Nykøbing. Disse dele 
passede dog sjældent, og det var derfor i 
reglen forbundet med betydeligt arbejde 
at få dem tilpasset. Brødrene kom da på 
den tanke at anlægge et lille støberi for 
selv at kunne lave de maskindele, de 
havde brug for.

Ingen af dem havde den ringeste erfa
ring i fremgangsmåden, men Anders kla-
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Jernstøber Knudsen tog næsten fra begyndel
sen det nye annonce-medium, Skive Avis, i 
brug. Rækken af annoncer i Skive Avis for 
den 2. august 1858 giver et godt indtryk af 
det lille, men alsidige jernstøberis »velassor- 
terede lager«.

rede dog dette problem på en meget 
enkel måde. Han havde en ganske vid
underlig evne til at tilegne sig indsigt, og 
en dag rejste han til jernstøberiet i 
Nykøbing og fik her tilladelse til at gå 
rundt og se sig om.

Han var en såre beskeden og stilfærdig 
mand, der gik omkring mellem formerne 
i støberiet og fik forklaret, hvordan de 
arbejdede med støbningen, og ingen 
tænkte på, at det var andet end alminde
lig nysgerrighed. Dog fortælles det, at 
støbemesteren efterhånden fik forståel
sen af, at den stilfærdige fremmede hav
de en bestemt hensigt med sit besøg, og 
han viste derefter Anders ud af støberiet 
- men da havde Anders set og hørt, hvad 
han havde brug for.

Brødrene anskaffede derefter en smel
teovn af den slags, man anvender til at 
smelte metaller i, og til at trække centri
fugalblæseren brugte de en vindmølle. 
Men vind og vejr er lunefulde naturkræf
ter, og det forvoldte de unge mænd 
adskillige bryderier, således hændte det, 
at det pludselig blev blikstille midt 
under en støbning, og det var just ingen 
spøg således at skulle indstille støbnin
gen på halvvejen.

På det lille, højst ufuldkomne støberi 
kunne der dog laves støbegods til både 
kakkelovne, hakkelse- og tærskemaski
ner og andet mindre støbegods.

Forholdene i Yttrup blev dog snart for 
trange, og brødrene Johansen købte der
for i 1880 på foranledning af træsko
handler Jesper Christensen, der skød 
penge til foretagendet, den byggegrund 
på Skive Holme, hvor støberiet kom til 
at ligge i al sin tid.
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Jemstøber Jens Chr. Johansen (1847-1926) 
grundlagde sammen med broderen Anders 
Johansen (1852-91) Skive ny Jernstøberi i 
maj 1881.

Den østre fløj af fabrikken med værk
sted og støberi byggedes i 1881/82, men 
allerede i maj 1881 flyttede Anders og J. 
Chr. Johansen deres lille jernstøberi fra 
Yttrup til Skive. Året efter - i 1882 - 
byggedes forhuset, hvori der indrettedes 
kontorer, lager og beboelseslejligheder.

Som nævnt skød træskohandler Jesper 
Christensen en del penge i virksomhe
den, men det fortælles ganske vist, at da 
man var næsten færdig med byggeriet, 
var pengene sluppet op.

Dette problem klarede de to brødre 
dog ved i 1882 at optage den forhen
værende ejer af Skive Mølle, Christian 
Nielsen, som kompagnon. Ikke alene fik 
virksomheden gennem Chr. Nielsen 
tilført større kapital, men fik også i ham 
en såre handels- og bogholderikyndig 
mand, der indtil sin død i 1909 tog sig af 
denne side af arbejdet på Jernstøberiet, 
således at brødrene Johansen helt og hol
dent kunne hellige sig de tekniske områ
der, der først og fremmest havde deres 
interesse.

Christian Nielsen blev født i Hem den 
1. august 1835 som søn af gårdejer Niels 
Christensen Løvig. Som 16-årig kom 
han i 1851 til Skive Mølle som pille
dreng som det hed - for at lære mølleri. 
Han blev dog ikke længe ved denne 
bestilling, idet han blev ansat som post
bud under Skive Postkontor. Her havde 
han også lejlighed til at lære at telegrafe
re og fik senere beskæftigelse ved det 
private selskab, der dengang ejede og 
drev det danske telegrafvæsen, hvor han 
blev byens første telegrafbestyrer.

Senere gik Chr. Nielsen igen tilbage til 
mølleriet, idet han den 1. april 1873 køb
te Skive Mølle. Allerede fire år efter - i 
sommeren 1877 - opførte han yderligere 
Skive østre Mølle i Brårup. Han drev 
begge møller indtil 1882, hvorefter han 
solgte hele mølleriet med inventar og til
liggender for i alt 62.000 kr.

Skive ny Jernstøberi ekspanderede 
kraftigt. I 1881 begyndte brødrene 
Johansen med 10 mand, men allerede i 
1890 beskæftigedes der ca. 40 mand i 
virksomheden, der da var den største i 
Skive. I årene op til 1890 anlagde Jern-
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Udsigt fra Skive Holme (Østerbro) op over Østertorv og byen ca. 1883. Til venstre ses GI. Ski
vehus, midt i billedet bager Dahis hus (det nuværende »Glashuset«), hvor Slotsgade og Thing- 
gade mødes, og til højre det nyopførte Jernstøberi. Bemærk træbroen i forgrunden over Lille

støberiet flere mejerier i Salling, på 
Mors samt i Thy og på Himmerland og 
leverede hertil i alt 24 dampmaskiner 
med tilhørende dampkedler.

I 1886 fik brødrene Johansen og Chr. 
Nielsen patent på en tærskemaskine, 
som fandt særdeles god afsætning, såle
des blev der alene i september, oktober 
og november 1890 solgt 23 af disse 
tærskeværker. Endvidere forfærdigedes 
der på Jernstøberiet mange forskellige 
slags landbrugsmaskiner, mølletøj m.m. 
I sommeren 1890 leveredes alt støbe
gods til to store møller ved Vejle, - til 
Søvang i Højslev leveredes en vandsnegl 
af 3000 punds vægt og som noget helt 
nyt støbte Jernstøberiet også i 1890 en 
ny kirkeklokke til Lyby kirke.

»Alt i alt er den virksomhed, der udfoldes på 
Skive ny Jernstøberi, et vidnesbyrd om, at 
også i vore dage, da der klages så meget over 
den trykkende konkurrence, kan almindelige 
håndværkere - selv om de, som brødrene 
Johansen, ikke har modtaget anden undervis
ning end den, der bydes i en almueskole på 
landet - ved flid og energi arbejde sig op og 
skabe sig én i økonomisk henseende god og 
betrygget stilling i samfundet, - ikke at tale 
om, at for mænd som brødrene Johansen og 
Chr. Nielsen, der med forholdsvis små midler 
har oparbejdet en virksomhed som Skive ny 
Jernstøberi, tager man hatten af med 
ærbødighed.« (Skive Folkeblad 4.12. 1890)

Jernstøber Anders Johansen 
død efter et ulykkestilfælde
Den 30. januar 1891 døde jernstøber 
Anders Johansen som følge af et ulyk
kestilfælde få dage forinden.
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Skive ny Jernstøberi 
er sorteret med Støbegods, som anbefales ærede Forbrugere. Bestillinger paa Iling’- 
tromler og §a<ieiiia$kiner af nyeste og bedste Construction bedes snarest 
anmeldte for Leveringer, som skulle skee i Foraaret. Letgaaende Hakkelsemaskiner 
med 1 og 2 Knive haves paa Lager.

Solide, meget letgaaende II estera øge for 1 a 2 Heste-leveres til enhver Tid. 
Centi*ifuger&3i jærneværker opstilles; voreHestegange egne sig fortrinlig som 
Drivkraft dertil. Tærskemaskiner, med og uden Hal ni rystere, af solid, 
nyeste og bedste Construction leveres opstillede. Pumper haves altid færdige. 
Opstilling af Pumper & Vandledninger besørges ved vore øvede Folk. -

Jernvinduer i alle Façoner og Størrelser haves i stort Udvalg. Centri
fugal blæsere, særlig anbefalende for Smede, haves paa Oplag, ligesom sam
me kan sees i Briig paa støberiet.

Den 1. marts 1883 indrykkede Skive ny Jernstøberi sin første annonce i Skive Avis.

Lørdag den 24. januar 1891 fortæller 
Skive Folkeblad herom:

»Et beklageligt ulykkestilfælde indtraf i går 
lidt efter middag i Skive Folkeblads bogtryk
keri [i Frederiksgade 11 (OJ)]. Der skete om 
formiddagen brud på hurtigpressen, og for at 
få den gjort i stand, sendtes bud efter en kyn
dig mand fra Jernstøberiet, og straks indfandt 
medejer af støberiet, Anders Johansen sig til
ligemed endnu en mand. Det lykkedes også 
tildels at få maskinen til at arbejde som sæd
vanlig, men dog var der endnu en lille man
gel, og man søgte nu at finde årsagen til den
ne. For at betragte gangen nøje, satte Johan
sen sig bag maskinen, og der fik han, uden at 
nogen så, hvorledes det gik til, hovedet i 
klemme mellem maskindelene. Trykket, der 
uheldigvis traf lige på højre tinding, var så 
stærkt, at der frembragtes et stort hul. Uagtet 
Johansen var så hårdt kvæstet, havde han dog 
kræfter nok til selv at rejse sig og gå frem på 
gulvet, og han besvimede ikke, endskønt blo
det randt af det frembragte sår. Han blev 
imidlertid hurtigt bragt i seng og forbundet af 
en tilkaldt læge. Desværre viste det sig, at 
såret var livsfarligt, idet hjernen var stærkt 
beskadiget. Han var dog fremdeles hele 
eftermiddagen ved sin fulde bevidsthed og

Ly by kirkeklokke støbt i 1890 af Skive ny 
Jernstøberi. Til støbningen anvendtes mal
men fra den gamle kirkeklokke smeltet sam
men med malmen fra Spandet kirkeklokke i 
Sønderjylland.

kunne tale med sin broder og pastor 
Lohmann og de andre, der kom for at se til 
ham, men hen på aftenen indtrådte der 
opkastninger, og den tilskadekomnes kræfter 
aftog kendeligt.«

Livet går videre, - og
Jernstøberiet oversvømmes
Efter Anders Johansens død videreførtes 
virksomheden under ledelse af Jens Chr. 
Johansen og Chr. Nielsen.
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En del af mandskabet på Jernstøberiet 1893.
1. række fra venstre: Former Frits Poulsen, smed Hans Christensen, former A.E. Pedersen, 
arbejdsmand Niels Pedersen, former Sørensen, Knudsen. 2. række: Jernstøher Christian Niel
sen, renser J. Jensen, Jakob Pedersen, snedker Chr. Vistisen, drejer J. Christensen, Jens Sund, 
arbejdsmand J. Bilstrup, Laurits Pedersen. 3. række: Former Lars Peter Larsen, smed Larsen, 
H. Henriksen, kleinsmed Arthur Neumann, A. Jeppesen, P. Villadsen, former Søren Andersen. 
4. række: Johs. Schneider, Chr. Jensen, former Jensen, Bønnelykke, modelsnedker Jensen.

Støbegods i alle mulige afskygninger 
var stadig en stor salgsartikel, f.eks. blev 
der fremstillet mange udvendige støbe
jernstrapper med løvefødder og gesvejs
ninger, - der blev støbt gravkors med 
inskription, - gravgelændere, - ja, kort 
sagt alt, hvad der kunne fremstilles i 
støbegods. Sideløbende med selve jern

støberiet arbejdede maskinfabrikken 
med fremstilling af mange forskellige 
slags landbrugsmaskiner.

En særlig begivenhed fra denne perio
de skal lige nævnes, nemlig den store 
oversvømmelse i 1895, der satte store 
dele af havneområdet og engene under 
vand.
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Om efteråret rasede en vældig storm, 
som pressede vandet op i åen og forårsa
gede en mægtig oversvømmelse over 
hele Østerbro. En overgang var der fare 
for, at træbroerne over åen skulle blive 
skyllet væk, men så galt gik det dog 
ikke.

Galt gik det derimod på Jernstøberiet, 
og herom fortæller værkfører Hans Chri
stensen senere:

»Vi sejlede i både inde i gården, og vandet 
fossede ind i maskinværkstedet og slukkede 
ilden på smedeessen. I støberiet arbejdede 
støberi arbejderne med at bygge dæmninger 
for at redde de forme, der skulle have været 
støbt om natten, men dæmningerne røg og 
formene blev helt ødelagte.
Virksomheden måtte ligge stille i fire dage, 
så længe varede det, inden vandet trak sig til
bage, og så kunne vi endelig tage fat på et 
større oprydningsarbejde.«

Fra privatfirma til aktieselskab
Siden starten i 1881 havde Skive ny 
Jernstøberi eksisteret som privatfirma 
ejet af brødrene Johansen og Chr. Niel
sen, - og efter jernstøber Anders Johan
sens død i 1891 alene af J.Chr. Johansen 
og Chr. Nielsen.

Imidlertid besluttede indehaverne sig i 
foråret 1897 til at ændre ejerforholdet fra 
privat virksomhed til aktieselskab, og de 
indledende skridt hertil blev taget.

Den 1. juni 1897 blev Jernstøberiet 
overdraget til et konsortium bestående af 
proprietær Møller Revsgaard, Vium 
Mølle, proprietær Per Odgaard, Tastum- 
gård, købmændene P. Hestbech, L.N. 
Boserup, PM. Harder og Ludvig Bue- 
mann, sagfører G. Lowsen, Wilh. Lang- 
hoff, sparekassedirektør J.C. Kjærgaard 
og modelsnedker R.P. Christensen Lund,

Jernstøber C. C. Hansen og frue med børne
ne. Foran fra venstre: Frode, Ingrid og 
Hertha. Bagest: Sigrid og Gorm.

- alle af Skive - for en sum af 100.000 
kr, idet de faste ejendomme blev vurde
ret til 60.000 kr og maskiner, inventar og 
modeller til 40.000 kr.

Herefter fremstod virksomheden fra 1. 
juli 1897 som A/S Skive ny Jernstøberi 
og Maskinfabrik, og aktierne blev for
delt med 35.000 kr. til Chr. Nielsen, 
15.000 kr til J.Chr. Johansen og 5.000 
kr. til hver af de øvrige 10 aktionærer, i 
alt en aktiekapital på 100.000 kr.

Bestyrelsen kom til at bestå af jern
støberne J.Chr. Johansen og Chr. Nielsen 
samt købmand P. Hestbech.

I løbet af eftersommeren 1897 beslut
tede J. Chr. Johansen sig imidlertid for at 
udtræde af Jernstøberiets ledelse, men 
bibeholdt dog sin aktieandel og sin 
bestyrelsespost i virksomheden.
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Kort tid efter blev jernstøber C.C. 
Hansen knyttet til Jernstøberiet som tek
nisk direktør i stedet for J.Chr. Johansen, 
og sammen med Chr. Nielsen ledede han 
virksomheden fremover.

Efter at være fratrådt ledelsen af Skive 
Jernstøberi rejste J.Chr. Johansen til 
Langå, hvor han købte en egnet bygge
grund, hvorpå han grundlagde Langå 
Jernstøberi. Med sin dygtighed og sine 
rige erfaringer fra Skive lykkedes det i 
de følgende år for Johansen at oparbejde 
en stor og givtig virksomhed i Langå 
samtidig med, at han som tidligere 
nævnt bevarede sine interesser i Skive 
Jernstøberi.

Aktiekapitalen udvides i 1898
Under direktør C.C. Hansen blev flere 
nye emner optaget i produktionen, 
såsom petroleumsmotorer for landbrug 

og fiskeri, slåmaskiner, kornrensemaski
ner, plove, teglværksmaskiner, tørveæl- 
temaskiner, mejerimaskiner og meget 
andet, og antallet af arbejdere i virksom
heden steg til mellem 60 - 70 mand, og 
heriblandt var håndværkere af næsten 
enhver profession.

Denne store udvidelse af produktionen 
krævede selvsagt yderligere investerin
ger i nye værktøjsmaskiner og værktøj 
m.v. og ikke mindst i et større varelager, 
og det blev derfor besluttet på aktiesel
skabets første generalforsamling, at der 
ikke skulle udbetales udbytte til aktio
nærerne for det forløbne regnskabsår. På 
denne generalforsamling, der afholdtes 
den 23. august 1898, blev det endvidere 
besluttet at udvide aktiekapitalen med 
yderligere 100.000 kroner, således at 
denne herefter blev på i alt 200.000 kro
ner. Det nytegnede beløb skulle betales

Østerbro og Østertorv set fra Skive À ca. 1900. Fra venstre ses J. Christensens Tømmerhandel, 
Jernbanehotellet, A.S. Jacobsens Lervarefabrik, Skive Jernstøberi, GI. Skivehus, Diges Træl
asthandel og den gamle jernbanebro over åen.
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Østerbro ca. 1900. Til venstre ses Jernbanehotellet og på højre side Jernstøberiets forbygning 
med en del af maskinværkstedet.

med 50.000 kroner den 11. december 
1898 og resten efter generalforsamlin
gens nærmere beslutning.

Den nye aktiekapital fordeltes som 
den ældre på 100 aktier à 1.000 kroner, 
der lød på navn.

Brobyggeri og rundvisning 
på Jernstøberiet
I 1905 fik Jernstøberiet overdraget arbej
det med at fremstille og anbringe jernba
nebroen over Skive Å umiddelbart bag 
ved fabrikkens arealer.

Broen skulle føre jernbanesporet over 
åen fra hovedbanegården ved Jernbane
gade (nu Viborgvej) til holdepladsen 

»Skive Nord«, der dengang lå lige ved 
indgangen til Skive anlæg. Skive Nord 
var holdeplads for Nordsallingbanen og 
efter 1924 også for Vestsallingbanen, 
men efter disse banestrækningers ned
læggelse i 1962 blev holdepladsen ned
lagt, og jernbanesporet over broen bru
ges i dag kun til transport af godsvogne 
til og fra havneområdet.

Samme år - den 20. september 1905 - 
aflagde journalist H. Grønn fra Skive 
Folkeblad et besøg på Jernstøberiet og 
beskrev dagen efter rundvisningen på 
virksomheden i avisen. Journalisten 
udtrykte sig i et velklingende - til tider 
helt poetisk sprog, og for at give et bille
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de af datidens journalistik gengives refe
ratet af besøget hermed i dets fulde ord
lyd:

»Da vi forudsætter, at det vil have nogen 
interesse at stifte lidt nøjere bekendtskab 
med byens og egnens største industrielle 
foretagende, bankede vi i går på hos direktør 
C.C. Hansen, Skive Jernstøberi og Maskinfa
brik, - blev opladt og fik med ham en interes
sant runde i det omfattende og vidt forgrene
de etablissement.
Lad os begynde ved begyndelsen, - siger 
direktøren og fører os ud ved støbeovnen. På 
vejen dertil passerer vi gården og kommer 
derved straks til at stå ansigt til ansigt med en 
travl og rastløs virksomhed.
Akselledningerne piler rundt med forspændte 
remskiver, - boremaskinen snurrer, og en 
mand behandler store jernplader med en 
hammer, så det dirrer i ens trommehinder.
Foran støbeovnen står flere alenhøje jerns
tabler af råt støbejern. - Der skal flere slags 
til, - forklarer direktøren, - for at man kan få 
en så god og fin masse som muligt -.
Ovnen ser ud som et lodret stående rør, den 
øverste ende er åben, og herigennem føres de 
rå jernstænger ned i ovnen og smeltes ved en 
temperatur, der ligger mellem 1500 og 2000 
grader celsius. Inden vi går ind i støberiet, 
fanger en større beholdning af plader fra 
gamle bilæggerovne vor interesse. Hr. Han
sen oplyser, at bunken rummer ca. 40.000 
pund ovnplader, deriblandt rariteter med års
tallet 1677 og afbildninger med slaget i Køge 
bugt. De er næsten for gode til at ligge der og 
blive vejrbidte og regnvaskede.
Støberummet er stort og rummeligt. En del 
arbejdere går og former nogle hjul og 
maskindele, - slår støbesand ind i rammerne, 
ælter en lermasse til en model og tager var
somt på, hvad de har med at gøre. Det er 
åbenbart et vanskeligt arbejde, her udføres, 
og det kræver forsigtighed.
Fra støberiet fører en dør til renseriet, hvor 
alt støbegods bliver renset og gennemset. Det 
skal just ikke påståes, at der er megen poesi 
ved at går her og fjerne de skavanker, 
støbningen har afsat. Men arbejdet er dog i al 
sin simpelhed nok lige så nødvendigt, som 

adskilligt andet, hvis udførelse ser ud til at 
rumme større tilfredsstillelse.
Fra renseriet kan man ligesom fra Odins Val- 
hal komme ud til alle sider. Man kan komme 
til lageret, kakkelovnslokalet, klejnsmede
værkstedet og til sliberiet.
Vi vælger vejen til dette sidste, og forbavses 
lidt over en enkel, men sindrig lille mekanis
me, der fører den genstand, som skal slibes, 
frem og tilbage foran stenen. Det skal være 
en indretning, der er speciel for Skive Jern
støberi. Den er ganske morsom at stifte 
bekendtskab med.
I det hele taget møder man på en sådan van
dring mangt og meget, som på en slående 
måde illustrerer åndens kløgt og håndens 
snilde. Der sker jo hver dag et kapløb over 
den civiliserede verden efter at finde det 
fuldkomneste af det fuldkomne. Og på vejen 
dertil afsætter de, der har flugt i tanken, en 
del stadiepæle, som vi almindelige menne
sker standser ved og betragter nøjere. - Det 
kendes så senere i journalistens sprog, - lære
rens undervisning og håndværkerens arbejds- 
frembringelser.
- Men vi glemte helt sliberiet for den gamle 
livsfilosofi, - vender derefter tilbage igen og 
retirerer ind i én af de mange andre afdelin
ger. Der er nok af dem, det hele er som en 
labyrint. Vi standser blandt andet foran en 
bunke kakkelovne, der skal have den opgave 
at varme menneskenes børn. Det er nogle af 
de bekendte »Skive-ovne« med Jernstøberi
ets patent. Vi følger dem nu fra deres tilbli
velse i støberiet til rensningen, slibningen, - 
den finere som den grovere, poleringen og 
forniklingen og ser til sidst en af dem stå og 
smile på lageret, fin og blank, så man kan 
spejle sig i den.
Fabrikkens specialitet er ellers vand- og 
vindmøller samt anlæg af tørvefabrikker. De 
fleste af de mange i landsdelen værende tør- 
vefabrikker er direkte eller indirekte leverede 
fra Skive Jernstøberi. Tre er solgt til Sverige, 
og fra Canada og Island har etablissementet 
fået henstilling om at foretage anlæg. Men 
forholdene er for små til udelukkende at 
beskæftige sig med tørvemaskiner og møller, 
og de mange tusinde modeller, der findes på 
lofterne gennem flere bygninger, vidner om, 
at det må være en alsidig forretning, her dri
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ves. Og det er det jo også. Her fabrikeres for
uden det nævnte, - landbrugsmaskiner i man
ge variationer, støbegods i alle arter, damp
maskiner og dampkedler, petroleumsmotorer 
og meget mere. Og går man rundt fra det ene 
af de mange værksteder til det andet, - fra 
smederi til drejeri, snedkeri, boreri og alle de 
andre »rier«, får man syn for sagn.
Ude i gården under et tag af bølgeblik går 
nogle arbejdere og nitter sammen store, 
svære jernplader til den nye jernbanebro over 
åen mellem hovedbanegården og Skive 
Nord.
Der var endnu meget at fortælle om fra Skive 
Jernstøberi og Maskinfabrik, men vi må fatte 
os i korthed. Kun skal dog nævnes, at virk
somheden har sit eget elektriske lysanlæg, - 
og når solen drukner i Vesterhavets rullende 
bølger, - skinner masser af små klare sole 
over den larmende fabrik med de lynsnare 
akselledninger og de snurrende remskiver.«

Rygter om salg af Jernstøberiet
I vinteren 1909/10 begyndte forskellige 
rygter om salg af Skive Jernstøberi at 
versere i byen.
Allerede i 1905 havde sådanne rygter 
svirret i luften, men var den gang faldet 
til jorden af sig selv. Rygterne var dog 
denne gang meget vedholdende og fik 
yderligere næring, da Skive Avis den 9. 
maj 1910 bragte følgende notits:

»Jernstøberiet solgt.
Skive Jernstøberi er overdraget til ingeniører
ne Gunnar Starche og S. Amstrup for 
170.000 kroner, der skal udredes i løbet af to 
år. Overtagelsen finder sted straks.

Jernbanebroen over Skive-Karup Ä under opførelse af Skive Jernstøberi i 1905. Ved brosiden 
står fra venstre bl.a. smed Jens Chr. Jensen, smed Hansen, smed Chr. Jensen (senere kusk på 
Jernstøberiet), maskinarbejder Chr. Pedersen, og smed Jens Peter Mogensen. På broen står 
fra venstre Peter Solberg, værkfører Chr. G. Jensen, ledvogter Niels Thybo, jernstøber C.C. 
Hansen og lærling Ejner Mortensen.
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Jernstøberiets facade efter opførelsen af den vestre tilbygning i 1918. Foto. ca. 1920.

Men allerede dagen efter måtte Avisen 
dementere meddelelsen om salget og 
oplyse, at »nyheden« var lidt forhastet, 
og at ingeniørerne foreløbig blot havde 
fået støberiet »på hånden«.

At der alligevel denne gang var lidt 
mere hold i rygterne, var dog en kends
gerning, og kort efter ovenstående notits 
forlod direktør C. C. Hansen i 1910 Ski
ve Jernstøberi for at overtage en ledende 
stilling på Hillerød Jernstøberi.

Herefter overtog ingeniørerne Starche 
og Amstrup ledelsen af Jernstøberiet, 
men deres planer om at købe virksomhe
den blev dog aldrig ført ud i livet.

Hen ad vejen opkøbte jemstøber Jens 
Christian Johansen, Langå Jernstøberi, 
aktiemajoriteten i A/S Skive Jernstøberi 
og Maskinfabrik og ansatte i 1912 sin 
brodersøn Johannes Johansen som direk
tør på fabrikken.

Forbygningen udvides
Gennem årene var der blevet opført flere 
nye værkstedsbygninger, og andre var 
blevet udvidede, - altsammen på arealet 
bag ved forhuset, mens facaden ud mod 
Østerbro havde været uændret siden 
1882.
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I 1916 blev der imidlertid opført en til
bygning mod den østlige gavl af forhu
set. Denne bygning kom til at udgøre en 
direkte forlængelse af det store maskin
værksted, der var blevet opført i 1915.

På et bestyrelsesmøde den 2. juli 1918 
besluttede man yderligere at opføre en 
tilbygning vest for forhuset. Denne byg
ning blev opført i samme stil til gaden 
som den østlige tilbygning, hvorved der 
blev opnået symmetri i hele forhustets 
facade, og dette billede ændredes stort 
set ikke i mange år fremover. Den nye 
vestlige udvidelse blev indrettet til 
kvæmlager og værksted.

I/S Siliam Bjerre køber 
Skive Jernstøberi
I Skive Avis kunne man den 11. septem
ber 1919 læse følgende meddelelse:

»I formiddags kl. 10 blev der afholdt ekstra
ordinær generalforsamling i A/S Skive Jerns
tøberi og Maskinfabrik.

Årsagen var, at der fra firmaet Siliam Bjer
re forelå et tilbud om køb af hele virksomhe
den på følgende betingelser:

Firmaet Siliam Bjerre overtager hele aktie
kapitalen på 200.000 kroner til pari kurs, dog 
således, at der for året 1. januar 1919 til 1. 
januar 1920 udredes 5% af aktiekapitalen. 
Desuden overtages alle aktiver og passiver.

Generalforsamlingen, der var besøgt af 
mange aktionærer, var beslutningsdygtig, 
idet der var repræsenteret 166 stemmer. Her
af stemte 152 for salget og 14 imod, således 
at det altså er vedtaget at sælge.

Overtagelsen finder sted den 1. oktober 
d.å.
Virksomheden vil blive drevet videre - for
tæller hr. Siliam Bjerre os - i videst muligt 
omfang i tilknytning til den elektriske forret
ning i Torvegade, - den vil således også blive 
benyttet til fabrikation og reparation af elek
tromotorer med mere.

Der vil samtidig kunne beskæftiges en hel 
del flere arbejdere, end der er nu.«

- Og hvem var Siliam Bjerre så?
Siliam Martin Bjerre blev født i Lom
borg ved Ramme den 16. september 
1880.

Som 16-årig kom han i mejerilære på 
Jebjerg Mejeri, hvor det imidlertid først 
og fremmest var mejeriets maskiner og 
øvrige mekanik, der fangede hans inter
esse.

Elektriciteten var på det tidspunkt i sin 
vorden, og da Jebjerg mejeri som det 
første mejeri i Salling fik installeret 
elektrisk lys og kraft, var den unge Si- 
Hams fremtid samtidig lagt fast, - han 
ville være elektriker!

Fabrikant Siliam Bjerre (1880-1941), ejer af 
Skive Jernstøberi fra oktober 1919 til april 
1929 - derefter fortsat teknisk direktør på 
fabrikken til 1. januar 1940. Foto ca. 1938.
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Firmaet Siliam Bjerre installerede adskillige elektricitetsværker på bl.a. mejerier, større gårde 
og godser. Foto ca. 1920.

Allerede efter et års forløb forlod han 
Jebjerg Mejeri og nedsatte sig som 
cykelreparatør i Jebjerg, mens han side
løbende eksperimenterede med elektri
ske installationer.

Året efter - i 1898 - rejste Siliam Bjer
re til København, hvor han fik nogen 
teoretisk uddannelse dels af sin broder, 
der studerede ved Polyteknisk Lærean
stalt og dels ved at deltage i forskellige 
forsøg og prøver i Læreanstaltens labo
ratorium.

I 1899 rejste Siliam Bjerre tilbage til 
Jebjerg, hvor han startede en virksomhed 
med elektriske anlæg og installationer, 
økonomisk bistået af mejeribestyrer 
Esper Andersen.

Samarbejdet med Esper Andersen 
ophørte i 1905, da Siliam Bjerre flyttede 
til Skive, hvor han indgik i et kompag
niskab med proprietær Per Odgaard og 
nedsatte sig som el-installatør på Ny 
Skivehus. Her blev det Siliam Bjerres 
første opgave at anlægge et elektricitets
værk på Skivehus, og arbejdet blev 
udført i løbet af sommeren 1905.

Allerede året efter - i juni 1906 - flyt
tede Siliam Bjerre i god forståelse med 
Per Odgaard til Torvegade nr. 11, hvor 
han etablerede sig i egne lokaler, - i 
øvrigt økonomisk hjulpet af Odgaard.

Arbejdet med elektrificering af landet 
var endnu så nyt, at der dårligt nok var 
oprettet nogen egentlig elektrikeruddan- 
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neise. I de nærmeste år ansatte Siliam 
Bjerre henved en snes medarbejdere, der 
alle gennemgik et forholdsvis kort kur
sus i elektricitet hos professor Poul la 
Cour på Askov Højskole. Den øvrige 
uddannelse måtte Bjerre derefter selv 
tage sig af.

Noget af det første større arbejde, Si
liam Bjerre herefter fik overdraget i Ski
ve, var etablering af et elektricitetsværk 
på Gregershus i Adelgade, som leverede 
elektrisk lys til den ene side af Slotsga
de, Adelgade og Thinggade. Derudover 
byggede han i de følgende år adskillige 
små elektricitetsværker til mejerier og 
mange større gårde og godser.

I disse år havde Siliam Bjerre en vir
kelig stor og indbringende virksomhed.

I 1907 ansatte Bjerre sin svoger, Søren 
Mehlsen, som bogholder i firmaet, og 
seks år senere - i 1913 - blev Siliam 
Bjerres forretning omdannet til et inter
essentskab med Bjerre og Mehlsen som 
interessenter.

Således var situationen, da firmaet Si
liam Bjerre den 1. oktober 1919 overtog 
A/S Skive Jernstøberi og Maskinfabrik. 
Det var Skive Bank, der gjorde det 
muligt for Siliam Bjerre og Søren Mehl
sen at købe Jernstøberiet, idet banken 
den 29. august 1919 indrømmede d'hrr 
et lån på 170.000 kroner mod at få udle
veret samtlige aktiebreve i A/S Skive 
Jernstøberi og Maskinfabrik, i alt lyden
de på 200.000 kroner som håndpant.

I firmaet Siliam Bjerre besluttede man 
fremover at bibeholde to selvstændige 
bogholderier for henholdsvis Jernstøbe
riet og den elektriske afdeling. Det blev 
Søren Mehlsen, der skulle have over

opsynet med regnskaberne, der for Jern
støberiets vedkommende blev ført af 
bogholder Niels Jensen, der havde været 
ansat som bogholder på denne virksom
hed siden firmaet i 1897 blev omdannet 
til et aktieselskab. Bogholderiet i den 
elektriske afdeling skulle ligeledes som 
hidtil varetages af frk. Marie Stjemholm, 
der havde været bogholderske for denne 
afdeling siden 1913.

Efter ejerskiftet på Jernstøberiet blev 
det på en generalforsamling den 26. 
januar 1920 besluttet at ophæve aktiesel
skabet og afmelde det hos Aktiesel
skabsregistret.

I forskellige annoncer så man en tid 
firmaet anført som

SKIVE JERNSTØBERI OG 
MASKINFABRIK 

v/SILIAM BJERRE & 
SØREN MEHLSEN 

STØBEGODS - MASKINER - 
ELEKTRISKE ANLÆG

og senere igen som:

I/S SILIAM BJERRE 
& SØREN MEHLSEN.

Virksomheden, der spreder det 
hvide lys ud over landets 
forskelligste strøg

- var overskriften i Skive Folkeblads 
omtale den 19. januar 1920 af fremtids
planerne for firmaet Siliam Bjerre & 
Søren Mehlsen.

Artiklen indledtes med en kort over
sigt over firmaets tilblivelse og fortsatte: 
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»Som man ved, har firmaet for nogen tid 
siden overtaget industrivirksomheden Skive 
Jernstøberi og Maskinfabrik. Dette køb 
muliggør selvfølgelig en omfattende udvidel
se af hjemmevirksomheden, ligesom man 
ganske naturligt har ment, at Jernstøberiets 
produktion under den nye æra ville blive lagt 
om i ny og mere moderne baner.
For at komme i besiddelse af autentiske 
oplysninger om firmaets fremtidsplaner, 
opsøgte vi forleden fabrikant Bjerre og var så 
heldige at træffe fabrikanten hjemme.
På vor forespørgsel om planerne for den nær

meste fremtid svarede hr. Siliam Bjerre: 
»Indtil videre sker der ikke større forandrin
ger udover det, at der også tages fat på frem
stilling af elektriske artikler. Meningen er 
foreløbig at bibeholde fabrikationen af kvær
ne, - der for øvrigt særlig egner sig for elek
trisk drivkraft, - selvrensende tærskeværker 
og radsåmaskiner, som hidtil væsentlig har 
beskæftiget fabrikken. Dog vil det kun ske 
med en gros salg for øje. Desuden vil der 
fremdeles kunne udføres reparationer, og 
støberiet vil være i stand til at betjene de 
fabrikker og andre virsomheder, som plejer at 
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I juni 1920 flyttede Siliam Bjerre sin installatørforretning fra Torvegade 11 til Jernstøberiet. 
Forretningens udstillingsvinduer ses til højre. Blandt personerne på billedet ses fabrikant Si
liam Bjerre stående til højre, og til venstre for ham ingeniør Gunnar Starche. Fabrikant Søren 
Mehlsen står bagest til venstre ved døren. Foto ca. 1922.
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få deres ting herfra. Jeg tænker her særligt på 
istandsættelse af sværere maskiner til tegl
værker, tørveværker og lignende. Der laves 
også en hel del til Statsbanerne på værk
stederne her, hvilket ligeledes vil blive bibe
holdt i den kommende tid. Men det er jo 
rimeligt, at fremstillingen af de mangeartede 
ting til elektriske anlæg vil komme i forgrun
den, når efterspørgselen kræver det. Det dre
jer sig jo ikke blot om vort eget forbrug, vi 
leverer samtidig også til en række firmaer 
landet over, som beskæftiger sig med elektri
ske anlæg. Jeg skal blot nævne en ting som 
vore transportable vogne til elektromotorer, 
af dem har vi for tiden ca. halvfjerde tusind i 
ordre. Vort værksted for denne ene gren er i 
stand til at bygge ca. 100 vogne om ugen. 
Den er altså kun en enkelt art, men i øvrigt 
kunne der nævnes mangfoldige ting, som vi 
beskæftiger os med, således også på støberi
ets område.
- Påtænker De at slå ind på automobilvirk
somhed?
- Ikke i større omfang end det reparationsar
bejde, vi i den senere tid har foretaget. -1 det 
hele taget er forholdene sådan for tiden, at de 
ikke opfordrer til store udvidelser eller ny 
foretagender. Til februar udløber overens
komsten med elektrikerfaget, og hvad det vil 
resultere i, vides ikke. Men man gør klogt i at 
indrette sig på, at det mindst mulige går i 
stykker, hvis der skulle ske noget.
- Hvor mange personer har De i Deres tjene
ste?
- Omkring halvtredie hundrede i det hele, 
men deraf er der jo en del ude omkring i lan
det, hvor vi har nyanlæg for. I øjeblikket har 
vi påbegyndt et omfattende udvidelsesanlæg 
under Sydøstsjællands Elektricitetsværk. 
Dette arbejde omfatter ca. 12.000 lampeste
der med tilsvarende motorinstallationer, - et 
område omtrent på størrelse med Salling. 
Ved dette arbejde har vi allerede en stor styr
ke beskæftiget.
Man vil af disse udtalelser forstå, at det er en 
meget betydelig virksomhed, d'hrr. Bjerre og 
Mehlsen har oparbejdet, og vil arbejdsforhol
dene arte sig gunstigt i den kommende tid, 
tvivler vi ikke på, at der stadig vil være grøde 
og fremgang i foretagendet. Hidtil har firma
et helt eller delvist anlagt henved halvandet 

hundrede større og mindre værker landet 
over. Men der er sikkert langt endnu til kul
minationspunktet. Den elektriske energis 
trådnet vil utvivlsomt blive spundet ud over 
større og større områder, - selv til landets 
fjerneste strøg, og i dette virke har d'hrr. 
Bjerre & Mehlsens etablissement udmærkede 
betingelser for at indtage en førende stilling.

Midt i al travlheden flytter 
El-afdelingen til Østerbro
Der herskede i de følgende måneder stor 
travlhed i firmaet Siliam Bjerre. Den 21. 
maj 1920 fik virksomheden ved licitati
on i Tange overdraget to store arbejder 
med anlæg af elektriske kabler fra Århus 
til Skanderborg og fra Århus til Skals. 
Netop i disse dage var man blevet færdi
ge med anlæg af det store højspændings
kabel fra Skive til Tange samt omfatten
de anlægsarbejder for Salling Højspæn
dingsværk.

Udover de nævnte to kabelarbejder 
ved Århus gik firmaet nu også i gang 
med anlæg af omfattende højspændings
kabler på Mors, - og midt i al travlheden 
flyttede el-afdelingen.

Efter overtagelsen af Jernstøberiet i 
efteråret 1919 påbegyndte man straks 
nyindretning af butikslokaler og konto
rer til den elektriske installationsforret
ning i den østlige halvdel af Jernstøberi
ets forbygning ud mod Østerbro samt 
indretning af værksteder i bagbygnin
gen.

Omkring 1. juni 1920 var man så vidt 
færdige med indretningen af de nye for
retningslokaler, at man kunne flytte virk
somheden fra Torvegade 11 og ud på 
Østerbro, hvorefter Siliam Bjerre havde 
sine foretagender samlet på eet sted.
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Den gamle støbehal 1920. Støbemester A. Andersen står i midten.

Er det tyvernes krise, 
der anes forude?
Beskæftigelsesmæssigt set var somme
ren 1920 meget normal, men udsigterne 
for den kommende vinter tegnede sig ret 
mørkt set ud fra en rundspørge, som Ski
ve Avis foretog den 26. oktober samme 
år blandt en del af byens håndværkere 
og industridrivende:

»Hvorledes tror De, installatørfaget vil kom
me til at se ud i den kommende vinter?
- Det er til hr. Siliam Bjerre, vi denne gang 
retter spørgsmålet.

- Meget dårligt, lyder det trøstesløse svar. 
Med hensyn til elektrikerfaget kan jeg sige, 
at det nærmest ligger således, at der er pro
jekteret mange store anlæg, men desværre 
bliver det ikke til at få arbejdet udført. Ikke 
fordi det er galt med materialerne eller fordi 
arbejdslønnen er for høj, nej! det siger folk i 
almindelighed ikke noget til, men det sted, 
hvor skoen trykker, er lån og tilskud til såvel 
nye anlæg som til udvidelser og forbedringer 
af de gamle anlæg. Forholdet er nemlig det, 
at pengeinstitutterne ikke vil yde lån til nye 
anlæg eller omforandringer af de gamle 
anlæg, og som følge deraf kan vi ikke udføre 
arbejdet.
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- Der bliver altså stor arbejdsløshed indenfor 
installatørfaget i vinter?
- Ja, absolut! Her i Jylland er der kun et ene
ste nyanlæg under opførelse, nemlig Brede- 
bro i Sønderjylland.
- Hvorledes tror De så, det vil komme til at 
se ud for støberiarbejdernes vedkommende 
til vinter?
- Der tror jeg, forholdet bliver noget lysere. 
For min fabriks vedkommende kan jeg såle
des som helhed sige, at jeg tror, at vi har 
arbejde nok til at holde fabrikken i gang hele 
vinteren. Dels har vi en del arbejde med at 
lave nyt støbegods, og dels har vi en del 
reparationsarbejde, men selvfølgelig må jeg i 
denne forbindelse bemærke, at dersom der 
sker en indskrænkning i aftagningen, bliver 
vi jo også nødt til at indskrænke produktio
nen, thi som forholdene er, kan vi ikke pro
ducere større mængder, end vi er sikker på, at 
vi kan afsætte med det samme, - vi kan med 
de nuværende valutaforhold ikke producere 
så meget, at vi kan samle på lager, det ville 
være alt for stor risiko at løbe.«

GYRO kværnen -
en epokegørende opfindelse
Til trods for fabrikant Siliam Bjerres 
noget dystre forudsigelser om arbejds
forholdene i efteråret 1920 fik såvel fir
maet Siliam Bjerre som selve Jernstøbe
riet nok at se til i de nærmeste år. Såle
des var 50-60 mand næsten fast beskæf
tiget i egnen mellem Tønder og Ribe 
med at montere transformatorstationer 
og udspænde høj- og lavspændingsnet, 
mens en snes mand arbejdede på øst
kysten omkring Christiansfeld med at 
montere lavspændingsnet og foretage 
husinstallationer. Alene arbejdet med 
disse to projekter beløb sig til ca. 
800.000 kroner.

I september 1922 fik Skive Jernstøberi 
en samlet ordre på 2000 styk transport
vogne for elektromotorer at levere til 

Nordslesvig for en samlet pris af 
120.000 kroner, så alt i alt var der trods 
krisetiderne en ret livlig aktivitet på 
fabrikken i Skive.

Efter at fabrikant Siliam Bjerre ved 
overtagelsen af Jernstøberiet var blevet 
indført i et - for ham hidtil - ret ukendt 
område med landbrugsmaskiner, var han 
begyndt at eksperimentere med kon
struktion af en landbrugskværn efter helt 
nye principper. Det optog en stor del af 
hans tid og tanker i første halvdel af 
tyverne, og hen ad vejen erhvervede han 
flere patenter på forskellige detaljer ved
rørende kværnen.

Desværre blev Siliam Bjerre alvorligt 
syg i oktober 1923 og var delvis uar
bejdsdygtig indtil efter nytår 1925.

Det var meget uheldigt, at sygdom 
skulle slå ham ud netop nu, hvor han var 
meget optaget med konstruktionen af 
den nye kværn, - og samtidig måtte han 
så også overlade hele ledelsen af både 
Jernstøberiet og den elektriske afdeling 
til svogeren, Søren Mehlsen, der derved 
blev hårdt spændt for under hele Siliam 
Bjerres lange sygdomsperiode.

Siliam Bjerre havde såvel af sin egen 
læge, dr. Lundh, som af overlæge Skat 
Baastrup, Skive Sygehus, fået påbud om 
at holde sig fra fabrikken i hele året 
1924.

- Alligevel var fabrikant Bjerre ret 
jævnligt henne på virksomheden nogle 
timer ad gangen i løbet af sommeren 
1924, - det var fristende, eftersom hans 
hjem lå i Aagade få minutters gang fra 
Jernstøberiet.

Til al held var Siliam Bjerre dog så 
nær færdig med konstruktionen af kvær-
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I november 1924 stod prototypen på GYRO 
kværnen klar til afprøvning ..

- og sådan så den første salgsklare model ud 
i 1925.

nen, da han i efteråret 1923 blev syg, at 
han formåede at gøre den helt klar i 
løbet af den følgende sommer.

På grund af kværnstenenes specielle 
ophæng, grænsende til en form for 
Gyroskop - havde Siliam Bjerre valgt at 
lade kværnen registrere under navnet 
GYRO kværnen.

Den 21. november 1924 arrangerede 
fabrikant Bjerre en prøvekørsel med 
GYRO kværnen på fabrikken, og hertil 
var indbudt Statens Redskabsudvalg, 

Salling Landboforenings forretningsud
valg og pressen med flere.

Der blev afprøvet to forskellige 
størrelser af GYRO kværnen, og alle var 
meget imponerede over kværnenes for
måen. Flere medlemmer af Statens Red
skabsudvalg spåede således den epoke
gørende kværn en stor fremtid, - det er 
den bedste opfindelse af sin art, udtalte 
flere.

GYRO kværnen havde mange fortrin 
fremfor de hidtil kendte kværntyper: 
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Den var selvregulerende med tilførsel af 
korn, der spildtes overhovedet ikke driv
kraft, og den var derfor meget økono
misk i drift, - den stod fuldkommen rolig 
uden at være spændt fast, - og hvis der 
kom en sten eller lignende ned mellem 
kværnstenene, blev dette fremmedlege
me automatisk kastet ud, inden 
kværnstenene nåede at blive beskadige
de, - for blot at nævne nogle af GYRO 
kværnens fortrin.

Allerede inden prøvekørselen var der 
indgået en del bestillinger på GYRO 
kværne, og i nær fremtid ville fabrikken 
være i stand til at fremstille 25 kværne 
om ugen.

En måneds tid senere - den 27. decem
ber 1924 - kunne man i Skive Avis læse 
følgende omtale af prøvekørselen med 
GYRO kværnen:

»De fleste har vel hørt GYRO kværnen 
omtale, men mange gør sig næppe begreb 
om, hvor stor en opfindelse det er, fabrikant 
Siliam Bjerre har gjort, og hvilke muligheder 
den åbner adgang til, udtaler Statens Red
skabsudvalgs beretninger om prøverne med 
de forskellige størrelser af kværnen.
Ved en automatisk selvregulering har man 
sikkerhed for, at kværnen ikke overbelaster 
kraftmaskinen.
I praktisk brug er kværnen nærmest ideel. 
Alle kværnstørrelser omsætter hele kraften til 
nyttevirkning, ligemeget hvor mange heste
kræfter, man sætter til indenfor en rimelig 
grænse naturligvis. Al kraften omsættes til 
formaling af kornet.
Det er dog ikke alene den praktiske brug, der 
har stor interesse. Det er måske - endda i 
højere grad - det udmærkede resultat, man er 
nået til indenfor det matematiske område. 
Ved prøverne er man nemlig kommet ind på 
områder, som man ikke hidtil har haft materi
aler til at sætte sig ind i. På grundlag af 
prøverne er man i stand til med største nøjag

tighed at vise og konstatere en kværns virke
måde og behandling af kornet. På den måde 
kan man opnå den bedste og billigste 
behandling af kornet, - så det er muligt at 
prøverne danner grundlag for en helt ny 
regel.
Den selvregulerende GYRO kværn kan fin
dele almindeligt korn under 1/2 milimeter 
uden at kværnstenene berører hinanden. Majs 
f.eks. kan knækkes så godt som uden støv, 
kun 4 - 5 % (under en milimeter). Og så er 
GYRO kværnen alle andre stenkværne bety
delig overlegen med hensyn til billig forma
ling.
Efter hvad vi erfarer, søges der i øjeblikket 
udtaget verdenspatent på opfindelsen. GYRO 
kværnen har sikkert også store muligheder 
som eksportartikel. Ikke alene på grund af 
sine fordele med hensyn til kraftforbruget 
O.S.V., men også fordi konstruktionen er solid 
og enkel, så man ikke behøver at have speci
elle montører ud for at opstille kværnene.
For tiden er der så mange bestillinger på 
kværne, at man ikke nær kan effektuere dem 
alle, men der vil blive foretaget udvidelser, så 
der kan fremstilles mindst en halv snes styk
ker om dagen.«

Skyerne trækker sammen
Alt ovenstående taget i betragtning skul
le Skive Jernstøberi og Maskinfabrik nu 
gå en både lys og strålende fremtid i 
møde, - og alligevel skulle det gå så 
grueligt galt!

Siliam Bjerre havde, - som man vil 
have forstået af foranstående beretning -, 
en utrolig flair for teknik, mens hans 
interesse for økonomi og administration 
var ret beskeden. Det faldt derfor natur
ligt for d'hrr. Bjerre og Mehlsen ved 
overtagelsen af Jernstøberiet at fordele 
arbejdet således, at Siliam Bjerre blev 
teknisk direktør, mens Mehlsen skulle 
stå for den administrative side af virk
somheden og herunder ikke mindst have 
ansvaret for de to adskilte bogholderier, 
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der som før nævnt blev ført for hen
holdsvis Jernstøberiet og den elektriske 
afdeling.

Siliam Bjerre blandede sig således 
ikke i regnskabsførelsen, men blev sta
dig holdt ajour med forretningens gang, 
og det var som regel Bjerre, der forhand
lede med Skive Bank om driftslån m.v.

Fabrikant Bjerre nærede en ubegræn
set tillid til sin svoger, Søren Mehlsen og 
hans regnskabsføring, og når firmaets 
egenkapital i årene efter 1921 havde 
været jævnt faldende, formodede Bjerre, 
at det stort set skyldtes de store investe
ringer, firmaet havde i de sønderjydske 
transformatorstationer og højspændings
anlæg, - uden at han i øvrigt gik dybere 
ind i en analyse af forholdet.

Det kom derfor som lidt af et chok for 
Siliam Bjerre, da han efter sin sygdom 
så småt begyndte at arbejde igen i efter
året 1924 og da blev opmærksom på, at 
firmaet var inde i en meget alvorlig øko
nomisk krise. Denne var blandt andet 
opstået ved, at de forskellige sønderjyd
ske arbejder ikke havde givet det forven
tede overskud, - og som prikken over 
i"et blev det samtidig klarlagt, at der fejl
agtigt var indgået betaling to gange for 
transformatortårne på et af de sønderjyd
ske anlæg, og firmaet måtte således til
bagebetale ca. 48.000 kroner.

I den anledning henvendte Siliam 
Bjerre sig til de to bankdirektører Müller 
og Petersen i Skive Bank for at fore
lægge sit firmas uheldige økonomiske 
situation, og man drøftede herefter, 
hvordan man nu skulle gribe sagen an.

Skive Bank var selv hårdt engageret i 
Siliam Bjerres virksomheder, - alt for 

hårdt, som det senere skulle vise sig - og 
bankdirektørerne blev temmelig choke
rede over Bjerres oplysninger.

I samtalens løb kom man også ind på 
regnskabsrevision, som overhovedet 
ikke havde været foretaget hverken på 
Jernstøberiet siden overtagelsen i 1919 
eller på den elektriske afdeling, og man 
blev derfor enige om foreløbig at lade 
foretage en kritisk revision af regnska
berne vedrørende de enkelte anlæg i 
Sønderjylland.

Bankdirektørerne foreslog, at man 
skulle overlade denne opgave til statsaut. 
revisor S. Madsen, Nykøbing Mors, og 
det blev derefter vedtaget.

Uvejret bryder løs
Efter de undersøgelser, revisor S. Mad
sen foretog, blev han hurtigt klar over, at 
firmaets regnskab var elendigt ført, og 
han foreslog derfor Siliam Bjerre, at 
denne skulle lade ham anlægge et helt 
nyt bogholderi fra 1. marts 1925.

Der var imidlertid andre forhold, der 
pressede fabrikant Bjerre mere lige i øje
blikket, idet Skive Bank gjorde vanske
ligheder med hensyn til at udbetale flere 
penge, og samtidig begyndte flere af fir
maets største kreditorer at rykke kraftigt 
for at få betaling.

Siliam Bjerre bad derfor revisor Mad
sen om straks at udarbejde en oversigt 
over, hvorledes det egentlig var gået til, 
at firmaets stilling var blevet så dårlig. 
Hertil bemærkede revisor Madsen, at en 
egentlig kritisk undersøgelse ville blive 
meget bekostelig, men han tilbød på 
grundlag af de foreliggende bøger at 
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udspecificere nærmere, hvorledes tabene 
var fremkommet.

Den undersøgelse, som revisor Mad
sen derefter foretog, strakte sig altså 
ikke til en kritisk gennemgang af de tid
ligere års regnskaber, men revisoren 
bemærkede sig dog, at han ved gennem
gangen var blevet opmærksom på, at de 
personlige skatter, firmaet havde betalt 
for Bjerre og Mehlsen havde været 
opført under debitorer, hvad der efter 
hans mening var ukorrekt.

At der i årene efter 1921 havde været 
en konstant tilbagegang, havde Bjerre og 
Søren Mehlsen selvfølgelig bemærket, 
men man havde dog stadig ment, at det 
ville rette sig til slut, når driftsresultater
ne vedrørende de enkelte værker og 
anlæg blev gjort op.

Da dette efter de foretagne under
søgelser viste sig ikke at holde stik, måt
te Siliam Bjerre og Søren Mehlsen se i 
øjnene, at man ret for alvor var ude i et 
økonomisk uføre.

Siliam Bjerre bebrejdede ved denne 
lejlighed i skarpe vendinger svogeren 
hans rod med regnskaberne, som Bjerre 
tillagde hovedskylden for den ulykkelige 
situation, firmaet nu var bragt ud i.

Samme dag - det var i april 1925 - 
opsøgte Siliam Bjerre bankdirektør 
Petersen, Skive Bank, for at sætte ham 
ind i situationen. Mødet foregik i direk
tør Petersens have, hvor han var beskæf
tiget med havearbejde. Bankdirektøren 
blev ubehageligt overrasket ved at erfa
re, at firmaet Siliam Bjerres økonomi 
var endnu dårligere end tidligere antaget, 
og efter at have diskuteret forholdet en 
tid, anmodede bankdirektør Petersen til 

slut fabrikant Bjerre om at rette henven
delse til sagfører Bøttern for ved hans 
hjælp at opnå en ordning med kreditorer
ne.

Moratorieordningen af 4. juni 1925
Efter Siliam Bjerres henvendelse udar
bejdede sagfører Bøttern en såkaldt 
»moratoriestatus« pr. 29. maj 1925, og 
resultatet af denne status viste et under
skud på 372.374,52 kroner.
Det var atter Skive Bank, der støttede 
Siliam Bjerre ved at yde sin medvirken 
til, at alle kreditorer under 1.000 kroner 
blev udbetalt fuldt ud, og at de større 
kreditorer fik udbetalt 50 % af deres til
godehavende, hvorefter disse ligesom 
banken gav Siliam Bjerre et moratorium 
indtil 1. maj 1930.

Samtidig med moratorieordningen 
indgik banken, der nu havde lagt beslag 
på alle fabrikant Bjerres aktiver, på at 
yde ham en ny kredit som driftskapital, 
der foreløbig blev fastsat til 75.000 kro
ner.

Når banken overhovedet gik med til 
en fortsat støtte af Siliam Bjerres virk
somheder, skyldtes det først og frem
mest bankens tro på GYRO kværnens 
fremtid samt en fortsat stor tillid til Si
liam Bjerre personlig, hvorimod banken 
gerne så, at Søren Mehlsen forlod firma
et Siliam Bjerre.

Selv var fabrikant Bjerre - som tidlige
re berørt - meget opbragt over at få fore
lagt Mehlsens rod i regnskaberne, og 
han nægtede ganske enkelt at fortsætte i 
firmaet sammen med svogeren, - og da 
yderligere også et flertal af virksomhe
dens største kreditorer forlangte Mehl-
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En lidt blandet udstilling fra firmaet Siliam Bjerre. Foto ca. 1928.

sens afgang, var det oplagt, at man måtte 
skaffe sig af med ham.

Efter nogle drøftelser med Mehlsen 
om betingelserne for hans udtræden af 
interessentskabet enedes man om at fra
falde al personligt gældsansvar for 
Mehlsens vedkommende, mod at han 
trådte tilbage pr. 1. maj 1925, dog skulle 
han være til rådighed et par måneder 
fremover i forbindelse med den fortsatte 
gennemgang af de gamle regnskaber.

Efter samråd med bankdirektør Peter
sen anmodede Siliam Bjerre herefter 
revisor S. Madsen om at oprette et helt 

nyt bogholderi pr. 1. marts 1925 omfat
tende såvel Jernstøberiet som elektrici
tetsafdelingen.

Dette bogholderi blev anlagt efter en 
ny kontoplan og nye regnskabsbøger, og 
åbningsbalancen blev udarbejdet på 
grundlag af en af Søren Mehlsen opstil
let status pr. 28. februar 1925. I forbin
delse med omlægningen af bogholderiet 
var den gamle bogholder Niels Jensen 
fratrådt sin stilling i firmaet, og som ny 
bogholder var den 25-årige Niels Kirk 
blevet ansat den 1. august 1925.
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Det var GYRO kværnen, 
der holdt skuden flydende
I de følgende to-tre år, der blev afgøren
de for Jernstøberiets beståen, var det 
først og fremmest GYRO kværnen og de 
forventninger, man stillede til den, der 
omsider formåede at føre skuden sikkert 
i havn.

Den første egentlige masseproduktion 
af GYRO kværnen kom efter usikkerhe
den omkring moratorieordningen og den 
deraf følgende forsinkelse først i gang i 
1925, og der blev det år kun solgt 281 
kværne.

Der blev ført en rimelig god salgskam
pagne for GYRO kværnen her i landet, 
hvor kværnen efterhånden var ret godt 
kendt i fagkredse, men det drejede sig jo 
i ikke mindre grad om også at gøre 
GYRO kværnen kendt i udlandet med 
eksport for øje. Med det formål i tanker
ne henvendte Siliam Bjerre sig i 1926 til 
firmaet Tvermose og Abrahamson i 
København, der imidlertid gav opgaven 
videre til den kun 30-årige ingeniør 
Erling Foss, søn af den kendte industri
magnat Alexander Foss.

Ingeniør Erling Foss, der var bosid
dende i Paris, trådte derefter i forhand
ling med Siliam Bjerre om betingelserne 
for et samarbejde om eksport af GYRO 
kværnen, og det resulterede i en over
enskomst efter hvilken ingeniør Foss 
skulle have en nærmere aftalt provision 
af den eksport, han fremover måtte for
midle.

På foranledning af ingeniør Erling 
Foss blev et udvalg af GYRO kværne i 
alle størrelser derefter sendt til afprøv
ning i Frankrig i slutningen af 1926. 

Kværnene blev på Statsprøveanstalten i 
Paris underkastet en række indgående 
afprøvninger, og resultaterne heraf forelå 
få måneder senere i form at en meget 
detaljeret beretning om de fortagne 
prøveformalinger, der alle havde fået 
stor anerkendelse. Beretningen sluttede 
med en lang række specificerede målin
ger af de opnåede resultater samt en 
beskrivelse af GYRO kværnens øvrige 
tekniske fortrin, som tidligere er beskre
vet her i forbindelse med kværnens 
afprøvninger ved Statens Redskabs
prøver her i landet.

I foråret 1927 trådte ingeniør Foss i 
forhandling med det fransk-amerikanske 
landbrugsmaskinfirma »The internatio
nal Harvester Company« om eneretten 
til udnyttelse af GYRO patenterne i 
Frankrig, idet International Harvester 
Company evt. ville være interesseret i 
selv at fremstille GYRO kværnen på 
deres egen fabrik i byen Lille i Frankrig.

Denne fabrik var udelukkende baseret 
på massefabrikation af omhyggeligt 
udvalgte landbrugsmaskiner. Virksom
heden beskæftigede ca. 3000 mand, og 
den mindste serieproduktion af GYRO 
kværen, der kunne være tale om at sætte 
i gang, var på 10.000 stykker.

Det siger sig selv, at der fra Internatio
nal Harvesters side blev gjort et stort 
forarbejde med prøver og undersøgelser 
i enhver retning, inden man bestemte sig 
for at optage produktionen af denne eller 
hin maskine.

For at se om GYRO kværnen ville slå 
an i Frankrig i praktisk arbejde, købte 
International Harvester allerførst 280 
kværne fra Skive og fordelte dem til for
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skellige salgskontorer spredt over hele 
Frankrig.

Det viste sig, at salget gik over al for
ventning, og køberne var meget tilfred
se. Efter at kværnens gode egenskaber 
således var fastslået, bestemte Harvester 
sig for at optage produktionen af GYRO 
kværne.

Den 31. august 1927 afsluttede 
ingeniør Erling Foss herefter forhandlin
gerne med International Harvester med 
underskrivelsen af en kontrakt, der gav 
Harvester eneret til fremstilling af 
GYRO kværnen i Belgien, Frankrig, Ita
lien, Spanien, Schweiz, England og 
Tyskland.

Ifølge kontrakten skulle Harvester 
betale en nærmere fastsat licens pr. 
fremstillet kværn til Skive Jernstøberi.

På hjemmemarkedet var salget af 
kværne fremdeles stærkt stigende, og 
foruden de gængse typer kværne, ekspe
rimenterede Siliam Bjerre med at lave en 
meget stor kværn beregnet til korn- og 
foderstofforretninger, og den første 
kværn af denne type blev solgt til »Lan
gelandskorn« i Odense.

Allerede først på året i 1927 var Si
liam Bjerre begyndt at overveje mulig
heden af at sælge den elektriske afdeling 
og alene koncentrere sig om Jernstøberi
et og Maskinfabrikken fremover.

En af hans betroede medarbejdere, 
ingeniør J.J. Østergaard, var faktisk 
meget interesseret i at overtage afdelin
gen, og efter nogle forhandlinger frem 
og tilbage blev man enige om betingel
serne. Den 1. maj 1927 overtog ingeniør 
Østergård den elektriske afdeling for en 
sum af 36.000 kroner alt inclusive.

Forretningen videreførte køberen i de 
hidtidige lokaler på Jernstøberiet på leje
basis.

Skive Bank træder i likvidation
Skive Bank havde i flere år kørt med en 
meget anstrengt økonomi. Årsagen hertil 
skulle søges i flere forhold, men især 
havde banken involveret sig alt for dybt 
i en række Skivefirmaer, virksomheder, 
der udadtil fremtrådte som solide og sik
re foretagender, men som viste sig at 
være meget skrantende. Det drejede sig 
foruden Skive Jernstøberi blandt andre 
også om Skive Mølle, Lundgård og 
Højslev Teglværker, grosserer Michael 
Nielsen, sagfører N.C. Berg, konsul A.S. 
Dige, J. Suurballe og Co. med flere.

Alle disse firmaer havde givet Skive 
Bank store tab, og da bankens hoved
stadsforbindelse, Privatbanken, krakkede 
i 1928, trak den Skive Bank med sig i 
faldet.

Banken trådte i likvidation den 1. 
oktober 1928.

Der blev herefter nedsat en likvidati
onskomité, der skulle forestå afviklingen 
af A/S Skive Bank i likvidation, og 
meget hurtigt efter bankkrakket - og med 
støtte og opbakning af byens og oplan
dets befolkning - åbnedes Skive Diskon
tobank i Skive Banks lokaler.

Siliam Bjerre sælger 
Skive Jernstøberi
I sine bestræbelser på at afvikle Skive 
Bank i likv. opfordrede likvidationsko
mitéen Siliam Bjerre til at finde en se
riøs køber til Skive Jernstøberi og 
Maskinfabrik, idet man i modsat fald 
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ville blive nødsaget til at erklære ham 
konkurs indenfor en nærmere angiven 
kort frist.

Stillet overfor dette ultimatum hen
vendte Siliam Bjerre sig til ingeniør 
Erling Foss i Paris og forelagde ham for
holdene, som de havde udviklet sig.

Ingeniør Foss, der var stærkt interesse
ret i GYRO kværnens fortsatte udvik
ling, rejste straks til Århus, hvor han 
arrangerede et møde med nogle af likvi
dationskomitéens medlemmer på den 
ene side og hans broder, godsejer Torben 
Foss og sig selv på den anden side.

Brødrene Foss fremsatte under dette 
møde et tilbud, som likvidationskomi
téen imidlertid ikke ville acceptere. For
handlingerne blev herefter afbrudt, og 
ingeniør Erling Foss rejste tilbage til 
Paris.

- Grunden til at man ikke blev enige, 
var egentlig ikke prisen, skønt komitéen 
søgte at presse denne noget i vejret, men 
derimod at man ikke kunne komme til 
enighed om Siliam Bjerres personlige 
økonomiske forhold. Ingeniør Erling 
Foss stillede nemlig som en betingelse, 
at der, når købesummen betaltes, blev 
givet Bjerre saldokvittering for hans 
gæld til A/S Skive Bank i likv., idet 
Erling Foss ikke ville føre Jernstøberiet 
videre med en direktør, der kunne er
klæres fallit. Denne betingelse ville 
komitéen som nævnt ikke acceptere.

Forhandlingerne var herefter helt af
brudt en tid, hvor likvidationskomitéen 
blandt andet overvejede muligheden af 
eventuelt at lade Siliam Bjerre fortsætte 
virksomheden for likvidationsboets mid
ler, således at de udenlandske patenter 

kunne udnyttes gennem den netop af
sluttede kontrakt med International Har
vester Company. Denne mulighed blev 
dog ret hurtigt forkastet igen, da komi
téens medlemmer var enige om, at der 
ikke burde anvendes flere penge på at 
opretholde Skive Jernstøberi. Der blev 
derefter atter rettet henvendelse til 
ingeniør Erling Foss, idet likvidations
komitéen nu accepterede kravet ved
rørende saldokvittering til fabrikant Si
liam Bjerre, hvorefter de fornyede for
handlinger resulterede i, at brødrene 
Erling og Torben Foss købte selve

Jernstøberiet for kr. 150.000,-
Varelager og inventar kr. 50.430,-
Kontrakter, patenter og 
udest. fordr. kr. 76.300,-
Samlet købesum kr. 276.730,-

Den 13. april 1929 blev handelen afslut
tet, og samme dag stiftedes A/S Siliam 
Bjerre, Skive Jernstøberi og Maskinfa
brik med fuldt indbetalt aktiekapital på 
150.000 kroner og med Siliam Bjerre 
som direktør.

Bestyrelsen kom til at bestå af inge
niør Erling Foss (formand), godsejer 
Torben Foss, Løvenholt, Them, civilin
geniør Einer P. Foss, Charlottenlund 
samt landsretssagfører Neergaard Jessen, 
Silkeborg.

- For anden gang var Skive Jernstøberi 
hermed omdannet til et aktieselskab.

Villemoes kunstgødningsspreder
I ældre tid var det ret almindeligt, at 
større gårde havde deres egen lille sme-
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Maskinværkstedet ca. 1930. Stående i midten - til venstre - ses værkfører Hans Christensen.

die, hvor gårdens maskiner kunne blive 
repareret og vedligeholdt.

Således havde også Villemoesgård i 
Hjerm ved Struer en sådan smedie, og da 
gårdens ejer, proprietær Diderick Vil- 
lemoes, tillige selv var ret fingernem og 
interesseret i mekanik, tilbragte han 
megen tid i gårdens smedeværksted.

I flere år havde proprietær Villemoes 
sammen med sin far eksperimenteret 
med at konstruere og fremstille en kunst
gødningsspreder, og i 1928 var maski
nen så vidt færdig, at der blev udtaget 
patent på den.

På gårdens smedeværksted var der 
blevet fremstillet nogle få eksemplarer 

af gødningssprederen, men det var indly
sende, at der måtte større forhold til.

Et par måneder efter at brødrene Foss 
havde købt Skive Jernstøberi og Maskin
fabrik - nærmere betegnet den 3. juni 
1929 -, indledte fabrikken de første for
handlinger med proprietær Villemoes 
om eneretten til fremstilling af VIL
LEMOES kunstgødningssprederen. Dis
se forhandlinger resulterede i oprettelse 
af en kontrakt, efter hvilken Skive Jern
støberi skulle optage produktionen af 
VILLEMOES gødningsspreder på 
licensbasis.

Som GYRO kværnen havde placeret 
sig i toppen indenfor landbrugskværne,
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I juni 1929 overtog Jernstøberiet eneretten til fremstilling af VILLEMOES kunstgødningsspre
der.

således viste VILLEMOES sprederen 
sig meget hurtigt at blive den førende 
indenfor kunstgødningsspredere.

Det tog naturligvis nogen tid med at 
forberede og tilrettelægge den nye pro
duktionsgren. Der skulle laves nøjagtige 
tegninger af hver enkel lille detalje, - der 
skulle fremstilles modeller af tandhjul, 
tallerkener og endestykker m.v. hvoref
ter disse dele skulle støbes og klargøres, 
så der gik nogle måneder, inden den 
første prototype stod færdig.

På grund af den nye produktion måtte 
man foretage visse ombygninger og 
udvidelser på fabrikken, hvorfor det på 
en generalforsamling i januar 1930 blev 
vedtaget at udvide aktiekapitalen med 
75.000 kroner, der blev tegnet af selska
bets »gamle« aktionærer.

Udsåning af kunstgødning hører ind 
under landmandens forårsarbejde, og da 
sneen smeltede i foråret 1930 stod 

fabrikken klar til omgående levering af 
VILLEMOES gødningsspredere.

I dagspressen kunne man læse følgen
de annonce:
»Gødningssprederen VILLEMOES er den 
ideelle maskine til jævn fordeling af alle 
slags kunstgødninger. Såvel fugtig som 
klæbrig gødning som blanding af de forskel
lige gødninger spredes jævnt og godt uden 
vanskelighed.
Det epokegørende ved VILLEMOES gød
ningsspreder er måden, hvorpå gødningen 
bringes ud af maskinen, og derefter uafhæn
gig heraf spredes. Bunden af maskinen består 
af otte vandretliggende tallerkener, som, idet 
de langsomt drives rundt, bringer gødningen 
ud gennem indstillelige slidser, hvorefter en 
med pigge forsynet, hurtigt roterende aksel 
fordeler sågodset fuldstændig støvfint og 
jævnt. Indstilling til fordeling af fra 82 til 
670 kg. pr. hektar er let og nøjagtig med et 
enkelt håndtag og skiftehjul. Een gang ind
stillet til en bestemt såmængde overholdes 
denne konstant.
Maskinen, hvis såbredde er 2 1/2 meter (4 
alen), rummer 2 sække gødning og trækkes 
let af een hest.
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Tømning og rengøring kan udføres på få 
minutter uden at skille noget ad.
Maskinen er enkel, - solid og stærkt bygget, 
den er lav og let at betjene.«

Direktør Mads Gad
Der var sket et mærkbart vendepunkt til 
det bedre, efter at brødrene Foss i 1929 
havde overtaget Jernstøberiet og derefter 
iværksat en reorganisation og rationali
sering af fabrikkens drift og produktion.

Efter en lang årrække med underskud, 
viste regnskabet i året 1930 et - omend 
beskedent - overskud, der dog i de føl
gende år voksede støt og stabilt.

Som tidligere omtalt var direktør Si- 
liam Bjerre en fremragende tekniker, 
men han var ikke minded for den admi
nistrative side af ledelsesfunktionen. 
Dette forhold havde brødrene Foss hele 
tiden været opmærksom på, og de ansat
te derfor i januar 1932 deres gode ven 
Mads Gad som administrerende direktør, 
mens Siliam Bjerre fortsatte som teknisk 
direktør, idet brødrene Foss erkendte, at 
Bjerres tekniske dygtighed var så frem
ragende, at den burde bevares for fabrik
ken.

Direktør Mads Hemming Gad var 40 
år gammel, - født den 11. maj 1892. Han 
var premierløjtnant af reserven og havde 
hidtil beklædt stillingen som leder af De 
forenede Automobilfabrikkers Århus
afdeling.

En af de første opgaver, direktør Gad 
tog fat på, var at foretage en effektiv 
markedsføring af GYRO kværnen og 
VILLEMOES gødningssprederen i såvel 
indlandet som i udlandet. Der blev i den 
forbindelse blandt andet optaget en 16 
m/m smalfilm, der viste VILLEMOES 

gødningssprederens nøjagtige udspred
ning af kunstgødning, og hvordan den 
let og hurtigt kunne indstilles til forskel
lige såmængder. Denne film blev flittigt 
udlånt til de respektive landboforeninger 
og virkede derved som en god reklame 
for maskinen.

Hele denne salgskampagne gav hurtigt 
resultat, idet salget af såvel GYRO 
kværne som VILLEMOES gødnings
spredere i de følgende år voksede støt og 
roligt.

I 1933 fik Jernstøberiet overdraget en 
helt speciel opgave, idet fabrikken i 
samarbejde med A/S C.G. Thorborg i 
København opførte Skives nye gasværk 
ved Skive havn. Opførelsen af gasværket 
stod på i årene 1933 og 1934.

/ januar 1932 blev Mads Hemming Gad 
(1892-1946) ansat som administrerende 
direktør på Jernstøberiet.
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Den første model af VILLEMOES kunstgødningsspreder beregnet for traktordrift i 1934.

A/S GYRO,
Skive Jernstøberi og Maskinfabrik
Da brødrene Erling og Torben Foss i 
1929 overtog Jernstøberiet, ændrede 
man virksomhedsformen fra interessent
skab til aktieselskab, men bibeholdt det 
hidtidige firmanavn, således at dette 
fremover fremtrådte som A/S SILIAM 
BJERRE, Skive Jernstøberi og Maskin
fabrik.

Der var imidlertid ikke rigtig nogen 
slagkraft i dette firmanavn, og det kunne 
desuden af og til i forretningskredse ska
be nogen usikkerhed om det egentlige 
ejerforhold, - navnet Siliam Bjerre var 
trods alt ikke helt uden skrammer.

Derfor havde man i bestyrelsen talt 
om at ændre firmanavnet, og efter 
GYRO kværnens sejrsgang og ikke 
mindst for een gang for alle at slå navnet 
fast vedtog man på den ordinære gene
ralforsamling den 21. april 1933 fremo
ver at benævne firmaet som: A/S

GYRO, Skive Jernstøberi & Maskinfa
brik.
(Fortsættes i Skivebogen 1994).

GYRO kværnen efter den endelige finish i 
1933.
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Sognekommunernes sidste ti år
Af Aksel Pedersen, Oddense

Som medlem af tre forskellige kommu
nalbestyrelser fra 1962 til 1990 har jeg 
fundet, at det kunne være af værdi at 
beskrive de gamle sogneråd og deres 
overgang til storkommuner. Jeg blev 
valgt ind i Krejbjerg sogneråd i 1962, 
men på grund af køb af større gård flyt
tede vi til Frammerslev i Oddense. Her 
blev jeg valgt til sognerådet i 1966, for 
derefter i 1970 at blive valgt som kom
munalbestyrelsesmedlem i Spøttrup stor
kommune, hvor jeg stoppede det kom
munale arbejde i 1990 på grund af alder.

Når man skal fortælle om kommune
styret i 1960’erne, kan man selvfølgelig 
gøre det generelt, men det vil let blive til 
en opremsning af love og forordninger. 
Derfor vil jeg tage udgangspunkt i 
Oddense-Otting sogneråd og kommunen 
af samme navn, men beskrive det så 
alment, at sagsbehandlingen lige så godt 
kunne være foregået i hvilken som helst 
anden kommune i området.

Lidt kommunalhistorie
Sognene i Danmark havde i middelalde
ren haft ret selvstændige styreformer 
under adelige og gejstlige myndigheder, 
men dette gik overvejende tabt under 

enevælden. I 1803 kom - som en meget 
beskeden social indsats - en lov om fat
tighjælp, der skulle administreres af et 
lille udvalg med sognepræsten som for
mand, et medlem udpeget af herreds
fogeden - det var ofte politimesteren og 
dertil sognets største lodsejer (jordejer) 
samt to sognemænd. Dertil kom i 1814 
anordningen om almueskolevæsenet, der 
åbnede op for den almindelige borgers 
indflydelse på en meget ustabil skole
gang.

Da den enevældige konge, Christian 
den 8., udstedte forordningen om land
kommunernes styrelse af 13. august 
1841 blev der oprettet sogneforstander- 
skaber, der nærmest var en slags social
udvalg. Der blev foretaget en kommune
inddeling med ikrafttræden pr. 1. januar 
1842, hvor der mange steder blev lagt 
flere sogne sammen til én kommune.

Præsten var født medlem af sognefor- 
standerskabet, og blev almindeligvis 
valgt til formand, idet reglerne sagde, at 
det skulle være en skrivekyndig, der 
skulle føre korrespondancen. Herredsfo
geden, der var højeste embedsmand i 
herrederne, var berettiget til at overvære 
møderne, men ikke forpligtiget. Hart- 
kornsejere med over 32 tdr. hartkorn var 
»fødte« medlemmer og med mange
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Brøndum-Hvidbjerg sogneråd 1908 til 1912.
Sognerådet bestod af gdr. Søren P. Pedersen, Nedergaard, Brøndum, Esper Simonsen, Hede
vang, gdr. Peder Nørgaard, Rettrup, (han kørte dagvogn fra Skive til Glyngøre i 1880’erne), 
gdr. Jens Simonsen, Hvidbjerg, gdr. Peder Lidegaard, Bønding (sognerådsformand), gdr. Niels 
Lidegaard, Hvidbjerg, gdr. Peder Bak, Grove (Foto: N. Nielsen)

K &'?/ 'f 1

indskrænkninger havde de, der var over 
25 år, valgret og var valgbare, hvis de 
ejede mindst 1 td. hartkorn, eller var for
pagter af mindst 6 td. hartkorn, eller eje
de bygninger med over 1000 rdl. assu
rancesum. Hertil kom, at valgretten ikke 
omfattede de fem »F«er = Fruentimmer, 
Fattige, Folkehold, Fjolser og Forbryde
re. (Kvinderne og tjenestefolkene fik 
dog allernådigst valgret i 1908).

Efter grundloven i 1849 fik man 
egentlige sogneråd, der hvilede på loven 
af 1857 og især den nye landkommunal- 
lov af 6. juli 1867, der trådte i kraft 1. 
januar 1868. Den kom i realiteten til at 
danne grundlag for den kommunale for
valtning til 1933, hvor man vedtog den 
såkaldte »Steinckes socialreform«, der 
havde navn efter socialminister K.K. 
Steincke.
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Ved samme lejlighed vedtog man en 
vis udligning mellem de rige og de min
dre velstående kommuner. I 1937 ændre
de man endnu engang de mellemkom
munale refusioner, der var indført i 1903 
- disse refusioner blev brugt, når en per
son optjente løn i flere forskellige kom
muner, så alle fik del i skatten.

Disse love, der kom til at danne 
grundlaget for den kommunale forvalt
ning på landet i de følgende årtier, er i 
nogen grad grundlaget for moderne lov
givning. De største ændringer skete på 
det sociale område og på skoleområdet. 
Med skoleloven af 1933 fjernede man 
præsternes tilsyn med skolerne, hvilket 
gav anledning til nogen uro, fordi man 
nogle steder benyttede lejligheden til at 
vælge præsten ud af skolekommissio
nen. For dog ikke friheden skulle blive 
for stor, indsatte staten til gengæld amts
skoledirektioner som tilsynsførende ved 
kommunernes skolevæsen.

Disse love holdt med ændringer i 
1950’erne, især skoleloven af 1958, til 
kommunesammenlægningen i 1970. 
Siden blev lovene udbygget ved forskel
lige ændringer og tillæg, som gav større 
muligheder og samtidig større arbejds
byrde for sognerådene, så så godt som 
alle kommuner måtte indrette beskedne 
kommunekontorer og ansætte kæmnere 
under eller lige efter anden verdenskrig, 
og i flere tilfælde yderligere ansætte en 
kontorassistent.

Da sognekommunerne, der var under
givet en anden ordning end købstads
kommunerne, kunne få fælles proble
mer, som de skulle have løst, oprettede 
de sognerådsforeninger, der amtsvis tog 

sig af områdets problemer. Men det var 
ofte mere lokale problemer, der trængte 
sig på, og for at løse disse lavede kom
munerne »nabofællesskaber« om vej ma
teriel og lignende. Man oprettede også 
ungdomsskolenævn, som skulle tage sig 
af undervisningen af de 14-18-årige.

Arbejdsformen, hvor sognerådsfor
manden klarede mange ting fra hjemmet, 
var den almindelige i tiden før og under 
krigen 1939 til 1945. Kommunens admi
nistration og dens kontorhold var oftest 
hos sognerådsformanden, der i mange 
tilfælde var det eneste »kontorhold«. I 
ikke så få kommuner havde man dog 
yderligere en af de folkevalgte som 
kommunekasserer. Sådan havde man 
f.eks. delt arbejdet i Balling, hvor man 
foruden sognerådsformanden havde 
kommunekasserer allerede i trediverne. I 
1960’erne var arbejdsformen blevet delt 
endnu mere op. Der blev oprettet social
udvalg, skoleudvalg, vejudvalg og lig
ningskommission, men i realiteten del
tog hele sognerådet oftest i alt arbejdet, 
med enkelte tremandsudvalg som forret
ningsudvalg til at tage sig af specielle 
opgaver.

Grundlovens hensigt med kommuner
ne var at give den lokale befolkning 
størst muligt selvstyre i egne anliggen
der, men de gamle kommuner havde 
færre muligheder for selv at træffe be
slutninger rent lovmæssigt end de nye 
storkommuner, der kom efter 1970. 
Egentlig føltes det ikke sådan, for nok 
var der ikke meget overladt til egne 
afgørelser, men man vred nok lovene og 
bevillingerne lidt mere end i dag, så de 
passede til den plads, hvorpå de skulle
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De gamles hjem i Oddense med plads til 14 ældre og med kommunekontoret i gavlen, er efter 
1970 efter en stor om- og tilbygning blevet til et velfungerende plejehjem på 21 pladser. 
(Foto: Jens Chr. Pedersen).

bruges. Denne bevægelsesfrihed blev, 
grundet på strammere tilsyn og revision, 
dog mindre i årene op til 1970, idet der 
stadigvæk kom nye lovkrav til.

Opstilling og valg
Krejbjerg var den mindste af de kommu
ner, der i 1970 blev til Spøttrup kommu
ne. Krejbjerg havde da 478 indbyggere, 
Rødding var den største på 1400 indbyg
gere, og mellem disse to yderpunkter lå 
en stor del af de 1386 primærkommuner 
i Danmark, der blev sammenlagt til 275 
nye kommuner.

Selvom der ikke var mange vælgere i 
Krejbjerg, så var valglisterne der partili
ster, og ikke borgerlister, som man ellers 

ret hyppigt brugte i andre kommuner, 
især hvor der f.eks. var en større landsby 
eller et område, der måske mente, at de 
måtte se væk fra politikken for få indfly
delse til fordel for deres område.

Ved opstillingsmødet i Krejbjerg før 
valget i 1962 blev der foreslået et par 
kvinder, hvad der aldeles ikke var almin
deligt på landet dengang, og det fik en 
gammel ungkarl til at sige: »No hår a ku 
klåret mæ uen kvindfolk heile mi lyv, så 
vel a osse vær fri for dem i æ sognråd«, 
det blev han også, men det var nu fordi, 
kun få dengang ville stemme på kvinder.

Jeg husker endnu spændingen ved val
get, lige fra man var blevet opstillet og 
til om aftenen på valgdagen, når stem
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merne var blevet optalt og viste, om man 
skulle arbejde i det mindste fire år som 
en af sognerødderne, som vi almindelig
vis blev kaldt. På grund af, at min kone 
og jeg handlede gård, sad jeg dog kun 
knapt et år i Krejbjerg sogneråd.

Næste sognerådsvalg, som jeg var op
stillet til, foregik i Oddense forsamlings
hus i marts 1966. Her sad de »gamle« 
vise og ulønnede sognerådsmedlemmer, 
der dengang også dannede valgudvalget 
og havde en ret så dejlig dag med mange 
muntre kommentarer fra de fremmødte 
vælgere. Valgdeltagelsen var stor - ca. 
90 % - så det var ikke helt tilfældigt, om 
man blev valgt, men valgt blev jeg.

Administrationen
I Oddense-Otting var kommunekontoret 
i den ene ende af Oddense alderdoms
hjem. Her sad kæmneren Søren Dath, 
også kendt som vinkelskriver (skøde
skriver) med halvtids kontordamen Ruth 
og klarede alle de daglige ekspeditioner, 
tilrettelagde møder sammen med sogne
rådsformanden og sørgede for, at de af 
sognerådet trufne beslutninger blev ført 
ud i livet.

Det sidste skete dog ofte med enten 
sognerådsformanden og/eller en eller 
flere af sognerådsmedlemmerne til 
hjælp, hvis det drejede sig om mere fysi
ske arbejder, sådan at forstå, at man del
tog i tilsynet med det arbejde, der skulle 
udføres.

Kommunekontoret havde fast åbnings
tid fra klokken 10 til 12 ugens fem første 
dage. Her kunne områdets beboere kom
me for at betale skat, få deres aldersrente 
eller snakke med sognerådsformanden, 

som havde fast ugentlig træffetid. Det 
vil sige, man gik nu ligeså tit op til sog
nerådsformanden, møbelfabrikant Aage 
Christensen, privat på alle forskellige 
tider af døgnet, når man havde noget at 
klage over. Mange gange ordnede man 
så sagen på stedet, andre gange var det 
en sag, der skulle træffes beslutning om i 
sognerådet ved et kommende møde.

Jeg husker engang i 1950’erne, jeg gik 
og talte med en sognerådsformand i en 
anden kommune ude i hans kostald. 
Under samtalen kom der en kone ind i 
stalden og begyndte at beklage sig over 
den elendige økonomiske hjælp, hun fik 
af kommunen. Sognerådsformanden og 
jeg gik foran hende og forsøgte at snak
ke færdig, og til sidst udbrød konen 
arrigt: »I vil også allerhelst, I kunne lade 
mig dø«, hvortil sognerådsformanden 
vendte sig om og sagde: »Jamen det mo 
vi jo æt, K....« - og derefter snakkede 
han færdig med mig. Jeg regner med, at 
hun gik på kommunekontoret næste 
gang, hun skulle have et ærinde ordnet.

Kommunernes indtægter
Den af sognerådet nedsatte ligningskom
mission, som i Oddense var sogneråds
medlemmerne, havde til opgave, så ret
færdigt som muligt, at sørge for at sætte 
de skattepligtige i skat i forhold til det 
beløb, som kommunen skulle bruge udo
ver de penge, man modtog fra staten. 
Ved ligningen var der et skatterådsmed
lem til stede, men om det kan der læses 
mere i »Skivebogen« 1990, hvor forhen
værende ligningsrådsmedlem Laust Bal
ling har beskrevet disse møder.
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Strøget i Oddense først i 1960’erne. (Foto: Jens Chr. Pedersen)

Pengene fra staten udgjorde den 
største part af kommunens indtægter, og 
de kom til kommunerne som refusioner 
og som faste beløb, de såkaldte bloktil
skud. Refusionerne kom som procenttil
læg til f.eks. lærerlønninger. Man fik 
vejrefusioner på 70 % af omkostninger
ne, og mange gange sneg man et lille 
stykke arbejde, som kommunen alligevel 
skulle have udført, med ind i refusions
beløbet. Man var vel ikke uærlige, for 
der var tilsyn med arbejdet, men man var 
i »den grå zone« og strakte vel reglerne 
så vidt, som det var muligt. Desuden 
kom en god part af indtægterne fra de 
kommunale grundskatter, der f.eks. i 
regnskabsåret 1961 til 62 i Oddense- 
Otting lå på 22,3 o/oo.

Kommunernes fremtid
Sognerådene i 1960’eme havde en anel
se om, at de levede på lånt tid, idet der 
allerede sidst i 1930’erne var røster 
fremme om sammenlægning af de mind
ste sognekommuner, som kommunerne 
kaldtes på landet - til forskel fra køb
stadskommunerne.

Realiteterne blev dog tydeligere i 
1958, da der blev nedsat en kommunal
lovskomission under Indenrigsministeri
et. I denne deltog blandt andre Skives 
borgmester Woldhardt Madsen som for
mand for Købstadsforeningen. Behovet 
for sammenlægningen viste sig i øvrigt 
gennem 1960’erne, idet der i disse år 
skete en del kommunesammenlægninger 
- i tidsrummet fra 1962 til 66 var således 
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398 sognekommuner blevet til 118 nye 
kommuner samtidig med, at en del sog
nekommuner blev underlagt købstads
kommunerne, der arbejdede direkte 
under indenrigsministeriet, og derfor 
ikke var under amtskommunernes tilsyn.

De fleste sognekommuner arbejdede 
dog, som om kommunesammenlægnin- 
geme ikke kom dem ved, helt frem til 
slutningen af tresserne. Jeg husker fra et 
af de første sognerådsmøder i 1966, at et 
af sognerådsmedlemmerne mente, at det 
ikke betød noget for vor kommune, 
hvortil kæmneren, Søren Dath sagde: 
»Æ kommunesammenlegning er begynd 
å ky’r, det gjør vi vist klogest i å regn 
mæ.«

Første møde i valgperioden
Vi vil nu se på, hvad de gamle protokol
ler kan fortælle om det daglige arbejde i 
sådanne sogneråd, og bladrer derfor til
bage i Oddense-Otting sognerådsproto
kol til starten på »de glade 60’ere« - til 
året 1960.

Den 28. maj 1960 var der overleve
ringsforretning fra kæmner V. Buhl 
Christensen til den nye kæmner, Søren 
Dath, der tidligere havde været kæmner i 
Roslev og førhen gårdejer i Frammer- 
slev. Søren Dath havde iøvrigt været 
sognerådsformand i Oddense-Otting fra 
1933 til 1946 og dermed gjort de van
skelige krigsår med, hvor der var to 
skæve valgperioder på henholdsvis seks 

Torvet i Oddense først i 1960’erne. (Foto: Jens Chr. Pedersen)



og tre år. Murer Søren Sørensen var 
kommunekasserer i disse år - en stor del 
af tiden uden at være indvalgt i sognerå
det.

Mødet startede denne dag kl. 13.30, 
hvad der ikke var det normale, idet man 
oftest holdt aftenmøder af hensyn til 
sognerådsmedlemmernes arbejde der
hjemme, men på grund af sagens særlige 
karakter, og fordi der skulle udenbys tje- 
nestemænd med, kunne dette ikke lade 
sig gøre ved denne lejlighed. Ved et 
sådant møde var der nemlig både to 
amtsrevisorer og kommuneforenings
konsulenten Aage Jacobsen tilstede. 
Man gjorde kommunens balance op til 
291.960,51 kr., hvoraf kassebeholdnin
gen udgjorde 86.523,74 kr. Desuden var 
skattetilsvaret 442.874,78 kr, heri ind
regnet grundskatter, der var en lille obli
gationsbeholdning på 2.900,00 kr. og to 
legater på tilsammen 1.100,00 kr.

Overleveringen var eneste punkt på 
dagsordenen, og sognerådsformanden 
drev nu indtil den 11. august 1960, hvor 
der indkaldtes til sognerådsmøde, et 
slags »forretningsministerium«.

Det første rigtige sognerådsmøde 
Dagsordenen på dette møde var:

1. Valg af ungdomsnævn ifølge lov nr. 
234 af 10/6-1960. Her valgtes syv med
lemmer med førstelærer Vissing Nielsen 
som formand.

2. Amtsrevisionens antegnelser til sko
leregnskabet 1958/59. Det blev god
kendt og underskrevet.

3. Afledning af brønd ved sportsplad
sen. Man vedtog at nedlægge 25 m. 
landbrugsdrænrør til Bligaards skel.

Mødet var slut og protokollen blev 
underskrevet af de syv medlemmer. 
Hvad sognerådsformanden, Niels Dahl, 
havde afgjort af sager derhjemme ved 
skrivebordet, får vi aldrig helt at vide 
uden at dykke ned i de sociale protokol
ler, og det ville være ulovligt. Betaling 
af regninger og udbetaling af tilkomne 
ydelser skete fra kassen på kommune
kontoret hos kæmneren i henhold til de 
afgørelser, som sognerådet havde vedta
get.

Ved et møde den 15. august var sogne
rådet igen samlet, idet kommunens regn
skab for 1959/60 lå revideret og klar til 
sognerådets underskrift. Regnskabet 
blev godkendt og underskrevet. Desuden 
fremlagdes restancelister for amts- og 
kommuneskat. Disse tog man til følge. 
Et andet punkt var en efterretningssag 
om kommunens kassebeholdning, som 
var på 161.875,01 kr. - også det var man 
tilfreds med.

En lærerinde havde klaget over husle
jen i den af kommunen til rådighed stil
lede lejlighed. Hun fik den sat ned fra 
817 kr. månedlig til 700 kr. Desuden 
havde kommunen en lejlighed til at stå 
tom, som en fodermester havde lyst til at 
leje. Familien fik den til 70 kr. pr. 
måned, så har den sikkert ikke været for 
dyr. Amtets trafikudvalg meddelte, at 
man havde fornyet rutebilejer Edvard 
Pedersen, Vinderups adkomst til at køre 
ruten Holstebro-Nykøbing. Dette fik 
kommunens anbefaling.

Der lå en henvendelse fra ortopædisk 
laboratorium i Holstebro om et kommu
nalt tilskud til skolekørsel til en skolepi
ge. Det hoppede man ikke sådan på -
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Kæmner Søren Dath ( 1894-1971) hygger sig med sin uundværlige pibe 1964.
Søren Dath startede som gårdejer i Frammerslev, hvor han som ung ofte hjalp faderen, der var 
sognerådsformand, med de kommunale papirer. Hans politiske og lokale interesser gjorde, at 
han, da han i 1933 blev valgt til sognerådet, straks blev valgt til formand. I 1946 fik han stil
lingen som kæmner i Roslev-Rybjerg kommune, hvorefter han søgte og fik stillingen i Oddense- 
Otting, da man der i 1960 manglede en sådan. Søren Dath var kæmner i kommunens sidste 
tiår og fik en væsentlig indflydelse på forhandlingerne om kommunesammenlægningen. Som 
dygtig og selvlært mand drev han ved siden af skødeskrivningsforretning og skrev mange 
handler. (Foto: Jens Chr. Pedersen). Han var i en periode bestyrer for Saugstrup Mejeri's 
Sparekasse og første i 1940'erne folketingskandidat for Venstre.
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man ville forinden godkendelse have en 
udtalelse fra Viborg amts skoledirektion.

Viborg stiftamt ville have et forslag til 
huslejenævn. Man skyndte sig at foreslå 
genvalg til alle poster, så tog det ikke 
unødig tid. (Nævnet havde nemlig ingen 
betydning i Oddense-Otting).

Et par ældre mennesker fra Lem søgte 
optagelse på Oddense alderdomshjem. 
Det bevilgede man.

Dagsordenens punkt 9 var valg af tæl
lingskommisærer til folketællingen den 
26. september. Foruden sognerådets 
medlemmer og kæmneren valgtes 10 
gode mænd - damer til offentlige hverv 
var stadig ikke rigtig opfundet.

En arbejdsmand fik lov til at leje et af 
kommunens huse i Otting hede til 40 kr. 
pr måned, ak ja, huset var sikkert nok 
derefter. Man skulle også fastsætte pri
sen på udlejning af kommunens forsam
lingshus. Det blev til 10 kr. for den lille 
sal og 25 kr. for den store sal, og ville 
man leje hele huset til bal, var prisen 75 
kr. af hensyn til den dyrere rengøring. 
Med disse priser i baghovedet bevilgede 
man så en gaskedel til opvarmning af 
vand til forsamlingshuset.

Mødets sidste punkt var en ansøgning, 
man blev enige om at sende til politime
steren i Skive til videre behandling, om 
at få en hastighedsbegrænsning gennem 
Oddense på 50 km. Det kom der senere 
afslag på, idet der jo ingen var dræbt 
endnu - det blev der først senere.

Efter behandling af disse 13 punkter, 
gik man over til de sociale sager, som 
ikke kunne og stadig ikke kan refereres - 
de ville ellers kunne fortælle meget om 
en tid, der både er nær og alligevel fjern.

Protokollen blev til sidst behørigt 
underskrevet: Niels Dahl, form., Christi
an Andersen, Karl Jensen, Aage Nielsen, 
Peder Skou, Oluf Simonsen, Jens Hil
lersborg.

Overblik over et år
Jeg har taget alle dagsordenspunkter 
med fra det første »normale« møde i 
Oddense-Otting under den nye kæmners 
vejledning for at vise, at det var både 
stort og småt, man måtte behandle, og 
vil nu gå frem gennem resten af budge
tåret 1960/61 for at finde nogle væsentli
ge punkter, som op til kommunesam
menlægningen i høj grad var identiske i 
de gamle »små« kommuner.

I mødet den 13. oktober 1960 havde 
man møde med kredslægen i Skive, der 
foreslog kommunen at ændre sin sund
hedsvedtægt fra 1936 i overensstemmel
se med den nyeste normal-sundhedsved
tægt. Derudover rejste kredslægen 
spørgsmålet om et regulativ for måned
lig afhentning af affald fra Oddense og 
Holmhuse. Kredslægen ville også se 
på kommunens kødkontrolregulativ og 
foreslog et tillæg til dette angående dyb
frosne kødvarer og samtidig en mælke
kontrol. Sognerådet modtog kredslægens 
forslag med interesse. Man ville gøre sig 
nærmere bekendt med »normalsund
hedsvedtægten« som den kaldtes, for 
derefter at tage sagen til behandling. 
Vedrørende renovationen ville man opta
ge forhandling med gdr. Kresten Mikkel
sen, som i forvejen, på privat basis og 
efter bestilling, kørte rundt i byen med 
traktor og vogn og indsamlede affald, 
som han aflæssede nedad en skrænt nord 
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for byen. Det ville man fortsætte med, 
idet det var let og ukompliceret, men 
langtfra efter nutidens normer. (Senere 
undersøgelser har iøvrigt vist, at affaldet 
var meget lidt forurenende).

Ved mødet den 10. november 1960 
skulle man vælge valgbestyrelse til fol
ketingsvalget den 15. november. Her 
valgte kommunalbestyrelsen sig selv, 
nok ikke mindst fordi disse valgdage 
altid var spændende. Man kunne sidde 
og snakke hyggeligt om valgets udfald, 
og mange spændende ting blev ordnet, 
inspiration til fremtidige aktiviteter kom 
fra de mange vælgere, der mødte frem, 
og så fik man samtidig deres kommenta
rer til verden og valget. Desuden havde 
man altid bestilt noget godt at spise 
dagen igennem, og måske blev der til et 
glas vin til maden. For valgdagen fik vi 
en dagløn. - Husk nu, at vi ellers var 
ulønnede, så der var ingen grund til for
argelse.

Ved valget gik arbejderpartierne stærkt 
frem på landsplan. SF kom som nyt parti 
ind med 10 mandater og kommunisterne 
gled ud. Konservative gik 2 frem, mens 
Venstre og de Radikale gik lidt tilbage. 
Der var en voksende tro på statens evne 
til at skabe fælles sociale goder, hvilket 
også gav Socialdemokratiet fremgang. 
De gode tider var for alvor sat ind. Dan
marks bytteforhold, især for industriva
rer, var væsentligt forbedret og arbejds
løsheden, der lige efter krigen havde lig
get på omkring 10%, var nu nede på 6%, 
hvad der iøvrigt gav en del strejker, for 
nu ville alle have mere i løn. Vi var lige i 
begyndelsen af de år, hvor det økonomi
ske overforbrug satte ind.

Den 2. december 1960 holdt sognerå
det igen møde med kredslægen. Man 
havde nu sat sig ind i sundhedsvedtæg
ten. Efter sammen med kredslægen at 
have gennemgået denne, vedtog man så 
normalvedtægten for mælkeprodukter og 
et tillæg til kødkontrolregulativet omfat
tende frysevarer. De samme frysevarer i 
købmænds og brugsforeningers frysedi
ske trængte iøvrigt hurtigt de små lands
byslagteres butikker bort. Sagen med 
affaldskørslen var stadigvæk under ud
vikling, idet renovatøren, Kresten Mik
kelsen anmodede kommunen om at beta
le for kørslen, så kunne den selv se, om 
det var muligt at få pengene ind fra bor
gerne. Kommunen imødekom kravet.

På mødet var der også en henvendelse 
fra Dansk Arbejdsmands- og Specialar
bejderforbund, der ønskede pedellen ved 
Oddense skole indmeldt i en statsaner
kendt arbejdsløshedskasse. Dette ønske 
fulgtes.

Den 9. januar 1961 var der anden 
behandling af kommunens budgetforslag 
for 1961-62. Forslaget til årets forbrug i 
kommunen lød på 274.700 kr. og per
sonfradragene ved skatteansættelsen 
blev 3000 kr. for forsørgere og 2000 kr. 
for ikke-forsørgere. Kirkeskatten skulle 
udskrives med 29.142 kr.

Samme aften bevilgede man forman
den en telefon - selv det kunne skabe en 
diskussion.

Man ønskede også en lærerstilling 
opslået ved skolen. Denne bevilgedes - 
man var nemlig i den situation, at en 
lærer næsten ikke belastede kommune
kassen, idet staten betalte 70% af udgif
terne i refusion og lærerens skat og 
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omsætning i kommunen kunne faktisk 
betale resten. Var læreren gift, og havde 
ægtefællen arbejde, var den helt hjem
me. Var det så sært, at der blev lærer
mangel dengang? Nå, amtsskoleinspek
tøren skulle anbefale tilladelsen, så helt 
løbsk løb det ikke.

Der var meddelelse om, at den med 
bestyrerparret på Oddense alderdoms
hjem trufne lønaftale var godkendt. Når 
dette nævnes, er det for at vise, at næsten 
i alle situationer var amtet tilsynsførende 
og afgørende for, at statens refusion ikke 
skulle blive misbrugt.

Blandt punkterne på sognerådets møde 
den 11. marts 1961 kan nævnes, at kom
munens pantefoged søgte om at få fast 
løn i stedet for den gebyrafregning, som 
han hidtil havde arbejdet efter. Man til
skrev pantefogeden, at man var velvillig 
overfor ideen, men bad ham fremsende 
et lønkrav, man kunne forhandle ud fra.

Samme dag holdt man endnu et bud
getmøde, hvor kæmneren havde bereg
net de personlige skatter til ialt 156.267 
kr, grundskylden til 107.702 kr og den 
fikserede ejendomsskyld til 42.818 kr. 
Disse tal ville svare til en skatteprocent 
på 8,0% og en grundskyldspromille på 
22,3. Til kirken var beløbet sat op til 
33.094,74, og det gav en skatteprocent 
på 1,6.

Man valgte revisorer - det blev køb
mand H. Hindkjær og kreditforeningsdi
rektør S.J. Sørensen. Til medlemmer af 
bestyrelsen af den lokale sygekasse 
udpegede man gdr. Oluf Simonsen og 
husm. Jens Hillersborg.

Den 18. marts 1961 holdt man møde 
igen om ansættelse af den nye lærer. 

Afgørelsen faldt hurtigt, der skulle nu 
bygges en lærerbolig til. Dertil kom nu 
også, at skolekommissionen mente, at 
der burde ansættes en lærer mere, og 
derudover bygges endnu en lærerbolig. 
Den sidste bolig kunne dog vente til 
næste år. Man vedtog at ansætte en lærer 
mere og at indhente priser på en bolig 
hos et byggefirma. Ved et senere møde 
med bygmestrene Visti Vistisen og 
Bernhard Nielsen aftaltes prisen på en 
lærerbolig på 130 m2 til 59.000 kr. Sam
tidig solgte man en lærerbolig til 39.000 
kr., så den handel var til at overskue

For dog at have penge i kommunekas
sen optog man et kreditforeningslån på 
65.000 kr. 4% 12. serie. Kursen på disse 
var så høj, at de lige bragte de 59.000 kr. 
hjem, som byggeriet kostede - og så var 
der endda lidt ekstra penge til kassen.

De »vigtigste« sager fra 1961 til 1970
Jeg har i det foregående omtalt nogle af 
de væsentlige sager i budgetåret fra 1. 
april 1960 til 31. marts 1961. I det føl
gende vil jeg fremdrage nogle sager fra 
1961 og frem til kommunesammenlæg
ningen i 1970, for gennem disse at vise, 
hvad der dengang kunne være sognerå
denes problemer i de små landkommu
ner.

Ved et møde den 13. juli 1961 ansattes 
det foreslåede lærerpar ved Oddense 
skole til skolestart den 1. august. De sto
re årgange efter krigen fyldte godt i klas
seværelserne og undervisningen blev 
udvidet samtidig med, at lærernes ske
matimer blev sat ned trods lærermange
len. For at blive ved skolerne, som var 
og er et af kommunernes store områder,
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Oddense skole i 1964. Dens ældste del stammer fra 1919, med tilbygning og ombygning i 1941 
og, under storkommunen, tilføjet en stor fløj vestud med bibliotek, fællesrum og flere klasse
værelser. (Foto: Jens Chr. Pedersen)

så måtte man have udbudt skolekørslen 
til Roslev realskole i resten af vinterhal
våret. En lokal vognmand fik turen med 
et tilbud på 60 øre pr km. for 32 km. 
daglig. Ved samme møde var der en 
ansøgning om tilskud til kostskoleop
hold for fem elever med 10,66 kr. pr. 
elevuge. Man bevilgede betaling for fire 
elever, idet den femte ikke var fra kom
munen.

Man havde også uddeling af legater. 
Det var penge, der var sat under kommu
nens administration, så deres renter hvert 
år kunne uddeles til velgørende formål. 
Desværre blev disse beløb forringet så 
stærkt i værdi gennem inflationen, at 

renterne ofte var blevet til så latterlige 
små beløb for de fleste legaters vedkom
mende, at de næsten intet betød, men 
reglerne skulle jo følges efter afdødes 
ønsker.

På mødet den 13. december 1961 var 
der i de sociale afgørelser sager om 
invaliderenter, der skulle afgøres i for
hold til stk. 3 i lov om invaliderenter og 
folkepension. For denne hjælp var der 
faste rammer, det var der derimod ikke 
om hjælp til personlige tillæg. Der var 
en ansøgning om et sådant tillæg. 
Ansøgeren fik 50 kr. ugentlig og ønske
de det sat op. Det skulle hun aldrig have 
rørt ved, for beløbet blev i stedet sat ned 
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til 30 kr. ugentlig. En søgte om hjælp til 
renter, der bevilgedes 213 kr. Samtidig 
måtte man udlægge børnepenge for 
andre, der ikke kunne betale deres ali
mentationsbidrag (i kommunalt tale kal
det »forlystelsesskat«). Godt uskyldige 
borgere ikke ved, hvor mange penge de 
årligt taber på andres »uheld«, hvis 
resultater man nu anstændigvis ikke læn
gere kalder ‘uægte’ børn.

I anledning af julen var der en hel 
masse ansøgninger om beløb til forskel
lige velgørende foreninger, der hovedsa
gelig blev honoreret med 25 eller 50 kr. 
En undtagelse var dog det lokale biblio
tek, som blev bevilget 800 kr. Så var der 
nogle enkeltpersoner, der erfaringsmæs
sigt ikke kunne få pengene til at slå til. 
Jeg kan endnu høre Søren Dath lidt irri
teret sige: »Så, no kommer hun rennen 
ijen« - så vidste han, at han skulle høre 
på det utal af ulykker, der havde ødelagt 
vedkommende dames økonomi en gang 
til, for derefter at måtte afgøre eller få 
sagen på møde, alt efter beløbets størrel
se - om det kunne udløse endnu et 
trangsbeløb.

På samme møde vedtog man at hjælpe 
en privat fællesvej i en sådan stand, at 
den senere, kunne optages som kommu
nevej.

I 1962 var der ansøgning fra Roslev 
handelsskole om et tilskud til en elev fra 
området. Der bevilgedes 30 kr - man rut
tede ikke med pengene dengang.

Der havde været sognerådsvalg den
21. februar 1962, og man holdt møde 
om, hvorledes man skulle konstituere 
sig. (Der var nu blevet indvalgt en dame, 
og hende skulle man jo tage hensyn til).

Punkt 1. Da grd. Jens Jørgen Poulsen 
var den først valgte, ledede han for
mandsvalget: Valgt blev møbelfabrikant 
Aage Christensen med fire stemmer mod 
Jens Jørgen Poulsens tre stemmer. Grup
pemøderne holdt man dengang mest i 
telefonerne, hvor ret meget kunne blive 
bestemt. Op til selve valget af sogne
rådsformanden havde ledningerne sik
kert været ret så varme, kunne noget 
tyde på.

2. Valg af næstformand: Vejformand 
Aage Nielsen uden modkandidat.

3. Som det første af en hel række valg, 
som jeg nævner for at vise, hvad de 
gamle sogneråd egentlig stod for, foreto
ges valg af to revisorer for budgetåret 
1962/63. Revisorerne var på valg hvert 
år.

4. Valg af det sociale udvalg: hele sog
nerådet med et lille forretningsudvalg på 
tre, der tog sig af bagatelsagerne. Sogne
rådsformanden blev valgt som formand i 
begge udvalg.

5. Valg af skoleudvalg: tre fra sognerå
det plus to forældrevalgte.

6. Valg af børneværnsudvalg. Her ind
vælges tre fra sognerådet og to forældre 
udefra.

7. Valg til kasse- og regnskabsudvalg, 
(nærmest et forretningsudvalg): Her 
valgtes tre mand, en fra hvert parti i sog
nerådet (Socialdemokratiet, Venstre og 
Radikale).

8. Valg af vejudvalg: Her valgtes hele 
sognerådet.

9. Til valgbestyrelse blev valgt tre 
mand fra sognerådet.

10. Udvalg for kommunale ejendom
me: Tre fra sognerådet.
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11. Til sygekassens bestyrelse udpege
de man to sognerådsmedlemmer.

12. Valg til biblioteksbestyrelsen: To 
personer udpegedes.

13. Tilsynsførende med husmoderaf
løsningen: Et medlem udpegedes, og det 
var selvfølgelig det nye kvindelige med
lem, Karen Søndergaard.

14. Valg af tilsynsførende med forsam
lingshuset: Et medlem udpegedes.

15. Der skulle udpeges et medlem til 
beskæftigelsesudvalget.

16. Valg til medlem af sundhedskom
missionen: Et medlem, der valgtes sam
men med fire, der var indstillet af hver 
sin organisation.

17. Valg af to medlemmer til landvæ
sensnævnet: Der blev valgt to, der ikke 
var sognerådsmedlemmer.

18. Valg af vandsynsmand: Et med
lem.

19. Valg af to ejendomsskyldvurde- 
ringsmænd og to suppleanter for disse. 
Her valgtes fire udenfor sognerådet.

20. Valg af tre medlemmer til nævns- 
og domsmandslisten: Det blev tre fra 
sognerådet, men det var ikke et lovkrav.

21. Valg af tre medlemmer til hegn- 
synsmænd og til varetagelse af lov om 
mark- og vej fred: Det blev tre udenfor 
rådet.

22. Valg til ungdomsnævn: Sognerådet 
indstillede to og ungdomsforeningen 
indstillede to og valget af disse godkend
tes.

23. Valg af et medlem til skolekom
missionen: Denne indstilles og var for
pligtet til at indkalde til første forældre
møde. På dette skulle forældrene indstil
le en række personer, hvoraf sognerådet 

så udpegede den endelige kommission.
24. Der udpegedes et medlem til real

skoleforbundet med Roslev skole.
25. Tilsvarende til Balling Realskole. 

Skolebørnene blev delt til de to skoler 
efter nærhedsprincippet og klassebelæg
ningen.

Alle disse valg af personer til at be
klæde de nævnte opgaver blev ført ind i 
det, man kaldte og kalder bestillingsbo
gen, så man til enhver tid kunne slå op 
og se, hvilke personer der beklædte de 
forskellige poster.

Til sidst behandlede man punkt 26: 
sognerådets ordinære mødetidspunkter 
for den kommende periode, og man 
valgte den anden tirsdag i hver måned.

Pu ha, det var en lang smøre, og efter 
kaffen havde man sikkert siddet og 
smådiskuteret de valg, man havde truf
fet, indtil der blev underskrevet protokol 
og sagt, at mødet var hævet, og man gik 
hver til sit.

Disse udvalgsposter var meget vigtige, 
idet de helst skulle garantere for fornuf
tige afgørelser på de forskellige områder 
i de kommende fire år, men de viste også 
de gamle sogneråds styrke: man kendte 
hinanden, nærhedsprincippet fungerede, 
og derved fik man de rigtige udpeget, så 
de kunne træffe fornuftige afgørelser.

Der blev holdt møde mellem det 
»gamle« og det nyvalgte sogneråd sam
men med deres revisorer. På dette møde 
holdt man så afleveringsforretning. Man 
kontrollerede sparekassebøger, postgiro, 
obligationsbeholdning og deres kuponer, 
kassebeholdning med kassebogen. 
Hovedtallene skulle sendes videre til 
amtsrådet. Det skulle jo gå ordentlig til, 
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og til dette hørte jo også noget godt at 
spise, en god snak og måske et slag kort.

Den 30. april 1962 aftalte man med 
asfaltfirmaet »COLAS«, at dette firma 
skulle lægge 17 km tæppebelægning på 
vejene i Oddense-Otting. Prisen var 
90.000 kr., der skulle betales i to halvde
le pr. 1. november 1962 og 1. marts 
1963 - sidste halvdel dog tillagt 6% ren
te. Alt under hensyn til amtets tilladelse, 
idet man fik refusion af summen.

Den 9. april 1963 købte Jens Hillers
borg noget jord af kommunen syd for 
kirken. I salgsbetingelserne stod der, at 
det påhvilede ham at nedrive den gamle 
kirkestald til 10 heste, der lå på grunden.

Den 22. maj holdt man møde med Sal
ling Gymnastikforening ved dens for
mand Johannes Ejsing om opførelse af 
en ny Sallinghal. Sognerådet tilbød at 
stille byggegrund til rådighed for hal og 
parkeringsplads, hvis hallen opførtes i 
tilknytning til Oddense forsamlingshus. 
Afslutningen på denne sag blev, at Ros
lev kommunes tilbud, der vist havde 
samme karakter, blev modtaget. Johan
nes Ejsing måtte bøje sig for flertallets 
krav, men ville meget gerne have skaffet 
hallen til vor kommune. Kommunen 
modtog en pæn tak for det afslåede til
bud.

En ansøgning fra Sydsalling Lærer
kreds om 100 kr. bevilgedes. Det viser, 
at det var stort og småt imellem hinan
den.

I oktober 1963 var der en håndværker, 
der søgte tilskud til et svejsekursus, men 
inden det bevilgedes, ville sognerådet 
først forhøre sig om, hvorledes andre 
kommuner forholdt sig til disse kurser.

Efter hjemtagne oplysninger fik han et 
tilskud.

Den 20. februar 1964 godkendte 
Viborg amtsråd kommunens overslag til 
skatteudskrivning med den bemærkning, 
at man burde opkræve 10% mere i per
sonlig indkomstskat til imødegåelse af 
afgang af indtægter. Det måtte man så 
følge. Det skal vore dages kommuner 
dog ikke. Skal der ændres ved skatten, 
vil beskeden komme til dem fra Inden
rigsministeriet, og det vil i de fleste 
tilfælde sige, at kommunen er på vej til 
at blive sat under administration. Det er 
flovt, fordi det er udtryk for underbud
gettering og dårlig økonomi, og det sker 
meget sjældent.

Den 16. marts 1964 kom der en ansøg
ning fra Oddense-Otting ungdomsnævn 
om kommunal støtte til et svømmebad. 
Forud var der afholdt et beboermøde, 
der havde udtrykt ønske om et sådant. 
Sognerådet besluttede, at man ville have 
bedre besked om anlægsudgifter og 
finansiering. Man var i det hele taget 
noget ‘ulden’ ved sagen og langtfra eni
ge om behovet for et svømmebad. Hvor 
mange kommuner har ikke haft tilsva
rende sager, hvor man fra starten nok 
officielt blev overraskede over sådanne 
initiativer, skønt alle sognerådsmedlem
mer allerede fra mange sider var blevet 
presset af både modstandere og tilhæn
gere af projektet. Men når lysten til at gå 
i gang ikke var stor, kunne man jo forha
le sagen, og det gjorde man så.

Den 4. august 1964 afholdtes sammen 
med Jebjerg-Lyby kommune åstedsfor
retning på kommunevej nr. 3 fra Næstild 
til Jebjerg. Der eksproprieredes til opret- 
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ning og nyanlæg omkring den gamle 
kommunevej og arbejdet udliciteredes til 
A/S COLAS for 128.500,00 kr. eller 
nogenlunde det samme som 10 års løn til 
den ved alderdomshjemmet på samme 
tid nyansatte bestyrerinde.

Den 2. februar 1965 ansøgte ung
domsnævnet om dækning af en del min
dre udgifter til møder om svømmebassi
net. Samtidig skulle kommunen påtage 
sig en garantiforpligtigelse på 50.000,00 
kr. til det selskab, der skulle forestå byg
ningen og driften af et friluftsvømme- 
bassin i Oddense. Dog gaves tilsagnet 
under forbehold af, at ungdomsnævnet 
kunne vise tilfredsstillende budget og 
vedtægter. Et sognerådsmedlem forlang
te protokolleret, at han stemte »Nej« til 
projektet, idet han ikke mente, at det 
fremlagte økonomiske forslag ville kun
ne holde, og at der ikke forelå tilstræk
kelige oplysninger. Da sagen var stærkt 
anbefalet af formanden, og man langtfra 
var enige, skiltes man i en noget trykket 
stemning.

Sognerådet vedtog den 17. februar 
1965 at indgå i et bibliotekssamarbejde 
med Balling-Volling og Krejbjerg. Man 
kunne se, at der var et behov for at være 
flere sammen om den slags opgaver.

Fem dage senere ansøgte lærer Rudolf 
Uhre om at få stillet musæumslokaler til 
rådighed for den samling, han med dyg
tighed havde samlet rundt om i kommu
nen. Her overså sognerådet den store 
mulighed, det havde for at købe den 
gamle højskolebygning, der ligger i 
Oddense, og indrette et museum i byg
ningen, der i sig selv var bevaringsvær
dig. I stedet tilbød man Uhre, at han 

måtte opbevare genstandene i kælderen 
under Oddense alderdomshjem, hvad 
disse kældre ikke egnede sig til, fordi de 
var for fugtige. Samlingen er senere ble
vet grundstammen til Spøttrup kommu
nes museum i Brøndum gamle skole.

Da kommunen var ved at have udsolgt 
i grunde, vedtoges det på et møde den 
13. maj 1965 at købe gdr. Kresten Mik- 
kelsens jordtilliggende for 100.000,00 
kr. Lånet til handelen optoges i Kommu
nekredit 16. serie 6% over fire år. Kort 
efter anmoder sognerådet Det danske 
Hedeselskab om at udarbejde et projekt 
for kloakering og rensning af spildevan
det fra Oddense by.

Den 9.juli havde svømmebadet, som 
vi nu kaldte det, modtaget amtets god
kendelse for en kommunegaranti på 
50.000,00 kr., men nu ansøgte de om 
yderligere et kommunalt tilskud på 
50.000,00 kr. Dette afsloges, men det 
viste, at den ene, der havde stemt imod, 
havde ret: det opstillede budget kunne 
ikke holde.

Den ‘fælles’ fremtid begynder 
at tegne sig
Senere samme dag var de syv af de otte 
kommuner, der senere kom til at danne 
Spøttrup kommune - Brøndum-Hvid- 
bjerg ville ikke være med - forsamlet for 
at ansætte kommuneingeniør Martin 
Mejlhede til dette fællesskab.

Det var et godt initiativ. Den 1. 
november 1965 tiltrådte ingeniør Mejl
hede og han fik et stort ord at sige i plan
lægningen af de syv kommuner. Han var 
medvirkende til, at kommunerne var tid
ligt ude med planlægningen, så Spøttrup 
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kommune siden har kunnet mønstre en 
tilvækst på nær 600 indbyggere. Vi kun
ne fra storkommunens start stille med 
seks bysamfund, der var lokalplanlagt: 
byerne Balling, Rødding, Oddense, Lem, 
Ramsing og Lihme. Dertil kom så i 1984 
Hvidbjerg og Krejbjerg, som vi fik med i 
min borgmestertid i forbindelse med 
vedtagelsen af den endelige kommune
planlægning for Spøttrup kommune - vel 
egentlig, fordi vi i forvejen var så atypi
ske, tillod man dette eksperiment. Fler
tallet i amtsrådet, ikke mindst amtsborg
mester P.E. Eriksen, gik ind for vore tan
ker på trods af deres egne teknikere i 
denne sag, og det slog gnister internt, 
har jeg ladet mig fortælle.

Ved et sognerådsmøde i februar 1966 
søgte Oddense-Otting sogneråd med 
amtets billigelse kontakt med Balling- 
Volling kommune, om denne kunne tæn
ke sig at undervise 8., 9. og 10. og real
klasser fra Oddense-Otting i et skolefor
bund. Man kunne se, at behovet for at 
løsne grænserne var tilstede, og det 
bredte sig til flere og flere områder, ikke 
mindst fordi transporten af varer og per
soner på grund af gode biler og bedre 
veje gjorde afstandene mindre betyden
de. Resultatet af denne kontakt blev, at 
man ved et møde den 10. marts med 
Balling-Volling og Roslev-Rybjerg sog
neråd traf den aftale, at det den 1. august 
1967 blev sidste gang, der skulle starte 
børn fra Odense-Otting i Roslev skole, 
og at alle børn fra Oddense-Otting deref
ter skulle starte i Balling skole.

Samme dag stod svømmebadet igen på 
dagsordenen i Oddense-Otting sogneråd. 
Nu var der en stor debat for og imod 

imellem borgerne, sognerådet var under 
pres, og man måtte til at finde en 
afgørelse. Der var nu fremlagt et projekt, 
som alle nok fandt noget optimistisk, og 
fra det medlem, som tidligere havde 
stemt imod, var der fremkommet et styk
ke papir, hvor han på flere punkter gen
drev de besøgstal og dermed de indtæg
ter, som svømmebadet postulerede. Fler
tallet fandt nu frem til en enighed om, at 
når et troværdigt og rimeligt budget 
forelå, ville man gå ind for sagen, mens 
modstanderen fastholdt sin stilling imod 
anlægget.

Den 18. marts 1966 var der igen valg 
til sognerådet. Som førstvalgte medlem 
sørgede Jens Jørgen Poulsen også denne 
gang for valg af formand og næstfor
mand. Det blev genvalg på begge plad
ser - formand Aage Christensen og næst
formand Aage Nielsen. Derefter blev 
samtlige udvalgspladser og bestillinger 
besluttet, og man gik ind i kommunens 
sidste fire år som selvstændig.

Den 31. marts var der kasseoverleve
ring. Balancen var nu på 2.439.002,58 
kr. og kassebeholdningen 83.720,52 kr. 
Kæmneren meddelte, at han 39 gange i 
året havde haft kasseopgørelse.

Den 23. juni 1966 var en påtænkt 
træbarak ved skolen endelig vedtaget og 
bygget. Den indeholdt to klasseværelser, 
samt moderne toiletter m.m. Tilsvarende 
blev der også indrettet toiletter i selve 
skolen. Kommunen ville egentlig have 
bygget to klasseværelser til skolen i 
mursten, men det modsatte amtet sig, 
idet de forudså, at Oddense skole skulle 
nedlægges på grund af svindende elev
tal, og det skulle markeres ved en byg-
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ning af mindre holdbarhed, selvom pri
sen praktisk talt ville være den samme. 
Det har heldigvis vist sig, at tilvæksten i 
kommunen har gjort, at børnetallet har 
stabiliseret sig.

Ved samme møde vedtog man at lave 
en tilbygning med scene ved forsam
lingshuset, samt installere nyt oliefyr og 
foretage visse ændringer i salen, herun
der bl.a. ventilationen. Det sidste blev 
særdeles hjemmekomponeret, men fun
gerer stadigvæk godt.

Man havde også vedtaget at holde bla
det »Danske Kommuner« til samtlige 
sognerådsmedlemmer. Det var den spæ
de begyndelse til uddannelse af folk, der 
havde med det kommunale arbejde at 
gøre. Det har siden udviklet sig stærkt, 
ikke mindst da Skives borgmester, 
Woldhardt Madsen som formand for 
købstadskommunerne øvede væsentlig 
indflydelse på oprettelsen af den kom
munale højskole i Grenå i 1967. Denne 
skole har siden haft stor betydning for de

Oddense gamle forsamlingshus har dannet rammen omkring mange møder, baller, familiefe
ster, gymnastik og anden idræt, og er, sammen med skolens lokaler, grundlaget for Salling Spil
lemand og Salling Musikskole, der siden starten i 1934 har brugt disse lokaler op til 40 gange 
om året. (Foto: Aksel Pedersen)
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Oddense svømmebad blev godkendt i 1966 efter lang tids tovtrækkeri. Mange af børnene i den 
»gamle« kommune og siden et stort antal børn i storkommunen, har med anstand frysende lært 
svømningens kunst i svømmebadet, der stadig fungerer glimrende som sommersamlingssted. 
(Foto: Jens Chr. Pedersen)

folkevalgtes og de kommunalt ansattes 
forståelse og videreudvikling af deres 
arbejde.

Den 11. august 1966 var svømmebadet 
igen på tapetet, idet arbejdsgruppen 
meddelte, at den af Friluftrådet var ble
vet bevilget 10.000,00 kr. i indeværende 
år og yderligere 10.000,00 kr. året efter. 
Dette resulterede i, at der den 12. okto
ber lå en ansøgning fra den selvejende 
institution »Oddense Friluftbad« om 
kommunegaranti for det tidligere lovede 
lån fra Friluftrådet på 50.000,00 kr., som 
skulle være tilbagebetalt på 10 år. Med

dette andragende fulgte et anlægsbudget 
på 364.000 kr. og et driftbudget på 
39.000 kr. Besvarelsen af dette punkt 
viser, at sognerådet nu begyndte at tage 
sagen alvorligt, men sluttede dog med at 
sige, at man stadigvæk ikke fandt det 
fremsendte driftbudget holdbart. Som 
betingelse for opretholdelse af tilsagnet 
vedtog sognerådet at forlange, at den 
årlige betaling for skolens benyttelse af 
friluftsbadet og svømmeundervisningen 
var sikret for 10.000 kr. årligt i fem år, 
hvilket man ville have skriftlig bekræf
tet. På det grundlag stillede sognerådet 
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en grund til rådighed for badet mod 
førstepant på 15.000 kr., der skulle for
falde ved eventuelt salg. Alle medlem
mer stemte for dette punkt.

Sognerådet iværksatte nu en udstyk
ning af gdr. Kresten Mikkelsens ejen
dom, som man fornylig havde købt. Den 
største del af arealet deltes mellem fabri
kant Aage Christensen, O.D. Møbler og 
Oddense Svømmebad.

Den 7. november 1966 valgte man tre 
medlemmer til den forestående kommu
nesammenlægnings sammenlægningsud
valg. Valgt blev formanden Aage Chri
stensen, næstformanden Aage Nielsen 
og Jens Jørgen Poulsen. Hermed sattes 
en proces i gang, som længe havde været 
undervejs, og som vel var nødvendig.

Ved samme sognerådsmøde ansøgte 
en mand i Holmhuse om at frasælge jor
den og nedlægge landbruget. Antallet af 
landbrug svandt på den tid med ca. 6000 
brug årligt, og tilsvarende var der mange 
små butikker, der forsvandt i landsbyer
ne, idet den bedre trafik gjorde det nem
mere at handle i købstæderne, hvor der 
var langt større udvalg, og, på grund af 
rationalisering, også i mange tilfælde 
billigere varer.

Salget af jord fra Kresten Mikkelsens 
ejendom gik nu ikke så let som sognerå
det troede, idet Viborg amtsråd forlangte 
en samlet plan for området. Igen viste 
den nye tid sig. Man ville have planlæg
ning, men her havde sognerådet så kom
muneingeniøren til at lave et projekt, 
som amtet kunne bruge.

Samarbejdet mellem kommunerne 
udviklede sig stadig. På mødet forelå en 
anmodning fra De samvirkende Sogne

rådsforeningerne om at få fuldmagt til 
at afslutte overenskomstforhandlingerne 
med de ved kommunerne ansatte. Denne 
fuldmagt blev givet og samarbejdet har 
fungeret siden i det, der i dag kaldes 
Kommunernes Landsforenings Lønud
valg.

Det forår begyndte der at komme salg 
i parcelhusgrunde i byerne, selv landsby
erne fik en part af disse. De kommuner, 
der senere blev til Spøttrup kommune, 
minus Brøndum-Hvidbjerg, var godt 
rustet, idet kommuneingeniøren havde 
sørget for at få grunde udlagt i de seks 
største bysamfund, og sognerådene hav
de fået dem byggemodnet, så de var klar 
til salg. Da Skive knap kunne følge med 
i det store byggepres, kom det landdi
strikterne til gode. Mange huse blev i 
årene fremover opført i en fart (måske 
endda i en for stor fart) som følge af for
skellige former for tilskud eller fradrag, 
man kunne opnå. Mottoet: »Lån, så bli
ver du rig«, fik mange til at bygge huse, 
som de faktisk ikke havde råd til at bo i, 
hvis inflationen ikke fortsatte. At Brøn
dum-Hvidbjerg ikke ville med i fælles
skabet om kommuneingeniøren, var til 
stor skade for området, idet der sikkert 
ville kunne have være opført mange 
huse i Hvidbjerg til udvikling af områ
det.

Den 8. juni 1967 var der på mødet i 
sognerådet en henvendelse fra Dansk 
Jagtforening, om kommunen ville undla
de at slå vejrabatter og grøftekanter. 
Kommunen havde også fået en losse
pladsordning. Miljøhensynene vandt 
frem, men samtidig steg også presset på 
miljøet. Folks velstand steg, vi forbrugte 
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mere og mere og smed langt flere ting 
væk, der kunne skade miljøet. Sognerå
det fulgte i det mindste Dansk Jagtfore
ning så langt, at den lovede at nøjes med 
at slå de nævnte områder en gang sidst 
på året, for ellers ville uslåede vejrabat
ter holde for meget sne på vejene

Ved mødet den 13. juli 1967 skulle 
sognerådet udtale sig om, hvilke kom
muner vi fandt det rimeligt at samarbej
de med efter kommunesammenlægnin
gen. Flertallet var for, at Oddense-Otting 
skulle med i en Sydsallingkommune. Et 
mindretal stemte for, at vi skulle med i 
en Nordsallingkommune. Flertallets for
slag blev dog sendt ind som en enig 
afgørelse.

Til efterretning ved samme møde var 
lov nr. 234 af 3. juni 1967, der sagde, at 
valget af snefogeder skulle bortfalde, og 
at dette arbejde fremover skulle vareta
ges ved lejet arbejdskraft. Dette borgeli
ge ombud, som i nogen grad havde tyn
get landbruget, der efterhånden var ved 
at have så lidt arbejdskraft, at man skulle 
ud at leje arbejdskraft for at kunne stille 
folk nok til snekastning, var nu på vej til 
at blive mekaniseret totalt. Der havde 
gennem mange år været lastbildrevne 
sneplove, men først nu havde bilerne og 
snerydningsmateriellet den styrke, der 
skulle til for at kunne klare næsten alle 
situationer.

Den 19. september 1967 var der ind
budt til landvæsenskommissionsmøde 
om kloak og rensningsanlæg i Oddense. 
Ved et borgermøde var borgerne indgået 
på at betale 200 kr. årlig pr. husstand 
indtil disse anlæg var betalt - afdragene 
skulle betales med 50 kr. pr. kvartal, så 

man kunne magte udgiften til dette 
moderne påhit. Indbetalingerne skulle 
dække et lån på 110.000 kr. i Skive Spa
rekasse til betaling af anlægget.

Ved næste møde vedtog man, at kom
munen skulle oprette en ungdomsklub i 
forsamlingshuset. Det fik kæmneren 
Søren Dath til at sige: »Æ kommune 
blyver dyr å løv i« ved tanken om alle de 
penge, som blev lovet væk. En måneds
tid senere oprettedes der skolebibliotek, 
det krævede reoler plus pasningstimer.

Søren Daths humør var ikke på det 
højeste, da han ved budgetmødet den 14. 
februar 1968 kunne meddele, at forbru
get af kommunens kasse, trods tillægs
bevillinger, var oversteget med 34.700 
kr. Vi trøstede ham med, at under en 
inflation kom der også flere skattekroner 
ind, end man regnede med, og det viste 
sig også at være mere end rigtigt. Vi var 
nemlig ved budgetbehandlingen for 
1969, og ved afslutningen af denne blev 
vi enige om at udskrive 18,8 % i ind
komstskat, hvilket ville give 746.000 kr. 
Grundskylden skulle være uændret på 
21,6 o/oo. At Søren Dath syntes, at 
alting løb løbsk, var ikke så sært, og kan 
bedst belyses ved, at indkomstskatten 
siden 1960 var steget med fem gange 
beløbet i 1960. Samme dag bevilgedes 
Jydsk Telefon ret til at lægge deres led
ninger ned som kabler i bagkanten af 
vejgrøfterne.

Den 12. marts bevilgedes Salling 
Musikskole lov til at bruge Oddense 
skole og forsamlingshus til musikunder
visning hver torsdag aften. Musikskolen 
i Oddense er stadig en af Sallings væ
sentligste kulturelle institutioner. Den
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Snekastningspligten påhvilede alle ejere af fast ejendom i forhold til grundværdi. Billedet viser 
en situation, hvor et arbejdshold var blevet kaldt sammen af snefogeden for at rydde en 
vejstrækning. I de hårde isvintre i 1940'erne var det strengt arbejde, der belastede især land
bruget meget hårdt.

har forbindelser viden omkring, og dens 
undervisere kommer fra store dele af 
Jylland.

På et møde den 9. maj 1968 fastholdt 
samtlige kommunalbestyrelsesmedlem
mer, at vi skulle samles i en Sydsallings- 
kommune, men noget tydede på, at det 
blev uden Hem-Hindborg-Dølby kom
mune, som nu ønskede at komme til Ski
ve som en helhed. Skive kommune hav
de som købstad nemlig gjort sin 
lovfæstede ret gældende overfor Hem- 
Hindborg-Dølby kommune for at få en 
del af denne kommune tillagt. Den 7. 
juni var sognerådene i de otte Syd- 
sallingkommuner: Brøndum-Hvidbjerg, 
Håsum-Ramsing, Lem-Vejby, Lihme, 
Balling-Volling, Rødding, Krejbjerg og 
Oddense-Otting hos Viborg amtsråd. Vi 

fik en belæring om, hvorledes sammen
slutningen bedst kunne klares rent tek
nisk og om de velsignelser, der ville ops
tå ved samlingen.

Kommunesammenlægningen vedtages 
Den 13. februar 1969 forelå Indenrigs
ministeriets godkendelse af sammenlæg
ningen af de otte kommuner til storkom
munen Spøttrup. Men mellem disse 
kommuner stod der et vanskeligt pro
blem uafklaret: hvor skulle kommune
kontoret ligge?

Man stod i valget mellem Balling by 
og Rødding, hvor vejene løber sammen 
ved D.L.G. og vejen til industrigrundene 
i Rødding mødes. Man vedtog en af mig 
foreslået afstemningsform, der viste sig 
at give placeringen i Rødding et svagt 
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fortrin. Det ville tilhængerne af Balling 
ikke finde sig i og klagede til Indenrigs
ministeriet over afstemningsformen. 
Ministeriet sagde, at var man ikke enige 
om afstemningsformen, måtte der findes 
en anden og godkendte iøvrigt vor 
afstemningsform til en anden kommune
gruppe, der var i samme vanskeligheder.

Alle kommuner blev så den 13. marts 
inviteret til et forligsmøde om dette 
emne hos Viborg amtsråd på skolefor
valtningen i Viborg, men mødet endte 
resultatløst.

Ved et efterfølgende kaffebord på 
Palæ i Viborg fremsattes så det forslag, 
at Spøttrup kommunekontor kunne ligge 
i Ramsing. Det blev modtaget og vedta
get, dog uden min stemme, men man var 
ved at være trætte af situationen.

På februarmødet i 1969 vedtog sogne
rådet at alle husmoderafløsere og perso
nalet skulle vaccineres mod Hong Kong 
influenza, en ny virus, der var startet ret 
ondartet her i landet.

Den 13. marts 1969 holdtes den sidste 
ligning i Oddense-Otting sogneråd. Det 
var faktisk lidt vemodigt nu at kunne se 
slutningen på et fællesskab, som i den 
grad var indgået i borgernes bevidsthed 
med traditioner igennem århundreder. 
Men skat skulle kommunerne af med 
alligevel, og vi vurderede den samlede 
indkomstmasse til 6.602.453 kr. for 
Oddense-Otting. Nu kom der fra sam
menlægningsudvalget et forslag om, at 
vi allerede nu skulle have en samlet lig
ningskommission, der kunne gå i arbej
de. Forslaget blev vi præsenteret for den 
13. maj 1969, men det sagde vi nu »Nej« 
til i første omgang.

Samtidig blev kommunesammenlæg
ningen endelig vedtaget og ført ind i vor 
egen sognerådsprotokol.

Til gengæld gik vi ind for, at alle fæl
leskommunens pensioner kørtes sammen 
på E.D.B. på hulkortcentralen i Aarhus 
fra 1.oktober 1969. E.D.B. trådte hermed 
larmende ind i vor kommunale tilværel
se. Personalet, der betjente disse hulkort
maskiner, sad med høreværn på for at 
udholde støjen fra dem.

Af hensyn til en nogenlunde ligelig 
økonomi i kommunerne vedtog Folke
tinget den 30. maj 1969 loven om ænd
ret byrdefordeling mellem kommunerne, 
der betød, at kommunerne slap for at 
afholde udgifter, de ingen indflydelse 
havde på. Disse overgik til staten, der 
med bloktilskud fordelte pengene til 
opgaverne gennem kommunerne. Denne 
lov, der først fik virkning for de nye 
storkommuner, fjernede de store refusio
ner (procenttilskud), som tidligere havde 
været årsag til, at kommunerne f.eks. 
havde kunnet få overskud på at ansætte 
lærere.

Den 10. juli kom der en henvendelse 
fra Kommunalreformkommissionen, om 
ikke vi ville være indstillet på at lade 
Brøndum-Hvidbjerg slutte sig til Skive 
kommune, men det afvistes kraftigt af de 
syv andre kommuner og Brøndum-Hvid
bjerg blev i fællesskabet. Den 14. okto
ber udpegedes Aage Nielsen og under
tegnede til den nye Spøttrup kommunes 
ligningskommission. Vi måtte her bøje 
os for flertallet i tremandsudvalget (for
mandskabet i sammenlægningsudval
get), der i nogen grad blev et »oversog
neråd«.
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Oddense-Otting opgjorde nu de ende
lige udgifter til rensningsanlæg og kloak 
til 536.900 kr. og vi mente så, at vi var 
nogenlunde fremtidssikret- vi blev klo
gere.

På et møde den 11. december 1969 
bevilgede vi Søren Dath, som havde 
været en stor arbejdskraft ikke mindst i 
sammenslutningsfasen, et beløb på 
10.000 kr. i aftrædelsesgodtgørelse og 
som tak for hans store arbejde til borger
nes gavn i vor gamle kommune. Sogne
rådsformanden indstillede vi til pension. 
Vi var nogle, der også gerne havde set 
Søren Dath få en sådan, ikke mindst for 
det store arbejde han udførte for sam
menlægningsudvalget.

Den 9. februar 1970 bevilgede man 
svømmebadet 10.000 kr. Ungdomsfore
ningen søgte om 3200 kr., dem fik de, og 
dertil 3000 kr. Vi fandt ud af, at der også 
kunne blive 8000 kr. til en legeplads til 
børnene. Man kunne tro, at vi var blevet 
syge, men der var kun det i vejen, at den 
1. april skulle vi aflevere vores kassebe
holdning til storkommunen, og vi mente, 
at vi godt kunne bruge lidt af den til at 
gøre gavn med på hjemmefronten, men 
sådan mente de syv andre kommuner 
desværre også.

Den hidtidige pedel, Jens Hillersborg, 
fik lov til at tilså kommunens usolgte 
grunde uden vederlag som en erkendtlig
hed.

Man besluttede også datoen for de 
gamles udflugt til den 27.juni. Turen 
skulle gå til Thy, og nu kunne de begyn
de at glæde sig.

Inden vi flyttede sammen i den nye 
storkommune, var der allerede ansat per

sonale til denne. De ‘gamle’ kommunes 
kæmnere havde fået sikret deres stillin
ger: Magnus Christiansen, Rødding, 
blev kommunaldirektør, Egon Christen
sen, Lihme, bogholder, Ejner Filtenborg, 
Balling, socialinspektør, Anton Christen
sen, Krejbjerg, fik kulturforvaltning og 
ejendomsskatter, grundvurderingen og 
Harald Sørensen, Lem, skatteforvaltnin
gen. Peter Laursen, Hvidbjerg, kom i 
kommunalbestyrelsen og Søren Dath, 
Oddense, holdt på grund af alder, men 
fortsatte som skødeskriver.

Den 25. marts 1970 holdt vi så det sid
ste møde i den lille kommune. Mødet 
var samtidig en afleveringsforretning. 
Tilstede til at modtage var fra den nye 
Spøttrup kommune den nyvalgte borg
mester for Spøttrup kommune, Svend 
Aage Eriksen, Lem, Laurids Larsen, 
Lihme, Peter Lauritsen, Hvidbjerg, Gun
nar C. Christensen, Volling og Aksel 
Pedersen, Oddense, og disse kvitterede 
med deres underskrift for Spøttrup kom
munes modtagelse.

Afleveringen var for Oddense-Ottings 
vedkommende underskrevet af følgende 
sognerådsmedlemmer: Formand Aage 
Christensen, næstformand Aage Nielsen, 
Jens Jørgen Poulsen, Peter Mikkelsen, 
Peter Jørgensen, Karen Søndergaard og 
Aksel Pedersen.

Slutning
Det foranstående er et lille forsøg på at 
gengive sognerådenes hverdag, og jeg 
vil i det følgende gå over til mere gene
relle betragtninger.

Kommunalreformen satte punktum for 
en styreform, der var vokset ud af en
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Fra valglokalet i Oddense forsamlingshus under kommunevalget til den nye storkommune i 
1970. Ejnar Mølvadgaard afgiver sin stemme, mens sognerådsmedlemmerne Aksel Pedersen, 
Karen Søndergaard og Åge Nielsen ser til.

nødvendighed og en forståelse af et 
overskueligt fællesskab. Det nye tekno
logiske og informative samfund tog 
over. Den dag opfattede vi det som et 
tab, og engang imellem kan jeg få den 
nostalgiske tanke, at det var det også.

Nu skiftede man det ud med et større 
og langtfra så homogent samfund. Der 
vil gå et betydeligt antal år, inden man 
her føler et egentlig fællesskab, om et 
sådant nogen sinde vil opstå.

Sidst i 1960’erne var mange småbyer 
ved at drømme om en betydelig tilvækst, 
for den stigende velstand fik en del men
nesker til at etablere deres hverdag i de 
landlige miljøer. Skulle man have en bil, 

som afstanden fra landsbyen til arbejds
pladsen i købstaden gjorde nødvendig, 
ja, så var pengeinstitutterne så optimisti
ske på det tidspunkt, at lånetilbudene i 
huset ofte gav plads til bilkøbet - til store 
renter ganske vist, men disse renter fjer
nede rentefradraget og inflationen for 
mere end to trediedeles vedkommende. 
Disse lån svider til mange endnu.

På det tidspunkt blev bemandingen på 
de små kommunekontorer mere presset, 
dels på grund af kortere arbejdstid, men 
også nok så meget som følge af større 
arbejdspres. Der blev også stillet krav 
om flere specialister, det kunne være 
arkitekter, ingeniører og lignende, hvis 
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hjælp man udmærket kunne købe, og 
sociale sagsbehandlere, der ved at have 
siddet i de små kommuner ville have 
haft lettere ved at få lokalkendskab.

Disse krav kunne vel godt have været 
opfyldt uden den nye kommunale lov
givning, men de blev brugt som begrun
delsen for, at det nu var på tide at få 
lavet en kommunesammenlægning.

For mig var det lidt vanskeligt at se, at 
man ikke lige så godt kunne have ladet 
sammenlægningen ske efter behov som 
det hidtil var sket, især gennem de sidste 
ti år fra 1960 til 70 med de mange sam
menlægninger som et folkeligt krav, men 
Folketinget var begyndt at røre på sig og 

så blev det, som Søren Dath sagde, ikke 
nemt at stoppe.

Kommunerne havde indrettet sig på de 
nye tider så godt de kunne. Mange af 
kommunernes småbyer tilbød selv at 
etablere gadebelysning imod at kommu
nerne overtog den fremtidige drift og 
vedligeholdelse. Nogle steder fik man 
lov til at etablere fortove under samme 
vilkår, til tider forhandlede man sig frem 
til en delordning om etableringen.

Jeg har nævnt sognerådets opgave som 
socialudvalg. Jeg ved, at denne opgave 
blev løst meget samvittighedsfuldt, men 
man havde selvfølgelig forskelligt syn 
på sagerne, og dette kunne give anled-

Det sidste sogneråd i Oddense-Otting 1966-70.
Stående fra venstre Jens Jørgen Poulsen (V), Aksel Pedersen ( V), Aage Nielsen (S), Peter Mik
kelsen (R), Peter Jørgensen (S). Siddende foran Aage Christensen (R), formand, Karen Søn
dergård (V) og Søren Dath, kæmner.
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Kort over Spøttrup kommune med de gamle kommunegrænser indtegnet med stiplede linier og 
sognegrænserne med prikker.
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ning til beske, men sjældent ukærlige 
kommentarer.

Pengene, der blev brugt til aldersrente, 
blev uddelt efter trang, men efter be
stemte regler. Disse penge blev oftest 
100% refunderet fra staten og belastede 
ikke kommunen. Det gjaldt, og gælder 
stadig, mange af de sociale ydelser i 
større eller mindre grad, men sognerådet 
følte alligevel et stort ansvar for disse 
penges korrekte brug.

I socialudvalget fik man indblik i 
mange af livets skyggesider. Engang 
havde vi kontakt med en familie, der 
ofte brugte næverne i diskussionen. Det 
kunne blive for voldsomt, og en sen 
aften måtte vi have anbragt dem hver for 
sig, så konen, der var den forslåede part, 
kunne falde til ro uden angst for yderli
gere klø, inden de blev forligt - det sid
ste vidste vi, at de nok skulle blive, når 
sindene var faldet til ro.

Man må huske, at i en kommune med 
op til ca. 1000 indbyggere kendte man 
hinanden og kunne ud fra dette kendskab 
ofte rette på tingene, inden de løb helt 
løbsk. I dag vil disse sager blive klaret af 
embedsmænd i socialudvalget efter fast
satte love og regler, og i nogle tilfælde, 
med politiets hjælp.

Det lokale kendskab kunne have sine 
fordele, men det havde også sine svage 
sider, bl.a. følte vore klienter ofte, at de 
mødte nogen, som kendte deres svage 
sider lidt for godt. Det kunne have sine 
ulemper, hvis man havde fundet på en 
fin historie, der overfor en ukendt måske 
ville have givet kasse.

Lidt det samme gjaldt for lignings
kommissionen. Vi traf ikke så sjældent 

folk, der næsten intet vidste om regn
skab, og ud fra det opgav tal, der var helt 
uden sammenhæng med virkeligheden. 
Ofte kom der folk, der korrekt havde 
opgivet deres privatforbrug som ind
komst, selvfølgelig ikke for højt, når 
man nu skulle skønne. Havde man så 
haft fremgang i formuen det år, kunne 
man komme dertil, at hele privatforbru
get var sat i banken. De kunne heldigvis 
selv se, når det blev stillet rigtigt op, at 
det var galt, men når folk så selv skulle 
til at fortælle om deres forbrug, kunne 
det være et meget beskedent liv, de førte.

På det tekniske område kan nævnes, at 
grusvejene, som var almindelige til 
omkring 1960’erne, ofte blev passet i 
kommunale fællesskaber. Bl.a. var 
Oddense-Otting med i et fællesskab, der 
vistnok bestod af de gamle kommuner 
Skive Landsogn-Resen, Roslev-Rybjerg, 
Hem-Hindborg-Dølby, Hjerk-Harre og 
Oddense-Otting. Man havde forskellige 
vejmaskiner i fællesskab, bl.a. vejtrom
len, som overvintrede i en garage lidt 
udenfor Oddense.

Der knytter sig en lille historie til 
tromlehuset i Oddense, der var garage 
for vejtromlen om vinteren, idet den i 
krigens sidste tid husede Skives folkere
gister, som blev »stjålet« af modstands
bevægelsen ca. trekvart år før krigen 
holdt op, af angst for, hvad tyskerne 
kunne bruge det til. Når stjålet er i 
gåseøjne, er det fordi, at modstandsbe
vægelsen vel i realiteten flyttede det der
ud med en vis kommunal accept, så 
tyskerne ikke skulle have det at støtte sig 
til, hvis de ville finde navne. Efter kri
gen blev folkeregistret hentet på en
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Tromlefører Jens Kr. Vester på en af Sallings første vejtromler 1915. Det var en tromle magen 
til denne, som et kommunalt fællesskab ejede og havde opstaldet om vinteren i det nu nedrevne 
tromle hus i Odden se. Disse tromler kunne, med dygtige arbejdshold, lave nogle udmærkede 
grusveje, men disse er nu næsten alle steder blevet asfalterede. (Foto: Niels Sørensen)

smuk pyntet lastbil og kørt ind i Skive 
som genopstået, og det med faner og 
hurraråb.

Sammenlægningen kom til at medføre 
store udgifter for samfundet, det være 
sig personalemæssigt og med hensyn til 
store fysiske omkostninger af forskellig 
art, f.eks. kommunale og amtskommuna
le administrationsbygninger, opbygnin
ger af yderligere institutioner, overord
nede skoler, veje og mange forskellige 
tiltag for at de nye kommuner og amts
kommuner kunne vise, at de var på 
banen. Denne strukturomlægning var vel 
i høj grad præget af idealisme, men den 
politiske egoisme kom siden til at præge 

mange af afgørelserne. Dette sidste viste 
sig i nogen grad ved, at antallet af amter 
blev for stort og at købstadskommuner
ne, der fik en slags forret til at indlemme 
kommuner, enkelte steder brugte denne 
forret imod kommuners ønsker.

Sammenlægningen kom også til at 
nedbryde mange sognes følelse af sam
hørighed og mulighed for at arbejde på 
egne præmisser og traditioner, så sam
menlægningen havde også en pris. Den 
nye kommunale inddeling, der trådte i 
kraft den 1.april 1970, gjaldt som nævnt 
både for amter og kommuner, der blev 
sammenlagt til betydeligt større enheder. 
25 amter blev til 14, og her begik man 

138



nok en fejl, idet man med fordel kunne 
have havnet på 5-8 og samtidig have 
overladt de 275 nye kommuner at 
bestemme over mere af deres hverdag. 
Thisted amt og Viborg amt blev med 
visse reguleringer lagt sammen til det 
nye Viborg amt med 17 kommuner, og 
Skiveegnen kom til at bestå af Sallings- 
und, Sundsøre, Spøttrup, Skive og 
Fjends kommuner, i det store og hele 
Salling Landboforenings område.

Der tales allerede nu (1993) om en ny 
kommunalreform, men jeg vil håbe, at 
man tænker sig godt om, idet denne i høj 
grad vil ryste lokalsamfundene, og vil, 
med erfaringen fra kommunalreformen 
1970, være meget kostbar at gennemføre 

og bryde de nu dannede samfund op 
samtidig med, at den spolerer menne
skers følelse af at høre til.

De små sogneråd var for mange en 
god indførelse i det demokratiske 
system. Mange af dem, der dengang blev 
indvalgt i amtsråd og folketing, havde en 
fortid i det sognekommunale arbejde, en 
skoling, der i høj grad gav forståelse for 
demokratiet.

Noget vandt man ved kommunesam
menlægningen, men meget gik også tabt.

Den første kommunalbestyrelse i Spøttrup »storkommune« 1970-74. Øverste række fra venstre; 
Peter Mikkelsen (R), Oddense, Ernst Bisgaard (V), Rødding, Ernst Øster skov (V), Lem, Børge 
Christensen (R), Balling, Aksel Pedersen (V), Oddense, Kristian Dahlgaard (V), Ramsing, 
Laurids Larsen (R), Lihme, Gunnar G. Christensen (V), Balling, Aage Winther (S), Balling, 
Johannes Nielsen (S), Rødding, Vagn Jensen (S) Lem,, kommuneingeniør Martin Mejlhede, 
Lem. Siddende kæmner Magnus Christiansen, Rødding, Ejnar Jacobsen (R), Ramsing, Rosa 
Madsen (S), Ramsing, borgmester Svend Aage Eriksen (R), Lem, Peder Lauritsen (S), Hvid
bjerg, Ingemann Jensen (V), Lihme og Bjarne Laursen (R), Rødding.
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Fra arkiver og museer
Æ Fjandbo Arkiv
Iglsøvej 5,7850 Stoholm 
Tlf. 97 54 17 33 lok. 705 
Tlf. 86 63 81 94
Året har været præget af billederne. For 
det første er der kommet gang i billedre- 
gistreringen. 2000 billeder er registreret 
og kan søges på person, sted og emne. 
Der mangler stadig 1000 - og dertil de 
helt ukendte. Arkivet har indkøbt fire 
billedskabe med hjælp fra de lokale pen
geinstituter, og har nu kapacitet til bil- 
ledopbevaring århundredet ud. For det 
andet skal nævnes filmindsamlingspro- 
jektet »Gamle film på ny - Det levende 
Billedarkiv« i Viborg og Ringkøbing 
amter. Arkivet modtog 75 store og små 
filmspoler, der nu er overført til video. 
De enkelte bånd bliver nu registreret i 
store træk - et større arbejde, der kun 
kan lade sig gøre takket være gode med
hjælpere.

I sommeren 1993 afsluttedes efter-jou- 
naliseringerne. Arkivet har oprettet en 
særafdeling benævnt »Fjends-kalajdo- 
skopet«, hvis indhold ikke er registeret i 
enkeltheder. Her er tale om stort og småt 
fortrinsvis ordnet sognevis: særtryk/foto- 
kopier fra årbøger, lokalhistoriske bøger, 
digte, pjecer, småtryk, slægter, sagn 
m.m. Førstegangsbesøgende kan her 
starte med deres eget sogn eller lokalitet, 
inden de går videre i hovedkartotek eller 
billedsamling.

Arkivet har nu, hvad der er brug for af 
kontormæssige hjælpemidler, og har 

gode arbejdsforhold på Rådhuset. Instal
leringen af billedskabene medførte nogle 
forandringer, som skabte et venligere 
arbejdsmiljø. Dermed er arkivet også 
blevet mere tiltrækkende for de besøgen
de. De mødes nu ved indgangen af en 
sogneskelsten, der med sin karakteristi
ske trekant har vist, hvor Kobberup, Fly 
og Iglsø sogne mødtes.

Arkivet har modtaget 57 afleveringer 
og haft 216 enkeltbesøg mod 130 i 1991. 
Der er lavet et interview med Inga Buhl 
Christensen, som fortalte om sit gamle 
hjem i Fusager. Fotograf Torben Vinge, 
der sammen med Fjends Fotoklub er 
blandt arkivets gode hjælpere, fotografe
rede. Arkivlederen har som vanligt haft 
gode kontakter til Fjandbohus-folkene 
og deltaget i møder og ture. Til Skiveeg
nens Jul 1992 skrev arkivlederen en 
Fjends-artikel.

Arkivets officielle åbningstid er ufor
andret tirsdag kl. 15-17, men da arkivet 
til stadighed har en heltids medarbejder, 
kan interesserede studere på arkivet 
omtrent når de vil.
Arkivleder: Niels Hauge 
Åbningstid: Tirsdag 15-17

Sallingsund lokalhistoriske Arkiv 
Durupvej 9A, Glyngøre, 7870 Roslev
Arkivet har i 1992 modtaget 86 afleve
ringer mod 69 i 1991. Der er indkøbt 
mikrofilm af skøde- og panteprotokoller 
1884-92, så arkivet nu har disse proto-
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Parti af Vridsted.

koller i årene 1884-1927. Arkivet har 
også anskaffet 300 mikrokort af kirke
bøger - svarende til 17-18.000 sider - fra 
nabokommunerne.

Der deltog ca. 30 i årsmødet den 20. 
maj 1992. På mødet genvalgtes Herdis 
Andersen, Erik Knudsen, Johs. Peder
sen, Kristian Pedersen og Otto Veile til 
bestyrelsen. Susanne Overgaard fra 
Morsø lokalhistoriske Arkiv holdt bagef
ter et spændende foredrag om madskik
ke i 1800-tallet.

Aftenudflugten gik den 18. juni 1992 
til Jenle. De 32 deltagere blev vist rundt 
på gården og så udstillingen i »Stalden«, 
inden aftenen sluttede med kaffebord på 
Breum Landevejskro.

Den 22. februar 1992 fik arkivet besøg 
af 10 gæster fra Sundsøre lokalhistoriske 
Arkiv, der studerede kirkebøger og iden

tificerede hidtil ukendte fotos. Arkivet 
har deltaget i flere møder i LIVA - sam
menslutningen af lokalhistoriske Arkiver 
i Viborg Amt, bl.a. generalforsamlingen 
og en udflugt sammen med arkiverne i 
Ringkøbing Amt til Flyvestation Karup.

Arbejdet i arkivet foreståes af besty
relsen, der trofast møder op 2 aftener om 
måneden, hvortil kommer en månedlig 
eftermiddag, hvor arkivet har været 
åbent allerede fra kl. 14. Besøgstallet har 
ikke været svimlende, og det var ønske
ligt, at mange flere gjorde brug af arki
vet. Medlemstallet er til gengæld meget 
stabilt - 217 medlemmer i 1992 mod 226 
i 1991. Medlemmernes kontingent udgør 
ca. 1/4 af arkivets indtægter, så det er et 
vigtigt led i arkivets drift.
Arkivleder: Ib Nikolaisen, Fredensgade 
14, 7870 Roslev. Tlf. 97 57 13 08.
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Åbningstider: 1. torsdag i hver måned 
14-21.30, 3. torsdag 19-21.30 eller efter 
aftale.

Skive byhistoriske Arkiv 
Østerbro 9A, 7800 Skive 
Tlf. 97 52 81 22
1992 blev året, hvor der for alvor blev 
taget hul på løsningen af arkivets alto
verskyggende problem - pladsmanglen. 
Skive Byråds Kultur- og Fritidsudvalg 
tog i efteråret 1992 fat på at skabe 
mulighed for at få løst pladsproblemer
ne. Der blev optaget forhandlinger om 
leje af kælderen under den gamle 
Kvicklybygning i Asylgade. Forhandlin
gerne er nu endt med, at arkivet i efter
året 1993 kan begynde at flytte dyngerne 

på gulvet i lokalerne på Østerbro til kæl
deren i Asylgade.

Blandt årets 111 afleveringer kan kan 
nævnes Estvad-Rønbjerg Husmandsfore
nings arkiv, Andelsteatrets arkiv og en 
meget stor samling af teaterplakater og - 
programmer, som har tilhørt installatør 
Kaspar Jacobsen, Skive Kolonihavefore
ning af 1908s arkiv, Skive Købmænds 
Hjælpekasses arkiv, Hald Brugsfore
nings arkiv og en samling af noder m.m., 
som har tilhørt komponisten og organi
sten Laurids Lauridsen. En aflevering af 
meget stor værdi er fhv. skoleinspektør 
Mogens Haugaards store samling af dias 
(ca. 1200) fra Nordfjends.

Pladsmanglen på arkivet medført, at vi 
har været tilbageholdende med at modta
ge besøg af større grupper på arkivet. I 
1992 nøjedes vi med 3. I løbet af 1992 
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har jeg holdt 16 foredrag - de fleste med 
lysbilleder - med ialt ca. 615 tilhørere, 
og gennemført to byvandringer.

I efteråret 1991 påbegyndte arkivet i 
samarbejde med »Projekt gamle film på 
ny« på Videoskolen i Viborg at indsamle 
gamle »Skivefilm« for at overspille dem 
til video og dermed tilgængeliggøre dem 
for et større publikum. Filmkampagnen i 
Skive var en del af et »pilotprojekt«, der 
også omfatter Sydthy kommune. Udover 
indsamling og overspiling af de gamle 
film skal projektet også producere »nye« 
film af de gamle: I Skive havde den 
første »nye« film: »På flugt til fjende
land« om de tyske flygtninge i Jegstrup
lejren 1945-47 premiere den 1. april 
1992. Erfaringerne med indsamlings- og 
overspilningskampagnerne i Skive og 
Sydthy har været så gode, at projekt 
»Gamle film på ny - Det levende bille
darkiv« i løbet af efteråret 1992 blev 
udvidet til at omfatte Viborg og Rin
gkøbing amter. Projektet, der financieres 
af de to amter, kommunerne, Kulturfon
den og TV Midtvest, gik for alvor igang 
i 1993.

Der har været stor interesse for at se 
de nyoverspillede gamle film. Til »pre
mieren« på filmene i riddersalen på 
Krabbesholm den 1. april 1992 gik flere 
hundrede forgæves, og også flere andre 
forestillinger har været velbesøgte. I 
1992 var der 11 filmforevisninger med 
ialt ca. 550 tilskuere.

I 1992-93 har arkivet været involveret 
i følgende jubilæer: Børnehjælpsdagene 
og Arbejdernes Andelsforening fejrede 
50 års jubilæum, Brårup Skole og LO 
Skiveegnen rundede de 100.

Som sædvanlig lavede arkivet en lille 
udstilling som led i den store Fællesud
stilling i Aakjærhallen i Skive Kulturu
ge. Årets emne var Skives største foto
samler, Otto L. Sørensen, hvis samling 
på over 4000 fotos danner grundstam
men i arkivets fotosamling. I sidste 
weekend i november 1992 genåbnedes 
to markante bygninger i Skive: Skive 
Theater og Vor Frue Kirke. I forbindelse 
med genåbningen lavede arkivet - med 
god hjælp fra museets uundværlige foto
afdeling - henholdsvis en udstilling af 
gamle teaterfotos og -plakater i Theat- 
rets nye foyer og en udstilling af gamle 
fotos af Vor Frue Kirke inde og ude i 
Skive Kirkehus, hvor der også vistes 
fotos af det omfattende restaureringsar
bejde, der gik for forud for genåbningen 
af kirken.
Arkivleder: Niels Mortensen 
Åbningstid: Mandag-fredag 9-16

Skive Museum
Havnevej 14,7800 Skive 
Tlf. 97 52 69 33
1992 stod i jubilæets tegn. Skive Muse
um rykkede ind i den nuværende byg
ning i 1942. Historien om, hvordan det 
gik til, kan læses i Skivebogen 1992. 
Siden 1942 er samlingerne vokset og 
vokset og bygningerne rummer nu to 
museer på omtrent samme plads som i 
1942. Resultatet er blevet større og 
større pladsmangel, og det har bl.a. blo
keret for indsamling af nyere genstande. 
Museumsbygningens jubilæum blev 
markeret med udstillingen: »Kostume 
fra Salling - en kunst- og kulturhistorisk 
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udstilling om maleren Christen Dals- 
gaards dragtsamling«. I forbindelse med 
udstillingen udgav museerne en lille 
bog, der fortæller om Dalsgaard og fol
kedragterne.

Titlerne på årets andre udstillinger 
markerer den spændvidde, som et kultur
historisk museum midt i Jylland kan 
have: »Nomade« - om vestafrikanske 
nomader, »Ungarske dage« - med kunst, 
naivisme og legetøj fra Viborg Amts 
venskabsamt Båcs-Kiskun i Ungarn og 
»Magiske masker« - en udstilling af sku
espilleren Torben Jetsmarks »hjemme
gjorte« masker. Sidstnævnte blev besøgt 
af over 3000 personer, og er dermed Ski
ve Museums største publikumssucces 
nogensinde. Årets øvrige udstillinger var 
også godt besøgt - så godt, at besøgstal
let i 1992 var det næsthøjeste i de sidste 
20 år.

På det arkæologiske område fortsattes 
den store udgravning ved Resengård. 
Ved slutningen af 1992 var der fundet 18 
hustomter fra den allertidligste bronzeal
der. Udgravningen har haft mange 
besøgende, bl.a. elever fra nogle af 
egnens skoler, der fik lov til at grave 
med.

I forbindelse med anlæggelsen af den 
nye campingplads ved Marienlyst blev 
der fundet bopladsspor fra tidlig dolktid 
og en hustomt fra tidlig bronzealder. I 
Sønder Hald blev nogle nedgravninger 
fra keltisk jernalder med et stort indhold 
af af skaller og keramik gravet ud. Det 
samlede antal udgravninger nåede op på 
21.

I foråret 1992 flyttede den arkæologi
ske afdeling fra Krabbesholm til Øster- 

risvej i Højslev, således at institutionen 
Skive Museum nu holder til tre steder i 
Skive kommune. Arkæologisk afdeling 
er indgået i et nært samarbejde med Ski
ve Arkæologiforening. Samarbejdet 
kommer til udtryk i fælles foredragsar
rangementer, hjælp ved udgravninger og 
udgivelse af en fælles »arkæologiavis«. 
Leder: Jens Ole Lefévre 
Åbningstider:
1.10.-31.5.: tirsdag-søndag 14-17. 
1.6.-30.9.: mandag-fredag 11-17, week
ends 14-17.

Spøttrup lokalhistoriske Arkiv 
Ålbækvej 18, Lihme, 7860 Spøttrup 
Tlf. 97 56 05 02, fax 97 56 01 38
I 1991 flyttede arkivet fra meget trange 
forhold på Administrationsgården i 
Ramsing til Lihme Skole. Her indrettede 
vi os i et gangareal, der stødte op til bib
lioteket. Arealet blev afgrænset med lyd
tætte glasvægge og udstyret med skabe 
og reoler til bøger og kopier samt enkel
te borde til studiebrug. De originale arki
valier opbevares fortsat i Administrati
onsgårdens kældre, hvor et klimaanlæg 
skaber betryggende opbevaringsforhold.

For at yde maksimal service har vi i 
den forgangne sæson haft travlt med at 
indtaste arkivet på EDB og fremstille 
kopier af originale arkivalier. Vi mangler 
endnu at indtaste en del fotos, idet denne 
proces er en langsommelig affære. EDB 
giver gode muligheder for hurtig søg
ning blandt de mange arkivalier i arki
vets samling, og vi glæder os meget til at 
benytte det til gavn for overskueligheden 
og brugerne.
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Arkivet har ligesom egnens andre 
arkiver været involveret i projekt »Gam
le film på ny«. Interessen har været stor 
og det har resulteret i mange timers 
videofilm, der skal registreres i den 
kommende tid. Til dette formål har vi 
sammen med Lihme Skole etableret det 
nødvendige udstyr. Nu er det bare tiden, 
vi mangler.

Der har været stor tilfredshed med de 
nye omgivelser. Det ses af besøgstallet - 
15 i gennemsnit pr. åbningsaften. Det 
store besøgstal skaber såvel atmosfære 
som gode muligheder for udveksling af 
oplysninger vedrørende lokale familie
forhold.
Arkivleder: Ib Svenningsen 
Åbningstider: 2. og 4. tirsdag i hver 
måned (undtagen sommermånederne)

Sundsøre lokalhistoriske Arkiv 
Floutrupvej 7,7870 Roslev
Af de 91 afleveringer i 1992 er godt 
halvdelen formidlet via arkivets sognere
præsentanter. Det har været nødvendigt 
at udvide depotpladsen med endnu en 
hyldesektion med plads til 15 m. tætpak
kede arkivalier. Udvidelsen medførte 
inddragelse af en væg i udstillings- og 
arbejdslokalet. Fortsætter afleveringerne 
i samme tempo, kan der i løbet af 1994 
forventes yderligere pladsbehov.

Fotosamlingen har i 1992 haft en 
beskeden tilgang på 214 registrerede bil
leder. En del uidentificerede fotos ligger 
p.t. til gennemsyn. Samtidig er en del 
fotos omregistrerede og tilført supple
rende oplysninger. Vi må erkende, at vi i 
arkivets første år ikke var dygtige nok, 
men nu har vi fuldt overblik - også over 
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fotoregistreringen, der fremover er ruti
nearbejde.

Fra årets høst kan nævnes: Indsamlin
gen af arkiver fra frysehusene fortsattes. 
Det er lykkedes at registrere 19 frysehu
se i Sundsøre kommunes 10 sogne, og 
en stor del af deres arkivalier er nu beva
ret. Frysehusene eller deres tidligere 
pladser er gennemfotograferet, og der er 
udarbejdet en plancheudstilling, der kan 
ses i arkivet. Et lille arkiv fra Grættrup 
bestående af et gældsbrev, vedtægt og 
købekontrakt på vaskemaskine m.m. af
slører endnu et af de mindre andelsfore
tagender: Andelsvaskekredsen »Allian
cen« i Grættrup I960-?. Findes der mon 
andre andelsvaskekredse i Salling?

Breum Fattiggårds (fra 1916: Breum 
Alderdomshjem) meget komplette arkiv

på 91 protokoller er nu gennemregistre- 
ret. Det meget spændende materiale 
omfatter regnskaber 1866-1926 for bl.a. 
kvæghold, svin, får, mælkeprodukter, 
spinding m.m., regnskaber over de 
løbende »smo udgifter«, indkøb af øl fra 
Breum Bryghus, »Flæsk fra Stæffen 
Hald« og træsko fra samme. Der er 
udførlige protokoller over beholdning og 
forbrug af blår, kød, cikorie, eddike 
(1877-93), indmålt og udmålt korn 
( 1866-1907), husholdningsprotokoller 
over »faste og flydende madvarer«, ind
samling af æg (1877-94), forbrug af 
petroleum, sæbe, ærter, tørv humle m.m. 
Mælkeriregnskaber i 5 protokoller 1871- 
1902, protokoller over lemmernes ejen- 
dele/beklædning 1872-77 samt 51 
arbejdsjoumaler, der dagligt fortæller 
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om lemmernes arbejde i og udenfor fat
tiggården 1877-91.

Arkivet har i 1992 indkøbt et læseap- 
parat til rullefilm. Tidligere er anskaffet 
film af real regi strene til skøde- og pante- 
protokollerne ca. 1845-1955 for hele 
Salling. Disse skal senere suppleres med 
matriklerne 1845, 1688 og 1664 samt 
ældre jordebøger, så ejendomshistorien 
(og slægtshistorien) kan føres tilbage i 
1600-tallet. Kirkebogssamlingen kan 
forventes komplet for hele Skiveegnen i 
løbet af 1994.

1991-udstillingen om Seide og Breum 
Ældrehjem fortsatte indtil foråret 1992. 
December 1992 - januar 1993 vistes i 
arkivet en mindre udstilling af gamle 
julepostkort. En stor udstilling på ialt 12 
plancher med fotos, kort og enkelte arki
valier fra kommunens 9 landsbysamfund 
vistes på Salling Ungdomsskole i forbin
delse med årsmødet 1992 og fortsatte i 
løbet af sommeren og efteråret som van
dreudstilling i sparekasser, skoler og for
retninger. Alle udstillinger bevares intakt 
og kan lånes ved henvendelse til arkivet.

Ved årsmødet den 7. maj 1992 holdt 
forfatteren Knud Sørensen et inspireren
de foredrag om »land og landsby - 200 
års udvikling« og der blev vist lysbille
der fra »det gamle Seide«.

Lørdagsmøderne »Gamle Ting & 
Sager« er nu helt i arkivets regi, men 
fremdeles med Ester og Niels Poulsen 
som kontaktpersoner. Møderne er fortsat 
hver anden lørdag i vintermånederne - 
og åbne for alle interesserede. Af emner 
kan f.eks. nævnes »postvæsen«, hvor 
nogle gamle postbude berettede om det 
at være post. Deres beretninger blev sup

pleret med fotos, hvoraf nogle var 
foræringer, mens andre blev kopieret. 
Også kasket og uniform hørte til afleve
ringerne. På julemødet, hvor der som 
sædvanligt blev budt på æbleskiver, klej
ner og gløgg, forsøgte Niels Kristensen 
at drage paralleller mellem Blichers »Æ 
Bindstouw« og julemødet - og læste op 
af »Æ Bindstouw«. Ida Nielsen lærte os, 
hvordan man laver lotteri med to kort.

Arkivet har fremdeles fast åbningstid 
onsdage 14-17 eller efter aftale! Den 
faste besøgstid har vist sig at være en 
god foranstaltning. Det er en sjælden
hed, at der ingen besøgende er. 
Arkivleder: Knud Erik Jacobsen, 
tlf. 97 59 51 61 
Åbningstid: onsdag 14-17
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Historisk Samfund for 
Skive og omegn 1992-93
For vor forening, egnens ældste histori
ske samfund, er det glædeligt at se den 
stigende interesse for lokalhistorie, man 
mærker i disse år. Lad mig bare nævne 
sommerens egnsspil og fester, der for
tæller om vore rødder. Historisk spil på 
Spøttrup sidste år, »Teutonernes rejse« 
som skuespil i Thy, Kalkbrænderfest i 
Mønsted, kartoffeltyskerfest osv. Der er i 
dag på vores egn flere lokalhistoriske 
arkiver, og i det hele taget en vældig 
historisk interesse. Vi kan da også glæde 
os over fremgang i medlemstallet i 
Historisk Samfund, især blandt yngre 
folk. Medlemstallet er nu 553 - en frem
gang på 23.

Efter at vi på sidste generalforsamling 
på Tårupgård tog behørig afsked med 
vor mangeårige formand Svend Morten
sen, (der i parentes bemærket selvfølge
lig er æresmedlem, men også i sit otium 
yder dagligt arbejde hver formiddag på 
Byhistorisk arkiv i Skive), har bestyrel
sen konstitueret sig med mig som for
mand, med Steen Sørensen som kasse
rer, Aksel Jørgensen som sekretær og 
Rud Kjems som redaktør af Skivebogen, 
et arbejde der foregår i samarbejde med 
Niels Mortensen. På generalforsamlin
gen i Fly forsamlingshus i forbindelse 
med den historiske vandring den 29. 
august 1993 genvalgtes til bestyrelsen: 
Henrik Formann, Niels Bonnesen, Aksel 
Jørgensen, Steen Sørensen og underteg
nede.

Vi har i bestyrelsen taget et nyt initia
tiv. Sammen med Folkeuniversitetet 
inviterer vi i efteråret 1993 til foredrags
rækken: »Fire historiske bygninger i 
Skive«, rådhuset, Vor Frue Kirke, syge
huset, Skivehus og Krabbesholm. Fore
dragsholderne, der alle er hentet udenfor 
byen, retter især opmærksomheden mod 
det indre og ydre liv, der har formet sig i 
og uden for bygningerne.

Fra starten havde Historisk Samfund 
som bekendt 2 hovedformål, at udgive 
historiske artikler i Skivebogen og arbej
de for museumssagen. Allerede for 50 år 
siden overtog Skive museums bestyrelse 
den sidste opgave, men vi er stadig 
repræsenteret i denne bestyrelse. Der 
skete det nye, at byarkivar Niels Morten
sen blev konstitueret som museumsleder 
for et år fra 1. september i år under Jens 
Ole Lefévres orlov. Det er vi glade over 
og ønsker Niels Mortensen tillykke med, 
selvom det jo betyder lidt mindre tid til 
arbejdet i Skive byhistoriske Arkiv i det 
kommende år. Det er iøvrigt meningen, 
at 1994 skal gøres til arkæologiens år på 
museet. Dette arbejde forestås af arkæo
log John Simonsen. Den anden vigtige 
ting, der sker på museumsfronten er, at 
bestyrelsen og byrådets kulturelle udvalg 
har den målsætning, at gennemføre en 
udbygning af Skive museum inden årtu
sindskiftet. Som det fremgik af Lefévres 
jubilæumsartikel om museets historie i 
Skivebogen 1992, mislykkedes muse
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umsudvidelsen langs Havnevej i 1986, 
men nu håber vi på, at den næste store 
kulturelle opgave i Skive er den hårdt 
tiltrængte museumsudvidelse, nu da 
både teatersagen og bibliotekssagen er 
blevet løst. En folkelig opbakning og 
forståelse herfor er meget vigtig, hvis 
planerne skal lykkes denne gang.

Historisk Samfunds hovedopgave, 
føler vi, er udgivelsen af Skivebogen, 
som sælges i stadig større oplag, velillu
streret og med vægtige artikler. I 1992- 
udgaven havde vi en artikel af Kirsten 
Aakjær: Familieportrætter og Flybosnak 
- en artikel, der inspirerede bestyrelsen 
til at gøre året i år til Aakjær-år. Jeppe 
Aakjær var jo en nøgleperson i forenin
gens første mange år, og selvom mange 
har gjort noget ud af Jeppe Aakjær også 
i år, lad mig blot nævne Jenlefesten og 
en Aakjær-aften i foråret på Åkjærsko
len, ja, så har vi i kulturugen i foråret 
arrangeret en udstilling af Aakjærpor- 
trætter og tekster og gjort historisk van
dring i 1993 en tur til »Jeppe Aakjærs 
land« i Vestfjends.

Turen havde overvældende tilslutning, 
idet 117 startede i biler fra P-pladsen ved 
Skive Kirke. Første stop var ved lægebo
ligen i Sjørup. Her boede Jeppe Aakjær 
ofte på loftsværelset hos læge Rambusch 
og frue, bl.a. da han i 1906 skrev sin 
mest berømte digtsamling, »Rugens san
ge«. Arkivar Niels Hauge, Æ Fjandbo 
Arkiv, fortalte kort fra trappen om 
Aakjærs ophold i Sjørup lægebolig, 
hvorefter han fortsatte i Vroue Kirke 
med at fortælle om læge Rambusch, der 
ligger begravet på kirkegården her. Hau
ge fortalte levende om den socialt inter

esserede læge, der var blandt stifterne af 
Det radikale Venstre i 1905 og om hans 
hustru, Johanne, der var en af Danmarks 
mest fremtrædende forkæmpere for 
kvindernes ret til at stemme ved valgene. 
Hauge sluttede med en sammenligning 
af Anton Berntsens og Jeppe Aakjærs 
poesi. Turen fortsatte forbi Vroues 
smukke 1700-tals præstegård videre 
»over den blanke å« i Vridsted og igen 
over Trevadbro. Aakjær glemte aldrig, 
hvorfra han kom. I 1908 afslørede han 
ved en stor fest en mindesten for sine 
forældre ved deres gård i Fly. Blandt 
talerne ved festen var også læge Ram
busch. Fra mindestenen kunne den store 
forsamling, der var med på udflugten, se 
ud over Aakjærs landskab, som er så 
smukt besunget i digterens poesi. Da 
regnen begyndte sidst på eftermiddagen, 
var alle kommet i hus i Fly forsamlings
hus, hvor Kirsten Aakjær, forfatterens 
barnebarn, betog forsamlingen med sin 
fortælling om Jeppe Aakjær og Fly. Kir
sten Aakjær fandt med stor sikkerhed de 
ting frem i forfatterskabet, som betager 
denne egns befolkning også i dag. Steen 
Sørensen sluttede udflugten af med har
monikaspil og med at fortælle om digte
rens forhold til de komponister, der har 
skrevet musik til de mest kendte sange i 
forfatterskabet.

Poul Tolstrup
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HISTORISK SAMFUND FOR SKIVE OG OMEGN
Driftsregnskab for perioden 1/8 1992 - 31/7 1993.
(I hele kr.)

Indtægter:
Kontingenter, medlemssalg af årbøger..................................................
Salg af ældre årbøger.............................................................................
Salg af bøger til ikke-medlemmer.........................................................

Regulering af bogbeholdning..................................................................

kr. 33.755
kr. 3.429
kr. 18.760
kr. 200
kr. 56.144

Tilskud:
Afholdsfonden.......................................................................kr. 1.000
Kulturministeriet.D. H. F.......................................................kr. 5.400
Renteindtægter.........................................................................................

kr. 6.400
kr. 384
kr. 62.928

Udgifter:
Trykning af årbøger...............................................................................
Porto og distribution..............................................................................
Kontingenter DHF m.fl..........................................................................
Kontorhold incl. møder og gaver .........................................................
Historisk Vandring.................................................................................
Udarbejdelse af regnskab 91/92............................................................
Renteudgifter Skive Off-Set .................................................................

Overskud..............................................................................................

kr. 45.375
kr. 3.797
kr. 1.790
kr. 1.120
kr. 715
kr. 2.000
kr. 780
kr. 55.578
kr. 7.351
kr. 62.928
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Status pr. 31. juli 1993.

Aktiver:
Indestående i Pengeinstitutter................................................................ kr. 16.660
Indestående på postgiro......................................................................... kr. 16.874
Beholdning af bøger - nedskrevet til..................................................... kr. 3.500
Bostrup Tinghøj, ejendomsværdi pr. 1/1 1991...................................... kr. 24.300

kr. 61.334

Passiver:
Egenkapital:

Saldo pr. 1/8 1992................................................................................ kr. 32.683
Bostrup Tinghøj opskrevet til ejendomsværdi..................................... kr. 21.300
Årets Overskud................................................................................... kr. 7.351

kr. 61.334
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