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Skive by fra oldtid til nutid
Af John Simonsen og Niels Mortensen

Skive skylder vejene fra Salling til
Fjends sin eksistens. Byen er placeret
ved det gamle vadested over Skive Å fra
Salling til Brårup, der som en kile sky
der frem mellem mellem ådeltaet og
inderfj orden ved Dommerby. Overgan
gen spillede en stor rolle allerede i slut
ningen af vikingetiden.
Omkring vadestedet opstod i 1200-tallet
en lille købstad, der i de følgende århun
dreder voksede til at blive en ret stor by
med et indbyggertal på omkring 800 i
begyndelsen af 1600-tallet.
Som følge af Christian den 4.s krigs
eventyr gled Skive fra o. 1630 ind i en
200-årig stagnationsperiode, der varede
til efter Napoleonskrigene. Herefter kom

byen ind i en vækstperiode, der kulmine
rede i årene 1880-1914, hvor Skive
sprængte de gamle rammer og udviklede
sig til en moderne industriby.
Første verdenskrig blev begyndelsen
til en 40-årig stagnationsperiode, hvor
Skive blev hårdt ramt af arbejdsløshed.
Gennemførelsen af det store banegårdsog vejprojekt i 1950’erne skabte plads til
en ny vækstperiode i 1960’eme og
1970’eme. I de sidste godt 20 år er
byens udvikling gået langsommere, men
den breder sig alligevel støt og roligt
over et stadig større areal, så hele områ
det mellem Resen i nord og Nr. Søby i
øst snart er en sammenhængende by.

Bopladsen ved Møllegade. Efter at landsbyboerne i tidlig jernalder har gravet huller for at
hente 1er op fra undergrundens øvre lag, er disse huller gradvist blevet fyldt op med hushold
ningsaffald. På billedet ses lag med potteskår og på toppen af jordsøjlen ved billedets midte
ses et parti af et lerkar med bunden i vejret. Foto: John Simonsen.
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Skårene af 2 jernalderkar fra Møllegade er her blevet samlet, således at man får et indtryk af
to af tidens gængse lerkarformer. Foto: Mogens Hartmeyer.

De første »skibonitter« 500 f. Kr.
- 800 e. Kr.
Nær Skives bykerne forekommer flere
spor af bosættelser allerede i den tidlige
jernalder. Ved Møllegade, hvor de nye
bygninger til Møllegården ligger, har der
i keltisk jernalder (500 f. Kr.- år 0) været
en bosættelse, som blev udgravet af Ski
ve Museum i 1983. Grunden er ret plan,
men ligger ud til den forholdsvis stejle
skrænt mod sydvest og med en formida
bel udsigt over ådalen. Man havde i
området gravet talrige store gruber, anta
gelig bl.a. for at skaffe råmateriale til
husene, som i jernalderen ofte havde ler
gulv. Efterhånden blev disse gruber fyldt
til med en masse husholdningsaffald fra
landsbyen, som må have ligget umiddel
bart i nærheden. Også i området ved
Aakjærskolen har der været bosættelse i
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jernalderen og potteskår derfra vidner
om bebyggelse.
At der også er bebyggelser i området i
de følgende århundreder i yngre jernal
der, er der ingen grund til at betvivle.
Jorden i området er af god bonitet og
man har bl.a. kunnet dyrke kornsorter
som byg og hvede. Samtidig har der
også været gode muligheder for arealer
til de traditionelle husdyr som køer, svin,
får og geder. Man har givetvis også haft
høns.
Ved Kirkebakken menes der at være
spor af grave, som måske kan stamme
fra denne tid. Syd for Resen Kirke ken
des et stort gravfelt fra yngre jernalder.
Skive i vikingetiden 800-1066
Den fysiske placering af vikingetidens
Skive kendes endnu ikke, men det er

Et af de smukt ornamenterede lerkar med
hank fra gravpladsen syd for Resen Kirke.
Det dateres til yngre jernalder. Foto Mogens
Hartmeyer.

givet, at der har eksisteret et mindre
samfund her i perioden. Det er muligt, at
denne bebyggelse har ligget nær Skive
Å. En sådan beliggenhed ville være det
bedste sted for en handelsplads. Vikinge
tidens varierende typer af fragtskibe
kunne sejle lidt op ad åen og anløbe ved
ladepladsen. Her kunne købmændene fra
forskellige egne handle og skibene los
ses for varer og nye varer læsses i. Det
var nemlig i området her, at landevejene
fra Salling mod nord og vest mødtes
med landevejene fra Fjends fra syd og

øst. Vådområderne vest for Skive og helt
ud mod Sdr. Lem Vig var vanskeligt pas
sable, og de reelt eneste farbare områder
fandtes ved Skive. Over mod Brårup har
der formentligt tidligere været et vigtigt
vadested, og denne overgang må have
spillet en stor rolle allerede i slutningen
af vikingetiden. Den er i hvert fald så
gammel, at den har givet navn til Brårup
(»Brotorp«: landsbyen ved broen).
De ældste spor af bygninger i Skives
nuværende bykerne stammer fra denne
tid, idet der her højt oppe på bakken i

Skitsemæssig rekonstruktion af grubehu
set fundet i den Gl. Apotheke rhave,
Slotsgade 2. Skitse: John Simonsen.
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Kar fra vikingetiden fra den GI. Apothekerhave. Øverst randparti af lerkar, nederst skår fra
gryde af norsk klæbersten. Tegning: Orla Svendsen.

den senere Apothekerhave (Slotsgade 2)
har ligget et lille værksted, et såkaldt
grubehus fra vikingetiden. Det blev
udgravet i 1982 af Skive Museum.
Husets ydre mål var 3,9 meter i længden
og 3,3 meter i bredden. Gulvet var gra
vet 70 cm ned i den lerede undergrund
og i sydsiden var der indgang. Det ind
vendige areal var ca. 8 kvadratmeter.
Grubehusets funktion kan have været en
kombination af forskellige aktiviteter og
opbevaringsformål. Fra huset haves skår
8

af en (norsk) klæberstensgryde, som er
ildfast og velegnet til madlavning. Des
uden fandtes der bl.a. rester af et lerkar,
en såkaldt kuglepotte.
Foreløbig vidner altså kun grubehuset
direkte om vikingernes tilstedeværelse i
Skive, da den forventede vikingetidsbe
byggelse, der må ligge nærmere åen,
endnu ikke er dukket frem.
Derimod kendes der nu en vikingetids
bebyggelse ved Lundbro. Her har der
nær Skive Å’s slyngede løb ligget en

Øverst et lille bronzesmykke,
et såkaldt Guds lam - smykke
fra Lundbro (1000 - 1100 åre
ne). Nederst to sølvindlagte
sporer afjern.
Foto: Ove Madsen.

bebyggelse helt ud til Krarup Møllebæk,
som umiddelbart øst herfor løber ud i
Karup A. På denne beskyttede plads er
der nu ved Skive Museums udgravning i
1990 afdækket to store vikingetids-bebo
elseshuse. Det ene hus var af betydelige
dimensioner og af samme type, som
kendes fra de store vikingeborge, hvor
husene har buede langvægge. Husenes
beboere havde ikke været helt uformu
ende. Ud over de store, velbyggede
huse, har de bl.a. haft en del husgeråd og

redskaber m.m. i metaller (jern, bronze
og bly). Desuden jernsporer med sølv
indlægning. Der var foruden hjemlige
lervarer også keramik importeret fra de
slaviske områder syd for Østersøen.
Endelig må nævnes et lille bronzesmyk
ke af typen »Guds lam«, som stammer
fra 1000-1100 årene.
Om der mellem denne bebyggelse og
den formodede bebyggelse syd for Ski
ves nuværende bykerne kan have bestået
en form for konkurrence omkring hande
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len får stå hen i det uvisse. Men belig
genheden af Lundbro-bebyggelsen er
ganske interessant: Hvor man ved Ski
ves centrum (via bl.a. overgangen ved
»Brotorp«) havde en sådan beliggenhed,
at færdselen fra de vældige områder øst
for Skive Å naturligt måtte passere mod
nord til Salling (eller omvendt), så måtte
færdselen fra områderne vest for Skive
Å ligeså naturligt passere ved Lundbro
på vej mod Salling. Vikingetidsbebyg

gelsen ved Lundbro ser imidlertid ud til
ret hurtigt at have udspillet sin rolle.

Skive i middelalderen 1066-1536
I den senere del af 1000-tallet kender vi
endnu ikke noget nærmere til Skive og
heller ikke dens fysiske placering. At
beliggenheden imidlertid har givet eks
traordinært gode muligheder for hande
len, er der næppe nogen tvivl om. Her,
hvor åen møder fjorden, og hvor lande-

/ Skives opland er der rige variationer i jordtyperne og dermed muligheder for mange forskel
lige landbrugsproduktioner. Kortet viser udpræget sandede jordtyper (skravering m. hældning
mod NØ) og lerblandet sandjord/sandblandet lerjord (skravering m. hældning mod NV) samt
regulær lerjord (krydsskraveret) efter de nyeste klassificeringer. Forskellen på de viste områ
der af Salling og Fjends ses tydeligt.
Kilde: Jordklassificering Danmark. Tegning: J. Simonsen.
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vejene på grund af de topografiske for
hold må samles, har der været gunstige
betingelser for, at købmændene kunne
udfolde sig bl.a. med salg af varer fra
fjernere egne. Håndværkernes produkter
kunne sælges her og ligeså bøndernes
overskud af produkter som kød, mælk
og korn m.v. Oplandet i Salling og
Fjends med de store variationer i jordty
perne giver byen en optimal beliggen
hed. Fisk fra åen og fjorden kunne lige
ledes væres nogle af handelsvarerne.
På denne tid er der mange steder i lan
det opført kirker i træ efter overgangen
til den nye religion med orientalsk oprin

delse. Det er ikke usandsynligt, at der
også i Skive har været opført en kristen
trækirke, muligvis på det sted, hvor en af
de to katolske stenkirker senere blev
opført.
I løbet af 1100-tallet må Skive være
vokset i betydning og størrelse. En sten
kirke med kor og skib, Vor Frue Kirke,
opføres i slutningen af 1100-tallet belig
gende højt over byen på et markant bak
kedrag, hvorfra den kan ses viden om.
Muligvis kan funktionen oprindelig også
have været som kapel, bl.a. for de vejfa
rende. På den vestlige side af det
nuværende Posthustorv blev en kirke

Kort over Skives bykerne. 1. Vor Frue Kirke, der blev bygget på bakkekronen over byen i slut
ningen af 1100-tallet. 2. Kongsborgen »Skivehus« på de lavtliggende arealer ved Karup å blev
formentlig opført i slutningen af 1100-tallet. 3. Adelgade 9, med bygningspor fra flere århun
dreder. Ifølge udgraverne stammer de ældste bygningsrester snarest fra 1500-tallet. 4. Den
gamle Apothekerhave, Slotsgade 2, hvor det ældste hus var et værksted (grubehus) dateret til
vikingetid. Senere blev stedet losseplads i højmiddelalderen. I senmiddelalderen viser udgrav
ningsresultaterne, at området var blevet opstemmet til en mølledam. Teg.:Frede Kristensen.
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opført (formentlig den kirke, som i 1304
omtales som viet til Sankt Peder. Spor af
granitsten og grave blev fundet i 1897).
Formentlig allerede i løbet af 1100-tallet opføres Kongsborgen »Skivehus«. En
væsentlig grund til dette byggeri må
have været bevogtningen af overgangen
mod »Brotorp« ved Skive Å’s delta med
udspaltningen i de tre åer Storå, Gammelå og Lilleå.
I 1200-tallet må byen på mange områ
der have været ganske veletableret og
formentlig har Skive allerede i dette
århundrede opnået rettigheder som køb
stad. Med kongens befæstede borg belig
gende ved byen har den vel også kunnet
give gode sikkerhedsgarantier for handelsmændenes og købmændenes aktivi
teter, således at det minimerede risikoen
ved at have sit varelager i byen. Foruden
broafgifter blev der også betalt afgifter

til kongemagten for at sikre de handlen
de og håndværkerne samt byens borgere
i det hele taget. Disse var jo netop ikke
som mange bønder i Salling og Fjends
undergivet herremænd. Skivehus havde
især i Hindborg herred et stort jordtilliggende og var samtidig centrum for admi
nistrationen af krongodset samt opkræv
ning af de kongelige skatter. I kong Val
demar II Sejrs Jordebog nævnes i 1231
indkomster fra Skivehus og fra Skive.
Handel og mulig velstand til trods
kunne områdets beboere dog ligesom
andre rammes af epidemier og sygdom
me. I 1268 nævnes et hospital i Skive.
Ved Lundbro er fundet fundamentrester
og grave, der er blevet fortolket som et
spedalskhedshospital (Skt. Jørgensgård).
En mønt fra 1254 er fundet her. Ved Ski
ve Museums udgravning fandtes i 1990
spor af en middelalderlig bebyggelse på

Læderstøvle fra middelalderen, fundet i den
Gl. Apothekerhave. Foto: Mogens Hartmeyer.

Cylinderlås og nøgle af jern fra middelalde
ren, fundet ved udgravningen i den GI. Apothekerhave. Foto: Mogens Hartmeyer.
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Dragtspænde af tin (øverst) og jern fra mid
delalderen, fundet i den GI. Apothekerhave.
Foto: Mogens Hartmeyer.

Kuglepotte fra 1400-tallet fra den gamle
Apothekerhave. Foto: Mogens Hartmeyer.

bakken nord for den tidligere vikinge
tidsbebyggelse.
I 1300-tallet bekræftes Skives Køb
stadsrettigheder af Valdemar III på
Danehoffet i Nyborg (år 1326). I Apothekerhaven (øst for det nuværende post
hus), hvor det tidligere omtalte grubehus
lå, er området nu blevet til en næppe
særlig vellugtende losseplads. Alskens
affald ophobede sig her omkring et bæk
løb, som efterhånden hævedes af affalds
mængden. Blandt de kasserede ting kan
nævnes masser af lertøj (heriblandt et
fåtal skår af stentøj fra Tyskland, Hol
land og Belgien), diverse metalgenstan
de (cylinderlås, fyrstikholder, knive,
saks, bæltespænder og hestesko), mæng
der af fraskåret læder fra produktion af
sko og støvler, samt hvæssesten og
kvæmsten. Ældste mønt fundet her er fra

Erik Men veds tid (1286-1319) og yngste
mønt fra Erik af Pommerns (fra ca.
1422). Også nedenfor, i den nuværende
Tværgade, hvor bækkens videre løb er
fundet, er der fundet affald. En mønt
fundet her stammer fra Valdemar II Sejr.
Den mønttype, der er tale om, dateres til
1234-41 og menes ikke at være i omløb
senere end 1250’erne.
I tiden omkring 1400-tallets begyndel
se og fremefter udvides fæstegodset til
slottet Skivehus i Sallings fire herreder.
Dog er jordtilliggendet i Hindborg Her
red stadig det største. Krongodset menes
for en stor del at være udvidet ved
almindelige opkøb af gårde til slotslenet.
Endnu i starten af 1400-tallet må Skive
have bevaret to kirker, men på et tids
punkt samles de kirkelige aktiviteter i
Vor Frue Kirke og den anden kirke (som
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nævnt formentlig den, som var viet til
Sankt Peder) blev nedrevet.
Om pengene har ligget lidt løst i lom
merne på byens borgere under besøg i
Vor Frue Kirke kan man kun gisne om.
Men i hvert fald blev der ved Skive
Museums undersøgelse af udrømmet
muld under den nylige restaurering af
kirken fundet knap 90 mønter fra 1400tallet og frem til nutiden. De ældste
mønter var slået under Erik af Pommern
(1412-1439). Kun en enkelt meget kor
roderet mønt var ældre ( 1250-1300).
I området ved Apothekerhaven er der
stadig ikke bymæssig bebyggelse i
1400-tallet. Tværtimod viste Skive Mu
seums udgravning i 1982, at man må
have opstemmet det lille bækløb, som
løb vestfra ind på grunden under det
nuværende posthus. Derved etableredes
en mølledam, hvoraf der var tydelige
spor. Det er i den forbindelse blevet
foreslået, at Søndergades buede forløb
ligefrem skulle afspejle, at vejen tidlige
re måtte gå uden om mølledammen.
Nedenfor, i Tværgade, viste museets
udgravning i 1993, at man muligvis også
her havde udnyttet bakkens drastiske
fald mod øst til endnu en opdæmning.
Udnyttelse af vandkraften var altså i Ski
ve ligesom mange andre steder ret
udbredt i middelalderen. Først længere
fremme i tiden, dog senest i 1600-tallet,
opføres der bebyggelse på Apotheksgrunden ved Slotsgade.
Det er påfaldende, at de arkæologiske
vidnesbyrd taler deres klare sprog: Der
er i middelalderen ingen bebyggelse i et
område, som faktisk ligger lige ved det
gadekryds, der er blevet udpeget som
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Skives middelalderlige centrum. Dette
centrum skulle jo være præcist dér, hvor
Adelgade møder Slotsgade og Vesterga
de. Adskillige besigtigelser i de seneste
20 år i forbindelse med anlægsarbejder i
området ved de tre gader, har da heller
ikke ført til, at spor af middelalderlig
bebyggelse i området er blevet observe
ret. Ved Viborg Stiftsmuseums udgrav
ning i 1961 på grunden ved den senere
præstegård (Adelgade 9) kunne man
også her konstatere sorte, slamagtige
fugtige lag nederst (formodentlig svaren
de til forholdene i Apothekerhaven).
Ovenover fandtes flere husniveauer. Det
ældste hus på stedet havde været opbyg
get med en fodrem af egetræ placeret på
en stensyld. Udgraverne antager, at dette
hus hører hjemme i 1500-tallet (eller
allertidligst i slutningen af 1400-tallet).
Fraværet af sikker middelalderlig bebyg
gelse er igen bemærkelsesværdigt.
De hidtidige arkæologiske fund kan
således ikke støtte teorien om, at Skives
oprindelige centrum er det vejkryds,
hvor Adelgade, Vestergade og Slotsgade
mødes.

Skive 1536-1630
Efter reformationskrigene i 1530’erne
blev Skives bymark udvidet med Brårups jorder, der blev lagt ind under Skive
købstad af Christian 3 i 1546 for at straf
fe Brårupboerne, der under reformatio
nen havde støttet skipper Klements
oprør.
Perioden indtil 1630’erne blev Skives
første kulminationsperiode. I begyndel
sen af 1600-tallet toppede byens vel
stand. Befolkningstallet lå på dette tids-

punkt formentlig på 800, mens det i
1672 var faldet til 529 - og det nåede
først op på de 800 igen i 1820’erne.
Byen udviklede sig mod nord langs
Adelgade og Nørregade, og dens frem
gang kom bl.a. til udtryk i, at byen i
1540 fik en latinskole i Vestergade. Nu
var Skive ved virkelig at blive en vele
tableret købstad med kirke, latinskole,
galgebakke m.m.!
Et indtryk af byens udseende i denne
periode giver prospektet i Resens Atlas
fraca. 1670.
Byen bestod på dette tidspunkt af 7
gader. Kom man over broerne fra øst
mødte man først Skivehus. Selve Skive
hus var en firlænget gård, omgivet af
voldgrave. Umiddelbart vest for Skive
hus lå ladegården, som var trelænget.
Størstedelen af Skivehus’ jorder lå nord

vest for Skive, men gården ejede også en
del af engarealerne på begge sider af
Skive Å.
Nord for Skivehus lå en beskeden
ladeplads. Små skibe sejlede op ad åen
til ladepladsen med varer til byens
købmænd. Kom der større skibe til byen,
benyttede man stranden syd for Krab
besholm som ladeplads. Af de bevarede
toldregnskaber fra første halvdel af
1600-tallet fremgår dog, at vareindfør
slen til byen var meget beskeden.
Gaderne op til Adelgade/Nørregade
(Slotsgade, Thinggade, Østergade) var
vanskeligt passable for vogne, stejle og
elendigt vedligeholdte. Kun en del af
Slotsgade var brolagt. Adelgade/Nørre
gade var byens væsentligste gader hovedfærdselsåren til Salling. Ved Adel
gade lå byens tingplads og torv, omslut-

Prospektet i Resens atlas fra o. 1670 er det ældste kort over Skive.
Kortet - der er et udsnit af prospektet - viser byens syv ældste gader: Slotsgade (Brogade),
Søndergade, Vestergade, Adelgade, Nørregade, Thinggade og Østergade. Øst for byen ligger
GI. Skivehus ved åen med de tre broer. Et par småskibe er på vej op ad åen til ladepladsen ved
Østertorv. Vest for byen ses byens marker.
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tet af bygninger. På Torvet lå byens arre
sthus, mens galgen sås knejsende på
Galgebakken vest for byen. Byens
rådhus lå på jordstykket mellem Torvet
og Østergade.

En lille, fattig by 1630-1830
Fra o. 1630 begyndte det at gå tilbage
for Skive. Kongemagten mistede interes
sen for Skivehus Slot. Kong Christian
den 4. var - samtidig med at han bygge
de løs i København! -yderst påholdende
med slottets vedligeholdelse allerede ved
århundredets begyndelse, og i forbindel
se med det store udsalg af krongods

under Frederik den 3. blev Skivehus i
1661 overdraget til rigsadmiral Ove
Gjeddes arvinger.
Det var Christian den 4.’s krigseventyr
fra midten af 1620’eme, der undermine
rende byens velstand. Salling og Fjends
var flere gange besat i årene 1627-60, og
de sidste tropper efterlod en udplyndret
og forarmet by.
De to hundrede år fra 1630 til 1830
blev hårde år for Skive.
I 1699, 1715, 1725, 1748 og 1749
ramtes byen af store brande, der til sidst
ikke lod mere end »trende små steder«
tilbage. Af bygninger i Skive, der over
levede bybrandene findes i dag kun tre:

Skive 1755. Byen har stadig kun 7 gader - med spredt bebyggelse, for kortet er tegnet umiddel
bart efter de sidste bybrande. Torvet har endnu ikke fundet sin endelige afgrænsning - det
strækker sig helt hen til Østergade.
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Skive set fra syd 1767. Fra venstre ses bl.a. Skive Kirke, Skivehus, Brogården og den lille lade
plads ved Østertorv. I forgrunden får man et indtryk af det brede ådelta med de tre broer, der
forbandt Østertorv med Brårup.

Vor Frue Kirke og øst- og sydfløjene på
GI. Skivehus.
I 1730 beskrives byen som dårligt
bygget, men med nogenlunde handel
med kvæg og gode heste, som det frugt
bare Salling leverede i stor mængde.
Byfoged Dorschæus indberetter i 1735,
at handelen i Skive består af grovvare
handel med tømmer, jern, hør, hamp,
salt, tjære og humle, »som landmanden
fornemmelig behøver«. Tre-fire driver
detailhandel med krydderier, fransk vin,
brændevin og isenkram. Af bønderne
køber købmændene korn, smør, flæsk,
huder,voks og talg, dog - tilføjer Dor
schæus - »er komkøb ikkun små partier;
i større partier købes det fra Ålborg«.
Købmændene i Ålborg var en alvorlig
konkurrent for Skive-købmændene, der
flere gange - forgæves - klagede over
brud på byens handelsmonopol, når

købmændene fra Ålborg og Nibe hand
lede direkte med bønderne langs Sal
lings kyster. Skibsfarten på byen var rin
ge, men der var fire små fartøjer hjem
mehørende i byen. Fiskeriet var sløjt, og
selvom der fandtes håndværksmestre,
var der ingen laug. Og i 1739 blev den
lille latinskole nedlagt.
Efter brandene i 1748/49 påbegyndtes
en genopbygning af byen, men det gik
langsomt. I årtier lå der store ubebygge
de brandtomter mellem husene. I 1769
nåede indbyggertallet helt ned på 435.
I de sidste årtier af 1700-tallet, hvor
der var gode økonomiske konjunkturer,
gik det så småt fremad igen for Skive.
Fremgangen kom til udtryk i en vækst i
befolkningstallet til 520 i 1801, men
Napoleonskrigene og landbrugskrisen i
begyndelsen af 1820’erne satte atter
udviklingen i stå.
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Ørums kort over
Skive 1827 - lige
før den senmiddel
alderlige byplan
brydes op. Byens
udformning
bestemmes af åen
og toldstien, der
bugter sig rundt
om den lille by.
Toldplankeværker
ne afspærrer byen
fra oplandet, og
der er kun adgang
gennem »Vesterbom« for enden af
Vestergade,
»Østerport« ved
Østertorv og
»Nørreport« for
ende af Nørregade.
Ved ladepladsen
ved Østertorv lig
ger nogle fiskerbå
de og en jagt er på
vej til den lille
»havn«. Mod vest
ses Skive Mølle.
Byen er stadig
mærket afflere 100
års tilbagegang. I
Sønderbyen, Slots
gade, Thinggade
og Østergade er
der mange ledige
byggegrunde.
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Den gamle købmandsgård, Adelgade 14 set fra gården ca. 1900. Sidebygningerne er forment
lig opført efter gårdens brand i 1749, mens hovedbygningen har fået sin endelig form i begyn
delsen af 1800-tallet.

»Råd-, Thing- og Arresthuset« er Skives første bygning i to etager, tegnet af arkitekt N.S.
Ne be long. Rådhuset blev opført af Skive købstad og Viborg Amt i fællesskab og indviet den 18.
september 1846. 1 stueetagen var der indtil 1903 arrest. I midten ses Torvestræde 2, Skives
første privatejede bygning i to etager, opført 1847, og til venstre et hjørne af O lesens Gård.
Foto ca. 1890.
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Viborg Amts og Skive Bys sygehus i Søndergade fungerede som sygehus fra 1854 til 1885, og
derefter som »lejekaserne«, indtil det blev revet ned i 1962 i forbindelse med saneringen af
Sønderbyen. Foto: C. Hadrup ca. 1930.

Skive kommer i kontakt med den
store verden 1830-85

De røde tages by
Fra 1830 kom Skive ind i en rivende
udvikling, der foreløbigt kulminerede i
årtierne omkring 1900.
Fremgangen kunne ses på en tur gen
nem byens 7 gader. Der kom gang i
nybyggeriet og de brandfarlige stråtage
blev erstattet af de røde tegltage, som ses
på Hans Smidths malerier fra 1860’erne.
Husene var indtil 1846 bygget i halv
anden etage - et eksempel kan ses i Hart
manns gård, Adelgade 14 (opført ca.
1800). I 1846 byggedes Skives første
bygning i flere etager - »Råd-, Thing- og
Arresthuset« på Torvet. Bygningen var i

sig selv et tegn på de gode tider. Byens
skatteydere kunne nu - ganske vist i
samarbejde med Viborg Amt - financière
et markant nybyggeri. Og ikke nok med
det - allerede i 1852 byggede kommunen
en ny stor skole i Østergade, og i 1854 kun to år senere - kunne den sammen
med amtet bygge sygehus i Sønderbyen.
Baggrunden for dette var en næsten
100-årig opgangskonjunktur fra midten
af 1820’eme. Opgangen bragte velstand
til huse hos landbruget - det centrale
marked for en by som Skive. Bøndernes
velstand blev investeret i nye bygninger,
nye redskaber og et forøget forbrug, der
blev råd til jordforbedring og nyopdyrk
ning af heder, afvanding af enge m.m.
Alt sammen ting, der skabte efterspørg21

Nørregade 1872 med de karakteristiske gårde i 1 1/2 etage, der prægede Skives gader indtil
1850’erne. Til venstre ses Nørregade 22 og Nørregade 20. Nørregade 20, der blev opført som
en toetages ejendom i 1859, er siden forhøjet med endnu en etage. Til højre ses Nørregade 111 - alle disse bygninger blev revet ned eller ombygget til ukendelighed i løbet af de næste tre
årtier.

Skive set fra nordøst ca. 1870. Fra venstre ses Skivehus, Bomhuset ved Østertorv, Brogården
og sygehuset i Sønderbyen. Foran Skivehus ses ladepladsen og jernbanebroen over Skive Å
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sel på varer og omsætning i Skives for
retninger og virksomheder. Den øgede
handel medførte også, at Skive fra 1841
var et selvstændigt toldsted.
En moderne infrastruktur
Fra 1825 til 1869 skabtes rammerne for
forvandlingen af Skive fra en lille flæk
ke til en livlig industriby.
Besejlingsforholdene blev grund
læggende ændret. I 1825 brød Vesterha
vet gennem Agger-tangen, og få år sene
re blev det muligt at sejle direkte til de
store markeder i England. Mulighederne
for at sejle østerud gennem Limfjorden
forbedredes afgørende ved åbningen af
Frederik den 7’s kanal ved Løgstør i
1863.
I 1840’erne begyndte diskussionen om
at bygge en havn i Skive. Striden stod
længe mellem en placering ved lade
pladsen ved Østertorv eller ved Krabbes

holm. I begyndelsen af 1860’erne gen
nemtvang staten placeringen ved Krab
besholm, og i efteråret 1869 kunne det
første skib sejle ind i det nye havnebas
sin.
Fra havnen kunne de ankomne varer
føres med hestetrukne godsvogne op til
Skives 5 år gamle jernbanestation på
hjørnet af Viborg vej en og Brårupvejen.
Det var ikke uden strid, jernbanen
kom til Skive. Det engelske fii na, der
stod for den jyske tværbanes drift,
ønskede ud fra rent økonomiske overve
jelser kun at føre jernbanen frem til
Hjarbæk havn, men i jernbaneloven af
1861 blev det fastslået, at tværbanen
skulle føres fra Randers over Langå og
Viborg til Skive (åbnet 1864) og videre
til Venø bugt og Holstebro (åbnet 186566). For at spare penge på baneanlægget
ved Skive valgte man at undlade at føre
jernbanen helt frem til Skive by. Bane-

Skive havn ca. 1885. I midten ses havnefogedboligen, og til højre ligger D.F.D.S-damperen
»Fylla« ved havnens pakhus. »Fylla« sejlede i fast rutefart mellem Skive og København. Foto:
N. Jepsen.
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Skive 1875 - den senmiddeladerlige byplan er sprængt. På den tidligere bymark vest for byen
(udskiftet 1831) er Frederiksgade, Asylgade, Møllegade og Kirkegade blevet anlagt i årene
1845-75. Mod øst ses Skive banegård med den første stationsbygning (nedrevet 1888). Mod
nord ses hestebanen til havnen med stikspor til Østertorv, og mod syd passerer jernbanen til
Struer under Brårupvej. Kort efter Trap: Danmark 2. udgave.
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Skives første banegård ved Viborgvej var i brug fra 1864 til 1888, hvor en ny og større bane
gård blev taget i brug. Foto: N. Jepsen ca. 1885.

Den 15. oktober 1884 blev Skive-Glyngøre-banen indviet. Her ses deltagerne i festlighederne
ved den beskedne Skive Nordbanestation. Foto: N. Jepsen.
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Frederiksgade blev anlagt i 1850'erne - dengang som Nygade. På billedet fra 1890'erne ses
fra højre Salling Bank med den karakteristiske trappe, Den nye Borger- og Håndværkerfore
ning (opført 1881) og isenkræmmer Th. Brandt (tidligere konsul Friis' »Skive Jernstøberi«).

gården blev placeret på »fast« grund øst
for Skive As delta, og ført videre langs
ådeltaets sydlige side vinkelret over Ski
ve A ved Lundbro og videre mod Struer.
Herved blev der sparet mange penge,
men jernbanestationen kom til at ligge
uden for byen.
I forbindelse med anlæggelsen af Skive-Glyngøre-banen (åbnet 1884) opret
tedes en ny station »Skive Nord« lige øst
for Skives nye Anlæg (anlagt 1877).
Skive Nord blev hurtigt den station, hvor
rejsende fra Sallling til Skive og om
vendt stod af og på.
Havnen og jernbanen gjorde det sam
men med gentagne forbedringer af
hovedlandevejene stadigt lettere og hur
tigere at transportere mennesker, dyr,
varer m.m. ind midt i Jylland.
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Samtidig forbedredes kommunikati
onsforbindelserne i næsten ufattelig
grad. Fra 1857 kunne man via telegraf
stationen på hjørnet af Havnevej og Resenvej i løbet af få timer komme i kontakt
med »den store verden«, hvor før kunne
tage uger. Nu blev det muligt at udgive
en avis i Skive (Skive Avis fra 1858).
Jernbanen betød post næsten fra dag til
dag, og fra 1885 kunne man tage tele
fonen og tale med omverdenen.
Den financielle »infrastruktur« kom
også på plads. I 1858 oprettede nogle af
byens største købmænd »Skive Bank«
og i 1876 oprettedes Salling Bank. Ved
siden af de to erhvervsbanker oprettedes
i 1857 Skive Sparekasse, der drev
udlånsvirksomhed i begrænset omfang,
bl.a. til køb af ejendomme. I 1880 var

Bag Vestergade lå Skives første industrikvarter. Til venstre ses forhuset til Skives første fabrik,
S. Nielsen & Søns uldspinderi og farveri, i Vestergade 1. Længere oppe ad gaden lå Skive To
baksfabrik i nr. 7 og Skive Aktiebryggeri i nr. 9. Foto ca. 1900: N. Jepsen.

der 40 banker i provinsen, og heraf lå de
to i Skive, så byen var virkelig i spidsen
på bankområdet!
I 1827 tegnede skolelærer og murer
mester Ørum et kort over Skive. Kortet
viser Skive, lige inden »udviklingen«
tager fart. Byens grænser bestemmes sta
dig af åen, skrænterne og toldstien, og
det bebyggede areal er stort uændret
gennem århundreder.
Blot 4 år senere - i 1831 - blev byens
markjorder udskiftet. På markjorderne
havde byens indbyggere indtil da sup
pleret deres indtægter ved landbrugs
drift, men væksten i handel og håndværk
gjorde efterhånden by-landbruget over
flødigt. Ved udskiftningen blev omtrent
400 tdr. land fordelt mellem borgerne og
kom dermed ud i fri handel. Dermed

blev der skabt muligheder for at bebygge
jorderne, - og det var forudsætningen for
at skaffe plads til de mange nye indbyg
gere, Skive fik i de følgende årtier (fra
1834 til 1901 steg byens indbyggertal fra
980 til 4591).

Skive bliver en industriby 1880-1914
Udviklingen i Skive var båret af land
bruget i Salling og Fjends. Det var på
landet, de fleste mennesker boede, og
byens opgave var at betjene landbruget
ved at
- opkøbe og forarbejde dets produkter
- producere og levere råvarer, materialer
og redskaber
- producere og levere forbrugs- og luk
susvarer.
Den økonomiske vækst i landbruget
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Industrikvarteret på Østerbro ses fra nordøst ca. 1900. Fra venstre ses bl.a. Jernbanehotellet,
Skive Lervarefabrik, Skive Jernstøberi & Maskinfabrik, GI. Skivehus og Diges Trælasthandel.

fra midten af 1820’erne medførte en
omfattende vækst i Skives handel, der
gav plads til en lang række nye forret
ninger og forretningstyper, og en vækst i
efterspørgslen, der muliggjorde oprettel
sen af mange nye håndværks- og indu
strivirksomheder. I slutningen af perio
den betød væksten i Skives befolknings
tal, at byen i sig selv blev et attraktivt
marked.
Tre industrikvarterer: Vestergade,
Østerbro og Ny Skivehus
De første industrivirksomheder blev
startet i midten af 1800-tallet. Ved
Vestergade åbnede i 1841 S. Nielsens
farveri i nr. 1 og i 1852 Skive Tobaksfa
brik i nr. 7.1 1854 startede konsul Frede
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rik Friis et ølbryggeri i Thinggade og 2
år senere et jernstøberi ved den af ham
anlagte Nygade (forlængst omdøbt til:
Frederiksgade).
De nævnte industrivirksomheder var
alle af meget beskeden størrelse. I virke
ligheden var det først fra 1880, Skive for
alvor blev en industriby. Fra 1881-1914
startedes der 49 fabrikker i Skive - et
sandt industrieventyr, hvis mage man
skal op i 1960’erne for at finde.
Byen fik sine industrikvarterer. De
første fabrikker placeredes som nævnt
ved Vestergade, men ellers er det karak
teristisk, at fabrikkerne placeredes i by
ens periferi - mod øst og mod nordvest.
Banegårdens placering - behovet for
let adgang til transport - blev bestem-

Efter flere tilløb lykkedes det i 1903 at få startet et Andelsslagteri i Skive. Slagteriet blev opført
i Brårupgade lige ved siden af banegården. På billedet fra 1904 ses slagteriets personale med
nogle af deres produkter og hundene, der spiste de mange rotter, der blev lokket til af slagteri
affaldet.

Et kig fra vest mod industriområdet ved Ny Skivehus ca. 1910. Fra venstre ses A/S Jydske elek
triske Bomulds- og Linnedvæverier, Skivehus Maskinfabrik og Skivehus Asfalt- og Tagpapfa
brik.
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Skive 1900 - industribyen breder sig ud over byens tidligere markjorder. Mod vest opstår et nyt
boligkvarter v. Christiansgade/Thomsensgade til dels på Skive Landsogns grund. Mod nordøst
bebygges området mellem Østergade og Havnevej, Nørregade og Ågade. Ved Anlægget åbnes
1884 Skive Nordbanestation. Langs Østerbro og Brårupgade opstår et nyt industri-, forret
nings- og boligkvarter på arealerne ved Banegården. Kort efter Trap: Danmark 3. udgave.
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mende for placeringen af en række af
Skives senere dominerende virksomhe
der langs Østerbro, Viborgvej (Jernbane
gade) og Brårupgade.
Fra 1880 påbegyndtes en opfyldning
af engene øst for Skive Å. Her placere
des virksomheder som Skive Jernstøberi
(1881), Skive Lervarefabrik (1897), Ski
ve Tærskeværksfabrik (1912), og Mar
garinefabrikken »Dania« (1912).
Langs Brårupgade anlagdes Skive
østre mølle (1877) med savværk, J. Chri
stensens savværk (1883), Skive Svine
slagteri (1889), Skive Andelsslagteri
(1903) og de kommunale forsynings
virksomheder: Skive Gasværk ( 1896) og
Skive Elektricitetsværk (1906). Længere
ude i Brårup lå Gammelgårds Mølle

(1884) og Gammelgårds Teglværk
(1907).
Skives tredie industrikvarter blev an
lagt udenfor kommunen - ved Ny Skive
hus i Skive (vestre) Landsogn. Her ejede
Skivehus fra gammel tid godt 200 tdr.
land jord, der stødte op til Skives vestli
ge grænse. I 1792 flyttedes Skivehus’
avlsgård hertil og fik navnet »Ny Skive
hus (hovedbygningen ombygget til 2
etager 1873). I 1901 blev herregården
købt af proprietær Per Odgaard, der i de
følgende 6 år var (med)initiativtager til
oprettelse af 6 fabrikker ved Godthåbsvej (cementfabrik, asfalt- og tagpapfa
brik og trævarefabrik (overtaget af
Arbejdernes Fællesbageri, Godthåbsvej
7)) og på Odgårdsvej (tobaksfabrik (Od-

Skive Fattiggård blev opført i 1869 ved Resenvej og fungerede som fattiggård og forsørgelses
anstalt til 1940. Indtil 1916 var der højt pigtrådshegn om gården og tremmer for vinduerne, så
lemmerne ikke kunne stikke af
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gårdsvej 9), motor- og maskinfabrik
(Odgårdsvej 46) og tekstilfabrik (Od
gårdsvej 50). Desuden anlagde Per Odgaard i 1905 Skives første elektricitets
værk på Ny Skivehus.

Den offentlige sektors fødsel
Det er allerede omtalt, hvordan Skive
kommune o. 1850 gik igang med at byg
ge en række centrale offentlige bygnin
ger: rådhus, skole og sygehus.
I de følgende årtier fortsatte de kom
munale byggeaktiviteter, der markerer,
at kommunen - det offentlige - overtager
flere og flere opgaver.
På det sociale område byggede kom
munen i 1869 en stor fattiggård på Res
en vej (her ligger idag Villaparken). Fat
tiggården, der er kommunens eneste ind

sats på det sociale område i sidste halv
del af 1800-tallet, var endestation for
mange mennesker, der ikke kunne klare
sig selv: Gamle, enlige mødre med deres
børn, sindssyge, nyligt løsladte, sprittere
m.fl. Efter hele Fattiggårdens ide var den
et sted, som det for alt i verden gjaldt om
at undgå.
Derfor opstod der i samme periode en
række private initiativer, der forsøgte at
skabe bedre forhold for nogle af de
ovennævnte grupper:
For de gamle byggede Borger- og
Håndværkerforeningen i 1878 og 1887
«Borger- og Håndværkerstiftelsen« for
gamle håndværkere og deres enker.
For de ufaglærte byggedes »Norgårds
Arbejderhjem« (1890) og Arbejdersygekasseforeningens Stiftelse (1890) på

Allerede i I860'erne forsøgte Borger- og Håndværkerforeningen at rejse midler til en stiftelse
for ældre håndværkere og deres enker. 11878 kunne foreningen indvie første del af stiftelsen i
Frederiksgade 19 og i 1887 anden del. Ovenfor ses en del af Skive private Realskoles bygning
fra 1877 (kommunal fra 1887). Foto ca. 1900.
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11885 flyttedes sygehuset fra de dårlige bygninger i Sønderbyen til Resenvej. Foto ca. 1900.

Nørre Alle 12.1 1905 byggede beværter
foreningen »Beværterstiftelsen« på Hav
nevej 7.
For børnene byggedes Apoteker Norgaards Børneasyl (Asylgade 4) i 1883.
De farende Svende fik deres »Svende
hjem« i Østergade 14 i 1897. I 1903
åbnede »Arbejde Adler« en forplejnings
station i Møllegade 3.
Skive kommune indrettede i 1902 det
første alderdomshjem i det tidligere tele
grafhus på Havnevej/Resenvej og i 1907
byggedes et nyt alderdomshjem på Kielgastvej 1.
På sundhedsområdet byggede kommu
ne og amt nyt sygehus på Resenvej i
1885 og i 1904/5 byggede »Andelsfore
ningernes Sanatorieforening« på initiativ
af Skivekredsens folketingsmand, Carl

Hansen, »Krabbesholm Sanatorium« på
Strandvejen.
På uddannelsesområdet var initiativet
efter skolebyggeriet i 1852 overladt til
privatskolerne. Adjunkt H.J. Smidth
drev i 1860’erne realskole i Slotsgade
11, og i 1877 byggede »Skive private
Realskole« en skolebygning på Frederiksgade 21 (overtaget af Skive Kommu
ne i 1887). I skolebygningen blev der
også plads til »Frøken Sørensens pige
skole«, der i 1901 - nu under navnet
»Skive Døtreskole« - flyttede ind i Vold
gade 15 (nedlagt 1907).
Den store vækst i byens indbyggertal i
sidste halvdel af 1800-tallet medførte en
tilsvarende vækst i antallet af skole
søgende børn. Selvom Skive kommune
som nævnt i 1887 købte den private real33

Skolebygningen i Asylgade (arkitekt: bygmester Lars Jensen) blev indviet i 1907. For sin tid
var det en meget moderne skole med store vinduer og høje, lyse lokaler.

skole i Frederiksgade, gav det kun en
stakket frist. Der måtte bygges nyt - og i
1907 kunne elever og lærere marchere
fra Østergade til en helt ny og moderne
skolebygning i Asylgade.
Til lærlingenes uddannelse byggede
Skive Industriforening i 1891 Skive tek
niske Skole (Nordbanevej 6), mens han
dels- og kontoreleverne brugte kommu
neskolens lokaler.
I 1907 blev den gamle herregård
Krabbesholm omdannet til højskole og i
tilknytning til højskolen opførtes i 1908
Krabbesholm Håndværkerskole.
Befolkningstilvæksten skabte også
pladsmangel i Skives gamle »Vor Frue
Kirke«. I 1881 begyndte den netop til
trådte sognepræst J.J. Lohmann at arbej
de på at løse pladsproblemerne i kirken.
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I første omgang gik planerne ud på at
udvide eller evt. rive kirken ned og byg
ge en ny og større istedet. Ved under
søgelser af kirkebygningen opdagede
man i 1887, at hvælvingerne i Vor Frue
Kirke var bemalede med kalkmalerier
fra begyndelsen af 1500-tallet. Fundet af
kalkmalerierne reddede Vor Frue Kirke,
og interessen samlede sig nu om at
opføre en ny kirke. I 1893 skænkede
apoteker G. Norgaard og hustru et legat
på 100.000 kr. til kirkebyggeriet, og
1896 gik byggeriet igang. Skive Kirke
stod færdig i 1898, og samtidig blev
»Vor Frue Kirke« indrettet til kapel (ind
til 1936).
På forsyningsområdet anlagde Skive
kommune i årene 1896-1911 tre »vær
ker«. I Brårupgade 18 byggedes i 1896

Skive Kirke blev opført 1897-98 efter årelange diskussioner. Kirken, der er orienteret nord-syd,
er tegnet af professor H.J. Holm. Nederst i Møllegade ses snedker F. Klochs hvidkalkede byg
ning på hjørnet af Møllegade og Asylgade og ovenfor den »sprøjtehuset« fra 1884, hvor
brandvæsenet holdt til. På pladsen i forgrunden blev byens hestemarkeder afholdt. Foto ca.
1900.

Skives sports- og markedsplads ved Grønnegade ca. 1905. Til venstre ses de første huse på Per
Odgaards udstykninger fra Ny Skivehus og til højre Skives første »arbejderboliger«, Grønne
gade 8-18.
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Toenhalv-etages bygningerne i Voldgade er opført 1900-1910. 1 de store lejligheder boede der
bl.a. læger, sagførere, håndværksmestre m.fl. Foto ca. 1910.

gasværk og i 1906 placeredes elektrici
tetsværket, hvis motorer var gasdrevne,
ved siden af. I 1905 bygger et privat
aktieselskab et vandværk i Lundbro. Det
overtoges i 1910 af kommunen, der året
efter anlagde et nyt vandværk i Jegstrup.
Også på fritidsområdet kom der kom
munale »tilbud«. I 1877 anlagdes Skive
Anlæg, og i 1907 købte kommunen
Krabbesholm Skov, som der nu blev
offentlig adgang til. I årene efter århun
dredskiftet etablerede kommunen et
beskedent »stadion« på Dyrskuepladsen
ved Grønnegade.
Nye boligkvarterer
Perioden fra 1850 til 1914 blev en byg
geperiode, hvis lige først kan findes i de
sidste knap 40 år.
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Fra 1850 til 1914 blev næsten hele
bykernen bygget om og hullerne i karre
erne i Slotsgade, Thinggade og Østerga
de fyldt ud. Sammen ligner man f.eks.
de ældste fotografier, vi har fra Adelga
de og Nørregade, kan man se, at husene
på de ældste fotos fra 1870’erne næsten
alle er kraftigt ombyggede eller helt for
svundne 25 år senere.
Samtidig begyndte der et omfattende
nybyggeri på byens markjorder.
I 1850’erne anlagdes Nygade (Frederiksgade) som den første nye gade i Ski
ve siden middelalderen, og siden anlag
des mod vest Møllegade (1870’eme),
Asylgade (1880’erne), Christiansgade og
Thomsensgade (1890’erne) og Grønne
gade (1900).
Mod nordøst anlagdes fra 1880’erne

Ved Ågade opførtes o. 1900 en række store villaer med en pragtfuld udsigt over Skive Å og Ski
ve Fjord. Foto ca. 1910.

Efter anlæggelsen af Skive Nord blev det attraktivt at bygge på Nordbanevej og Torvegade.
Billedet viser pladsen ved Torvegade/Nørre. Alle ca. 1900.
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Langs Holstebrovej blev der bygget villaer med udsigt over Skive Ådal. I baggrunden ses
vandtårnet, Skive ny Maskinfabrik, Holstebrovej 11 og Skive Mølle. Foto ca. 1910.

Torvegade, Nordbanevej, Nørre Alle,
Karolinegade, Voldgade og Ågade. Efter
århundredskiftet påbegyndtes bebyggel
sen af kvarteret ved Kielgastvej - Hemmersvej så småt.
I forbindelse med de nye industrikvar
terer byggedes der boliger langs Øster
bro og Brårupgade og ud mod Brårup. I
Brårup byggede Skive Kommune i 1899
også en skole.
På Ny Skivehus’ jorder udstykkedes
efter Per Odgaards overtagelse af gården
i 1901 et helt boligkvarter. Langs Hol
stebrovej byggedes villaer, langs Godthåbsvej og Odgårdsvej 2-familiers huse
og udlejningsejendomme. Et konsortium
af velhavende skibonitter købte en del af
Ny Skivehus’ jorder og udstykkede
Allegade, Brøndumsgade m.m. Her byg
gedes to-familieshuse, men det meste af
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udstykningen lå indtil mellemkrigsårene
hen som kolonihaver.

Nye boligformer
Indtil midten af 1840’eme byggedes der
ikke huse med højder på over halvanden
etage i Skive. Langs byens 7 gader lå de
store købmandsgårde (især i Vestergade,
Nørregade og Adelgade), mens resten af
bebyggelsen bestod af større eller min
dre huse sammenbygget i karreer.
Fra 1840’eme dukkede der nye byg
nings- og boligtyper frem. I bykernen
om- og nybygges de gamle gårde til etageeejendomme i 2-3 etager med forret
ninger i stueplan. I de nye kvarterer byg
ges der tilsvarende ejendomme (f.eks. på
Østerbro), men der bygges også ejen
domme i 2-3 etager hovedsaligt til bolig
formål (f.eks. Voldgade).

Skive 1920. Efter vækstperioden 1880-1914 er byens udseende afgørende forandret. Langs
byens kant er der opstået nye villakvarterer ved Kielgastvej, Fredensgade og Frederiksdal
Alle. Middelalderkøbstadens jord er ved at være bebygget og efter århundredskiftet har byen
bredt sig over kommunegrænsen ind i Skive (vestre) landsogn, hvor der er opstået et nyt indu
stri- og boligkvarter ved Ny Skivehus. Mod nord bebygges landsognet langs Resenvej og mod
øst er der opstået en lille by ved havnen (i Resen sogn). 1 1925 blev disse områder af Skive
Landsogn-Resen kommune indlemmet i Skive kommune.
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En række gader bebygges næsten ude
lukkende med rækkehuse i halvanden
etage med to lejligheder (f.eks. Thomsensgade, Allegade, Odgårds vej, Godt
håbs vej, Grønnegade, Brårupgade, Nørre
Alle).
Endelig dukker villaen frem langs
Resenvej, Kielgastvej-Hemmersvej, Aga
de og Holstebrovej. Villagademe bebos
af de nytilkomne fabrikanter og direk
tører, de mest velhavende købmænd,
lægerne, sagførerne m.fl.
I etageejendommenes store lejligheder
finder vi også denne gruppe sammen
med mindre velhavende handlende og
håndværksmestre.
Og arbejderne finder vi i gaderne i
byens periferi i to-familiesrækkehusene.

Byens første »arbejderboliger« byggedes
fra 1903 i Grønnegade (nr. 8-16).

Perioden mellem de to
verdenskrige 1914-40
Udbruddet af den 1. verdenskrig i som
meren 1914 markerer et skel i Skives
udvikling.
I de knap halvtreds år fra 1914-1960
blev der kun startet en håndfuld nye
industrivirksomheder i Skive, og selvom
en række af de »gamle« virksomheder
(f.eks. Skive Jernstøberi, de to slagterier,
Skive Børstefabrik, Skive Møbelfabrik,
Skive Tærskeværksfabrik,
Schades
Papirfabrik) voksede sig store, blev der
alligevel mangel på arbejdspladser til
den voksende befolkning (1916: 7051,

Et kig ned ad Frederiksgade ca. 1920. Fra venstre ses Den nye Borger- og Håndværkerfore
ning og Salling Bank, der på dette tidspunkt var en filial af Danmarks største bank, Land
mandsbanken. 1 1920'erne kom Landmandsbanken og Andelsbanken i vanskeligheder, og det
fik en kreds af egnens landboere til at købe banken tilbage. Nederst ses Skive Bank, der måtte
lukke i 1928 efter store tab. På ruinerne af Skive Bank blev Skive Diskontobank rejst.
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1925: 8712, 1935: 10799). Skive blev en
arbejdsløshedsø.
Samtidig blev der boligmangel. Skive
kommune forsøgte at forbedre forholde
ne ved at bygge husvildeboliger, yde lån
til nybyggeri og skrap regulering af
boligudlejningen - uden at det lykkedes
at fjerne boligmanglen før 1960’erne.
Kriser og arbejdsløshed
Umiddelbart efter 1. verdenskrigs afslut
ning var der stor optimisme i Skives
erhvervsliv. Mange havde tjent godt i
krigsårene, og nu var man klar til at
udnytte mulighederne efter krigsafslut
ningen.
Forventningerne blev skuffede. I ste
det for ny økonomisk fremgang ramtes

byen - og Danmark - af økonomisk krise
og social utilfredshed. I begyndelsen af
1920’erne måtte flere af byens industri
virksomheder lukke, og værre blev det,
da byens tre banker kom i alvorlige van
skeligheder.
I 1922 fik Salling Bank (fra 1918 filial
af Danmarks største bank, Landmands
banken) problemer som følge af hoved
bankens alvorlige krise; banken blev i
1926 købt tilbage og genoprettet som
lokalbank. I 1925 trådte Andelsbankens
filial i likvidation sammen med moder
banken, og den 1. oktober 1928 kom det
værste slag, da byens hæderkronede
erhvervsbank, Skive Bank, måtte lukke.
Selvom det lykkedes at starte en ny bank
under navnet »Skive Diskontobank« på

Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspændingsværk ved Brårupvej i 1925. Til venstre ses
administrationsbygningen og til højre transformerstationen. Strømmen kom fra Tangeværket,
og blev via transformerstationen i Brårup fordelt til landområderne omkring Skive. Foto: C.
Hadrup.
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De store anlægarbejder ved Skive Nordhavn blev påbegyndt i 1923, hvor den sydlige del af
havnebassinet blev bygget, og afsluttet i 1934, hvor Skive Gasværk blev indviet på nordmolen.
På fotografiet, der er fra 1935, ses til venstre Skive Gasværk og derefter Skive Kulkompagni
med havnens »vartegn« - den store kulkran.

ruinerne, mistede en lang række af byens
førende erhvervsmænd deres formuer,
og deres virksomheder (f.eks. Skive
Jernstøberi, Schades Papirfabrik m.fl.)
måtte sælges.
Tyvernes tumultariske forhold i byens
erhvervsliv betød, at det stod svagt, da
tredivernes krise ramte egnen.
I 1930’eme blev Skive en arbejdsløs
hedsø. Skive kommune, der siden 1929
blev ledet af Socialdemokratiet, forsøgte
at afhjælpe problemerne ved kommunale
anlægsarbejder (flytningen af Skive Gas
værk til havnen i 1934, anlæggelsen af
nyt Stadion ved Engvej (færdigt i 1944)
m.m.), men det kunne ikke hindre, at
arbejdsløsheden i de kritiske vinter
måneder kunne nå op på 50%.
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11924 blev jernbanen fra Skive til Rødding Skive-Vestsalling jernbane - åbnet efter mere
end 25 års debat om baneanlægget. Fra Ski
ve H til Resen løb banens spor parallelt med
Skive-Glyngørebanens. På billedet passerer
en af Vestsallingbanens røde »skinnebusser«
Skive Museum ca. 1960.

De »gule« huse på Resenvej blev opført af Skive kommune under 1. verdenskrig som husvildeboliger for særligt børnerige familier. Husene blev revet ned midt i 1970’ erne.

Infrastrukturen udbygges i 1920'erne
Allerede under 1. verdenskrig - ja, før var man begyndt at diskutere en udbyg
ning af egnens infrastruktur.
I 1916 oprettedes Salling Fjends og
Ginding Herreders Højspændingsværk,
men først efter åbningen af Tangeværket
i 1919 kom der gang i elektricifiseringen
af det store område. Højspændingsvær
ket blev placeret i Brårup, og ved siden
af blev der bygget boliger til værkets
personale.
I 1920/21 besluttede Skive Byråd at
udvide Skive Havn med et nyt bassin
nord for det eksisterende. I løbet af det
kommende tiår investeredes 1 million kr.
i havneudvidelsen, der blev afsluttet med
flytningen af gasværket til nordhavnen i

1934. I samme periode opstod der en lil
le by langs Fjordvej, Bækkevej, Nord
havnsvej og Krabbesholms Alle. Her
boede fiskere, søfolk og havnearbejdere.
I 1924 indviedes Ski ve-Vestsailing
jernbane, der - som næsten alle jern
baneanlæg - havde været debatteret i
årtier. Hermed fik Skive en direkte tog
forbindelse til hele den vestlige del af
Salling. Derimod blev byens jernbane
forbindelse mod syd ikke til noget. Skive-Skjernbanen blev ganske vist påbe
gyndt, men den nåede aldrig længere
end fra Skjern til Videbæk.
Jernbanens betydning som transport
middel blev mindre i mellemkrigsårene.
I 1915 åbnede den første rutebilrute fra
Skive til Salling, og i løbet af ganske få
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De gamles Hjem i Ringsgade blev taget i brug i 1926 og udvidet allerede i 1929. Alderdoms
hjemmet, der afløste hjemmet på Kielgastvej 1, var tegnet af konstruktør P Thomsen. Det var
også P. Thomsen, der var mester for den markante husvildebolig, Ringsgade 2 (opført 1920),
der ses til højre. Foto: J.A.C. Laursen ca. 1940.

år fandtes der et ret fintmasket rutenet,
der forbandt Skive med hele omegnen.
Rutebilerne fik holdeplads først på
Østertorv og fra 1927 på Rutebilstatio
nen i Torvegade.
Og samtidig blev bilerne - den første
kørte ind i byen den 30.9. 1902! - stadig
mere udbredte, og hovedlandevejene
blev sat i stand.

Husvildeboliger, boligforeninger
og byggeforeninger
I de sidste 10 år før 1914 stod selve
Skive bys befolkningstal i stampe - hele
befolkningstilvæksten skete i Landsog
net og Brårup.
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Det ændrede sig i de sidste krigsår,
hvor byens befolkningstal på to år steg
med 500 personer. Forretningsfolk og
andre, der havde tjent formuer på kri
gens højkonjunktur, byggede ganske vist
villaer (f.eks. i Frederiksdal Alle, ved
Kielgastvej-Hemmersvej og i Fredens
gade), men det var ikke nok til at forhin
dre boligmangel.
Under krigen tog kommunen fire initi
ativer til at afhjælpe bolignøden:
- Kommunen gav garanti for lån til
»Boligforeningen «Skive««, der i
1914 byggede en etageejendom med
»arbejderlejligheder« på Havnevej 19
(i 1941 opføres også Havnevej 9-11).

- Kommunen støttede en byggefore
ning, der byggede to-familieshuse i
Fredensgade.
- Kommunen gav støtte til bygherrer,
der byggede to-familieshuse.
- Kommunen byggede fra 1917 til 1925
en række »husvildeboliger«: Resen vej
28-32 (»De gule huse«), Ringsgade 2
(1920), Søndergade og Brårupvej 12832.
Den offentlige sektor vokser
I begyndelsen af 1920’erne gennemgik
Skive Sygehus en stor udvidelse og
modernisering.
Skive kommune byggede især for de
husvilde og for de ældre. I 1926 (udvidet
i 1929) byggedes »De gamles Hjem«
ved Ringsgade og i 1939 påbegyndtes
byggeriet af den første blok med alders
renteboliger i »Grønnegården« (sidste
blok opført i 1950).

I mellemkrigsårene byggedes der også
to private stiftelser: Skive Købmænds
Hjælpekasse, Sallinggade 6, og Den nye
Borger- og Håndværkerstiftelse, Salling
gade 3 (1935).
På børneforsorgsområdet byggedes i
1920 P. Sabroes Børnehjem i Fredensga
de (udvidet 1934).

Byplanlægning og byforskønnelse
I 1919 oprettede en række Skiveborgere
med arkitekt H. Toft Hansen i spidsen
»Skive Forskønnelses- og Turistfore
ning«, der i de følgende år forsøgte at
starte en debat om byens udseende.
Kritikpunkterne var første og fremme
ste det »planløse« byggeri, der skæmme
de byen. Som eksempler i debatten
nævntes områderne ved Åkjærsvej,
Odgårdsvej og Brøndumsgade og den
vestligste del af Frederiksgade, der beg
ge karakteriseres af en blanding af for-

I mellemkrigsårene blev Skovbakken så småt bebygget. Fotografiet er taget 1937 og viser
udsigten fra grusvejen til Resen over mod sygehuset.
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Den noget blandede bebyggelse i den øverste del af Frederiksgade med blandingen af etage
ejendomme og villaer var med til at skabe de første diskussioner om byplanlægning i Skive.
Foto: C. Hadrup ca. 1930.

Midt i 1930’ erne kom funkis’en og med den de gule mursten til Skive. Et eksempel på dette er
Hotel Garni i Østergade 11, tegnet af arkitekt Tage Hansen i 1939.
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Udsigt over Frede riksdal Alle med kolonihaver i forgrunden og villaer ved kirkerne. Til højre
ses Harders Teglværk. Foto ca. 1930.

skillige bygningstyper: rækkehuse i
halvanden etage, etageejendomme og
villaer.
Den slags var medlemmerne af For
skønnelsesforeningen kede af - til
gengæld kunne de glæde sig over det
første planlagte kvarter i Skive: Parcel
vej og Mølletoften/Skrænten/Østervang.

Indlemmelsen i 1925
Siden 1880’erne voksede Skive Køb
stads areal langsomt. I 1887 (Skive Jern
støberi) og 1907 blev de områder af Ski
ve Landsogn, som bebyggelsen ved
Østerbro dækkede, indlemmede i Skive
Købstad, og i 1900 udvidedes byen mod

vest ved køb af 9,5 tdr. land af Ny Ski
vehus’ jorder ved Frederiksgade.
Siden århundredskiftet var som oven
for nævnt arealerne ved Ny Skivehus
blevet udstykket og bebygget, tilsvaren
de gjaldt ved Resenvej og Fredensgade
(begge i Skive Landsogn), Skovbakken
og ved Havnen (begge i Resen sogn).
Alle disse områder blev indlemmet i
Skive Købstad i 1925, hvorved købsta
dens areal blev fordoblet.

Nye kvarterer i mellemkrigsårene
Ved indlemmelsen i 1925 fik byen skaf
fet plads til nybyggeri indtil midten af
1950’erne.
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Skive 1936. Mod nordvest anlægges der stadig nye gader, og anlæggelsen afen »ringvej« fra
Resenvej til Holstebrovej (Norgårdsvej/Henrik Lundsvej) er projekteret. Mod nordøst bebygges
Skovbakken langsomt, og omkring havnen (udvidet med en nordhavn i 1920’erne) vokser hav
nebyen. 1 Brårup bygges der langs Brarupvej, og kvarteret ved Gammelgårds Mølle er under

langsom udbygning. Langs Holstebrovej og i Frederiksdal bygges der villaer og tofamilieshu
se. Kort: Landinspektør J. Balling Engelsen. Gengivet med tilladelse fra Landinspektørfirmaet
Balling Engelsen.

Et af Socialt Boligbyggeris første byggerier, Holstebrovej 48, stod klar til indflytning i 1941. 1
1947 blev bygningen forlænget mod vest. Foto: Otto Friis ca. 1945.

Der blev bygget i alle de indlemmede
områder.
I området ved Ny Skivehus blev
gaderne Vinde vej, Høj gade, Enghavevej,
Brøndumsgade og Allegade udbygget,
og der blev anlagt nye gader: Jyllandsgade og Fyensgade.
Midt i 1930’eme anlagdes en ringvej,
der forbandt Resenvej og Holstebrovej
(Senere: Norgårdsvej og Henrik Lunds
vej).
Ved Resenvej blev hullerne i husræk
kerne fyldt ud, og der blev bygget en del
villaer i kvarteret mellem Kielgastvej og
Hemmersvej, så området mellem Havne
vej og Hemmersvej 24 / Porshøj vej 18 /
Kielgastvej 20 var bebygget.
På Skovbakken begyndte husene så
småt at kravle op af skråningen og på
havnen opstod der en lille by omkring
havnebassinerne.
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I Brårup anlagdes et nyt kvarter ved
Gammelgårds Mølle, og samtidig blev
der bygget nye huse langs Brårupvej,
som blev bebygget ud til den nye Brårup
Skole (opført 1931).
Langs Frederiksdal Alle og Holstebro
vej udbyggedes på tilsvarende vis.
Næsten alt byggeri i denne periode er
villaer og tofamilies huse. Som nævnt
gav Skive kommune billige lån til
opførelse af tofamilieshuse, og det var
medvirkende til at gøre denne boligform
til periodens dominerende. Kun ved Re
senvej, Kielgastvej og i Frederiksdal
Alle blev der bygget enfamilies villaer.

De almennyttige boligforeninger
Straks efter vedtagelsen af en lov om
statsstøtte til opførelse af almennyttigt
boligbyggeri tog først Tømrernes Fag
forening og derefter Arbejdernes Fælles-

organisation - i 1938 - initiativ til opret
telse af en afdeling af Socialt Boligbyg
geri i Skive. Selskabets første byggerier
i Brøndumsgade (»Lyntoget«) og på
Holstebrovej 48 (A-B, C-D bygget i
1947) stod klar til indflytning i 1940 og
1941.
I 1942 oprettedes Arbejdernes Andels
boligforening, hvis første byggeri (Ring
parken 1-3), stod klar i 1944 (bebyggel
sen færdiggjort i 1949) på skråningen
mellem Brøndumsgade og Ringvejen
(Norgårdsvej).
Boligforeningerne har siden 1940 til
sammen bygget ca. 2000 lejligheder.

Det moderne Skive planlægges i
krigens mulm og mørke 1939-44
I 1939 nedsatte Skive Byråd et byplan
udvalg, som man skulle efter byplan
loven af 1938. I årene 1939-44 udarbej
dede byplanudvalget en række projekter,
som kom til at forme det moderne Skive.
Ved nytår 1945 redegjorde borgmester
Woldhardt Madsen for planerne:
1. En indlemmelse af Skive (søndre)
landsogn og områderne mellem Lund og
Resenvej i Skive (vestre) Landsogn, og
den sydligste del af Resen Sogn.
2. En flytning af Skive Hovedbanegård
til Liselund og en forlægning af Sallingbanerne vest om Skive.

Arbejdernes Andelsboligforenings første byggeri var tre boligblokke i Ringparken (opført
1944). Blokkene blev opført i Skives udkant ved den nye ringvej (i dag Norgårdsvej), der skulle
lede en del af trafikken fra Nordsalling vest om byen - deraf navnet Ringparken. Til venstre ses
Socialt Boligbyggeris rækkehuse i Brøndumsgade. Foto: C. Hadrup ca. 1945.
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3. En ny Søndergade, der forbinder byen
og banegården.
4. En ny landevej mellem Skive og Her
ning via Lundbro og Hagebro.
5. Et tredie havnebassin - en ny sydhavn.
Umiddelbart efter krigens afslutning
blev planerne udvidet med to projekter:
6. En forbindelsesvej mellem Vejlevej
og Resenvej og
7. En ringvej mellem Viborg vej over
Strandvejen til Åge Nielsensvej.

Bortset fra sydhavnsprojektet og ring
vejsprojektet mellem Viborg vej og Åge

Nielsensvej blev planerne realiserede i
årene mellem 1950 og 1970.

Planerne føres ud i livet 1950-70
Indlemmelsen i 1950
Skive Købstad havde vokseværk!
Selvom der stadig var plads til udvi
delse af de bebyggede arealer inden for
kommunegrænsen fra 1925, ønskede
byrådet at skaffe plads først og fremmest
til nye erhvervsarealer: Skulle arbejds
løsheden ned, skulle der startes nye virk
somheder.

Skive set fra syd ca. 1959. Sdr. Boulevard er taget i brug og opfyldningsarbejdet ved den nye
godsbanegård er næsten afsluttet. Til venstre for den nye forbindelsesvej er arbejdet med
opfyldning til stationsbygningen i gang. I forgrunden ses de fire gårde i Egeris, der få år efter
måtte vigefor nye virksomheder, skoler og boliger.
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11950'erne var Skive plaget af stor arbejdsløshed, især blandt arbejdsmandene. En væsentlig
del af jordarbejderne ved flytningen af Skive banegård blev udført som beskæftigelsesarbejde
for arbejdsløse. Her graves sand i Årbjerg Bakker til opfyldning af engområderne ved Lise
lund, hvor den nye banegård skulle ligge. Foto ca. 1955.

Som led i anlæggelsen afen ny Søndergade og en ny gennemkørselsvej fra Østertorv til Mølle
gade blev hele Sønderbyens Tværgade revet ned. Foto ca. 1945.
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Skive Købstadskommune efter indlemmelsen i 1950. Kortet viser Skives vækst i perioden 19001950. Byens areal i 1900 svarer stort til arealet efter Brårups »nedlæggelse« og indlemmelse i
1546. Ved indlemmelsen i 1925 udvidedes byens areal med de bymæssige dele af Skive (vestre
landsogn), Krabbesholm Skov, havneområdet, engarealerne mellem Havnevej og Viborgvej og
GI. Skivehus, der lå som en enklave midt i købstaden. Ved indlemmelsen i 1950 udvidedes byen
endnu en tak mod nordvest med en del af Lund, Vinde og Resen, men den væsentligste udvidel
se skete mod syd, hvor hele Skive søndre landsogn (Årbjerg, Glattrup, Gammelgråd, Egeris og
Bilstrup) og et hjørne af Dommerby sogn (med Jegstruplejren) blev lagt ind under købstaden.
Kort: Skive kommune.
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I 1969 forsvandt de sidste huse i Kirkegade til fordel for en græsplæne og en ny præstebolig
ved kirkerne: Foto: Anders Knudsen.

Indlemmelsen skete pr. 1. april 1950.
Skive købstad blev udvidet med hele
Skive søndre Landsogn, Jegstruplejren
(fra Dommerby sogn), Lundbro (Estvad
sogn) og Lund og arealerne vest for Resenvej (Skive vestre Landsogn) samt
området med Bryggeriet Thordal (Resen
sogn). Den øvrige del af Skive Landsogn-Resen kommune fik lov at eksiste
re videre under navnet Lund-VindeResen kommune indtil 1966. Ved udvi
delsen blev Skives areal udvidet fra 700
ha til 1900 ha.

Hermed var der skabt plads til byens
vækst indtil 1970.

Banegårdsflytningen
Flytningen af Skive Hovedbanegård og
Sallingbanemes forlægning vest om Ski
ve var langt den vigtigste af planerne, og
der var da heller ikke megen tvivl i Ski
ve Byråd, da man i 1949 blev stillet
overfor valget mellem banegårdsprojek
tet og havneprojektet.
Banegårdsprojektet indebar en flyt
ning af Skive H til engområderne mel55

Den nye Skive H 1962 med lyntoget i spor 3. Foto: Christian Løvstad 1962.

I forbindelse med flytningen af Skive H blev de to Sallingbaner forlagt vest om Skive og den
idylliske Skive Nord i Ågade blev erstattet af dette skur for enden af Sdr. Dås. Det nye Skive
Nord fik ingen lang levetid: Vestsallingbanen blev nedlagt i 1966 og Nordsalllingbanen stop
pede passagerkørslen i 1971. Foto ca. 1961.
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11960 blev Skive søndre Kirke (i dag Egeris Kirke) indviet. Fotografiet, der er taget umiddel
bart før indvielsen, giver et indtryk af aktiviteten: i forgrunden kloakeres, derefter ses en
nyhøstet mark og så den nye kirke.

lem Brårupvej og Liselund, en flytning
af Skive-Struerbanen til ådalens nordsi
de og en ny linieføring af Sallingbanerne
gennem Frederiksdal Alle, under Holste
brovej og videre langs Skives vestgræn
se til Resen.
Flytningen skulle først og fremmest
løse de store trafikproblemer, som over
kørslerne ved Østerbro og Havnevej
skabte, give plads til en større godsbane
gård og gøre Skive H til gennemkørsels
station.
Projektet blev gennemført i årene
1950-62, og indeholdt i sin endelige
udgave også en flytning af Skive Rute
bilstation fra Torvegade til Søndergade.

Forbindelsesvejen mellem
Vejlevej og Resenvej
Efter 2. verdenskrig blev banegårdsprojektet udvidet med en forbindelsesvej fra

det yderste Brårup til Resen. Vejen skul
le fungere som gennemfartsvej for den
nord-sydgående trafik gennem Skive og
- det var ikke det mindst vigtige - forbin
de Gammelgård / Egeris-området med
Skives bykerne.
Vejens første etape fra Brårupvej til
Østertorv (Sdr. Boulevard) blev åbnet i
1959. Anden etape fra Østertorv til Hav
nevej (Ågade) blev åbnet i 1966 og 3.
etape (Nørre Boulevard) i 1971. De to
sidste etaper blev fra Nordbanevej anlagt
på Sallingbanernes nu ledige arealer.

Saneringen af Sønderbyen
I forbindelse med banegårdsflytningen
ønskede byrådet at binde banegården og
bykernen sammen med en ny Sønderga
de. I slutningen af 1950’erne eksproprie
redes derfor næsten hele hele Sønderga
de fra Vestergade til den nye banegård.
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Udflytningen af Metallic fra København til Skives nye industrikvarter i Egeris blev starten på
I960’ernes industrieventyr i Skive. Foto 1969.

Hele kvarteret blev nedrevet, Sønder
gade blev rettet ud og gjort bredere, og
vestre side af Posthustorvet og Sønder
gade blev påny bebygget o. 1960.
I midten af 60’erne overgik samme
skæbne vejstrækningen ReberbanenSønderbyens Tværgade. Her forsvandt
de gamle huse til fordel for en ny gen
nemfartsvej for den øst-vestlige trafik.

50 "ernes nye boligkvarterer
I årene fra 1945 til slutningen af 50’erne
blev de fleste endnu ubebyggede arealer
fra indlemmelsen i 1925 bebygget - dels
med parcelhuse, dels med almennyttigt
byggeri.
I Brårup (»Tofterne«) og på Skovbak
ken blev tidligere kolonihaveforeninger
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forvandlet til parcelhuskvarterer. Begge
kvarterer var i udpræget grad arbej
derkvarterer og mange af parcelhusene
var selvbyggerhuse. I Brårup blev par
celhusene suppleret med almennyttigt
rækkehusbyggeri.
På tidligere engarealer nord for
Viborgvej anlagdes et nyt bolig- og
industrikvarter. Her byggedes bl.a. nogle
af de første JMH-huse på Finlandsvej og
almennyttige rækkehuse.
Mod nord bebyggedes jorderne øst for
Resenvej (Byplanvedtægt nr. 1) med
parcelhuse og to store blokbebyggelser
ved Age Nielsens vej og Villaparken.
Vest for Resenvej opstod »Fuglekvar
teret« mellem Dølbyvej og Norgårdsvej
- igen en blanding af almennyttigt ræk-

Skive 1963 - året efter, at de store planer fra krigsårene: flytningen af banegården, anlæggel
sen af Sdr. Boulevard m.m. var gennemført. I perioden 1945-1963 voksede byen især mod
nordvest, nordøst og syd. Kvarteret langs Norgårdsvej blev bebygget og nordfor det anlagdes
»fuglekvarteret« mellem Norgårdsvej og Dølbyvej. Østfor Resenvej bebyggedes området mel
lem mellemkrigsbebyggelsen og Åge Nielsensvej (»Byplanvedtægt nr. 1«) og sidegaderne langs
Skovbakken blev yderligere bebygget. Mellem Viborgvej og Skive X anlagdes et industri- og
boligkvarter på engene. 1 Brårup bebyggedes de gamle kolonihaver (»Tofterne«) og Gammel
gårds jorder mellem Brårupvej og Sdr. Boulevard. Kort: Skive Kommune.
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kehusbyggeri og parcelhuse. Norgårds
vej og gaderne omkring den blev fyldt
ud, og mod syd blev V. Fælledvej, Gal
gebakken og dele af Frederiksdal Alle
bebygget.

Bebyggelsen af Gammelgårds jorder
I midten af 50’erne var planerne for
bebyggelsen af området mellem Brårupvej og den planlagte Sdr. Boulevard klar.
Området blev udlagt til almennyttigt
blokbyggeri (AABs afdelinger v. Ege
risvej, Gammelgårdsvej og Kirke Alle),
tæt-lavt byggeri (Egerishave) og parcel
huse (Digterkvarteret). Midt i bebyggel
sen placeredes et butikstorv og en kirke
og mod nord Skive Seminarium.

Skive under 1960’ernes
højkonjunktur
Nye industrikvarterer
Efter 2. verdenskrig begyndte nogle af
de gamle virksomheder at forlade byker
nen. På Viborgvej s nordside placeredes
bl.a. Skive Børstefabrik, og efter bane
gårdens flytning i 1962 flyttede Schades
Papirindustri til Øster Fælledvej.
I forbindelse med banegårdsflytningen
planeredes lossepladsen på Stillings
Eng, og på dette område anlagdes i
begyndelsen af 60’eme en række bilfor
retninger ved Sdr. Boulevard og fabrik
ker og Fjernvarmeværk (1964) ved
godsbanegården.
I 1959 flyttede »Dantherm« fra Roslev
til den tidligere Jegstruplejr. Flytningen

Efter over tyve års diskussioner blev Skive-Hallen indviet i 1966, og allerede året efter blev
der åbnet et udendørs svømmebad ved hallen. Foto 1969.
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I I960’erne blev der bygget i Skive som aldrig før. Store arealer syd og nordfor Skive blev
bebygget med almennyttigt byggeri og parcelhuse af alle slags - lige fra typehuse til arkitekt
tegnede villaer. Midt i 60’eme byggedes de første parcelhuse på Fyrrevænget, og allerede i
1969 var gaden fuldt bebygget.

var det første tegn på ny »industriel
revolution« i Skive.
I 1962 rykkede københavnervirksom
heden »Metallic« som den første ind i
Skives nye industrikvarter vest for Sdr.
Boulevard. Kort tid efter fulgte store
virksomheder som B&O og Roslev Huse
efter.
Disse virksomheder gav arbejde til
mange ufaglærte mænd og kvinder, dels
fra Skive, dels fra landområderne, hvor
mange mennesker med traktorernes og
maskinernes fremtrængen i landbruget
var blevet »overflødige«.
Der blev ret hurtigt fyldt godt op i det
nye industrikvarter.

Højkonjunkturen ændrer
Skives udseende
Danmark var fra slutningen af 50’eme
kommet ind i en højkonjunktur, der
skabte fuld beskæftigelse i hele landet også arbejdsløshedsøen Skive.
I årene efter 1960 blev Skive afgøren
de forandret. Der blev bygget fabrikker,
forretninger, kontorer og boliger som
aldrig før.
Det gamle Skive forsvandt - til dels.
Byens centrum - krydset ved AdelgadeNørregade - blev revet ned og nye for
retnings- og kontorejendomme skød op i
stedet. Nordsiden af Østergade blev på
den midterste del revet ned og fyldt med
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Kvarteret ved Torvet blev gennemgribende forandret i årene 1962-1971, hvor bygninger fra
århundredskiftet blev revet ned og erstattet med nybyggerier. I 1968 blev Olesens Gård revet
ned, og i kort tid kunne man få dette kig fra Torvet mod Skive Diskontobank og Hotel Royal.
Tre år senere var de også væk. Foto: Erling Schou.

11952 blev Skive Seminarium oprettet. I de første år havde seminariet bl.a. til huse hos Teknisk
Skole på Nordbanevej, inden det i 1959 kunne rykke ind i et nyt byggeri på hjørnet af Sdr. Bou
levard og Egerisvej. Fra 1968 var der også Gymnasium i bygningerne, og i 1970flyttede semi
nariet påny - dennegang til Dalgas Alle. Foto ca. 1960.
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kommunale kontorbarakker og i 1969
forsvandt de sidste huse i Kirkegade.
Skive bliver uddannelsesby
I løbet af 1960’erne blev Skive til
»skolebyen Skive«.
I årene efter krigen blev folkeskolerne
udbygget i flere omgange for at skaffe
plads til de store efterkrigsårgange, og
mulighederne for at tage en videregåen
de uddannelse i Skive blev gevaldigt for
bedrede.
Skive fik i 1940 Arbejdsteknisk skole
(1962 på Tambohus), 1952 seminarium,
1967 ny Teknisk Skole, dagskole på
Handelsskolen 1967 og gymnasium i
1968.
I 1959 rykkede Skive Seminarium ind
i nye bygninger ved Egerisvej (overtaget
af gymnasiet i 1970), og i løbet af de
kommende 15 år samledes de oven
nævnte uddannelsessteder (bortset fra
gymnasiet) på den anden side af Sdr.
Boulevard: Teknisk skole 1967, Semina
rium og øvelsesskole 1970, Specialar
bejderskolen 1973 og Handelsskolen i
1974.
Velfærdssamfundet bygger
Højkonjunkturen i 60’erne blev afgøren
de præget af den offentlige sektors
vækst.
Der blev bygget vuggestuer, børneha
ver, fritidshjem, skoler, fritidsfaciliteter,
idrætshaller (Skive-Hallen m. svømme
bad 1966-67), sygehus og plejehjem
m.m. som aldrig før set.
Udover dette blev Skive i 1969 kaser
neby ved Nørrejyske Artilleriregiments
udflytning fra Århus til Skive.

Boligbyggeriet eksploderer
Endnu midt i 50’erne mente Skives man
geårige borgmester, Woldhardt Madsen,
at med udstykningen af Gammelgårds
jorder ville Skive være forsynet med
byggegrunde nok til de kommende 25 år.
Det kom til at gå ganske anderledes!
Gammelgård var bebygget allerede midt
i 1960’erne, og samtidig kunne de første
beboere rykke ind i deres nye parcelhus
på Fyrre vænget. »Vængerne« blev be
bygget i perioden 1965-75 og samtidig
blev der langs Dalgas Alle opført en stor
almennyttig blokbebyggelse.
I de glade 60’ere nåede antallet af
nyopførte boliger i Skive op på 200 pr.
år.

Skive breder sig til de omliggende
landkommuner
Allerede i første halvdel af 60’erne
begyndte private konsortier at lave
udstykninger af parcelgrunde i Resen
(Erantis vej/Anemonevej), Vinde (Ka
trine vej) og Dommerby Bakke.
Beboerne i disse kvarterer havde
næsten alle arbejde i Skive, og derfor
ønskede Skive kommune at sikre sig
skatteindtægterne fra »udflytterne«.
I 1966 blev Lund-Vinde-Resen kom
mune indlemmet i Skive kommune, og
umiddelbart efter begyndte kommunen
at planlægge bebyggelsen af Resen Syd området mellem Skovbakken og Kirke
vej. Området - Blomsterkvarteret - blev
bebygget fra slutningen af 60’erne til
midten af 70’erne.
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Skive efter kommunalreformen i 1970
Den 1. april 1970 blev storkommunen en
realitet. Den nye Skive kommune blev
dannet ved en sammenlægning af HemHindborg-Dølby kommune, EstvadRønbjerg kommune, Højslev-Dommerby-Lundø kommune, Ørslevkloster kom
mune, Ørum kommune og den nordlige
del af Kobberup sogn (Nr. Søby).
Kommunens areal blev flerdoblet og
dens indbyggertallet steg med knap
10.000 fra godt 16.000 til 25.000.
Tre år efter blev Skive ramt af den
første oliekrise og derefter af høj
arbejdsløshed, men i modsætning til
30’ernes krise medførte oliekrisen ikke,
at alting gik næsten i stå.
I sidste halvdel af 70’erne bebyggedes
Vinde Bakke nord for Dølbyvej og mel
lem Furvej og den nye hovedvej A26
bebyggedes det nye kvarter »Resen
Vest«.
Fra slutningen af 70’erne bebyggedes
Brårupparken
og
Glattrupområdet.
»Gudekvarteret« strækker sig efterhån
den til Årbjerg og er tæt på Dommerby.
Her få år før årtusindskiftet er Skive
tæt på at være en sammenhængende
bebyggelse, der strækker sig rundt om
inderfjorden fra Resen og Vinde i nord
vest til Højslev/Nr. Søby i sydøst.
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Lærkenborg
- Borgmester Lerches gård i Nordfjends
Af Bodil Hansen, Lund

Færdes man i det naturskønne Fjends
Herred og ender i det nordligste sogn,
kan man næppe undgå at lægge mærke
til den ældgamle herregård, Ørslev Klo
ster, der sammen med sin kirke ligger
synligt og markant lige midt i sognet.
Omtrent en kilometer nordvest for klo
stret ligger den gamle gård, Lærkenborg,
stilfærdigt tilbagetrukket og hygger sig i
fred og ro bag store træer.
Ørslev Kloster og stedet, hvor Lær
kenborg ligger, har i århundreder været
forbundet af en vej, der går næsten i fug
leflugtslinie. I dag er den vel at betegne
som en markvej, men den har siden
1200-tallet fungeret som alfarvej, lade

gårds-, hov- og kirkevej mellem de to
lokaliteter, hvis historie lige så længe har
været knyttet til hinanden.
I 1768 afhændede Ørslev Klosters
daværende ejer, kancelliråd, borgmester
Jacob Lerche godset til sin datter, Regi
ne Christiane Lerche og hendes mand,
Hans Henrik Jørgensen, for da havde
han bygget en ny og mere bekvemmelig
gård til sig selv på noget af sin jord.
Denne fik senere efter bygherren navnet
»Lerchenborg«, hvis stavemåde i tidens
løb blev til »Lerkenborg«, og i dag kal
des »Lærkenborg«.
I Traps Danmark står ganske vist, at
gården blev bygget i 1760, men det må

65

Lærkenborg. Foto udlånt af Lis og Valdemar Hansen, Lærkenborg.

bero på en sammenblanding med det år,
Lerche købte Ørslev Kloster. Som
nedenfor nævnt, stod Lærkenborg først
færdig i 1768, men var sandsynligvis
påbegyndt et par år tidligere.
Jacob Lerche havde nemlig gennem
flere år planlagt denne nybygning og
havde nøje udset sig stedet for dens pla
cering: Et højtliggende sted i det bakke
de område nord for landsbyen Hald. I
klostertiden havde klostrets ladegård lig
get her, og så sent som i 1556 blev stedet
stadig kaldt »Laedegaardt«. Senere blev
det på dialekt til »Lajgaard« eller
»Lojgaard«, og indtil 1765 lå der på ste
det to fæstegårde, der blev kaldt »Over
Lojgaard« og »Neder Lojgaard.«
Inden vi for alvor går igang med Lær
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kenborg og dens historie, må vi hellere
lige kaste et blik på bygherren og hans
baggrund.

Borgmester og kancelliråd Lerche
Man kan nok forundre sig en del over
Jacob Lerches titler, for hvor var han
kancelliråd og borgmester? - Vel ikke i
Nordfjends?
Nej, se det er just det pudsige ved
historien: Jacob Lerche stammede fra
Nyborg, og det var her, han var kancelli
råd og borgmester. Af en eller anden
grund havde han imidlertid forelsket sig
i herregården Ørslev Kloster, dens
smukke omgivelser og i det hele taget
egnen i det nordlige Fjends Herred, der
»er omkranset af den vidtberømte Lim-

fjord, som kan forlyste Sindet og lokke
en Liebhaver!«, som han selv skrev.
Så købte Jacob Lerche da i 1760 hele
herligheden - og det var virkelig ikke så
lidt. Til Ørslev Kloster hørte dengang
blandt andet herregårdene Staarupgaard
og Strandet med masser af vind- og
vandmøller og bøndergårde, ja, hele
landsbyer. Dertil kom kirkerne i Ørslev
kloster, Ørum, Kobberup og Gammelstrup med deres indtægter af tiende.
Trods det, at Lerche således bosatte
sig i Nordfjends, ville han ikke frasige
sig borgmesterværdigheden i Nyborg.
Det skortede ellers ikke på opfordringer
dertil - navnlig ikke fra hans viceborg
mester, der stod på spring for at komme
til! Lerche tog imidlertid situationen

med ro og holdt på sin borgmestervær
dighed, men var iøvrigt efter 1762 så
godt som aldrig i Nyborg. Han gik op i
sit lille »rige« i Nordfjends, hvor han
blandt andet gjorde meget ud af at få
plantet træer, dels i sin egen skov og dels
hos sine fæstebønder, som han belønne
de med sølvbægre og andet godt sølvtøj,
når de plantede træer på deres fæstegår
de.
Jacob Lerche og hans kone, Abelone,
havde kun den ovennævnte datter, Regi
ne, der nåede voksenalderen. I 1763 hav
de hun og hendes mand overtaget Staa
rupgaard, og da Jacob Lerche efterhån
den følte alderen trykke, ville han helt
overlade tøjlerne til svigersønnen og dat
teren og bygge noget mindre og mere

Udsnit af målebordsblad, målt 1879-81, rettet 1916. Her ligger den gamle vej (de to stiplede
linjer) mellem klostret og dets ladegård endnu helt uberørt. Copyright.
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komfortabelt til sig selv og sin Abelone.
- Hvem ved, måske håbede han derved
også at få lidt tid til at passe sit borgme
sterembede i Nyborg?
Lerches»borg« grundlægges
Sognets beboere fulgte byggeriet med
interesse, for det var ikke hver dag, der
blev »sat« en sådan bygning i sognet.
Man talte nok også en del derom - ikke
mindst inden opførelsen, for hvor gården
skulle opføres, lå som ovenfor nævnt de
to fæstegårde, Over Lojgaard og Neder
Lojgaard. De måtte nu vige pladsen, og

forinden måtte de to fæstere med deres
familier naturligvis flytte ud. Det var nu
sket allerede i 1765, for Jacob Lerche för
ikke frem med brask og bram.
Historien melder ikke noget om, hvad
de to familier sagde, da de blev flyttet til
andre fæstegårde, men da Lerche ikke
har eftermæle som nogen hård herre
mand, men snarere som nådig og gav
mild, var de måske slet ikke så utilfredse
med at bytte gårde. Hvis bygningerne på
de to Lojgaarde stammede fra den tid,
hvor de havde udgjort klostrets ladegård,
måtte de vel også være gamle. Man kan

Jakob Lerche, borgme
ster udi Nyborg, ejer af
Ørslev Kloster og Lærkenborgs bygherre. Foto
udlånt af Harald Kri
stensen, Hejlskov.
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jo altid håbe, at de to fæstefamilier flyt
tede til gårde med bedre bygninger, så
de også fik lidt ud af historien.
Man kan spore fæsterne i de to Lojgaarde tilbage til 1688, og det tyder på,
at fæstet er gået i arv gennem de samme
familier i flere generationer.
De sidste fæstere i Neder Lojgaard
blev ægteparret Anne Christensdatter og
Christen Pedersen, som havde »arvet«
fæstet efter Annes far. Det var åbenbart
også meningen, at fæstet skulle gå vide
re til næste generation, for de sidste år
drev ægteparret gården sammen med
Annes datter af første ægteskab, Kirsten,
og hendes mand, Anders Christensen. I
stedet fik de nu den første gård på ven
stre hånd i selve Hejlskov by (matr. nr.
8). Det passede måske svigersønnen
Anders Christensen udmærket, for han
var fra Hejlskov.
I Over Lojgaard var de sidste fæstere
Bodil Hansdatter og Jens Nielsen, som
havde arvet fæstet fra Jens’ far. De fik
nu i stedet den gård i Hejlskov, der i dag
hedder »Bakgaard« (matr. nr. 4). Bakgaard ejes forøvrigt den dag i dag af Jens
Nielsens efterkommere, der ovenikøbet
nu bærer familienavnet Lajgaard som en
mindelse om, hvorfra familien kom.
Da nu fæsterne var flyttet, og de gam
le - velsagtens hovedsageligt lerklinede
Lojgaarde - var revet ned, kunne bygge
riet gå igang. Begyndelsen var for såvidt
nem nok, for man var åbenbart så heldig
at have en del munkesten liggende. De
slap imidlertid op, da man var kommet
ca. 1 meter op. Herefter fortsatte man
med mursten af en mere almindelig
størrelse.

Såvel munkesten som mursten blev
uden tvivl fremstillet på Ørslev Klosters
egen jord, for her var masser af de fine
ste lerforekomster, velegnet til teglfrem
stilling. En af Klostrets store lergrave lå
netop langs den gamle vej, omtrent halv
vejs mellem Klostret og Ladegården, så
måske var det her ved den lokalitet, der
helt op til vor tid er blevet kaldt »Teglstü’en« (Tegls-tjørn), det foregik?
Da man efter jul og nytår var kommet
godt ind i året 1768, syntes Jacob Ler
che, at han kunne begynde at se en ende
på byggeriet. Han stilede efter at flytte
ind på sin nye gård senest til Mikkelsdag
(29. September), som i gamle dage
blandt andet var flytte- og terminsdag.
Den 18. februar 1768 blev der derfor
oprettet en købekontrakt mellem Lerche
og svigersønnen, Hans Henrik Jørgen
sen, vedrørende Ørslev Klosters gods.
Den 1. maj samme år underskrev
Jacob Lerche så det meget omfattende
skøde på Ørslev Kloster og Strandet med
alt tilliggende gods til datteren og svi
gersønnen. Skødet giver mange interes
sante oplysninger, her skal blot nævnes
nogle få:
Med hele godset og alle dets rettighe
der og herligheder følger også kaldsret
tigheden til de ovenfor nævnte 4 kirker,
(d.v.s.retten til selv at kalde - ansætte præsterne) og birkeretten til Ørslev Klo
ster Birk (retten til at ansætte birkedom
meren). Jacob Lerche og hans Abelone
forbeholder sig til sin tid plads til deres
kister i Ørslevkloster kirke.
Indtil den nye gård står klar - for
håbentlig senest til Mikkelsdag - forbe
holder Jacob Lerche sig med familie, tje69

På billedet ses tydeligt overgangen i murværket, 30-40 cm under vinduerne, hvor munkestene
ne er sluppet op, og de almindelige, mindre mursten begynder. Foto: Torben Vinge, Stoholm.

nestefolk, gods og bohave fri bolig på
Ørslev Kloster, at få ildebrændsel fra
skoven og urter fra haven samt foder og
græs til nogle af kreaturerne.
På selve flyttedagen skal godsets bøn
der komme med de fornødne vogne til
flytningen, og hvis Lerche eller hans
kone engang skulle finde på at flytte fra
sognet, da skal godsets bønder stille med
80-100 vogne og køre de første 3-4 mil,
medmindre man vælger at køre til Virksund og lade transporten ske til vands.

Endvidere står at læse:
»Der reserveres mig og mine den Vei igiennem Kloster Skoven og Enemærke til og fra
Kirke og i anden fornødne Tilfælde, som
Loigaards Beboere til Hove Vei har benyttet
sig af, og at samme sættes i god Stand.«
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Den vej, som Lærkenborgs grund
lægger forbeholder sig ret til, er den tid
ligere omtalte vej, der lige fra klosterti
den har ført direkte fra klostret ud til
dets ladegård, og som senere blev benyt
tet som »hovvej« af fæsterne, når de
skulle på hoveri på herregården. Vejen
ligger der endnu, blot blev et lille stykke
af den forlagt nord og øst om Ravnkildegaard, da denne opførtes i 1921. Den
dag i dag kaldes denne ældgamle vej af
Lærkenborgs beboere for »kirkevejen«.
A propos kirke, så skal det lige næv
nes, at Regine og Hans Henrik Jør
gensens overtagelse af Ørslev Kloster i
1768 blev markeret ved, at de skænkede
kirken en ny klokke, således at den fra
da af havde to klokker - og det var der
ikke så lidt prestige i !

Foto taget i 1930'erne fra ladens vindmølle. Stalden er ved en ombygning flyttet længere t.h.,
men gårdanlæggets symmetri ses tydeligt. Taget gik ikke så langt ned som i dag, så man kan se
den hvide gesims, der løber hen under tagskægget og harmonerer fint med de hvide liséner, der
flankerer hoveddøren.

Da flyttedagen endelig oprandt, kørte
de mange hestevogne med deres flytte
læs naturligvis ad den direkte vej fra
klostret til Lerches nye gård. Denne vej
er næppe mere end en km lang og såle
des meget kortere end vejen gennem
Hald - og i 1768 var den ene vejs
beskaffenhed sikkert lige så god som
den andens.
Det var en dejlig gård, Abelone og
Jacob Lerche flyttede ind i. Det trefløje
de stuehus og gårdens udbygninger er på
bedste 1700-tals vis opført symmetrisk,
så de tilsammen danner ramme om en
stor, rektangulær gårdsplads.
Også stuehusets tre indgangsdøre er
anbragt symmetrisk: Sidefløjenes over
for hinanden og hovedfløjens i midten. I
huset er 1700-tallets ideal om symmetri

omkring en midterakse ligeledes ført
igennem huset og videre ud i haven - og
så kunne det ikke blive bedre!
Når man træder ind i Lærkenborgs for
stue, har man til højre en dør ind til spi
sestuen og lige overfor til venstre en dør
ind til salen. Lige ud for forstuen ligger
havestuen, og her udenfor er terrassen,
hvorfra trappen førte ned til havegangen,
der gik videre ned gennem haven og
over i skoven.
Mellem forstuen og havestuen var der
oprindeligt to små trapperum: Et til kæl
deren og et til loftet. (Forøvrigt på sam
me måde, som det har været brugt i for
gangen på Ørslev Klosters midterfløj).
Muren mellem forstuen og disse smårum
er fjernet, og der er i stedet opsat et skab
i hver side, men det ene skab viser sig
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dog stadig at være nedgang til kælderen,
hvorimod opgangen til loftet er flyttet til
et andet sted i huset.
Såvel spisestuen som salen havde - og
har for så vidt stadig - hver 4 døre, een i
hvert hjørne. Salens ene døråbning ind
til østfløjen er ganske vist blændet af,
men døren står på loftet i god behold!
Disse to store stuer er begge gennem
gående rum med vinduer både til syd og
nord. På hver side af de store stuer er
rummenes udførelse naturligt nok mere
individuelle, idet de var tilpasset deres
forskellige formål: Mindre stuer, værel
ser, køkken, bryggers, fadebur, spise
kammer o.s.v.

Indendørs kunne borgmesteren og
hans frue nu indrette sig hyggeligt og
komfortabelt, og udendørs var der mas
ser af muligheder. Jacob Lerche havde jo
så god forståelse for træplantningens
betydning, ja, holdt vist også selv af at
plante træer, så en del af Lærkenborgs
store, gamle træer skal nok være fra hans
tid. Man kan levende forestille sig Abe
lone og Jacob Lerche gå ind og ud af de
kønne gamle døre i de rummelige stuer,
lukke et vindue op og lade blikket glide
ned gennem haven, over mod skoven
eller ud over marken med det enkelt
stående træ.
Den fraværende borgmester
Det blev dog ikke mange år, Lerche selv
kom til at nyde sin nye gård, dens have,
skov og markerne med den storslåede
udsigt. I Nyborg var man nemlig ved at
tabe tålmodighen med byens fraværende
borgmester, og i 1771-72 satte man ham
stolen for døren:
Hvor nødigt han end ville, måtte han
forlade sit elskede Nordfjends for at rej
se til Nyborg og stå til regnskab for sin
embedsførelse - eller rettere mangel på
samme. Og der var i sandhed ikke den
bedste orden i hans papirer! I sagens
akter står blandt andet:
»Jacob Lerche havde som Borgmester nok
haft Lyst til at bringe Byens Arkiv i Orden,
men manglede den Tid og Lejlighed dertil,
som da han var Raadmand.«

Man kan levende forestille sig Abelone og
Jakob Lerche gå ind og ud af de kønne, gam
le, velbevarede døre. Foto: Torben Vinge,
Stoholm.
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Og det er jo forståeligt nok, at det
kneb for den »stakkels« borgmester at
klare sine anliggender i Nyborg, når han
havde travlt med sine besiddelser i
Fjends Herred!

Sagen tog imidlertid hårdt på den
aldrende Jacob Lerche, som da nærmede
sig de 70 år. Måske var presset medvir
kende til, at han døde under retssagen i
Nyborg i 1772. Det blev derfor hans
enke, Abelone, der måtte betale de 1032
rigsdaler, som byen mente, han skyldte
den. Det var en ikke ringe sum, når man
sammenligner den med, at Ørslev Klo
ster med dens store mængde af gårde,
jordtilliggende, møller og kirker i 1768
var blevet sat til 44.000 rigsdaler.
Da Lerche døde i Nyborg, fandt man
det åbenbart for besværligt at opfylde
hans ønske om at blive gravsat i Ørslev
kloster Kirke. Trods kontroverserne ville
byen Nyborg nu alligevel også vise
deres borgmester den sidste ære: De lod
ham gravsætte i Nyborg kirke. Da det

senere hen blev forbudt at begrave folk
inde i kirkerne (af hensyn til sundhedsfa
ren), blev Lerches kiste, som så mange
andres dog nedsat ude på Nyborg Kirke
gård.
På Nyborg Museum (som er opkaldt
efter en anden Lerche og hedder Mads
Lerches Gaard), kan man se det livfulde
maleri af Borgmester Jacob Lerche, og
man tror gerne, at han var lige så venne
sæl, som han ser ud på billedet.
I Nordfjends kom mindet om Lerche
blandt andet til at leve videre i navnet på
den gård, han lod bygge, men han frem
hævede ikke sig selv - det var ikke ham,
der kaldte den sådan. Første gang vi
hører gården benævnt med hans navn er
nemlig først nogle år efter hans død, i
den senere ejer, Mikkel Ditlev Berings

Selvom havefotoet er fra en senere tid (1930-40' erne), har Jacob Lerche og frue sikkert også
nydt at lade blikket glide ned gennem haven, over mod skoven eller ud over marken.
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panteforskrivninger 1777-1779, hvor
den kaldes Lerkenborggaard.
Lige som gårdens navn i tidens løb har
undergået små forandringer, er der vel
også sket forandringer på gårdens byg
ninger - dog nok mest på udbygninger
ne. Det ser nemlig ud til, at Lærkenborgs
hovedbygning, i sin oprindelige arkitek
tur og indretning er særdeles velbevaret,
trods de nødvendige forandringer, der
naturligvis må være foretaget i tidens
løb, når den har skullet være'hjem for
skiftende generationer.
Måske var det for at skaffe pengene til
at betale sin afdøde mands bøde, at
»Abelone Lange, enke efter salig cancelliråd Lerche« (som hun underskrev sig i
skødet) i 1773 solgte den nye gård til sin
datter og svigersøn, Regine og Hans
Henrik Jørgensen, for 1800 rigsdaler?
Vi må vel antage, at Abelone blev
boende på gården, ihvertfald indtil datte
ren og svigersønnen i 1777 solgte Ørslev
Kloster med tilliggende gods samt Lærkenborg til forpagteren på Støvringgaard, kammerråd Mikkel Ditlev Bering,
mens de selv beholdt Strandet, hvor de
derefter bosatte sig.
Familien Bering
Mikkel D. Bering solgte i 1794 Ørslev
Kloster til Mathias Peter Richter, men
beholdt selv Lærkenborg, hvor han
bosatte sig med sin hustru. Kammerråd
Bering døde på Lærkenborg i 1799, men
enken, Maren Vinde, førte den videre
sammen med den ugifte søn, Niels
Bering, som bestyrer.
Af en folketællingsliste fra 1801 kan
man se, at tjenestefolkene på Lærken
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borg da var i alderen fra 29 til 56 år, for
mentlig trofaste folk, der var flyttet med
fra Ørslev Kloster.
Det er ikke meget, vi ved om mor
Maren og sønnen Niels’ tid på Lærken
borg, men efteråret 1803 blev trist. I
Ørslevklosters kirkebog for det år står
følgende at læse:
Frue kammerraadinde Maren Vinde Berring fra Lærkenborg, 78 aar, begravet 14.
Oktober 1803.
Hr. Niels Berring fra Lærkenborg, 40 Aar,
begravet 11. Dec. 1803.

Om det var et tilfælde eller en smit
som sygdom, der ville, at de døde med
så kort mellemrum melder historien ikke
noget om. Det er imidlertid forklaringen
på, at en anden af Maren Vinde og Mik
kel Ditlev Berings sønner, Ole, der ejede
Lundgaard i Gammelstrup, i 1803 også
overtog Lærkenborg.
Ole Bering fik i 1804 Lærkenborg
brandforsikret, hvilket gården ikke tidli
gere havde været. Grunden til, at det nu
skete, hang måske sammen med, at
branddirektøren og vurderingsfolkene
alligevel var på egnen mange gange det
år, da de fleste gårde i Ørslevkloster
sogn netop blev brandforsikret første
gang i 1804.
Det år solgte ejeren af Ørslev Kloster,
Mathias Richter, nemlig en mængde
fæstegårde til fæstebønderne, men p.gr.
af de dårlige landbrugstider havde bøn
derne ikke meget at betale med, så
Richter måtte lade sine penge stå i går
dene, hvorfor han forlangte dem forsik
ret. Ved at læse en udskrift fra 22. febru
ar af brandtaksationsprotokollen for

Østfløjen med et af de oprindelige, smårudede vinduer i gavlens loftsetage. Stueetagens vindu
er har været tilsvarende, derfor lidt bredere end i dag og med 2x4 små ruder i hver vindues
halvdel. Vinduestypen findes stadig feks. på inspektørboligen ved Ørslev Kloster. Foto: Torben
Vinge, Stoholm.

Fjends Herred, kan vi næsten »gå med«
taksationsfolkene rundt og se på Lærkenborgs bygninger, som de var den
gang. (Sproget er ganske let tilpasset
nutidens dansk):

a. Stuehuset sønden i Gaarden, 21 Fag,
12 Alen dyb, fyr Under-og Overtømmer,
murede Vægge af brændte Sten, Stentag,
til Stuer, Kamre og Køkken, med Loft
og Bræddegulve overalt, engelske Vind
ver, Døre med indstukne Laase og mes
sing Skilte og Haandtag, en tre Etages
Vindovn, trende to Etages ditto, dels
med kobber Rør og Døre - og dels med

jern ditto, samt en jern Bilægger Kakkel
ovn, item trende Skorstene af brændte
Sten, takseret a Fag 100 rd, er
......... 2100 rd
b. Det østre Fløjhus, 8 Fag, 9 1/2 Alen
dyb, fyr Under-og Overtømmer, murede
Vægge af brændte Sten, Stentag, til
Gjæstekamre med Loft, Bræddegulve
overalt, engelske Vindver og Døre, tven
de jern bilægger Kakkelovne, samt en
Skorsten af brændte Sten, takseret a Fag
80 rd, er 640 rd, som Ejeren ikkuns for
langte forsikret for
................. 560 rd
c. Det vestre Fløjhus, 8 Fag, 9 1/2 Alen
dyb, fyr Under- og Overtømmer, murede
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Vægge af brændte Sten, Stentag, til
Pigekammer, Bagerhus og Bryggers,
med Loft, Vindver og Døre, en jern
bilægger Kakkelovn, tvende indmurede
Kedler - den ene på en hel - og den
anden på 3/4 Tønde, samt en skorsten og
Bagerovn af brændte Sten, takseret a
Fag 80 rd, er 640 rd, som Ejeren ikkuns
forlangte forsikret for
........ 560 rd
d. Det østre Hus, 21 Fag, 9 3/4 Alen
dyb, fyr Under- og Overtømmer, murede
Vægge med brændte Sten, Straatag, til
Karlekammer, Stald, Foderhus og vogn
remise, med Loft overalt, takseret a Fag
40 rd. er
............... 840 rd
e. det nordre Hus, 20 Fag, 11 1/2 Alen
dyb, fyr Under- og Overtømmer, mure
de Vægge med brændte Sten, Straatag, til
Lade og Tærskelo, takseret a Fag 40 rd,
er
................. 800 rd
f. det vestre Hus, 22 Fag, 9 Alen dyb, fyr
Under- og Overtømmer, murede Vægge
med brændte Steen, Straatag, til Fæ,
Faar og Rullestue, takseret a Fag 30 rd,
er 660 rd, som Ejeren ikkuns forlangte
forsikret for
....... 440 rd
6. Et Hus vesten for Gaarden, 6 Fag, 8
1/4 Alen dyb, fyr Under- og Overtøm
mer, murede Vægge med brændte Steen,
Straatag, til Hug- og vognhus, takseret a
Fag 15 rd, er
.............. 90 rd
5390 rd

Nok var Ole Bering glad for at få sin
gård forsikret, men der skulle alligevel
være måde med »galskaben«. Forsik
ringspræmien afhang jo af forsikrings
summen, så lidt kunne der nu godt spa
res ved at sætte summen på stuehusets
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sidefløje og den vestre udbygning ned!
»Engelske vindver« - vinduer - må være
betegnelsen på smårudede vinduer med
træsprosser i modsætning til de dengang
almindeligt gængse, meget smårudede
blyindfattede vinduer. Formentlig er det
et af disse originale vinduer, der er beva
ret i hovedfløjens østgavl.
De oprindelige, smårudede vinduer
har været lidt bredere end de nuværende,
kan man se i murværket rundt omkring
vinduerne.
Hvor brede (dybe) de enkelte huse er
angives ganske nøje i alen (1 alen = ca.
66 cm). Længden angives i »fag«, hvil
ket er mere ubestemmeligt fra hus til
hus, men som regel svarer et fag til
afstanden mellem 2 loftsbjælker, d.v.s.,
at salen på Lærkenborg må være på 5
fag.
Ole Bering solgte i 1810 gården til
major, kammerjunker Jens Sehested,
hvis datter ejede Strandet.
Nu kom der mange hurtige skift, hvil
ket vel blandt andet skyldtes de dårlige
forhold for landbruget og de meget usta
bile økonomiske forhold, der i al almin
delighed herskede landet over. Danmark
gik simpelthen statsbankerot i 1813. I
1812 afhændede kammerjunker Sehe
sted gården til juristen Rasmus Jensen,
som året efter atter solgte den for 4000
rigsbankdaler til Peder Bonne, der imid
lertid døde 1814. Så kom gården på auk
tion, men blev købt af sønnen, Jens Jør
gen Bonne, der dog 1818 mageskiftede
Lærkenborg med Sophienlund i Hjerm
sogn. De byttede simpelthen lige over!
Sophienlunds tidligere ejer, Søren

Nielsen, havde imidlertid kun Lærken
borg i 4 år. Det var som sagt hårde tider
for landbruget, og Søren Nielsen måtte
låne penge af J.F. Pape, Store Ryde Møl
le. Efter gentagne rykkere og et møde på
Jordbro Mølle mellem parterne, måtte
Søren Nielsen i 1822 opgive Lærken
borg til J.Fr. Pape. Men Pape holdt heller
ikke længe på gården - i 1828 solgte han
den til enkefru Richter på Ørslev Klo
ster.

Atter »enkesæde«
Ved Elisabeth Richters køb af Lærken
borg løber det i tankerne, at gården der
med atter blev et slags »enkesæde«, som
Ørslev Klosters ejere kunne trække sig
tilbage til, når de overlod driften af her
regården til yngre kræfter. Akkurat som
Abelone og Jacob Lerche havde gjort, da
de solgte Ørslev Kloster til datteren
Regine og hendes mand, så solgte Elisa
beth Richter nu klostret til sin yngste
datter, Marie Anne Dorothea, og hendes
mand, justitsråd Hans Jørgen Ring de
Fønss, og flyttede til Lærkenborg.
Men den rare Elisabeth købte ikke blot
Lærkenborg for selv at have et sted at
trække sig tilbage til. Hun var mor og
ville gerne såvidt muligt dele sol og vind
lige mellem sine børn og følte desuden
også et varmt ansvar for sin næste - og
med dette køb klarede hun dagen og
vejen for flere end sig selv. På Lærken
borg fik en anden datter og svigersøn,
Anne Elisabeth og Chresten Josepsen
Møller et dejligt hjem tillige med famili
ens trofaste lille husjomfru.
Med Elisabeth Richter, hendes familie
og deres husjomfru befinder vi os plud

selig midt i nogle menneskers livshisto
rie, der har en duft som af Blichers
noveller over sig.
Elisabeth Richters historie
Elisabeth var født i 1765 på godset
Langholt i Vendsyssel og fik i dåben
navnene: Elisabeth Halchus de Hof
mann. Men da begge hendes forældre
døde, inden hun var 1 1/2 år, kom hun i
pleje hos sin farbror og tante på godset
Aabjerg ved Vedersø, hvor hun voksede
op sammen med en kusine.
I 1784, da Elisabeth var blevet en
attraktiv 19-årig ungmø, blev et af
nabogodserne, Voldbjerg i He sogn, købt
af kammerråd Mathias Peter Richter fra
Spøttrup - eller rettere, han mageskiftede
Voldbjerg med den gamle borg Spøttrup,
som han havde ejet i knap en halv snes
år. Voldbjerg og Aabjerg ligger i samme
herred ca. 25 km fra hinanden, og det
har åbenbart ikke varet ret længe, før
familierne på de to godser har gjort hin
andens bekendtskab.
Ligesom Mathias Richter var hurtig og
sikker til at bedømme forretningssager
og altid havde næse for en god handel,
havde han også et sikkert blik for skønne
kvinder, og hans romantiske gemyt satte
hurtigt hans hjerte i brand. Den 35-årige
kammerråd på Voldbjerg gjorde storm
kur til den ca. 15 år yngre frøken Elisa
beth på Aabjerg.
Kærligheden var gengældt, men Elisa
beths plejeforældre syntes vel, det var en
lidt hovedkuls forelskelse; de følte et
ansvar for niecen og var ikke helt indfor
stået med partiet. - Og så endte det da
med, at Mathias Richter i 1785 på god,
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Elisabeth Richter f. Halchus de Hofmann og kammerråd Mathias Peter Richter.
Fotos udlånt af Harald Kristensen, Hejlskov.

gammel romantisk og ridderlig vis en
nat bortførte sin Elisabeth fra hendes far
brors gods !
Det var formodentligt arrangeret såle
des, at de flygtende straks blev viet.
Familiekrøniken beretter ihvertfald, at
da farbroderens udsendte folk endelig
fandt dem og lod forespørge: »Er frøken
Halchus de Hofman tilstede?« lød sva
ret: »Nej, men fru Richter er at træffe!«
Nå, ægteskabet fik vist snart farbrode
rens velsignelse, og det gode familiefor
hold blev genoprettet, for da Richters i
1794 købte Ørslev Kloster og dermed fik
kaldsretten til Ørslevkloster kirke, vare
de det ikke længe, før Elisabeths kusine
Mette, som hun var vokset op sammen
med på Aabjerg, sad som præstefrue i
Hejlskov Præstegård i Ørslevkloster
sogn.
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Elisabeth og Mathias Richter fik 12-13
børn, nogle født på Voldbjerg og nogle
på Ørslev Kloster, men de blev ikke for
skånet for sorg: Seks af børnene døde
som små og to som unge.
Måske var det blandt andet sorgen
over de døde småbørn, der fik Elisabeth
til at yde en indsats for andres børn. Hun
påtog sig f.eks. at vaccinere alle Ørslev
kloster egnens børn mod kopper.

Kammerråden og Viborg Snapsting
Flere ting tyder på, at ægteparret Richter
besad både kærlighed og tolerance. Med
årene tog Mathias sig ganske vist mest
af det første, mens Elisabeth udviste en
meget stor portion af det sidste:
Se, i hine tider var det skik, at mange
af Jyllands godsejere mødtes til det
såkaldte Snapsting i Viborg. Ordet Snap-

sting menes at være afledt af Snabeshøj
ved Viborg, hvor landstinget blev holdt i
Middelalderen. I dag forbinder man
ordet med den populære betegnelse for
Folketingets restaurant på Christians
borg, men oprindeligt var Snapstinget
det første landstingsmøde i Viborg efter
nytår, - og her gik det ofte lysteligt til!
De fleste godsejere havde dengang en
»gård« d.v.s. et hus i Viborg, hvor de
kunne bo komfortabelt, når de besøgte
byen, og langt op i tiden er der gået frasagn om det stærke liv, disse herremænd
levede i snapstingsdagene. Der var vist
mange brud på moral og velanstændighed, ja, somme siger, at nogle formeligt
byttede koner!
Ifølge Elisabeth og Mathias Richters
efterkommere var man ikke i tvivl om, at
kammerråden næppe holdt sig tilbage i
snaptingsdagene, hvad den slags lystig
heder angik.
Da Elisabeth var omkring de tredive
og Mathias midt i fyrrerne, hændte det
således, at Mathias Richter under et
Viborg Snapsting atter blev stormende
forelsket, denne gang i en yndig, sytten
årig ung pige, Nicoline Brandt. Mathias
svor på stedet, at Nicoline skulle blive
hans. Som sagt, så gjort: Han tog hende
med hjem til Ørslev Kloster, hvor hun
blev installeret under titlen »husjomfru«!
Ingen ved, hvad Elisabeth tænkte eller
sagde, da Mathias dukkede op med
Nicoline. Det varede imidlertid ikke
længe, inden man fandt ud af, at Nicoli
ne ikke blot havde en husjomfrus under
ordnede plads, men levede side om side
med fru Elisabeth. Og ligesom fruen sta
dig fik børn, begyndte nu også husjom

fruen at få børn med Mathias. Nicoline
blev mor til en datter og en søn.
Befolkningen på egnen har vel tænkt
sit, men eftersom nogle af kongerne til
lod sig koner til både højre og venstre
hånd, og de som regel altid havde en
elskerinde eller to foruden deres ægte
mage, ja, så kunne sognets overhoved
måske også tillade sig det? Desuden
bemærkede man, at den tolerante fru Eli
sabeth tilsyneladende tog det med
ophøjet ro, og den blide, stilfærdige
Nicoline med sit indtagende væsen
vandt snart de fleste for sig.
Hos Elisabeths og Mathias’ efterkom
mere fortælles, at de to kvinder kom
godt ud af det med hinanden, hvilket
blev bekræftet for enhver, da deres fæl
les Mathias lukkede sine øjne på Ørslev
Kloster i året 1826. - Mange holdt vej
ret! Nu ville Elisabeth vel sætte Nicoline
på porten?
Men nej, Nicoline forblev, hvor hun
var! Agtet og elsket af alle - også af den
aldrende enkefrue.
Sorger og glæder
De to kvinder havde måske noget af
samme psyke og tolerance, og på det
tidspunkt i livet havde de efterhånden
også delt adskillige sorger og glæder og
fået megen fælles livsvisdom.
Måske havde Nicoline været familiens
største støtte i 1820, da Elisabeth og
Mathias Richter mistede sønnen, Hoick
Richter, som nytårsaftensdag under en
svanejagt gik gennem isen og druknede.
Denne 24-årige søn var meget afholdt og
havde været udset til at føre Ørslev Klo
ster videre.
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I jagtselskabet havde blandt andre
også deltaget Ørslev Klosters gartner,
Chresten Josephsen Møller. Gartneren
fik først tag i en anden jæger, der stod
nærmest ved ham og ligeledes var gået
igennem isen. Dernæst gjorde gartneren
et ihærdigt forsøg på at få fat i Richters
søn, hvilket desværre mislykkedes.
Sorgen var stor for alle - også for gart
neren, thi han og den unge godsejersøn
havde været virkelig gode venner. Efter
hånden som sorgen mildnedes, blev gart
ner Møller nu gode venner - ja, mere end
det - med en af kammerrådens døtre,
nemlig Anna Elisabeth Richter, der var 7
år ældre end ham.
Frøkenen gengældte hans kærlighed,
men temmelig utænkeligt var det jo i
hine dage, at herregårdens gartner kunne
få herremandens datter - det siges imid
lertid, at frøkenen ikke for ingenting var
sin fars datter. Hun ville ha’ ham, og hun
fik ham!
Anna Elisabeth og Chresten Josephsen
Møller (kaldt Anna og Christen Møller)
blev dog først gift i 1827, efter at hendes
far havde lukket sine øjne. Bruden må da
have været 34 og brudgommen 29 år.
Året efter blev Richters yngste datter,
Marie Anne Dorothea, gift med justits
råd Hans Jørgen Ring de Fønss, som var
adelig og måske havde færre problemer
med at få sin herregårdsfrøken?
Var det ved disse bryllupper, at Elisa
beth Richter begyndte at dele ud af sit
mægtige og prægtige stel af kostbart
porcelæn? Det var så stort, at hver af
hendes 4 døtre fik et mægtigt skab fyldt
dermed. Stellet hidrørte fra en køben
havnerrejse, som kammerråden havde

80

foretaget engang i begyndelsen af 1800tallet. Han havde altid haft økonomisk
sans, var efterhånden en velstående her
re, og vi ved jo, han kunne være let
antændelig i sin begejstring - så hvorfor
ikke købe hele partiet og glæde Elisa
beth dermed?
Det er skønt at have familie, men
måske kan 2 døtre og 2 svigersønner
under samme tag blive for meget af det
gode? I 1828 solgte Elisabeth Richter
ihvertfald Ørslev Kloster til sin yngste
datter og svigersønnen de Fønss og køb
te som ovenfor nævnt Lærkenborg.
Og så flyttede enkefruen herud sam
men med sin anden datter, dennes gart
nermand - og husjomfruen!
»... for som den kærlige, fint tænkende og
omsorgsfulde kvinde, Elisabeth Richter var,
tog hun Nicoline med til Lærkenborg for at
skærme hende mod stiklerier og snak, så at
de begge dér kunne tilbringe resten af deres
dage i fred og ro«

skrev et tipoldebarn af Elisabeth
Richter mange år senere. Elisabeth hav
de således både hus- og hjerterum til sin
mands elskerinde! På Lærkenborg ind
rettede enkefruen og husjomfruen sig
formentlig i den østlige sidefløj, hvor
der stadig findes en selvstændig lejlig
hed. Mens det nygifte par bosatte sig i
hovedlejligheden. Allerede et par år
efter, på den sidste dag i året 1832, til
skødede Elisabeth Richter gården til dat
teren og svigersønnen, Anna og Chre
sten J. Møller. Gården blev sat til 2700
rigsbankdaler plus datterens fædrene arv.
Kakkelovne var et meget vigtigt og
nødvendigt inventar, og de omtales
omhyggeligt i skødet:

På Lærkenborg kunne Elisabeth Richter og hendes mands elskerinde, husjomfru Nicoline
Brandt tilbringe resten af deres dage ifred og ro, skærmet for nysgerrige blikke. Foto udlånt af
Lis og Valdemar Hansen, Lærkenborg.

»Jeg Elisabeth, født de Hoffmann, Enke
efter afgangne Kammerraad Richter, gjør vit
terligt: at have solgt min ejende og iboende
Gaard, kaldet Lerkenborg, ligesom ogsaa de i
Gaarden værende 4 Jern vindovne: den i
Dagligstuen, den i Salen og 2de 2 Etager
Vindovne: de ved Salen værende Gjæstkamre; de sammesteds værende Bilæggere i sko
len, samt den i Grube værende Kobber Grubekjedel til min Svigersøn, Chresten Josephsen Møller.«

Eneste barn - og eneste barnebarn
I 1829 havde Anna og Chresten Møller
fået deres eneste barn, der i dåben fik
navnene Mathilde Hansine. Den lille
pige havde nok rigtig gode dage som
eneste barn i huset. Foruden forældrene
havde hun både mormor Elisabeth og

den elskelige Nicoline til at forsøde sin
tilværelse.
Og Elisabeth Richter og Nicoline nød
freden og roen på Lærkenborg, der lig
ger højt, lidt tilbagetrukket, omgivet af
bakker, en dejlig skov og en herlig have,
hvor de var skærmet for nyfigne blikke og folks hvisken i krogene.
Her boede de til deres dages ende,
husjomfruen lukkede sine øjne på Lær
kenborg i 1839 og den gamle kammerrådinde sov ind i 1843. Elisabeths børne
børn holdt uendelig meget af den kære
Nicoline Brandt. Noget tyder dog på, at
hun ikke overalt havde mødt samme for
ståelse. En dag, mens Mathilde endnu
kun var en halvstor pige, havde den sjæ
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leligt følsomme Nicoline taget en guld
ring af sin finger og stilfærdigt sat den
på pigens finger med ordene: »Døm
aldrig nogen«! Ordene brændte sig ind i
barnets sind, og mange år senere lod hun
ringen gå videre til sin datter med de
samme ord.
Den forhenværende gartner, Chresten
J. Møller, var født i 1798 som søn af
mølleren i Staarup Mølle. Ifølge familie
krøniken var Lærkenborg gammel og
forsømt, da han gik igang med den, men
».... ved utrættelig flid drev han den saaledes op, at «Spurven i Tranedans» efterhånden

På det store gravsted ved Ørslevkloster kirke,
hvor de sidste ejere af herregården hviler, er
mindestenene over herremændene Richter og
Fønss forlængst forsvundet. Derimod er ste
nen over den tidligere herregårdsgartner, der
fik sin frøken Richter bevaret! Foto: Torben
Vinge, Stoholm.
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tiltvang sig den Agtelse, som han i saa fuldt
Maal fortjente, lige så meget af den fornem
me Svoger på Ørslev Kloster som af Egnens
Folk.«

siger familieberetningen. Men mon
ikke, der er lidt familie-romantik i den,
for de solide bygninger kunne vel ikke
siges at være så gamle på det tidspunkt.
Derimod kan det nok passe, at selve
landbrugsdriften var forsømt efter de
mange ejerskift.
Hans kone, Anna, var selv på sine
gamle dage en stadselig og køn dame.
Hun kunne til tider udtale sin mening
djærvt og fyndigt, men havde ord for at
være et gavmildt og godt menneske mod
alle og enhver. Det fortælles således, at
da det kneb for sognepræsten at få øko
nomien til at hænge sammen, og hans
daglige klædedragt som følge deraf hel
ler ikke mere kunne hænge sammen, lod
Anna Møller sy en ny til ham og gav
ham den med ordene: »De Præst, kan
virkelig ikke gå og se sådan ud, her har
De en ny Dragt - slid den med Helsen!«
Præsten er sandsynligvis P.C. Petersen,
der var præst i Ørslevkloster sogn fra
1825-47 og har fået tilnavnet »Den tar
velige præst« - måske ikke helt uden
grund!
Som 19-årig blev datteren på Lærken
borg, Mathilde Hansine Møller, gift med
den 36-årige Nicolai Christian Hansen,
der var købmand i Hobro. Parret fik i
1849 deres eneste barn, en pige, der efter
tidens skik blev opkaldt efter alle kun
stens regler, idet hun fik navnene: Anna
Elisabeth Christine Holcka Hansen men blev ligesom sin mormor kun kaldt
Anna.

Købmand Hansen døde dog allerede i
1866, og så rejste Mathilde og hendes nu
syttenårige datter hjem til Lærkenborg,
hvor bedsteforældrene tog imod deres
eneste barn og eneste barnebarn med
åbne arme.

Kunstmaleren
I 1874 kunne de gamle bedsteforældre,
Anna og Chresten Møller, sammen med
mor Mathilde holde bryllup for deres eet
og alt, den nu 25-årige Anna, der blev
viet i Ørslevkloster kirke til den 6 år
ældre - allerede anerkendte - kunstmaler
Harald Foss. Var det mon ved den lejlig
hed, at Mathilde videregav Nicoline
Brandts guldring til sin datter?
Man kan nok fundere lidt over, hvor
og hvordan den unge Anna havde truffet
sin kunstmaler - og hvor kom sådan en
fyr mon fra?
Harald Foss kom fra Fredericia, født i
1843. Som ung knøs var han kommet i
apotekerlære i Skanderborg, men i 1861
rejste han til København for at uddanne
sig til kunstner. Han kom ind på Vilhelm
Kyhns atelier og samtidig gik han på
kunstakademiet i årene 1863-69. Allere
de i 1865 havde han fået antaget nogle
malerier til udstilling på Charlottenborg,
og i 1870-71 boede og arbejdede han
hos kunstmaleren P.C. Skovgaard (far til
Joachim Skovgaard, der senere udsmyk
kede Viborg Domkirke).
Harald Foss havde hele sit liv en dyb
og uudslukkelig kærlighed til Jylland,
jydsk natur og Blichers skønne digtning,
og han fortæller i sine erindringer, at han
og hans læremester, kunstmaleren Vil
helm Kyhn, blandt andet i sommeren

1869 mødtes i egnene ved Hald Sø og
Dollerup for at gå ud og male moser og
hedelandskaber. Foss skriver betaget om
sit første møde med den store Alhede i
en forrygende efterårsstorm:
»-der laa altsaa den umaadelige, violet
brune Ørken, om hvilken Blicher vel har sun
get og tryllet mig, men som jeg aldrig før
havde set. Med Fornemmelsen af »Graad i
Halsen« stod jeg der - ene, ganske ene, saa
jeg næsten ræddedes. Kun hist og her brødes
Fladen af en Gravhøj - jeg havde ventet at se
mange. Lig det umaadelige Hav, der i Syns
kredsen favner Luften, laa Sletten, medens
kun en enkelt Hytte langt, langt borte ved sin
hvirvlende Røgsky viste, at også hertil søgte
Mennesket, rigtignok skilt ved store Afstan
de fra nærmeste Nabo. Stormen, der piskede
den høje Lyng, førte ustandseligt lave Skylag
af en blygraa Farve med sig, der bidrog til at
lufttone Sletten......... «

Efter en malerturné til Skaane skriver
Harald Foss videre:
».... så tog jeg atter tilbage til mit kære Jyl
land, hvis rige og maleriske Egne dog fængs
lede mig mest og hvis kulturelle Forhold stod
højt. Efter at min Kjæreste og Svigermoder
havde taget fast Ophold paa Bedstefaderens
Ejendom, Lerkenborg ved Skive, opholdt jeg
mig tit - især Foraar og Efteraar - der, hvor
der var nok for mig at male. Gaarden ligger
smukt paa en Halvø i Limfjorden, der beher
sker Landskabet, hvor man færdes. Ogsaa
paa Nabogaarden, Ørslev Kloster, en gammel
Klosterbygning, hvis Ejer var i Slægt med
min Kjæreste, boede og malede jeg ofte.... «

Så går Harald Foss over til at berette:
»Om en af de tidligere Ejere af denne
Gaard, min Kjærestes Oldefader, Kammerraad Richter berettes.......«

Og det er just fra hans beretning, vi
har en del af nærværende historie.
I 1867 var Harald Foss blevet forlovet
med sin kære Anna, købmandsdatteren
fra Hobro. Men da hendes far var død
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året før, flyttede hun og hendes mor som
nævnt til Lærkenborg, hvis maleriske
omgivelser har givet ham rig inspiration
til at male.
I 1865 havde han jo fået sine første
malerier antaget på Charlottenborg - der
for gik en forlovelse vel an, men ægte
skab måtte vente, til han var mere vel
funderet og i stand til at forsørge en
familie. På Lærkenborg overlod mode
ren og de gamle bedsteforældre ikke
sådan lige uden videre deres øjesten til
en ung mand - og så tilmed en kunstma
ler!
Men kunstmaleren lå nu aldrig på den
lade side. Fra 1865 til 1922 udstillede
han hvert år på Charlottenborg med i alt
270 malerier. Der udover udstillede han
også andre steder og modtog adskillige
udmærkelser og medaljer. Fra 1890
videreførte han Kyhns malerskole og
blev i 1901 udnævnt til professor.
Harald Foss fortæller om, hvordan han
i den lange forlovelsestid - næsten på
bibelsk manér ventede han på sin elske
de i 7 år - begyndte at samle sig bohave
til deres kommende hjem. Det skulle
helst ikke være for dyrt for den unge
maler. På en malerturné i Vendsyssel
købte han da nogle gamle, prægtige
renaissancemøbler, som han havde fun
det rundt om på gårdene, satte dem i
stand og fik efterhånden samlet møbler
til nogle rum.
Og så skriver han:
»Da jeg altsaa var kommen saa vidt og forre
sten havde naaet det hellige Syvtal som
Fæstemand, og 31-aars alderen, og stod med
et nogenlunde godt Navn, mente jeg, Tids
punktet var kommet, da jeg kunde føre min
lille Brud hjem til mit eget. Bryllupsdagen
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blev fastsat til den 15. December 1874, og
jeg tog i al Stilhed afsted - kun mine Gamle
vidste, hvad der forestod.«

Harald Foss" forældre var på det tids
punkt flyttet til København, hvor faderen
var blevet billedskærer. Da han nu tog
afsked med dem for at begive sig til sit
bryllup, viste hans far tegn på ængstelse.
Han havde nemlig i mange tilfælde en
sjette sans og forudså et eller andet ilde
varslende for sønnens fremtid.
Sønnens tog blev da også afsporet ved
Langaa, fordi det kørte sammen med et
modgående tog, Der skete ham dog intet.
Da han var på vej fra Lærkenborg til
vielsen i Ørslevkloster kirke, løb hestene
løbsk, men brudgommen slap med
skrækken - så også det endte godt. Da de
nygifte efter bryllupsfestlighederne skul
le rejse til København, overnattede de
hos venner i Viborg. Tidligt næste mor
gen ville Harald Foss gå fra deres lofts
værelse og nedenunder, men tog i vinter
mørket fejl af dørene og var nær styrtet
ned af en stejl trappe uden afsats. Han
undgik dog for tredie gang sin skæbne.
Vel ankommet til hovedstaden bosatte
det unge brudepar, Harald og hans blide,
elskede Anna sig på Frederiksberg. Her
fik de sig snart indrettet pænt og hygge
ligt - godt hjulpet på vej af malerens
sans for smukke gamle møbler - og por
celæn havde de nok af! Anna Foss fik
det store stel, som hendes mormor i sin
tid havde fået som sin fjerdedel af kammerrådens mægtige københavnerindkøb.
Den gamle gartner
Men på Lærkenborg blev der så under
ligt stille, da hjemmets solstråle var rejst

bort med sin kunstmaler. De tre, der blev
tilbage: mor Mathilde og de gamle bed
steforældre ønskede naturligvis deres
»lille pige« og hendes mand alt det bed
ste i denne verden - men hun efterlod
unægteligt et stort tomrum - og bedste
mor Anna skrantede!
Selvom den forhenværende herre
gårdsgartner var 7 år yngre end sin kone,
kunne han vel også mærke, at han efter
hånden ikke mere var nogen årsunge.
Tanken om at sælge var nærliggende.

Her følger så et lille - noget uforklar
ligt - intermezzo i Lærkenborgs historie.
En 23-årig ung mand, Poul Kastrup fra
Kastrupgaard, Testrup sogn, Rinds Her
red, købte gården få dage før jul 1874

for 24.000 rigsdaler. Den unge mand
havde måske gabt over mere, end han
kunne klare, for hans fader måtte under
skrive som »kurator« for ham, og gården
blev i 1875 videresolgt til Otto Emil
Lund for 52.000 kroner.
For os i dag er det pudsigste ved den
handel, at vi her bliver vidne til, at den
danske mønteenhed forandres fra rigsda
ler til kroner. Det skete nemlig i 1875,
og omregningskursen blev sat til 1 daler
= 2 kroner. Det ser således ud til, at
Kastrup måske kan have tjent noget på
handelen. Vi kender dog ikke hans
udgifter i forbindelse dermed.

Ret kort efter Lunds overtagelse af
Lærkenborg døde bedstemor Anna,

Kunstmaler, profes
sor Harald Foss
(1843-1922)
med
sine og Annas børn.
Billedet må være
taget et par år efter
Annas død i 1881,
idet sønnen Gunnar
blev født i 1877 og
formodentlig er 5-6
år på billedet. Foto:
Det Kgl. Bibliotek.
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kammerråd Richters engang så ranke og
handlekraftige datter. Hun blev 84 år og
blev som en datter fra Ørslev Kloster
begravet i herregårdens familiegravsted
ved kirkens nordmur.
Men Chresten Møller havde ved salget
af Lærkenborg fået oprettet en aftægts
kontrakt, så han kunne blive boende og
få forskellige aftægtsydelser, hvilket alt i
alt blev ansat til en værdi af 500 rigsda
ler. Han (og datteren Mathilde) fik øst
fløjen plus det tilstødende gæsteværelse
overladt som bolig og fik desuden ret til
en del af tørvehuset og andre faciliteter.
Gæsteværelset, som han fik råderet
over, må være den sydøstre hjørnestue,
og det var sikkert med henblik på fortsat
at have god plads til at huse den unge
familie fra København. Den »gamle
gartner« i Chresten Møller fornægtede
sig heller ikke: Han sikrede sig et godt
stykke havejord foran østfløjen, så han
kunne gå og pusle med blomster, grønsa
ger og hvad, der ellers faldt ham ind.
Som Harald Foss fortalte i sine oven
for citerede erindringer, kom han og
Anna som regel til Lærkenborg et par
gange om året - allerhelst forår og efter
år - hvor han fandt masser af motiver
både på Lærkenborg og på Ørslev Klo
ster, hvis ejere jo var hans kones slægt
ninge, hos hvem han også ofte boede og
malede.
Kunstmaleren befandt sig egentlig
bedst i Jylland, som han kaldte sit ånde
lige hjem, og i hvis landskaber, han
fandt sin største inspiration. Som Steen
Steensen Blicher kaldes hedens digter,
blev Harald Foss ofte kaldt hedens
maler. Desuden må man formode, at en
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del af hans malerier, der findes rundt om
på kunstmuseer og i private hjem også
viser, hvordan det nordlige Fjends så ud
for 100 år siden.
Og storken fandt vej til den lille kunst
nerfamilie på Frederiksberg. To børn
blev det til: en pige og en dreng, hvoraf
sidstnævnte, Gunnar, blev født i 1877.
Kunstnerhjemmet var samlingssted for
mange af de malere, der senere blev
berømte, og der blev desuden dyrket
megen musik i hjemmet. Harald Foss
oprettede blandt andet et sangkor.
Graven med guldringen
Men lykken varede så kort. Anna Foss
var svagelig, og den sidste dag i maj
1881 døde hun kun 32 år gammel. Hvor
smerteligt må dette sorgens budskab
ikke også have været at modtage for
hendes mor, Mathilde, og hendes gamle
bedstefar, Chresten Møller, på Lærken
borg.
Anna Foss' båre blev hjemført og ned
sat i familiegravstedet på Ørslevkloster
kirkegård, hvor man stadig kan se hen
des gravsten.
Chresten J. Møller blev 92 år. Han var
ifølge barnebarnet, Gunnar Foss, en frisk
gammel mand, der startede sin dag med
et blødkogt æg, kaffe, to ansjoser og en
stor snaps - og sluttede den med en
ordentlig tevandsknægt (te med rom
eller cognak). Han døde i 1889, og her
efter havde Mathilde ikke flere familie
medlemmer tilbage på Lærkenborg. Svi
gersønnen Harald Foss og de 2 børne
børn boede jo på Frederiksberg, og det
ser ud til, at hun flyttede over til dem.
Mathilde døde i 1912, formentlig på Fre

deriksberg, men blev begravet i Hobro,
hvor hendes mand, købmand Hansen,
var stedt til hvile 46 år tidligere.
Harald og Anna Foss’ søn, ovennævn
te Gunnar begyndte at studere teologi,
men var i sin fritid fuldstændig opslugt
af musik. Han beherskede flere instru
menter, og tilsidst var han klar over, at
han blev nødt til at vælge mellem sine
hovedinteresser. Halvt færdig i det teolo
giske studium afbrød han og blev profes
sionel musiker med orgel som hovedin
strument. Han blev koncertorganist,
komponist og fra 1902 til 1945 var han
desuden en højt skattet domorganist i
Viborg. Han døde i 1954.
Det er fra mormor Mathildes hygge
stunder med barnebarnet, Gunnar, vi har
den sidste del af historien om den gamle
kammerrådinde Elisabeth Richter og om
husjomfruen, Nicoline Brandt, hendes
guldring og hendes visdomsord til
Mathilde.
Gunnar Foss slutter sin familiehisto
rie:
»Nu har i mange Aar Nicoline Brandts lille
Guldring ligget dybt gemt i Jordens Skød.
Mormor gav den videre til sit eneste Barn,
min Mor, og da hun døde, kun lige fyldt 32
år og blev jordfæstet på den gamle Klosterkirkegaard, fulgte den med hende i graven.«

Tilfældet har villet, at de to ældste
mindesten, der er bevaret på det store
gravsted for Ørslev Klosters sidste her
regårdsslægt, netop hører til den gren af
familien, der kom til Lærkenborg.
Ved første blik på gravstedet er det de
mange sten med godsej ema vnene Fønss,
Herskind og Grotrian, der fanger blikket,
men helt til venstre kan man se den fæl-

»Nu har i mange år Nicoline Brandts lille
Guldring ligget dybt gemt i Jordens Skød,
Mormor gav den videre til sit eneste Barn,
min Mor, og da hun døde, kun lige fyldt 32 år
fulgte den med hende i graven«, skrev Gun
nar Foss. Mindestenen over hans mor står
nær ved våbenhuset til Ørslevkloster kirke.
Foto: Torben Vinge, Stoholm.

les sten for kammerrådens datter, Anna
E. Møller, f. Richter, 1791-1875 og hen
des mand, Chresten J. Møller, 17981889, møllersønnen fra Staarup, der blev
herregårdsgartner, fik herremandens dat
ter og - ihvertfald en del af »riget«.
Helt til højre, ind mod kirkens våben
hus står mindestenen over det gamle
ægtepars eneste barnebarn, kunstmale
rens hustru: Anna E.C.H. Foss, 18491881.

Forpagter Lund
Men vi skal tilbage til Lærkenborg, og
fra kirken går vi naturligvis ad den gam-
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le, direkte vej. Turen går over marker,
forbi Tegls-Tu’en, langs skov og diger
med gamle krogede egetræer og giver de
dejligste naturoplevelser undervejs.
Som ovenfor nævnt skilte den unge
Poul Kastrup sig hurtigt af med Lærken
borg igen - måske fordi der meget belej
ligt viste sig en stærkt interesseret køber:
Otto Emil Lund, der fra 1859 havde
været forpagter af Ørslev Kloster.
I mange år havde ejerne af Ørslev
Kloster og Lærkenborg jo været nært
beslægtet: Fruerne var begge døtre af
den gamle kammerråd Richter. Fruen på
Klostret var imidlertid allerede blevet
enke i 1859, da hendes mand, godsejer
Hans Jørgen Ring de Fønss, døde. Deres
søn, Frederik Fønss, var svagelig, så
enkefru Fønss beholdt selv godset, men
forpagtede jorden ud til ovennævnte
Lund.
I 1874 døde så enkefru Fønss og på
grund af den svagelige søn, kom nu een
af Fønss døtre, Elise, sammen med sin
mand, Anders Herskind, hjem til Ørslev
Kloster. Anders Herskind var egentlig
apoteker af uddannelse, og havde i en
længere årrække drevet »Apotekergaarden« i Kettrup i Han Herred, Nordjyl
land. Her havde Herskind haft både apo
tek og landbrug, og da han var meget
interesseret i landbrugsdrift, ønskede
han selv at drive Ørslev Kloster.
På Ørslev Kloster var der altså ikke
mere brug for forpagter Lund, som der
for købte Lærkenborg. Som nævnt flyt
tede den tidligere ejer, Christen Møller
og hans datter Mathilde da over i øst
fløjen - og så blev der ellers liv i hoved
fløjens stuer igen!
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Otto Emil Lund var født på hoved
gården Snertingegaard i Præstø Amt,
som hans far ejede. Otto Lunds kone,
Pauline Olivia Lund, stammede fra Ryde
Mølle i Ringkøbing Amt, som hendes
far, Niels Farsøe, ejede. Det er imidlertid
mere spændende at opdage, at Pauline
Lunds mor hed Lovise Wilhelmine
Bering og var født på Lundgaard i Gammelstrup sogn som datter af Ole Bering.
- Det er nemlig selvsamme Ole Bering,
der overtog Lærkenborg i 1803, efter at
hans mor og bror var død med et par
måneders mellemrum. Pauline Lund
vendte så at sige hjem til sin bedstefars
og oldemors gård.
I det hele taget kan det konstateres, at
mange af de familier, der sad på - eller
handlede med - mange af de større gårde
»hang sammen som ærtehalm«, for både
Sehested og J.Fr. Pape, der havde Lær
kenborg en kortere overgang først i
1800-tallet, havde også på skift Store
Ryde Mølle.
Ved at studere en folketællingsliste fra
1880 får vi en del oplysninger om bebo
erne på Lærkenborg og et lille billede af,
hvilket liv, der nu udspillede sig der:
Ejeren, Otto Lund, var da 42 år og
hans kone, Pauline, var 39 år. De havde
på det tidspunkt 7 børn i alderen 1 -13 år.
Til børnenes opdragelse og undervis
ning var der indforskrevet en lærerinde
fra København, som hed Arnak Frede
rikke Vilhelmine Myhre.
Lærerindens alder er angivet til 16 år,
så enten har hun haft sin sag for - eller
også har det været nogle artige børn!
Til den mindste pode var der ansat en
amme. Fru Lund var måske ikke leve

ringsdygtig? - eller ville, som moden
bød: »ikke have sin figur ødelagt«!
Af landbrugsmedhjælpere var der en
avlskarl, en arbejdskarl, en røgter, og to
14-15 års drenge. Til nytte- og prydha
ven var der en gartner. Til hjælp i hus
holdningen: en kokkepige, en bryggers
pige, en tjenestepige - og ammen, der
vel i al almindelig skulle tage sig af de
mindre børn.
Familien Lund plus tjenestefolk ud
gjorde i alt 20 personer, dertil kom den
forrige ejer og hans datter. I 1880 boede
der således 22 mennesker fast på Lær
kenborg.
Et par af karlene var født i sognet,
men ellers stammede folkene fra andre
sogne: Søby, Højslev, Smollerup, Sevel,
Viborg og Hjerk.
Der har sandelig ikke manglet liv på
gården. Hverken til hverdag, til fest eller
i ferierne. I sidstnævnte fik Mathilde
Hansen og hendes far, Christen Møller, i
østfløjen jo indtil 1891 regelmæssige
besøg af kunstmalerfamilien fra Køben
havn, der efterhånden også omfattede de
to Foss-børn.
Pouline og Otto Lund tog imidlertid
praktisk på tingene: Salen blev inddraget
til regulær sovesal. Her blev alle børne
ne installeret, velsagtens sammen med
ammen og måske et par af de andre tje
nestepiger. Her var jo rigelig plads til de
mange senge, og i tilgift kunne de mest
morgenduelige i den lyse tid ligge nok
så mageligt og nyde synet af de smukke
loftsmalerier, som denne sal er udstyret
med - eller blev de fire felter først malet
senere? - Måske da børnene var fra
hånden, og salen atter skulle tjene sit

oprindelige formål: Som festsal ved
familiebegivenheder.
Lærkenborgs nuværende beboere har i
fordums dage af gamle mennesker fået
fortalt, at et »familiemedlem af huset,
der var rigtig kunstmaler, havde udført
malerierne og vistnok i anledning af et
sølvbryllup«. - Kan kunstneren næsten
være andre end Harald Foss? Hvis
anledningen har været et sølvbryllup, må
det vel have været Lunds, som i den
anledning har ønsket salen sat smukt i
stand, og Harald Foss har sikkert gerne
opfyldt ønsket som tak for husly i gæste
værelset.
Under alle omstændigheder kan det
ikke være en hvem-som-helst, der har
malet de 4 motiver på loftet i Lærken
borgs sal. Selvom malerierne må være
over 100 år gamle, er de forunderligt fri
ske og lyse i farverne.
Motiverne er: valmuer, vindrueranker,
syrener og æblegrene med frugter. Et
femte felt, det midterste, er i dag malet
over med noget andet, men havde oprin
deligt et rosenmotiv. Felterne viser såle
des vækster fra forår til efterår. Der er en
enkel lethed over dem, så man forestiller
sig, at kunstneren har været inspireret
direkte fra naturen. Ikke mindst valmu
erne er yndefuldt lette, som de kun ople
ves på grøftekanten eller marken. - Og
solen må have skinnet overmåde skønt,
den dag syrenen blev malet: En lille fugl
har sat sig til hvile på grenen, og en
guldsmed svirrer i luften. Mon æblegre
nen med sine frugter og vindrueklaserne
er en fastholdelse af den forhenværende
herregårdsgartner Chresten Møllers egne
frembringelser?
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Salens loftsfelt med valmuer og grønt, ynde
fuldt og let, som går der en brise igennem
dem. Foto: Torben Vinge, Stoholm.

Syrenerne med den lille fugl siddende på en
stilk og guldsmeden i luften. Foto: Torben
Vinge, Stoholm.

Selv uden farver virker druerne indbydende,
de var i datiden ikke hvermands frugt.
Foto: Torben Vinge, Stoholm.

Mon æblerne er den gamle gartners egne
frembringelser? Foto: Torben Vinge, Sto
holm.
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Ingen signatur røber, hvem kunstneren
var, men indtil andet er bevist, må den
mest sandsynlige være: Harald Foss,
»husets« svigersøn, der holdt så meget
af Lærkenborg og dens omgivelser.
Hos proprietær Lunds blev der ført en
del selskabelighed. Pauline og Otto
Lund var blandt andet svoger og sviger
inde til ejerparret Bering på Strandet, og
fra Lunds søn, Alfred, ved vi, at de kom
sammen med de skiftende præster i Hejlskov Præstegård, blandt andet pastor
Buhl. Børnene legede sammen, og det
førte til et livslangt venskab mellem
Alfred Lund og en af Buhis sønner, der
som voksne begge kom til at bo på Sjæl
land i nærheden af hinanden.

Fra gammel tid er Lærkenborg blevet
regnet for at høre til Hejlskov, sådan står
den også opført på folketællingslisten fra
1880. Indtil for ganske få år siden var
der da også en udmærket vej fra gården
til Hejlskov by.
Otto Lund døde i 1894, men hans
enke, Pouline Lund, beholdt gården ind
til 1897. I mange hjem i sognet hænger
en tegning af Ørslevkloster kirke fra
1944, hvor man tydeligt kan se, at der på
den vestre side af pladsen foran våben
huset var et gravsted med et højt, karak
teristisk smedejernsgitter omkring. Det
var Otto Lunds gravsted. Men nu er både
gitter og gravsten forlængst borte. Pouli
ne Lund fik på sine gamle dage ophold

Udsnit af tegning fra 1944 af Ørslevkloster kirke, hvor man endnu kan se det høje smedejerns
gitter omkring Otto Lunds gravsted. Tegning: H. Fjellerad.
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hos en datter på Århus-egnen og blev
begravet der.
I 1897 blev Lærkenborg købt af
Rasmus Jørgensen. Han gav 41.000 kr.,
hvoraf de 7.500 kr. var for medfølgende
løsøre. Jørgensen kom fra Sdr. Vinge,
der er annekssogn til Langaa. Han omta
les skiftevis som mejeribestyrer Jør
gensen og proprietær Jørgensen, og for
modentlig havde han været mejeribesty
rer i Sdr. Vinge, for det var ikke Hald
Mejeri, han bestyrede. En af døtrene fra
Hald Mølle husker, at hun som barn af
og til så, når ægteparret Jørgensen kom
kørende standsmæssigt forbi møllen i
deres fine hestevogn af landauer-typen.
De havde ord for at være venlige menne
sker.
Rasmus Jørgensen havde et par døtre
og sønnen, Karl. Karl blev forelsket i
skomagerens kønne datter, Thora. Thoras hjem var »Det gamle Posthus«, det
lille, lave hus, der ligger et par husnumre
før Lærkenborgvej. Her havde hendes
far, Martinus Pedersen, skomagerværk
sted, mens hendes mor, Ingeborg, havde
brevsamlingssted. Det unge par blev gift
og efter at have fået et par børn, emigre
rede de til Amerika.
I 1915 solgte proprietær Jørgensen
Lærkenborg og flyttede til Set. Mogensgade i Viborg. Jørgensen, der var en
temmelig lille, men til gengæld meget
trivelig person, kom af og til ud til de
nye ejere for at se til sit gamle hjem.

Karen og Jens Vrou
De nye ejere, Karen og Jens Jensen
Vrou, var begge to fra egnen. Karens
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Mejeribestyrer, proprietær Jørgensen med
frue og datteren, Thyra, formodentlig
omkring århundredskiftet. Foto: Mogens
Haugaards samling, Skive byhistoriske Arkiv.

ungpigenavn var Lynderup, og hun var
født i Svenstrup. Jens var født i Bøstrup
som den midterste af Cecilie Kirstine og
Niels Vrous børneflok på fem.
Karen og Jens havde først en gård i
Degnsgaard, men fik lyst til at prøve
kræfter med noget større. Gården i
Degnsgård blev solgt, og de boede til
leje i Hald et halvt års tiden, mens de
ventede på, at noget skulle vise sig - og
så blev Lærkenborg til salg. De tre æld
ste af deres døtre blev født i Degnsgård:
Lilly, Vita og Thilde (Mathilde), De to
yngste døtre: Dinne (Kirstine) og Lis
(Elise) kom først til, efter familien var
flyttet til Lærkenborg.
Allerede året efter overtagelsen af
gården opførte Jens Vrou en helt ny lade

Lærkenborgs stuehus set fra haven ca. 1915-20 - et af de ældste fotos af gården. Foto udlånt af
Lis og Valdemar Hansen, Lærkenborg.

med mølle på taget, og i 1924 blev der
bygget en ny kostald.
På det tidspunkt var mekaniseringen af
landbruget gået igang. De færreste brug
te le til at høste med, de fleste var gået
over til en hestetrukken slåmaskine.
Maskinen havde en såkaldt »aflægger
en mekanisme der aflagde et passende
bundt til et neg, der dog måtte bindes om
med håndkraft. Det sidste nye omkring
den tid var imidlertid en hestetrukken
selvbinder, som man hurtigt fik anskaffet
på Lærkenborg.
Når selvbinderen »spyttede« negene
ud, var de bundet, hvilket var et stort
fremskridt, men til næsten alt andet skul
le der stadig bruges mange menneskeog hestekræfter på gården, så der var

som regel 3, sommetider 4 faste karle.
Til selvbinderen skulle der bruges 3
heste, og man måtte naturligvis have
skifteheste, så der var altid 8 arbejdshe
ste, en del plage (ungheste) samt nogle
føl på gården.
Jens Vrou holdt meget af sine heste og
var omsorgsfuld for dem, de var jo også
helt uundværlige i det daglige arbejde.
Selv havde han ord for at være uhyre
arbejdsom og beskeden, men netop hvad
heste angik, tillod han sig den fornøjelse
at have et par smukke, hvide køreheste
til at spænde for jumpen eller en såkaldt
pony-vogn, når man skulle til kirke, til
staden eller på familiebesøg.
En pony-vogn var en let, åben vogn
med polstrede sæder overfor hinanden.
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Karen Vrou i Lærkenborgs have ca. 1925 med døtrene Lilly, Vita, Thi Ide, Dinne og den lille
Lis. Foto udlånt af Lis og Valdemar Hansen, Lærkenborg.

Jens Vrou i 1942 med sine 6 heste og 4 føl - året før havde der endda været 5 føl! Foto udlånt
af Lis og Valdemar Hansen, Lærkenborg.
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Høstbillede fra Lærkenborg engang i 1940’erne. Jens Vrou står i forgrunden til højre. Foto
udlån t af Lis og Valdemar Hansen, Lærkenborg.

Hestene kunne styres fra det bageste
sæde eller fra et lille kuskesæde, der
kunne sættes på foran.
Til husholdningen var der dengang 1-2
piger, og mens børnene var små desuden
en barnepige. Der skulle laves mad til
mindst 12-15 mennesker dagligt og
vaskes såvel klatvask som storvask om
lige så mange. Til storvasken blev der
fyret op under gruekedlen, hvis kobber
indsats i dag står til pryd i salen, men
sikkert kunne fortælle mange historier
om alle dem, der har svedt over tidligere
tiders besværlige storvask. Der skulle
bages, syltes og slagtes, kødet skulle for
arbejdes og noget lægges i saltlage i kar
rene nede i kælderen, for man var natur
ligvis selvforsynende med snart sagt alt også med mejeriprodukter fra gårdens
eget hjemme-mejeri.

Men der var også tid til glæde og fest.
Een af Karen og Jens Vrous unge piger
var hos dem i adskillige år. Hun kom
allerede til familien, mens den boede i
Degnsgaard, flyttede med til Hald og var
også en del år på Lærkenborg. Dengang
var det ofte skik, at havde man haft en
ung pige i adskillige år og været tilfreds
med hende, så holdt man hendes bryllup,
hvis hun fandt sig en ægtemand. Første
gang Karen og Jens Vrou tog salen på
Lærkenborg i brug til fest var vistnok
ved denne unge piges bryllup.
En sommer i slutningen af 1930’erne
blev haven benyttet til friluftsspil. Det
var en ungdomsforening, der havde fået
den lyse idé, at med adgang fra havestu
en var terrassen en glimrende scene,
mens tilskuerne havde masser af plads
og oversyn fra græsplænen.
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I tilgift til skuespillet fik de tilstede
værende en stemningsfuld oplevelse ved
at være i den dejlige have en sommeraf
ten. Mod øst afgrænses haven af en lang
række meget gamle kastanjetræer, hvis
vældige kroner og snoede stammer
kaster en egen fortryllelse over sceneriet.
I det kuperede terræn går haven på en
naturlig og spændende måde over i sko
ven, hvor en sti snor sig rundt om en
sænkning, op igennem skoven og ud på
en højtliggende mark med en storslået
udsigt over Nordfjends og Limfjorden.
Det hændte også, at Venstres Ungdom
holdt sommermøde i haven engang først
i 1940’erne. Lærkenborg lå så tilpas af
sides, at man trods diverse forbud under
krigen kunne slå sig lidt løs her. Efter
mødet og den obligatoriske erstatnings
kaffe gik dansen lystigt på en græsmark
til harmonikaens toner. Ud på aftenen
gik deltagerne gennem haven, op ad
skovstien og ud på en mark, hvor man
samledes på en lynghøj og lod nogle af
de skønneste danske aftensange lyde ud
over det stille landskab. I deltagernes
erindring står den sommeraften med
havens, skovens, ja, hele naturens forun
derlige trylleri som en særlig lys ople
velse på baggrund af disse års ellers
mørke tid.
Når man står i haven, kan man næppe
undgå at falde lidt i staver over de man
ge, gamle træer, der er i Lærkenborgs
omgivelser. Øst for prydhaven står som
nævnt rækken af de store kastanjetræer,
imellem dem og en række mindst lige så
store og gamle elmetræer længere mod
vest havde Karen og Jens Vrou køkkenog frugthave. Her plantede de mange
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frugttræer, men måske var det en genop
retning og nyplantning af det stykke
havejord, som een af de forrige ejere,
Chresten J. Møller, sikrede sig brugen
af, da han efter salget i 1874 flyttede ind
i østfløjen?
Efterhånden fløj Karen og Jens Vrous
fire ældste døtre fra reden, men Lis, den
yngste, var endnu hjemme. På nabogår
den, Ravnkildegaard, havde hendes fæt
ter under et ophold på Askov Højskole
fået overtalt et par kammerater til at tage
med hjem og prøve kræfter med arbejdet
som karl i Nordfjends. Den ene af de
unge mænd var Valdemar Hansen fra Nr.
Felding.
Lis og Valdemar Hansen
Lis og Valdemar Hansen blev gift en
forårsdag i 1943 og flyttede ind i øst
fløjen. I 1947 overtog de gården, og man
byttede lejligheder: I sydfløjen fik Lis og
Valdemar Hansen nu god plads, og bør
neflokken kom efterhånden til at omfatte
Karen, Jens og Ane Sofie. Børnene til
bragte dog mange stunder i østfløjen til
glæde for alle parter - ikke mindst for
bedsteforældrene. Til gengæld samledes
man allesammen, børn, unge, ældre og
medarbejdere - som regel mindst en halv
snes - ovre hos den unge familie om
kring middagsbordet, når den varme
mad var parat.
Lærkenborg er af de ansatte blevet
betegnet som et godt madsted, hvilket er
en jydsk ros af højeste karat. »Et godt
madsted« var det bedste skudsmål en
gård kunne få. Det siger ikke blot noget
om madmoderens dygtighed, men også
noget om familiens væremåde og indstil-

1 1951 blev den første traktor anskaffet og sat foran selvbinderen.Valdemar Hansen står med
Ane Sofie på armen, på traktoren og selvbinderen sidder to karle, en dreng læner sig op ad det
ene traktordæk, mens Lis og Valdemar Hansens to andre børn: Karen og Jens står mellem
traktor og selvbinder. Foto udlånt af Lis og Valdemar Hansen, Lærkenborg.

ling overfor medhjælperne. Ind imellem
det korporlige arbejde så man naturligvis
hen til dagens måltider med den gode og
rigelige mad - og dertil nød man hos Lis
og Valdemar Hansen et hyggeligt sam
vær i en venlig atmosfære omkring bor
det.
Det stod medarbejderne frit for, om de
ville være hos sig selv om aftenen eller
hygge sig i stuerne sammen med famili
en Hansen.
I de første år, efter at Lis og Valdemar
Hansen havde overtaget gården, var det
endnu hestene, der var trækkraften, og
da man efter krigen atter kunne begynde
at få maskiner, blev der indkøbt ny selv
binder, hesterive, slåmaskine o.s.v. -

Men så begyndte motoriseringen - i
1951 blev den første traktor anskaffet!
De første år efter krigen foregik den
private befordring endnu som regel med
hestevogn, og når Karen og Jens Vrou
ønskede at komme i kirke, spændte Val
demar Hansen for og kørte dem ad den
gamle kirkevej, mens de yngre gik ad
samme vej, men efter at have købt bil i
1953, kørte man som regel om ad Hald.
Bilen kunne alligevel bedre forliges med
den vej !
Jens Vrou døde i 1970 og Karen i
1980. De blev hver især 92 år og opnåe
de ejendommeligt nok samme alder som
een af gårdens tidligere ejere, Chresten
J. Møller.
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Efter en brand i 1974 blev opført en ny lade med en frontispice, der understreger gårdanlægets
symmetri med stuehuset. Man har heldigvis genanvendt de gamle vinduer. Så man kan udmær
ket holde stilen - og alligevel følge med tiden! Foto: Torben Vinge, Stoholm.

Valdemar Hansen drev Lærkenborg
som et alsidigt landbrug, hvis sortbroge
de malkekøer tog mange præmier hjem,
blandt andet første- og ærespræmier, på
de årlige dyrskuer i Skive. Som en over
gang til otiumstiden blev malkekvæget
de senere år erstattet af kødkvæg af
racen limousine.
I 1959 blev der bygget en ny svinestald, og dermed var udbygningerne jo
allesammen fornyet i 1900-tallet, men i
1974 brændte laden fra 1915. I 1975
stod der så opført en helt ny lade. Den
ligger som den gamle lige modsat
hovedbygningens midterfløj, og er op
ført med en frontispice midtfor, der på
smukkeste vis understreger hoved- og

98

avlsbygningernes indbyrdes symmetri
ske anlæg.
I 1993 blev gården solgt til Kirsten og
Erik Andersen, der nu driver jorden med
gartneri og planteavl sammen med
»Højgaard« i Hejlskov, hvor de selv bor.
Lis og Valdemar Hansen bor fortsat på
Lærkenborg, hvor de med stor interesse
følger gartneridriften med de mange
beplantninger og de farvestrålende tuli
panmarker - som sikkert også ville have
frydet gårdens grundlægger, Jacob Ler
che og den gamle gartner, Chresten Møl
ler!
Man fornemmer ægteparrets stilfærdi
ge glæde ved at bo i det gamle hus med
den dejlige atmosfære, der findes i det.

Bryggersdøren med Lærkenborgs madklokke,
hvis klang i mange år lød så forjættende ud
over bygninger, marker, skov og have. - Der
er slidt flere centimeter af granit-trappeste
nen foran den halvdel af døren, man åbner
og går ind og ud ad. Alle gårdens ejere og
ansatte har i mere end 225 år mange gange
dagligt sat deres fod på netop dette sted!
Foto: Torben Vinge, Stoholm.

Det kommer i al beskedenhed til udtryk,
da de f.eks. standser op og betragter den
gamle, originale hoveddør med dens
oprindelige, håndsmedede låsemekanis
mer eller tankefuldt ser på trappestenen
foran bryggersdøren, der til alle tider har
været den mest benyttede dør i dagligda
gen. Mere end 225 års slid har her sat sit
tydelige spor. Alle Lis og Valdemar
Hansens forgængere har trådt nøjagtigt
samme sted på stenen og har derved slidt
adskillige centimeter bort i den ene ende
af den ellers så solide granit.
Lærkenborgs stuehus står næsten som
det i sin tid blev opført. Lis og Valdemar

Hansen har boet - og bor der - med
kærlighed til stedet og forståelse for den
værdi, der ligger i at bevare dets oprin
delige arkitektur og omgivelser. Huset
har lykkeligvis undgået de misforståede
moderniseringer,
oppudsninger
og
udstafferinger, som for et par årtier siden
jog sjælen ud af så mange gamle huse.
Lærkenborg virker ægte og beskeden
som dets to beboere, og her er en fred
fyldt ro, som man nok kunne unde for
travlede mennesker at opleve. - Det er
vel også forklaringen på, at Lis og Val
demar Hansens børn og børnebørn
synes, at julens forunderlige stemning
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kun opleves helt rigtigt, når man samles
om det tændte juletræ i salen derhjemme
på Lærkenborg.

En hjertelig tak bringes hermed lokalhi
storiker Harald Kristensen, Hejlskov, for
hans store og uvurderlige hjælp ved at
finde arkivalier på Landsarkivet i Viborg
(LA).

Kildemateriale:
Viborg Stiftstidende 22/7 1943 (Viborg
Stiftsmuseums arkiv).
Viborg Stifts Folkeblad 28/1 1952 (Viborg
Stiftsmuseums arkiv)
Efterladt brev fra Alfred Lund

Forskellige bøger bl.a.
Trap: Danmark
Weilbachs Kunstnerleksikon
Biografisk Leksikon
Diverse samtaler med ældre mennesker på
egnen

Den gamle kobbergruekedel, der nu er kom
met til ære og værdighed i salen, må have
oplevet den hele historie om Lærkenborg.
(Foto: Torben Vinge, Stoholm).

Gunnar Foss: »Af en gammel kunstners erin
dringer« (på grundlag af kunstmaler Harald
Foss’ erindringer). I: Fra Viborg Amt 1943.
Gunnar Foss: »Af en jydsk herremands
krønike«. I: Hardsyssels Årbog 1952.

Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg
Landstingets skøde- og panteprotokoller, bog
nr. 254, fol. 527b angående »Loygaard«.
Landstingets skøde- og panteprotokoller nr.
237, fol. 821 (Lerches skøde til Hans Hen
rick Jørgensen på Ørslev Kloster)
Fjends Herreds skøde- og panteprotokoller.
Realregister, Ørslevkloster sogn, Lærkenborggaard.
(Diverse senere skøder ang. Gården): B 44 SP 5, fol. 294, 525, 601, SP 6, fol. 202, SP 7,
fol. 532, fol. 621, SP 7, fol. 633, SP 9, fol.
345, SP 11, fol. 366, SP 21, fol. 796-797 +
800, SP 32, pag. 794
Topografica, Viborg Amt, To 392, SP. Brand
taksation af Lærkenborg.
Ørslevkloster kirkebøger, specielt i 1700-tallet vedr. fæsterne i de to Lojgaarde.
Gammel strup, Hobro og Ry de kirkebøger.
Folketællingslister for Lærkenborg 1801 og
1880.
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De kimmeløjede på Fur
af Jens V. Olsen, Roskilde

Limfjordsøen Fur er blevet verdens
kendt, men for en ret usædvanlig sag.
Det drejer sig om en særlig øjensvaghed,
der på Fur optræder med en usædvanlig
hyppighed. Svagheden viser sig ved en
total farveblindhed, som medfører en
overfølsomhed for almindeligt dagslys.
Således fortæller Mikkel Pedersen1 i
sine erindringer om en af de ramte per
soner: »Jeppe hørte til en ret stor slægt,
der havde svage øjne. De kunne ikke tåle
lyset, de blinkede eller kimlede, og man
kaldte dem kimmeløjede. De havde seks
børn, og øjensvagheden gik i arv til de
tre«. En anden beretter er Paula
Knudsen2, der fortæller at: »Jeppe var
født både farveblind og nærsynet, en
øjensygdom, som viste sig at være arve
lig«.
Genetikken
Øjensvagheden er arveligt betinget og
skyldes et vigende gen, d.v.s. at man
skal arve genet fra begge forældre, før
svagheden viser sig. Hvis genet kun er
arvet fra den ene, er der ingen ydre tegn;
men anlægget kan selvfølgelig gives
videre til børnene.
Arvelighedslovene fortæller, at da et
barn får halvdelen af sin arvemasse fra
faderen og den anden halvdel fra mode
ren, så vil et gen fra en af forældrene bli
ve givet videre til gennemsnitlig halvde
len af børnene. Hvis begge forældre har
det ovennævnte gen (i enkelt portion), så
vil gennemsnitlig en fjerdedel af børne

ne få genet fra begge forældre, og der
ved blive farveblinde.
Det betyder også, at hvis et forældre
par er beslægtede og en fælles ane (for
fader) har dette gen, så foreligger mulig
heden, at de begge kan have arvet genet
fra den fælles ane, medens nogle af
deres børn kan få genet dobbelt, og der
med blive kimmeløjede.

De særlige tilfælde på Fur
At befolkningen på Fur skulle have en
særlig betydning i denne sammenhæng
blev første gang videnskabeligt behand
let i 1940, da to danske øjenspecialister
Holm og Lodberg- berettede, at de havde
fundet 23 tilfælde alene på øen Fur med
en befolkning på kun ca. 1600 indbygge
re.
Den totale farveblindhed optræder
over hele verden, idet man antager, at
genfejlen ved en mutation kan opstå
spontant, d.v.s. uden påviselig grund. Da
genet imidlertid skal arves i dobbelt por
tion, før farveblindheden viser sig, fin
des der almindeligvis kun ganske få
tilfælde svarende til en forventet hyppig
hed på ét tilfælde for hver godt 300.000
indbyggere. D.v.s. 10-15 tilfælde i hele
Danmark. Situationen på Fur var altså
helt usædvanlig med mere end ét tilfæl
de for hver 100 indbyggere.
Holm og Lodberg besøgte Fur og
undersøgte 18 dalevende kimmeløjede,
og kunne med hjælp fra Fur-præsten
pastor Jeppesen påvise et nært slægtskab
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Genealogisk oversigt over den store slægt af kimmeløjede på Fur Figuren er fra den belgiske
artikel fra 1958. Nærværende analyse når fire generationer længere tilbage.

mellem de 23 kendte tilfælde fordelt på
to uafhængige slægtstavler. Der var
ingen tvivl om, at de indbyrdes slægts
skaber havde betydning; men den genea
logiske analyse blev ikke ført ret langt.
Slægtslinieme blev kun ført tilbage til
sidste halvdel af 1700-tallet.
Holm og Lodbergs resultater blev
internationalt kendt og tiltrak yderligere
interesse ved en stor kongres for arvelig
hedsforskere i København i august 1956.
Et antal internationale arvebiologer fik
øje på Fur, og der blev arrangeret en eks
kursion til øen, hvor man undersøgte de
derlevende kimmeløjede og fandt yderli
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gere et tilfælde, en dreng født i 1940. De
skaffede flere oplysninger om indbyrdes
slægtsskaber og opstillede i deres artikel4
en skematisk oversigt over slægtsforhol
dene. Her gælder også, at den genealogi
ske analyse ikke blev ført længere tilba
ge i tiden, end det var sket i Holm og
Lodbergs artikel.

Slægtsforskeren bliver interesseret
Under mine studier af Furs befolkning
havde jeg ofte hørt om blinkerne, som
jeg selv kaldte dem, og jeg kender per
sonligt et par af dem. Da jeg for nogle år
siden blev kontaktet af overlæge Tho-

mas Rosenberg5 på Statens Øjenklinik,
som havde undersøgt en af disse og af
ham var blevet bekendt med mine studi
er, greb jeg straks tanken om at udnytte
den befolkningsgenealogi, som jeg hav
de under udarbejdelse omfattende hele
Furs befolkning tilbage til 1600-tallet.
Det måtte være muligt at komme meget
længere end Holm og Lodberg - måske
kunne man finde én fælles person, der
kunne være ophav til samtlige Fur
tilfælde.

Befolkningsgenealogien
En befolkningsgenealogi er en total
bearbejdelse af de indbyrdes slægtsrela
tioner i en større befolkning. Her er der
tale om Furs befolkning fra 1600-tallet
og frem til dette århundrede.
Først gennemgås alle kirkebøgerne
systematisk og samtlige familierelatio
ner identificeres. Dernæst suppleres med
alle genealogiske oplysninger, der kan
uddrages af andre kilder, f. eks. skifte
protokoller, folketællinger, fattigproto
koller og mange andre. Familierne
opstilles med de enkelte forældrepar
hver for sig med alle deres børn. For
Furs vedkommende drejer det sig om
henved 2000 familier.
Herefter identificeres hver enkelt indi
vid, der optræder som far eller mor i én
familie og barn i en anden, således at
familierne herefter kan sammensættes til
slægter. For at sikre en konsekvent
systematik og undgå dobbeltregistrering,
så indføjes en familie altid i faderens
slægt, medens moderens slægtsforhold
angives som en reference til hende som
barn i sin fædrene slægt. Er faderen i en

familie ukendt eller ikke har slægt på
Fur, så opføres familien som sin egen
selvstændige slægt.
Analysen
Allerførst måtte jeg identificere alle de
24 kimmeløjede som individer med
deres nærmeste familier. På den skemati
ske oversigt i artiklen fra 1956 er de
markeret med udfyldt firkant for mænd
og cirkel for kvinder, men uden navns
nævnelse. Senere tilføjede håndskrevne
efternavne sammenholdt med tavlerne i
Holm og Lodbergs artikel har dog
muliggjort en fuldstændig identifikation.
Hvis man vil forsøge at finde en mulig
fælles oprindelse til alle tilfælde, må
man følge samtlige génarvegange.
Først finder man for de kimmeløjede
alle de forældre, som ikke selv har svag
heden. Der viser sig nemlig tilfælde med
blinkere, der selv har fået børn, som var
blinkere - bl.a. den i indledningen nævn
te Jeppe, der fik tre børn med svaghe
den. Et af disse fik selv børn, som var
totalt farveblinde. Der findes altså på
Fur et helt enestående tilfælde med tre
generationer på rad med dobbeltgenet.
Jeppes kone havde genet, uden at man
kendte noget som helst til det på den tid.
Såvel hun som alle hendes kendte forfædre havde normalt syn. Det samme
var tilfældet med den svigersøn, som
blev gift med den farveblinde datter, der
selv fik børn med svagheden.
En totalanalyse vil kræve, at vi regi
strerer alle normaltseende forældre, som
må have genet (i enkelt portion). På
grund af familiesammenfald bliver der
tale om ialt 26 personer, som jeg vil kal-
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de gén-bærere. Opgaven er herefter at
opstille en anetavle (en oversigt over alle
kendte forfædre) for hver af disse 26, så
komplet som muligt. Denne opgave er
let, når først man har udarbejdet den tid
ligere omtalte befolkningsgenealogi.
Nu kan man lokalisere familiesam
menfald, der kan sandsynliggøre de fæl
les oprindelser af genet.
Ved at kombinere anetavlerne, og her
har de ældste kendte tilfælde meget stor
betydning, så endte jeg op med tre fami
lier fra første halvdel af 1700-tallet, som
ville være tilstrækkelige til at forklare
arvegangen til samtlige 26 génbærere.
Det drejer sig om:

viser det sig, at Christen Thomasen Skip
pers mor var søster til Maren Jensdat
ters far, d.v.s. familierne a. og b. kan to
generationer tidligere samles i et enkelt
ægtepar: Morten Smed (ca. 1625 - ca.
1700) og hans hustru, hvis navn ikke
kendes. Dette par er forfædre til ikke
mindre end 24 af de 26 génbærere. De to
sidste af de 26 må nødvendigvis have
arvet genet fra Jens Sohn eller Bodil.
Da kilderne i 1600-tallet ret naturligt
er mere sparsomme, har det hidtil ikke
været muligt at bevise nogen slægtssam
menhæng mellem de to sidstnævnte og
Morten Smed. Det er dog langt fra
usandsynligt, at de er beslægtede.

a. Christen Thomasen Skipper (16911765) og hustru Johanne Jørgensdatter
(1696-1764), der optræder i 15 af de 26
tavler.

Analyse ved hjælp af edb
Efter at den ovennævnte analyse blev
gjort ved håndarbejde, så er Fur befolk
ningsgenealogi blevet indlagt i mit eget
edb-system, der bl.a. tillader mig auto
matisk at generere anetavler for vil
kårligt valgte personer. En edb-analyse
af de totale anetavler for de 26 génbære
re viser umiddelbart, at den person, der
optræder i de fleste anetavler er oven
nævnte Morten Smed med 24 tilfælde.
Håndanalysen er således fuldt ud
bekræftet. Det kan bemærkes, at edbudgaven med Furs befolkning frem til
dette århundredes begyndelse kan benyt
tes på Fur Museum.

b. Gravers Jensen (død 1724-29) og
hustru Maren Jensdatter (ca. 16791768), der optræder i 16 af tavlerne.

c. Jens Madsen Sohn (1724-1798) og
hustru Bodil Christensdatter (17351802), som optræder i 8 af de 26 tavler.

Som tallene indikerer, er der génbærere,
der kan føres tilbage til mere end én af
disse tre familier. Ved et sært tilfælde
optræder alle tre par blandt mine egen
forfædre.
Den ældste bevarede kirkebog fra Fur
starter med dåb i 1690; medens vielserne
er først medtaget fra 1770; alligevel er
det muligt ved brug af mange andre kil
der at komme længere tilbage. Således
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Konklusion
Det er muligt, at årsagen til de kimmeløjede på Fur kan findes i en spontant
opstået géndefekt i 1600-tallets begyn
delse i enten Morten Smeds eller i hans
kones slægt. Vi vil selvfølgelig aldrig

nogensinde kunne bevise hos hvem,
defekten er opstået. I en arvelighedsana
lyse som denne er der et særligt problem
med udenomsægteskabelig kontakt. Et
gen arves selvfølgelig fra de biologiske
forældre, men som slægtsforsker er det
som regel umuligt med fuld sikkerhed at
bestemme hvem, der er den biologiske
far til et bestemt barn. Dette forhold
giver en usikkerhed ved analyser som
den her beskrevne; men det store sam
menfald omkring Morten Smed peger i
den rigtige retning.
Blinde Anders
Den ældste kendte af de kimmeløjede er
Mikkel Graversen, som er født i 1798.
Han fik på sessionen i 1819 udygtig
hedspas p.gr. af »sort stær på begge
øjne«. Således omtaltes øjensvagheden
på den tid. Der nævntes intet til farveblindheden, som selv op mod vore dage
har været ukendt blandt mange menige
furboere. Denne »skæve« diagnose har
fået mig til at interessere mig for et par
andre tilfælde af øjenskavanker, nemlig
hos »blinde Anders« Mortensen (17621831) og hans bror Niels Mortensen
(1765-1814) begge sønner af Morten
Nielsen Smed i Debel (1722-1766). I
lægdsrullen fra 1793 angives, at de ikke
mødte på sessionen 1795, fordi de skal
være »næsten blinde«. Dette er selvføl
gelig ikke noget bevis på, at de var kim
meløjede, kun at de sandsynligvis havde
en arvelig øjensygdom. Jeg kunne dog
ikke lade være at undersøge deres sam
menhæng med de tre familier a - c. Det
viste sig så, at deres farfars mor højst
sandsynligt var datter af den gamle Mor

ten Smed. På deres mødrene side har jeg
dog ikke fundet nogen sammenhæng
med de øvrige génbærere.

Afslutning
Hvordan kan det være, at det gik sådan
på Fur? Først og fremmest er årsagen
den, at befolkningen i ældre tid var tem
melig isoleret. Furboerne giftede sig
med furboere, selv om så nære ægteska
ber som fætter og kusine var forholdsvis
sjældne. Et andet forhold var, at Fur i
tidligere tider havde en overproduktion
af mennesker, idet mange flyttede bort
fra øen. Der var kun ganske få tilflyttere,
som kom med »frisk blod«, så man der
ved kunne undgå ægteskab mellem
slægtninge.
I dag er forholdet et andet. Øen er ikke
mere isoleret fra omverdenen, og mange
furboer finder deres ægtefælle uden for
øen. Det er nu mere end 50 år siden, den
sidste kimmeløjede blev født på Fur.
Noter
1. Mikkel Pedersen (f. 12/4-1882 på Fur):
Utrykte erindringer - findes i kopi i Fursam
lingen og på Fur Museum.
2. Paula Knudsen: Løst og fast om livet på
Fur. Udgivet af Fur Museum. Skrifter nr. 1,
1993, s. 38-39.
3. Ejler Holm & C. V. Lodberg: A family
with total coulour-blindness. Trykt i Acta
Ophtalm. bd. 18, pp. 224-258 (Kbh. 1940).
4. A. Franceschetti, W. Jaeger, D. Klein, V.
Ohrt et H. Rickli: Etude patho-physiologique
et genetique de la grande famille d’achromates de Pile de Fur (Danemark). Trykt i
XVIII Concilium Ophthalmologicum, 1958
Belgica.
5. Overlæge Thomas Rosenberg, der gav mig
inspiration til dette arbejde, og som iøvrigt
leverede mig kopier af de to originale rappor
ter, bringes hermed min bedste tak.
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Fra tegl til brød !
Af Klaus Erik Hamann Hansen, Eckernförde

Drengeårenes opmærksomme lytten til
stovte jyske arbejderes anekdoter fra et
langt og hårdt liv som arbejdsmænd var
den katylasator, der årtier senere inspire
rede til interesse for denne professions
livs- og arbejdsvilkår samt Skive-egnens
industrielle udvikling på olde- og bed
stefars tid.
Med udgangspunkt i et større projekt
ved Københavns Universitet i 1994 om
teglværker og teglværksarbejdere i
Viborg Amt, vil jeg i denne artikel for
søge at belyse to hovedområder: For det
første placeringen af teglværkerne på
Skiveegnen og for det andet arbejds- og
livsvilkårene for områdets arbejdsmænd.
Den tidsmæssige horisont, som jeg

opererer indenfor, er perioden fra 1880 ca. 1950 med hovedvægt på tiden fra
1900 - 1930. Dette tidsperspektiv er
først og fremmest valgt med udgangs
punkt i to forhold: For det første må
1880 betragtes som en naturlig nedre
grænse, da det var her ringovnen - et af
de store teknologiske fremskridt - for
alvor holdt sit indtog på de danske tegl
værker; for det andet - hvad angår den
relativt åbne øvre grænse - kan man med
en vis ret hævde, at den industrielle
udvikling på teglværkerne stagnerede i
1930’erne, og at der først kom et nyt
teknologisk spring med indførelsen af
tunnelovnen i 1950’erne.
Da der ikke findes nogen samlet

Gammelgårds teglværk fotograferet fra Højspændingsværkets tag affotograf C. Hadrup 1925.
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beskrivelse af teglværksindustrien og
arbejdsforholdene indenfor denne for
Skive og omegn, har det været mit mål
at skabe en sådan med udgangspunkt i
såvel kendte som hidtil ikke udnyttede
arkivalier, hvorved der bl.a. er skabt
mulighed for at udarbejde en egentlig
registrant for teglværkerne i Viborg amt.
Teglværker på Skiveegnen
Gammelgaards teglværk (1) lå i indu
striområdet Braarup, hvor Salling,
Fjends og Ginding Herreders Højspæn
dingsanlæg i dag holder til. Teglværket
blev grundlagt i 1907 som et konsortium

med den tidligere ejer af Øster Gammelgaard« - Niels Nielsen - i spidsen og
med Piessner som bestyrer. Piessner blev
et års tid senere afløst af teglbrænder
Harald Jensen, som kom fra Harders
Teglværk. I 1922 blev Alexander Han
sen - en Hillerød-dreng af kulsvierslægt,
der tidligere havde været ansat på bl.a.
Højslev Teglværk - bestyrer på værket.
Skive Banks problemer i slutningen af
1920’erne medførte, at teglværket endnu
engang skiftede ejere, hvorved Hansen
blev medejer og direktør for A/S Gam
melgaards Teglværk.
Værket var fra starten i 1907 udstyret

Arbejderne på Gammelgårds teglværk ca. 1920.
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Harders teglværk i Liselund ca. 1925.

med en 16 kamres ringovn samt 4 tørre
lader, ovnhus, værksted og et kulskur.
I midten af 1930’erne havde teglvær
ket 36 mand ansat i 7 af årets 12 måne
der og producerede omkring 1.000.000
drænrør, 300.000 tagsten og 1.700.000
mursten. I særdeleshed for drænrørspro
duktionen fandtes der stor afsætning
uden for det umiddelbare opland.
Harders teglværk (2) var det andet sto
re teglværk i Skive i århundredets tre
første årtier. Det var placeret på området
bag Vor Frue Kirke, og blev oprettet
omkring 1880 af købmændene F.A. og
P.M. Harder. Teglværkets første bestyrer
- Andreas Behrmann - blev afløst i 1921
af broderen August, der et par år tidlige
re var blevet medejer.
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Efter en brand i slutningen af
1890’erne blev der foretaget en kraftig
modernisering af teglværket, der herefter
havde et produktionsapparat bestående
af ringovn, 25 HK dampmaskine samt
dampkedel.
I slutningen af 1920erne var der ansat
22 mand, og produktionen omfattede ca.
2.000.000 sten og drænrør.
En dramatisk storbrand den 12. sep
tember 1930, hvor en af landevejens
farende svende på tragisk vis indebrænd
te, havde en så ødelæggende karakter, at
teglværket måtte nedlægges.
Krabbesholm teglværk (3) var belig
gende ved herregården Krabbesholm, og
blev grundlagt i årene før 1880. Tegl
værket eksisterede frem til 1907, senest

Vognmand Oluf Malmberg henter sten på Harders teglværk ca. 1920.

med August Behrmann - den senere
medejer af Harders Teglværk - som for
pagter. I forbindelse med udstykningen
af Krabbesholm blev teglværket - undta
gen bestyrerboligen, der stadig eksisterer
(»Tre Dele», Havnevej 32) - solgt til
teglværksfabrikant Chr. Sørensen, Høj
slev, til nedrivning.
Resengaard (4) ved Skive blev i 1854
købt af Kristian Henrik Funder, der i for
bindelse med en modernisering af går
den anlagde et teglværk. I 1870 solgtes
gården og teglværket til apoteker Las
sen, hvis enke videreførte det efter hans
død - i en periode med købmand,
kæmner og bankdirektør Th. Alstrup
som bestyrer. Fra 1900 til 1913 stod N.
Jensen som ejer, hvorefter gården solg

tes til proprietær Chr. M. Ladefoged,
Marienlyst.
Teglværkets betydning var størst i
perioden mellem 1860 og 1870, hvor der
leveredes teglprodukter til bygningerne
ved den nyanlagte banestrækning mel
lem Struer og Århus. Resengaard tegl
værk havde på dette tidspunkt ca. 30
arbejdere ansat, hvoraf hovedparten kom
fra det tyske Lippe-Detmold.
Tastumgaard teglværk (5) ved Kobberup blev grundlagt i 1882 af en af Skive
egnens storentrepenører Per Odgaard,
der udover dette værk bl.a. var medejer
af Højslev teglværk i flere perioder. Der
var her tale om et meget lille teglværk
med en produktion på ca. 6.000 sten ved
århundredskiftet.
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Arbejderne på Harders teglværk lige før branden i 1930.
Siddende fra venstre ses Andreas Jensen, Jens Kr. Knudsen, Johannes Christensen, Hans Finderup, Marinus Jensen og Rasmus Rasmussen.
Stående fra venstre: Bestyrer August Behrmann, Laurits Jensen, Jens Chr. Jensen, Johannes
Simonsen, Chr. Christensen, Baldus Christensen, Frands Ustrup, Jens Jensen, Niels Chr.
Jensen og Kaj Andersen.

Tastumgaard teglværk blev nedlagt
omkring 1917, efter at Niels Odgaard Per Odgaards søn - havde drevet det i
knap en snes år.
Højslev teglværk (7) er et af de få tegl
værker i Viborg Amt, der stadig eksiste
rer. Teglværket blev grundlagt i 18801881 af Chr. Sørensen og Per Odgaard
syd for Højslev Station.
Forholdene blev dog hurtigt for
beskedne for den foretagsomme Søren
sen, der derfor udvidede på en grund
omtrent overfor det gamle teglværk nord
for Viborg Landevej, der hvor det
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nuværende Højslev Teglværk ligger. Det
nye produktionssted opførtes i 1898
efter planer, der til mindste detalje var
udarbejdet af »Kræn« Sørensen - tegl
værksejerens kælenavn i folkemunde.
Med baggrund i manglede likvide
midler omdannedes teglværkerne til A/S
Højslev Teglværker i 1910.
Efter »Kræn« Sørensens død i 1925
overtog enkefru Sørensen ledelsen, der
senere overgik til deres søn Theill
Sørensen.
Højslev teglværk forblev en af landets
største teglproducenter, hvad angår såvel

Krabbesholm teglværk ses til venstre på dette postkort fra Skive havn. Selve teglværket blev
revet ned i 1907, men bestyrerboligen (i midten af billedet) fik lov til at blive stående. Foto ca.
1905.

antallet af ansatte som produktionsni
veauet, hvilket dog ikke var ensbetyden
de med, at der ikke ind imellem kunne
være økonomiske problemer, bl.a. var
teglværkerne meget tæt på at blive revet
med under Privatbankens nedtur, som i
oktober 1928 førte til, at Skive Bank der havde store interesser i værket - måt
te lukke.
Da teglværket startede op i begyndel
sen af 1880’erne, var der ansat 7 a 8
mand, men allerede omkring 1900 var
der næsten 70 ansatte ved de to teglvær
ker, og antallet voksede i de følgende år,
således var der i 1932 ca. 80 ansatte.
De to værker havde et for tiden meget

moderne produktionsudstyr: En 18 kam
res ringovn på det nye værk, en 10 og en
14 HK dampmaskine, der drev et antal
stenstrygningsmaskiner. Produktionsni
veauet var ca. 12.000 brændte sten pr.
dag ved århundredskiftet, og teglværker
ne leverede produkter så langt væk som
Esbjerg og Randers.
Højslev Teglværk drives i dag under
»teglværkskoncernen« Randers Tegl, der
ledes af Carl T. Pipers børnebørn, og
værket har i dag med knap en snes med
arbejdere specialiseret sig indenfor tag
stensproduktion.
Baadsgaard eller Skovgaard Teglværk
(9) blev drevet fra slutningen af
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For at få sten til at opføre nye bygninger på sin nyanskaffede gård, Resengård, anlagde K.H.
Funder i midten af 1850’erne et teglværk ved Resen Strand. Resengård teglværk lukkede efter
århundredskiftet, mens selve gården blev revet ned i 1974. Foto: Poul Jensen ca. 1970.

1870’erne af Chr. Sørensen, grund
læggeren af Højslev teglværk. Det var
dog det tilhørende landbrug og en
nærliggende tørvemose, der hovedsage
ligt havde Sørensens interesse. Teglvær
ket blev nedlagt omkring 1916.
Stoholm teglværk (10) ved Feldingbjerg blev oprettet i 1872 af D.P. Rønning og havde frem til 1911, hvor Kristi
an Foldager købte teglværket, en overor
dentlig lang række af ejere og forpagte
re. I 1935 købte Wilhelm Herman Con
rad Hagedorn teglværket, der eksisterede
som et af egnens mindre teglværker frem
til en større brand i 1960.
Lundgaards teglværk (12) i Gammelstrup ved Stoholm blev anlagt af propri
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etær Morten Jensen i tilknytning til her
regården Lundgaard i 1857. Teglværket
og gården var i familiens eje frem til
1897, hvor H.J. Madsen - bestyrer på
Staarupgaard - overtog disse, som han
besad frem til 1913, hvor Chr. Sørensen,
ejeren af Højslev Teglværker, købte
hovedparcellen med bygninger og tegl
værk.
Lundgaards teglværk producerede
omkring 600.000 sten og rør ved århun
dredskiftet, en produktion der steg gan
ske betragteligt efter Sørensens overta
gelse, ombygning og modernisering af
værket.
Teglværket er det andet af de traditi
onsrige teglværker, der endnu eksisterer

Kort over teglværker i Skive og Fjends.

på Skive-egnen. Det ejes og drives i dag
som et topmoderne teglværk af 3. gene
ration af den på egnen berømte tegl
værksslægt Sørensen.
Pipers teglværk (13) i Stoholm blev
bygget omkring 1917 af Carl T. Piper,
og blev drevet som facadestens- og tag
stensværk med en kapacitet på små
2.000.000 sten om året fra 1920’erne. I
begyndelsen af 1930’eme var der ansat
godt 20 teglværksarbejdere.
Teglværket blev i 1949 flyttet til nye
lerforekomster i Mønsted, og fungerede
frem til en større brand i 1952, hvor
familien Piper nedlagde værket og star
tede en ny produktion af teglprodukter
ved Hammershøj.
Udover disse 9 teglværker eksisterede
der en række mindre værker i Fjends

omkring århundredskiftet: Dalsgaard
teglværk (6) i Dommerby. Værket ejedes
i 1890 af P. Kr. Jensen, og blev nedlagt
omkring århundredeskiftet. Laanum
teglværk (11) i Smollerup sogn, Majgaards teglværk (8), der ejedes af Chr.
Kjær i 1908, Thejlsgaard teglværk (15) i
Sparkjær, Toftum teglværk (16), Kjærgaard teglværk (17), Tejlgaard teglværk
(19) og endelig Sparkjær teglværk (14),
der eksisterede langt op i 1960’eme. Og
vest for Skive lå Lundhede teglværk i
Estvad sogn.

Teglværket som arbejdsplads
For tiden fra 1880 til i dag gælder det, at
den største koncentration af teglværker
var og er i Sønderjyllands og Viborg
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Produkter fra Gammelgård og Overhoved teglværker, fotograferet i haven bag Skive Theater
under håndværkerudstillingen 1928. Overhoved teglværk ved Struer og Gammelgårds teglværk
blev på dette tidspunkt drevet af det samme konsortium.
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amter. Omkring århundredskiftet var der
knap 700 teglværker i Danmark, heraf
ca. 75 i Viborg amt. I 1920 var dette
antal skrumpet ind til under halvdelen på
landsplan med ca. 35 i Viborg amt. I
1996 er der kun godt et halvt hundrede
værker tilbage, hvoraf 5 ligger i Viborg
amt.
Antallet af teglværksarbejdere faldt i
samme tidsrum, og også her var tale om
et meget dramatisk fald, fra ca. 8.500 til
ca. 1.000. Nedgangen, der i høj grad
skyldtes moderniseringen, ændrede dog
ikke grundlæggende ved det fysisk
krævende arbejde, som bestod af: Ler
gravning, lerbearbejdning, formning af
sten og rør, tørring, brænding og sorte
ring, pakning og transport. Det var inden
for disse områder, at arbejdsmanden
kunne blive ansat som »løsarbejder«.
Teglværksarbejde var sæsonarbejde,
hvor de fleste teglværker startede med
lergravning, så snart jorden var frostfri.
Driften kunne så være på fulde omdrej
ninger fra omkring april og frem til fro
sten atter satte ind i oktober/november.
Var arbejderne heldige, varede sæsonen
lidt længere, men sjældent mere end syv
af årets 12 måneder. Undtaget fra dette
var brænderen, der passede fyringen af
ringovnen, til alle formede produkter var
brændt.
Der kunne være være beskæftiget mel
lem 80 og 100 arbejdere på landets
største teglværker; på de fleste var antal
let dog væsentligt lavere, fra 10-15 op til
omkring 20-25.1 Viborg amt var der kun
et enkelt værk - Højslev Teglværk - der i
en længere periode havde mere end 60
ansatte.

Ifølge Holger Hansen - teglværksar
bejder på Højslev teglværk i 1930’erne foregik ansættelse på teglværkerne på
følgende vis:
»Det var jo ikke sådan, at teglværket sendte
bud til fagforeningen, at de skulle bruge så
og så mange mand. Nej, man måtte stille der
oppe - helst klokken halv seks. Når klokken
så blev kvart i seks, kom forvalteren, og tog
dem ud, han kunne bruge, og dem han gerne
ville have. Han vidste, hvem der var vant til
at trille mursten fra, og hvem der kunne
arbejde med håndstrygerier Der var ingen,
som var fastansatte, men dem der f.eks. lave
de håndstrygerier, var altid de samme.
[De folk der ikke fik arbejde klokken seks],
de måtte gå hjem, og så kunne de møde igen
klokken halvni, hvis forvalteren så havde
brug for en mand, kunne man komme i arbej
de, og hvis man ikke fik noget der, så kunne
man komme igen halvto. Så kunne man godt
være heldig, når man kom halvto, at få
besked på at møde næste dag. Så var man jo
lykkelig.«

Arbejdstid
En arbejdstid på 12 timer var ikke usæd
vanlig omkring århundredeskiftet, men
langsomt lykkedes det ved 1920’ernes
begyndelse at få gennemført en 8 timers
arbejdsdag i landsoverenskomsten. Der
var dog stadig en lang række teglværker,
der langt op i tyverne havde længere
arbejdstid nedskrevet i lokaloverens
komsterne.
For de værker, der indførte den ned
satte arbejdstid, betød dette dog ikke, at
arbejderne kun var på deres arbejdsplads
i 8 timer. Frokost og middagspause som arbejderne selv måtte betale - blev
lagt til arbejdsdagen, hvilket for mange
betød, at den samlede arbejdsdag langt
op i århundredet forsatte med at være i
nærheden af 10-12 timer.
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Akkordarbejde
Stort set alt arbejde på teglværkerne var
akkordarbejde. Alt blev afregnet pr.
tusind mursten, tagsten eller drænrør.
Akkordarbejdet var da også helt klart det
mest attraktive for arbejderne, f.eks. var
timelønnen i 1920-21 1,35 kr., hvor
akkordfortjenesten pr. time var 1,75 kr.,
en ikke ubetydelig forskel for en ar
bejdsmand, der i forvejen ikke havde for
meget at rutte med.
»Man kunne komme på landet, men det var
der ingen penge i for andre end bonden, og
så var der teglværkerne. Og selv om der ikke
var tale om fyrstelige gager på teglværket, så
kunne det godt give helt pænt, når man var
på akkord, men der skulle også bestilles
noget, og for mange nyansatte var den første

tid ikke rar. Det var også meget almindeligt,
at de nye skulle køres ned «

Sådan fortalte tidligere teglværksarbej
der Charles Høgh ved et interview i
1994, og han antydede dermed, at soli
dariteten teglværksarbejderne imellem
ikke altid var lige udpræget; et faktum,
der ikke mindst skyldtes lav faglig
bevidsthed. Dette til trods var der dog
alligevel et enestående kammeratskab
med megen skæg og ballade på arbejds
pladserne.

Øgenavne
Arbejderne på landets teglværker holdt
af hinanden på deres helt egen måde,
hvilket ses ganske tydeligt ved glæden i

Højslev teglværk fotograferet fra nordvest ca. 1920.
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Arbejderne på Højslev teglværk ca. 1930. Kvinderne i forreste række skar tagsten og bar
håndskårne sten væk. De var ikke organiserede, og deres akkorder var dårligere end mændenes.

at give hinanden forunderlige øgenavne:
‘Martin Chauffør’, ‘Agenten’, ‘A
Sal’mar’ [Sadelmageren] og ‘Kræn
Ispind’ er nogle få eksempler, der refere
rede til tidligere job. De til tider lidt
mere ondsindede gik på udseendet,
f.eks.: ‘Jens Chr. Abekat’ og ‘Signe San
dy v’, men kunne også være mere harm
løse som f.eks. ‘Be’æ Peter’ og ‘Be’æ
Lassen’. Den sidste store gruppe øge
navne havde sit udgangspunkt, enten i
den fritidshobby arbejderen havde, i den
lokalitet man oprindeligt stammede fra,
eller andre særegenheder, f.eks.: ‘Peter
Spel’ eller ‘Peter Mandolin’, ‘A Fisker’,
‘Hans Kopborg’, ‘Kristian Ærø’, ‘Chr.
Pøjben’ og ‘Niels Peter Venstremand’.
Her er blot nævnt nogle enkelte eksem

pler fra Højslev Teglværk i 1920’erne;
listen over kærlige øgenavne er alenlang.
En lille anekdote fra nu afdøde tegl
værksbrænder Wilhelm Gjemulff ansku
eliggør, hvordan et øgenavn blev til:
»Jeg har i tidens løb fyret med alt muligt. Vi
fyrede ned i ovnen ovenfra. Vi skulle også se
ned i ovnen herfra for at bedømme, om ste
nene skulle have mere. Det kunne ske, at det
brændte sammen. Det kaldte vi ‘a hunde’. En
hund var en klump, der var brændt sammen.
Jeg gik selv under navnet ‘A hundebræn
der’.« (Arbejdsmændene gennem 90 år, s.
37)

Arbejdsgiveren
Forholdet til arbejdsgiveren - der ofte
var en ‘selfmade man’ - beskrives over
alt som værende rimeligt. Der stod en
vis respekt om den ejer, der selv kendte
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Teglværksfabrikant Chr. Sørensens villa ved Højslev teglværk er opført i 1905. Bygningen er
en af Højslevs mest markante - og et godt eksempel på Chr. Sørensens position.

til alle enkelthederne ved driften og ofte
var medarbejdende. De konflikter - mel
lem arbejder og arbejdsgiver - det har
været muligt at finde beskrevet, er i antal
yderst begrænsede, og de fandt ofte en
hurtig og mindelig løsning. En lille mor
som episode er beskrevet i Arbejdsmændenes Fagblad 1906 og viser lidt
om, hvordan en konflikt kunne opstå,
men også hvor hurtigt den kunne løses:
»Højslev. Vor solide Afdeling i Højslev har
haft en lille Konflikt med den stedlige Tegl
værksejer der en skønne Dag nu lige i den
varme Aarstid følte sig hævet over Overens
komsten han har med os og derfor satte den
ud af Kraft, og da vore Folk forsøgte at tale
ham tilrette jagede han 9 Mand paa Porten.
Konflikten blev dog hurtig bilagt og Tegl
værksejeren lovede, at han ikke skulle bryde
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Overenskomsten oftere; men fremtidig holde
den i Respekt Ord til andet. Samtidig maatte
han dog forpligte sig til at betale vore Med
lemmer 40 Øre i Timen for den Tid, han hav
de foraarsaget, at de holdt Ferie.«

Landevejens frie fugle
Da højovnene blev afløst af ringovnen,
blev der her et fristed for landevejens
farende svende på landets teglværker.
Anekdoterne om disse mennesker er
utallige, sandsynligvis fordi der var
noget både tiltrækkende og afskrækken
de hos disse ‘landevejens frie fugle’.
Teglbrænder Wilhelm Gjernulff berette
de i et interview fra midten af 1980’erne
følgende:
»Der var varmt ovenpå ovnen. Det skete tit,
at vi fik besøg af landevejens farende svende.

Der kom jo også kvindfolk, dengang var der
jo også landevejens farende kvinder. Der var
en, de kaldte ‘Tysker Anna’. Hun kom altid
på Højslev Teglværk. Der var også en de
kaldte ‘Den glade barber’.( )
De lavede også mad deroppe. De tog hæt
terne af og så satte de en spand i. Det var en
spand som vi ellers vaskede vores hænder i,
når vi skulle spise. Så kunne de koge hvid
kålssuppe og alt muligt i den her spand. Det
skete også sommetider, at de fik et griseho
ved. Spegesild var det værste. Det var ikke til
at være der for lugten, når de havde spist spe
gesild i det rum, som vi havde til at spise
vores mad i.« (Arbejdsmændene gennem 90
år, s. 37)

Faglig og politisk organisering
Landets fagbevægelse og den politiske
arbejderbevægelse voksede med nær
mest eksplosiv kraft i tiden efter 1880.

De store kampe ved århundredets
begyndelse var dels slaget for en 8
timers arbejdsdag dels stridighederne i
forbindelse med indgåelse af kollektive
overenskomster til sikring af arbejdernes
arbejdsvilkår- og forhold, hvilket så san
delig var nødvendigt, når man ser på
antallet af invaliderende arbejdsulykker.
I begyndelsen af 1888 stiftedes i
Viborg den første afdeling af Arbejdsmændenes Fagforening (A.F.) i Viborg
amt, og fra 1896 kom Skive med på det
fagpolitiske landkort, hvilket ikke
mindst skyldtes et usædvanligt godt år
indenfor bygge- og anlægsbranchen.
I Højslev St. blev det den socialdemo
kratiske forening, der blev dannet i
1903, der gav skubbet til dannelse af en

Arbejdsmænd og farende svende foran Højslev kro ca. 1915.
Blandt arbejderne ses Karl Rosenvinge (nr. 3 fra venstre), Alfred Rosenvinge (4), Niels Laigaard (5), Kresten Laigaard (6), Laurits Jensen (7) og Ingvard Laigaard (8).
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afdeling af A.E i 1905, ligesom det sik
kert havde en vis betydning, at Højslev
teglværks arbejdere kunne danne med
lemsbasis for den nye afdeling, der blev
stiftet den 4. april 1905 med ca. 40 med
lemmer og Chr. Mortensen som for
mand.
Kendetegnende for fagforeningernes
første år var de relativt mange formands
skift, f.eks. skiftede man i både Skive og
Højslev formand ca. en gang om året i
de første ti år. Dette gjorde det vanske
ligt at skabe kontinuitet i arbejdet, og de
første år stod man forholdsvist svagt;
men efterhånden som indgåelse af over
enskomst mellem arbejdernes og ar
bejdsgivernes organisationer blev nor
men, udviklede det sig i retning af, at
man kun kunne blive ansat i teglværks
industrien, hvis man var fagligt organi
seret.
Kampen for overlevelse
Hovedparten af teglindustrien var place
ret i landdistrikterne, og det naturligste
alternativ til arbejdet som teglværksar
bejder var beskæftigelse på en bonde
gård som landarbejder eller i tørvemo
serne. En del teglværksarbejdere fandt
arbejde hos bønderne, men hovedproble
met med landbrugstjeneste var, at lønnen
ofte var meget dårlig, og at landarbejde i næsten samme omfang som arbejdet på
teglværkerne - var sæsonbetonet. Der
var selvfølgelig pasningen af dyr, repa
rationer o.lign., hvilket gav beskæftigel
se til nogen, men dog langtfra nok til
opsuge hele arbejdsstyrken fra teglvær
kerne. Alternativet var nogle måneders
arbejdsløshed suppleret med lidt løsar-
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Formænd for Arbejdsmændenes
Fagforening i Højslev:
1905 Chr. Mortensen
1905 J.C. Andersen
1906 Jens Larsen
1910 Hans Svolgaard
1911 Johan Hamann
1912 Hans Svolgaard
1913 Jens Larsen
1920 Jens Poulsen
1922 Jens Larsen
1933 Viggo Christensen
1940 Alfred Jeppesen

bejde hos bønderne samt snekastning,
tørvegravning og træplantning; alt i alt
arbejdsområder, der i større eller mindre
udstrækning var afhængige af vejrliget.
Efterhånden som der blev oprettet
arbejdsløshedskasser, blev teglværksar
bejderne mere uafhængige af dette løsar
bejde, også selv om muligheden for at gå
til kontrol var begrænset til nogle få
måneder på årsbasis. Dette var dog alt
andet lige mere attraktivt end et helt
eller halvt års fast arbejde hos en bonde
mand, lønnen - suppleret med understøt
telse - var trods alt bedre som teglværks
arbejder. Ydermere var det ikke altid
muligt at få arbejde på de store gårde;
disse var naturligvis interesserede i fast
arbejdskraft, og følgende eksempel fra
Høj slevegnen - der nok ikke har været
enestående - giver et indtryk af, hvilke
vanskeligheder man kunne stå i, når man
ville dække en arbejdsløshedsperiode
ind:

Højslev teglværk fotograferet fra nordvest ca. 1950.
»Teglværket [Højslev Teglværk] havde også
en aftale med Søvang [områdets største land
brugsejendom], således at de to arbejdsplad
ser ikke tog hinandens folk. Når teglværket
lukkede og folkene blev arbejdsløse om
efteråret, kunne det jo friste at tage arbejde
på Søvang. Men det kunne man ikke på
grund af aftalen.«(Arbejdsmændene gennem
90 år, s 35f)

Udover indtægten ved forskellige for
mer for lønarbejde var man henvist til at
forsøge at skaffe familien mad ved egen
produktion, i det omfang boligforholde 
ne tillod dette. Det var ikke usædvanligt,
at man fedede en gris op i udhuset, og
hønsehold kunne bidrage med en del af
årets æggeforbrug, og når hønen blev
slagtet med suppe og kød. Derudover
dyrkedes der grøntsager og kartofler i
baghaven eller på et lejet stykke jord.
Endelig kunne arbejdsløshedsperioderne

jo bruges til en fisketur på fjorden for
derigennem at skaffe familien et godt og
nærende kostsupplement. Årets tolv
måneder var dog til stadighed præget af
en mere eller mindre udpræget knaphed
og i perioder direkte fattigdom og sult.
Man kunne naturligvis i begrænset
omfang få kredit hos købmand, brugs og
slagter, men disse småhandlende havde
selv sagt også en række forpligtigelser,
der skulle opfyldes, og i de længereva
rende arbejdsløshedsperioder har der
næppe været mulighed for at opretholde
»kreditværdigheden«.
På Højslev Teglværk eksisterede der i
1920’erne og begyndelsen af 1930’erne
et noget specielt arrangement, der i en
vis udstrækning kunne hjælpe folk over
den kolde tids nød, men som samtidigt
slavebandt folk til arbejdspladsen. Wil-
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helm Gjernulff fortalte i et interview i
midten af 1980’erne:

med Klumper og Klamper fra Saal og til
Knæ.

»Der blev lavet en ordning, så vi skulle købe
vores varer i brugsforeningen, tørv på tegl
værket og tøj i Hobro hos en svigersøn til
teglværksejeren. Vi havde sådan et bitte hef
te, der blev skrevet i. Dengang fik vi vist 30
kr. udbetalt i rede penge, men så kunne man
jo godt blive skrevet op nede i brugsforenin
gen.
Man var fuldstændigt i lommen på teglvær
ket, der betalte regningerne og trak det fra
lønnen.« (Arbejdsmændene gennem 90 år, s.
35)

Men han er en Svend og gaar ikke omkuld,
i Sol eller Regn faar han Tip vognen fuld.
Og Leret, som klumper sig fast om hans Ben,
skal brændes og blive til Rør eller Sten.
Saadan han hver Dag fra tidligste Gry
er med til at bygge vor Gade og By. «

Halvdelen af arbejderfamiliernes ind
komst i 1920’erne blev brugt til fødeva
rer, og en forholdsvis beskeden del blev
anvendt på boligudgifter og skat. Man
kunne fristes til at antage, at der må have
hersket nærmest paradisiske tilstande
med en sådan udgiftssammensætning,
men der er man meget langt fra virkelig
heden, hvilket bekræftes, når man stude
rer sammensætningen af fødevareudgif
terne: mere end 40% af disse udgjordes
nemlig af brød, mel, gryn, sukker og
fedtstof! Der var ikke meget at gøre godt
med, når den daglige middag skulle til
beredes, og anekdoterne om den hårdtar
bejdende far, der som den eneste kunne
spise sig mæt, er ikke så meget fiktion,
som man gerne ville have, de skulle
være.
Jeg vil slutte artiklen med et digt af
Aage Hermann, der mere end mange ord
giver et prægnant indtryk af det slidsom
me arbejde som teglværksarbejder:
»Før Fanden faar Sko paa, i Lergraven ned,
han tjener sit Brød i sit Ansigts Sved.
Paa Sommerens Dage, naar Solen staar højt,
er Leret som Bly, og hans Arbejde drøjt.
Og kommer der Regn, staar han uden Læ
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Historisk Samfund for
Skive og Omegn 1995-96
Af Poul Tolstrup, formand for Samfundet

Har man den vane om onsdagen at læse
pressemeddelelser i Midt på Ugen, Skive
Folkeblad får man man igen i år det ind
tryk, at der på egnen er rigtig mange
historiske arrangementer, foredrag, le
vendegørelser og udflugter. Det er glæ
deligt, og da især fordi arrangementerne
er så velbesøgte.
Man kan roligt sige, at den lokalhisto
riske interesse aldrig har haft det bedre.
Det er på tredie år let at orientere sig om
kulturlivet her på egnen, f. eks. gennem
Skive Kalenderen, som biblioteket udgi
ver en gang om måneden og ligeledes
gennem Skive-museernes vinter-, som
mer- og efterårsprogrammer, som giver
fyldige og præcise omtaler af bl.a. Skive
Museums arrangementer.
Årets arrangementer
Historisk Samfund har også i det for
løbne år bidraget med foredrag på Skive
Museum. Sidst har forfatteren Mads
Lidegård, Vedbæk, holdt foredrag om
»Folkesagn og det danske landskab«.
Mads Lidegård har interesseret sig
meget for det danske landskab og de
kulturhistoriske minder, det rummer.
Som alle gode fortællere forener han
sagnenes mystik og særlige atmosfære
med konkrete landskaber.
Vi har forfulgt linjen fra de foregående
år med at afholde en matiné for at for
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tælle lidt af byens og egnens musikhisto
rie. I år havde vi valgt Skive Gymnasi
ums kor, der i 25 år har været ledet af
Kjeld Langballe. Matinéen var meget
velbesøgt. Der blev spillet og sunget god
musik og fortalt om korets virksomhed
gennem de 25 år. Manuskriptet til fore
draget er som andre fra de foregående
arrangementer afleveret til Skive Byhi
storiske Arkiv, sådan at egnens musikhi
storie kan skrives senere på forsvarligt
kildegrundlag.
I foråret 1997 har vi planlagt, at kapel
mester Poul Poulsen, Skive, fortæller sin
musikhistorie i ord og toner.

Historisk vandring 1996
Turen gik i år til Løgstør. Vi havde valgt
Limfjorden som tema. Efter den smukke
køretur langs fjorden til Limfjordsmuse
et i Løgstør via Virksund fortalte Bjarne
Geil, Løgstør, udendørs ved Frederik
den Syvendes Kanal levende og dygtigt
om kanalplaner i Jylland i midten af
1800-tallet. Efter at Vesterhavets gen
nembrud i 1840’erne havde stabiliseret
sig ved Thyborøn var der f.eks. skrive
bordsplaner om en en vandvej fra Ran
ders via Nørreåen og Skals å til Hjarbæk
fjord, sådan noget kunne man jo den
gang i det store udland. Men det var kun
den 4 1/2 km lange Frederik den Syven
des kanal ved Løgstør, som blev til

noget. Den blev efter et hårdt manuelt
gravearbejde i kridtunderlaget indviet i
1861 af konge og ministre, som person
ligt fik lov til at betjene håndsvinget på
drejebroen ved kanalfogedens bolig,
som nu huser Limfjordsmuseet. Broen er
nyrestaureret og istandsat på Ålborg
Værft, hvor den blev bygget oprindelig.
Kanalen blev hurtigt forældet og allere
de omkring århundredskiftet blev den
afløst af den gravede Løgstør Rende,
som stadig danner forbindelsen mellem
den vestlige og den østlige del af Lim
fjorden. Foredragsholderen førte forsam
lingen på en tur langs kanalen og Lim
fjordsmuseets udstillinger blev beset.
Efter kaffen på restaurant »Christiansminde«, hvor man kunne nyde den stor
slåede udsigt over fjorden, fortalte chef
arkæolog Erik Johansen, Ålborg, først
om »Limfjordsprojektet«, et tværviden
skabeligt samarbejde med deltagere af
fagfolk fra de jyske universiteter. Erik
Johansen var selv dybt involveret i pro
jektet, som nu er afsluttet med en række
interessante publikationer, som er til
gængelige f.eks. på folkebibliotekerne.
Foredragsholderen har ledet udgrav
ningerne ved Sebbersund og gik nu over
til at fortælle om det spændende fund af
en vikingetids handelsplads fra 8. og 9.
århundrede. Der er udgravet adskillige
tomter efter håndværkerhuse, f.eks.
smedjer, der har indført jern fra Norge. I
tilknytning til disse tomter har man fun
det stolpehuller efter en stavkirke og en
større kirkegård med kristne grave fra
vikingetiden. Der er tydelige indicier på,
at kristningen må være kommet fra Eng
land. Erik Johansen redegjorde for hvil

ke vandveje, man havde den gang i Lim
fjorden, nemlig som nu fra Hals i øst til
Aggersborg, hvorfra man kunne fortsæt
te mod Jammerbugten og Norge gennem
Sløjkanalen eller mod vest til England
gennem åbningen, der sandsynligvis var
syd for Harboør ved Ferring. En topo
grafi, som til fulde forklarer Aggers
borgs strategiske beliggenhed som kon
gelig borg og administrationscenter, der
f. eks. kunne bruges som udgangspunkt
for Englandstogterne, som vi bl.a. ved
Knud den Hellige forsøgte i 1086. Efter
tilsandingen af vejen mod vest og mod
nord omkr. 1100 mistede Aggersborg sin
betydning, og Ålborg blev det nye kon
gelige administrationscenter for Nordjyl
land.
Forsamlingen fandt Erik Johansens
foredrag spændende og engagerende.
Efter generalforsamlingen havde man
lejlighed til at bese Aggersborg, hvor
den meget store ringvold er markeret i
terrainet, og Skov- og Naturstyrelsen har
indrettet et moderne og fint udstillings
hus under publikums beskyttelse. Delta
gerne i udflugten kunne også vælge at se
Vitskøl eller Ertebølle på hjemvejen.

Generalforsamlingen
På generalforsamlingen var Aksel Jør
gensen og Niels Bonnesen på valg - de
blev begge genvalgt.
Niels Bonnesen gennemgik det omdel
te regnskab, der balancerede med 67.763
kr. Årets overskud var på 4.060 kr. Kon
tingentet fastholdes på 80 kr., hvis Ski
vebogen er på under 130 sider, ellers er
det 85 kr., idet posttaksten så når op på
15 kr. Endelig kan det nævnes, at regn125

skabets status viste aktiver på 60.896 kr.,
- heri indgår vort ejerskab af et grund
stykke til mindestenen ved Bostrup
Tinghøj til en værdi af 24.300 kr.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmø
der. På det sidste har bestyrelsen konsti
tueret sig med Poul Tolstrup som for
mand, Niels Bonnesen som kasserer,
Rud Kjems som redaktør sammen med
Niels Mortensen og Aksel Jørgensen
som sekretær. Desuden sidder Erik Steen
Sørensen, Henning Borup Svendsen og
Henrik Forman i bestyrelsen.
Vi er byarkivar Niels Mortensen stor
tak skyldig for den hjælp, han altid
beredvilligt yder foreningens bestyrelse.
Foreningens vigtigste aktivitet er udgi
velsen af Skivebogen. Vi kan glæde os
over at bogen igen i 1995 har solgt i et
antal af knap 850 eksemplarer, heraf har
medlemmerne i foreningen aftaget 550 vist et smukt resultat, når vi sammenlig
ner os med andre lokalhistoriske år
bøger.
Om bogudgivelser, der vedrører vort
lokalområde kan nævnes, at Skive Mu
seums arkæologiske leder John Simon
sen er medforfatter til bogen »Bronzeal
derbebyggelser i Viborg amt« - en meget
interessant og nyskabende bog, der for
tæller om de seneste års spændende
afdækning af, hvor og hvordan bronzeal
derens folk boede i vor region. De øvri
ge forfattere er alle museumsarkæologer
i Viborg amt.
Endelig skal det noteres, at Niels Mor
tensen har redigeret SID Skive A’s jubi
læumsbilledbog, som er udgivet i an
ledning af fagforeningens 100 års jubi
læum i april.
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