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Andelsmejeriet Trevad 1888-1970
Af Magnus Vistisen

De store landboreformers tid anses sæd
vanligvis for at være en af de grund
læggende gode perioder i vort lands hi
storie. Den 25. august 1785 nedsattes
Den store Landbokommission, som reelt
blev startskuddet til det omfattende lov
givnings- og reformarbejde, der fyldte
resten af det 18. århundrede og fortsatte
ind i det næste, og i sin virkning har rakt
helt ind i vor egen tid.
Den første tredjedel af det 19. århun
drede har været en omvæltningens tid.
Alene det at gå fra en tilværelse som
fæstebonde til at blive selvejer har kræ
vet nytænkning og omstillingsevne. Det
blev også en periode præget af en over
ordentlig stor arbejdsindsats. Landsbyer
nes gamle gårde trængte til ombygning,
og en del gårde blev flyttet helt ud af
landsbyen og ud på den bare mark, væk
fra det trygge fællesskab. Store jord
arbejder forestod. Mellem landsbyerne
bredte sig de store overdrev, som altid
havde været der og var blevet benyttet
som fælles græsgange. Nogle steder var
det områder bevokset med spredte træer
og buske, samt småkrat, og rundt om
kring lå der yderligere store sten, der
havde ligget der, siden isen trak sig til
bage. Desværre har bøndernes udbytte af
anstrengelserne ikke været særligt gode.
Jorden gav ikke mange fold, og for lan
det som helhed blev der endnu ikke pro
duceret ret meget mere, end der kunne
bruges indenfor landets grænser. Midt i

perioden kom i 1813 statsbankerotten,
og derefter fulgte en langvarig land
brugskrise.
Siden blev man dygtigere til at dyrke
jorden, for man fik bedre redskaber, og
der blev afvandet og drænet, og bønder
ne lærte at mergle deres marker. Det be
tød, at høstudbyttet steg, og den næste
tredjedel af århundredet blev derfor en
opgangstid, som varede til hen omkring
1870’erne. Der udførtes nu i nogle årtier
store mængder korn, især til England, og
til høje priser; men den megen korndyrk
ning udpinte efterhånden jorden, og pa
radoksalt nok var merglingen medvir
kende til det. Et gammelt mundheld ly
der nemlig: »Mergling giver en rig fader,
men en fattig søn.« Jorden skulle også
have haft tilført staldgødning; men det
blev ikke til ret meget, fordi der rundt
om på gårdene kun var ganske få kreatu
rer. Ulykken var imidlertid ikke blot, at
høstudbyttet i de år blev ringere og rin
gere; men priserne faldt samtidig. Årsa
gen hertil var, at det amerikanske kom
nu i store mængder strømmede til hele
Europa, og altså også til Danmark, og
vel at mærke til priser, som danske bøn
der ikke kunne konkurrere med. Dansk
landbrug stod derfor i en yderst vanske
lig situation. Ude på de enkelte gårde
blev man nødt til at finde andre måde at
drive landbrug på og omstille sin pro
duktion, hvis man ikke ville risikere at
gå fra hus og hjem. Man begyndte da at
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holde flere køer og svin, og så fodrede
man dyrene med det korn, man alligevel
ikke kunne afsætte. Hverken englænder
ne eller andre ville købe vores korn; men
både smør og flæsk var de interesseret i,
så nu kunne det endda betale sig at købe
billigt korn fra udlandet til at fodre med.
En helt ny udvikling var ved at tegne
sig. Den forandrede efterhånden Dan
mark fra at være et kornsælgende til et
kornkøbende land.
Selvom vi således i stedet for at sælge
korn nu kunne sælge smør og flæsk, især
til England, var det ikke til særligt gode
priser, for dansk smør havde endnu ikke
noget godt navn i det fremmede. Herre-

Oftest foregik smørkærningen ved, at pigen
eller konen sad med kærnen mellem knæene,
og så trak hun op og ned i en stang, der for
enden nede i kærnen var forsynet med en
såkaldt brikke, et stykke træ med huller i,
som fløden så blev presset igennem; men her
kærner Kristen Sørensens kone stående.
Foto: Niels Sørensen, Lem.
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gårdssmørret blev imidlertid solgt til be
tydeligt højere priser end bondesmørret.
På herregårdene var man mere opsat på
at forbedre smørrets kvalitet. Det skete
bl.a. ved, at man hentede mejerister og
mejersker fra Holsten, hvor kvaliteten af
smørret længe havde været højt aner
kendt, og samme udvikling fandt nu i
nogen grad sted på herregårdene i Dan
mark.
Fra naturaliehusholdningens tid
I Ole Højrups bog »Landbokvinden«
(Gyldendal 1964) får man et levende
indtryk af mælke-, smør- og osteproduk
tionen, som den foregik på selve bonde
gården før mejeriernes, fællesmejerier
nes og andelsmejeriernes tid. Tilbage i
1800-tallets sidste halvdel fungerede naturaliehusholdningen stadigvæk rundt
om på gårdene i vore landsbyer. Penge
havde man ikke mange af, og mange
skulle man heller ikke bruge. Som det
blev sagt, kun til salt, tobak og træsko.
Mens mændene, husbond, karle og
daglejere, tog sig af markarbejdet og
fodringen af dyrene, var det kvinderne,
der forestod forarbejdningen af den pro
duktion, der bl.a. blev til mad på bordet.
Det gjaldt områder som bagning og øl
brygning. Slagtning krævede vel mænds
medvirken, mens kvinderne alene tog sig
af forarbejdningen af mælken. Ja! Det
var da også kvinderne, der forestod selve
malkningen. Tre gange om dagen blev
der malket, morgen, middag og aften.
Ifølge Ole Højrup var der stor forskel på,
hvordan man organiserede malkningen
om sommeren, på øerne og i det jyske.
På øerne foregik malkningen ude i mar-

ken, mens man i det meste af Jylland
trak køerne hjem i stalden, også til malk
ningen om middagen. Var der særlig
mange fluer, kunne malkningen dog fo
regå udenfor, men altid hjemme ved
gården.
Når der var malket, skulle mælken
sættes hen en tid for at trække fløde.
Inde i dagligstuen var der en mælkehyl
de under loftet, hvor mælken blev an
bragt i fade. Her stod den i et døgn og
trak fløde. Det var ikke hygiejnisk. Aakjær fortæller i »Fra min bitte tid« om
moderens arbejdsdag, at alkoven inde i
dagligstuen hver dag fik rystet sengehal
men. Dernæst blev lergulvet fejet med
»limen« (af revlingris), og det medførte
naturligvis, at støvet blev hvirvlet op i
store mængder for i løbet af en times tid
igen at dale ned over alt i stuen, også
ned over mælkefadenes indhold. Senere
indrettedes mælkekammer på mange
gårde, og da var det nogle steder ved at
komme på mode, at gårdmændene send
te deres døtre hen på større gårde for at
lære lidt mejeribrug.
Det var som regel konen på gården,
der selv skummede fløden; det var ikke
noget let arbejde; man skulle være yderst
påpasselig med ikke at få for meget
mælk med fløden, da kærningen så ville
blive temmelig besværlig. Den erfarne
husmor strøg med pegefingeren fløden
løs fra fadets rand, og derefter kunne
hun holde fadet på skrå hen over fløde
bøtten og blæse flødelaget ud over fad
randen ned i bøtten. Andre skummede
med en bred, flad ske.
Når fløden var hældt i flødebøtten,
blev denne mange steder anbragt under

bilæggerovnen i dagligstuen, for at flø
den kunne syrne, inden den skulle kær
nes til smør. Selvom bøtten var forsynet
med låg, synes man alligevel, at det var
et underligt sted at anbringe den. På den
anden side var den her i sikkerhed for at
blive væltet af børnene eller hunden. Når
der var samlet fløde nok, skulle der kær
nes. I større gårde blev der kærnet hver
dag sommeren igennem, men* på mindre
gårde vel kun et par gange om ugen. Sel
ve kærningen foregik ved, at pigen satte
sig med kærnen mellem knæene, og så
trak hun op og ned i en stang, der for en
den nede i kærnen var forsynet med en
brikke, et stykke træ med huller i, som
fløden under den manøvre blev presset
igennem. Det var et strengt arbejde, der
kunne tage en times tid. Om vinteren fo
regik det inde i dagligstuen, om somme
ren i bryggerset. Når kærningen var hel
digt udført, kunne smørret tages op med
hænderne; det lå og flød som klumper i
kærnemælken, der blev brugt i hushold
ningen.
Smørret blev anbragt i et trætrug, ofte
med hul i bunden, så tilbagebleven kær
nemælk kunne komme ud. Smørret blev
herefter æltet flere gange med pauser
imellem. Man sagde, at piger med kolde
hænder var særlig gode til at ælte smør;
for mange steder æltedes med hænderne,
mens andre brugte en flad ske til arbej
det. Bagefter skylledes smørret med
vand. Det blev saltet godt, og i salgsøje
med blev der æltet smørfarve i, ikke
mindst om vinteren. Smørfarve kunne
købes; men det blev også brugt at rive
gulerødder og bruge saften derfra som
smørfarve.
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Her er Lise Winther fra Vejby beskæftiget
med at si mælken. Foto: Niels Sørensen,
Lem.

Når man skulle aflevere smørret hos
købmand eller til private kunder trans
porteredes det i en såkaldt smørbøtte, el
ler det blev pakket ind i et stykke lærred,
om sommeren måske indsvøbt i grønne
blade.
Højrup anfører, at når man stillede hos
købmanden og ville afhænde smørret til
ham, kunne man ikke være sikker på at
få betaling efter kvaliteten; skyldte man
f.eks. købmanden ret mange penge, kun
ne det trykke prisen. Bedre var det, hvis
man boede i nærheden af en købstad, da
at stille op på torvet med sine varer, eller
endnu bedre, om man der havde faste af
tagere.
Efterhånden kom smørgrosserere til
som en mulighed, og mange gange som
en betydelig bedre. En del af dem gjorde
meget for deres leverandører. De sendte
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f.eks. mejersker rundt for at lære fra sig
om de nye metoder til forarbejdning af
mælkeprodukterne. Grossererne var jo
selv interesseret i at højne kvaliteten.
Også her på egnen kunne snart noteres
fremskridt med hensyn til kvalitet og
pris. Salling Landboforening, der havde
eksisteret siden 1842, arrangerede såle
des fra 1878 smørudstillinger i Skive.
Det var med til at skabe opmærksomhed
om en vare, der til daglig blev brugt i så
at sige hvert eneste hjem, og på den
måde fik disse udstillinger betydning for
både forbrugerne og producenterne på
egnen. Omtrent samtidig etableredes en
smørhandel i Skive, der også skulle få
stor betydning. Virksomheden anskaffe
de sig en smørblandemaskine, og der an
sattes en yngre købmand som en slags
smørsmager. I den forretning betaltes
smørret efter kvalitet, og da det blev
kendt blandt bønderne, fik forretningen
snart stor søgning, og købmanden, Jør
gensen, blev herefter altid omtalt som
Smør-Jørgensen.
Som et kuriosum kan nævnes, at årets
bedste smør sikkert var den, der produ
ceredes hen på eftersommeren omkring
Battemajmarkensdå (24. august). I hvert
fald efter høst, når man »opgav ævred«,
og køerne fik lov at gå løse på de af
høstede stubmarker. Det var ensbetyden
de med en alsidig kost, og der var nok af
den. Samtidig var årstiden tilpas kølig,
så smørret var blevet mere holdbart.
Derfor egnede dette smør sig til at gem
me til vinterbrug. Både ved julegilderne
og hvis der blev bryllup eller begravelse
trakterede man helst med »Ævresmør«.

Rasmus Christiansen (1863 - 1940) har her malet en situation fra mælkekammeret. Inden me
jerierne kom, indrettedes på mange gårde et mælkekammer, hvor pigerne samlede mælken og
satte den op i flade trækar (sætter), så fløden kunne skummes af Før mejeriernes tid var hvert
landbrug et lille mejeri for sig selv. Man kærnede smør både til eget brug og til salg. Kvalite
ten var dog ofte ret ujævn.

Ved de gamle mejeribygninger
Bygningerne til Andelsmejeriet Trevad,
beliggende midtvejs mellem Vridsted og
Fly, står såmænd endnu. Selve mejeri
hallen, bestyrerboligen med have om
trent til åen, den gamle hestestald og et
par skure.
Står man af cykel eller bil og bevæger
sig ind i området, er det dog ikke blot
forfaldet, der springer én i øjnene. Man
skal ikke have opholdt sig længe på ste
det, før minder og brudstykker af fortæl
linger i billedglimt trænger sig på og
rammer sindet vemodigt og fornøjeligt.
Det var jo her på dette sted, jeg for
første gang oplevede at stå under en bru
ser. I mejerihallens sydøstre hjørne ind
rettedes så tidligt som sommeren 1910 et

rigtigt baderum med bruser. Mejeriets
personale kunne benytte sig af herlighe
den; men efterhånden vovede egnens
unge karle sig også i bad. Det skete i
hvert fald ofte, når de kom for at få et
vognlæs kartofler kogt i mejeriets anlæg.
Når der var læsset af og kogningen igang
sat, og hestene vel at mærke var tilpas ro
lige, kunne en rask karl godt nå at tage sig
et forfriskende bad inden hjemkørslen.
Juleaftensdag 1943, i mit trettende år,
fik min ældste bror mig overtalt til sam
men med ham at cykle fra Vridsted til
Trevad mejeri for at tage os et julebad.
Det blev en oplevelse, jeg skulle komme
til at genkalde mig mange gange senere.
Selve det at stå splitternøgen under en
trommende strålemængde og blive va
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sket ren over det hele gav én en ny for
nemmelse af velvære. Min bror var
imidlertid hurtig i vendingen. Pludselig
var han færdig og i tøjet, mens jeg endnu
en gang måtte prøve bruseren.»Tag dig
bare god tid«, sagde han smilende og
stod ved døren, som han åbnede ved at
dreje på en rund metalring. »Jeg går lige
ind på mejeriet et øjeblik. Jeg kommer
snart og henter dig«, sagde han og luk
kede den svære dør med et bum. Lyden
fik det til at isne mig gennem marv og
ben. Væk var enhver følelse af velvære;
for sæt jeg nu ikke var i stand til selv at
åbne den kraftige dør. Nå! Han ville jo
lige straks komme og hente mig, havde
han sagt. Jeg gjorde mig færdig. Prøvede
stadigvæk at nyde baderummet, og lang
somt vendte fornemmelsen af velvære
tilbage. Jeg tørrede mig i det store hånd
klæde og kom i tøjet. Så stod jeg ved
døren. Jeg forsøgte at dreje på tingesten,
som jeg havde set min bror gøre. Den
ikke så meget som rokkede sig af stedet.
Jeg sled med den igen og igen og blev
efterhånden temmelig nervøs og panisk.
Jeg tror, at jeg begyndte at råbe. Tænk,
om han nu helt havde glemt mig og var
på vej hjem. Skulle jeg virkelig tilbringe
juleaften her i dette våde rum. Nu råbte
jeg og bankede samtidig på døren. Så
blev den lige pludselig åbnet af min bror.
»Nå«, sagde han, »er du færdig? Ja, du
må undskylde, at det varede lidt«. Lidt
efter var vi på vej hjem, veltilpasse efter
badet og fulde af forventning til helligaf
tenen. Det er nu 59 år siden, godt og vel.
Jeg står med ryggen mod muren til
den engang så prangende mejerihal, hvor
mælkekuskene kørte op efter tur for at
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aflæsse den søde mælk og få pålæsset
returmælken. Jeg misser med øjnene
mod den lyse østhimmel. Lige øst for
mejeriet ligger endnu smedens hus. Her
blev drevet smedeforretning indtil for få
år siden. Det var kartoffeltyskerefter
kommeren og smeden Johan Bitsch, der
med sin unge kone havde valgt at slå sig
ned her nogle år efter mejeriets start. Jo
han Bitsch var en dygtig håndværker og
havde altid nok at gøre i sit værksted.
Selve placeringen af værkstedet kunne
næppe heller have været bedre valgt, for
de mange mælkekuske havde ofte brug
for at komme til smed og få skoet heste.
Efter Johan overtog sønnen Svend for
retningen. Han havde sammen med sin
kone Poula indført den praksis at holde
åbent hus med kaffeservering den dag i
måneden, hvor mælkekuskene havde
fået udbetaling på mejeriet; for det har
sikkert knebet for en del af kuskene at få
penge fra til den uundgåelige smedereg
ning. Det var ikke behageligt at skulle af
med pengene, når man lige netop havde
fået dem; men kaffebordet mildnede sik
kert oplevelsen. Ved et sådant arrange
ment kom Alfred Bach Sørensen, der
havde en mindre gård i det østlige Tre
vad, også indenfor for at nyde en tår kaf
fe, inden han skulle ud på sin mælkerute.
Han havde lige netop fået sig anbragt på
bænken ved bordet, da Svend Bitsch
kom hen til ham viftende med en reg
ning. Alfred var kendt for sit tørre lune.
Han vinkede afværgende til smeden og
sagde: »Åh, ved do hwa, Svend! Hwis
det er æ bordsang, do kommer med, så
kan a såmøj godt se ved min sidemand!«
Af og til jager en bil forbi ude på Tre-

Efter Trevad Mejeris lukning i 1970 er der blevet stille på pladsen; men engang summede ste
det afliv og travl virksomhed.

vadvej; men ellers er det blevet stille her
ved de gamle mejeribygninger. Sådan en
dag kan det måske være svært at forestil
le sig, hvordan her var, da mejeriet var
en levende virkelighed. Dengang sum
mede pladsen af liv.
En af de første mejerister på Skiveeg
nen, Esper Andersen, Jebjerg, har i et lil
le skrift fra 1930 om egnens første meje
rier dvælet ved tempoet og den helt
særlige stemning, der var over mejeriet
som arbejdsplads. »Der var humør over
arbejdet, som der var fart over centrifu
gen og maskinerne,« fortæller han, og
Jeppe Aakjær, der ofte opholdt sig hos
ham, har i sit allerførste trykte digt »Me
jeristsang« givet et stemningsmættet ud
tryk for den samme opfattelse.

Afslutning og begyndelse
På en ekstraordinær generalforsamling
den 22. juni 1970 i Fly forsamlingshus
fandt den afgørende afstemning om me
jeriet sted. 43 af de fremmødte andelsha
vere stemte for tilslutning til Skive
egnens Mejeriselskab, mens 27 stemte
imod. Det var ikke et afstemningsresul
tat, som vakte glæde, endsige jubel, hos
ret mange, heller ikke blandt de 43, der
havde stemt for tilslutningen. Alle følte
at have udsat afgørelsen så længe som
muligt. Andelsmejeriet Tre vad var jo en
gang egnens stolthed.
I virkeligheden var selve afslutningen
med overgang og tilslutning til at være
med i en større enhed af mindre skelsæt
tende karakter, end da mejeriet begyndte
sin virksomhed i 1888. Indtil da havde
11

som allerede fortalt hvert eneste land
brug på egnen selv stået for mælkebe
handlingen og smørproduktionen. Hvor
har det været svært for især husmoderen,
der stod for hele mælkebehandlingen,
herefter bare at sende mælken ud af
gården i en nymodens metalspand på en
almindelig stiv vogn. Tanken om selve
transporten ad de elendige veje har gene
ret hende, og morsomt var det heller
ikke at tænke på, at den mælk, som hun
havde viet al sin omhu ved ankomsten til
dette mærkelige mejerihus ved åen bare
blev hældt i en stor beholder og blandet
med mælk fra alle mulige andre større
og mindre gårde.
Den dag i sensommeren 1888, hvor
mælkevognene fra det store område for
første gang afleverede mælken på det

nye mejeri, og centrifugen og kærnen
begyndte at larme og snurre, var i virke
ligheden dybt skelsættende.
Det var ikke blot afslutningen på en
lang epoke i landbrugets historie. Det
var samtidig begyndelsen på en helt ny.
Det var næsten en revolution!
De første mejerier i vort land var altså
herregårds mejerierne. Her på Skiveeg
nen, som så mange andre steder, skete
den del af udviklingen i løbet af
1870'erne. Esper Andersen, der begynd
te i Jebjerg Mejeri i 1884, skriver i
Krabbesholm Højskoles årsskrift i 1930,
at i hans barndom var der mejerier på
samtlige herregårde i Salling. Som tidli
gere nævnt blev de fleste herregårdsme
jerier drevet efter holstensk metode.
Men det som for alvor satte gang i me

Mejeriet, som Esper Andersen byggede i 1884, efter at han havde solgt sin først erhvervede
bygning i Jebjerg til højskole. De to kvinder ved hoveddøren er Esper Andersens moster Line
og gamle Mette. Til højre for dem står Søren Rasmussen, der var mejeribestyrer i Vium. Yderst
til højre ved befordringen ses Jens Fisker (An' Fiskers mand). Foto udlånt af Jenles Arkiv.
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jeriernes udvikling i løbet af 1880'erne
var opfindelsen af centrifugen. Det
første forsøg på at fremstille en sådan
blev gjort i Karlsruhe i Tyskland i 1859
af en mand ved navn Fuchs. Den blev
dog så afgørende forbedret i 1878, at de
fleste regner det år for opfindelsesåret.
Morsomt nok var det en svensker og en
dansker, G. de Laval og L.C. Nielsen,
der det år hver for sig og helt uafhængigt
af hinanden konstruerede en såkaldt
kontinuerlig centrifuge, der var i stand
til at modtage en kontinuerlig strøm af
sødmælk samtidig med, at den afgav en
sådan af fløde og skummetmælk. Senere
forbedrede G. de Laval centrifugen yder
ligere ved det såkaldte tallerkenssystem.
Det skete i 1890.
Nu var det dog langtfra sådan, at det
hele bare drejede sig om tekniske opfin
delser og apparater, selvom det efter
hånden kom til at betyde meget. Med til
at bære udviklingen var en række enga
gerede og dygtige personligheder, der
forskede og underviste og derigennem
blev i stand til at begejstre den store
flok af unge mennesker, der kom til at
bære den nye udviklings hverdage. Den
forskning og undervisning blev derfor til
stor gavn for mejerierne og deres pro
duktion. Esper Andersen nævner i sin ar
tikel to sådanne personligheder. Den ene
var Th.R. Segelcke (1831-1902), der
blev professor ved Landbohøjskolen.
Han fik gennem årene uddannet mange
unge assistenter, som derefter spredtes
rundt i landet og lærte fra sig. Segelcke
nævnes undertiden som det danske me
jeribrugs fader. Selv hørte Esper Ander
sen gennem en kammerat om en ny sko-

Esper Andersen, der er født i Vester Lyby den
4. marts 1859, drev mejeri i Jebjerg i mange
år, først som mejeriejer, men efter 1893, da
mejeriet overgik til at blive andelsmejeri,
som bestyrer. 11907 flyttede han til Ålestrup,
hvor han en årrække sammen med en bror
drev cykelfabrikken »Jyden«.
Senere blev han cigarhandler i Adelgade i
Skive.

le, der i 1879 blev oprettet på Fyn. Det
var Ladelund landbrugs- og mejeriskole,
som forstander Niels Pedersen havde
startet, og hvor der også var indrettet
mejeri. Mange af de næste årtiers mejeri
bestyrere fik deres uddannelse på den
skole. Skolen fik også stor betydning
ved, at en tredje af dansk mejeribrugs
markante personligheder, N.J. Fjord
(1825-1891), gjorde mange af sine for
søg dér. N.J. Fjord var knyttet til Land
bohøjskolen som docent (lærer) lige fra
dens start i 1858. Fjord kom med sine
mange forskellige forsøg og undersøgel
ser til at gavne dansk mejeridrift umåde
ligt. Selv konstruerede han kontrolcen
trifugen, der kunne bestemme fedtind
holdet af den enkelte leverandørs mælk.
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Han undersøgte forhold omkring
smørrets finhed og holdbarhed og over
dets forsendelse med tog og skib. Han
gjorde også forsøg med centrifugen og
viste, hvordan man opnåede de bedste
resultater med den.
Esper Andersen var elev på Ladelund
hos Niels Pedersen i vinteren 1880-81.
Efter skoleopholdet blev han bestyrer på
et mindre mejeri i Sønderjylland. Deref
ter fulgte en kort tid som bestyrer på
Schrøders gård i Århus, hvorefter han
blev soldat. I efteråret 1883 vendte han
hjem til sin fødeby, Lyby, hvor tiden hel
ler ikke stod i stampe. Her var man på
den tid i gang med at anlægge SkiveGlyngøre banen, et anlæg, som sikkert
blev hilst velkommen af de fleste, men
er kommet andre på tværs, og sine steder
kom banen vel også til at genere etable
rede virksomheder, endda så nogle af

dem dårligt kunne fortsætte. Således hos
en købmand i Jebjerg. Hans forretning
fik nu en yderst uheldig beliggenhed i
forhold til stationen. Han oprettede i ste
det et fællesmejeri og havde fået leve
randører til at tegne sig for levering af
mælk fra ialt 83 køer. Herved håbede
han vel at få solgt sin ejendom til en no
genlunde pris. Han havde yderligere dra
get omsorg for leveringskontrakt på fem
år og sørget for en prisaftale med leve
randørerne, sådan som det sikkert har
været almindelig brugt af fællesmejerier
ne. Leverandørerne skulle have 14 øre
pr. kande (1,9 1), når smørrets topnote
ring var 1 kr., og leverandørerne skulle
betale 4 øre pr kande ( 1 øre pr pund) af
den skummede mælk.
Esper Andersen købte denne ejendom
med tilhørende leveringskontrakter for
8000 kr. Næsten samtidig blev der opret-

Durup Mejeri, der blev oprettet 1893, havde sin forudsætning i G rønnerup Mejeri fra 1886.
Da det udvidede Skiveegnens Mejeriselskab startede i slutningen af 1970, var Durup med i
sammenkøringen og lagde rammer til en udvidet ostefremstilling. Mejeriet er ombygget to gan
ge, i 1916 og i 1952.
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tet højskole i byen, og Esper Andersen
solgte da sin nyerhvervelse til dette for
mål og byggede i sommeren 1884 nyt
mejeri på den anden side af vejen. I en
bygning bag mejeriet havde han et ret
stort svinehold. Han fortæller ikke nær
mere om årsagen her til; men mon ikke
det har drejet sig om at udnytte affalds
produkter fra mejeridriften. Andre fæl
lesmejerier har i hvert fald også haft til
knyttet et svinehold. Esper Andersen be
gyndte sin mejerivirksomhed i Jebjerg
den 23. oktober 1884, og han huskede
siden hen, at han denne første dag indve
jede 570 pund mælk; men allerede et
halvt år senere måtte han anskaffe en
centrifuge mere. Den første havde kun
en kapacitet på 300 pund mælk i timen.
Det lyder ikke umiddelbart imponeren
de, når man ved, at en enkelt centrifuge
senere, f.eks. i 1920'erne kunne klare
10.000 pund i timen.
Det er interessant at høre, hvilke ma
skiner han iøvrigt havde på sit nybygge
de mejeri foruden centrifugen. Set fra en
nutidig betragtning kan det nok undre,
hvor lidt man dengang havde til rådig
hed. Han nævner dampkedel og damp
maskine, som har været kraftkilden.
Derudover var der en kærne, en smøræl
temaskine, vandpumpe og en decimal
vægt. Man havde hverken forvarmere el
ler kogeapparater; opvarmningen af
mælken, inden den blev hældt i centrifu
gen, foregik ved direkte tilstrømning af
damp. På samme måde foregik det, når
leverandørerne ønskede at få mælken
hjem i kogt tilstand: En dampslange før
tes da direkte ned i mælken, og så lod
man ellers bare dampen strømme til,

indtil mælken kogte. Fri for ulemper var
metoden ikke, fordi der på den måde
uundgåeligt førtes en lille smule vand i
mælken, og den vandmængde blev betalt
med samme pris som den skummede
mælk. En helt god forretning åbenbart,
men gevinsten viste sig at være kortva
rig, da man i løbet af kort tid blev i stand
til at fremstille såvel forvarmere som ko
geapparater.
Esper Andersen ejede selv sit første
mejeri i Jebjerg. Det betegnes som fæl
lesmejeri, fordi han havde aftale med en
række landmænd om leveringen, og det
var den slags mejerier, som først oprette
des på Skiveegnen. Efter få år overgik
de dog stort set alle til at blive andelsme
jerier. Esper Andersen var tæt på at blive
den første, der begyndte på den måde i
Salling. Halvanden måned tidligere be
gyndte imidlertid mejeriet i Lem. Det
var Kr. Svenningsen, der byggede det,
og han påbegyndte driften den 12. sep
tember 1884. Hans første indvejning lød
på 424 1/2 pund mælk; men allerede ved
nytårstid modtog mejeriet 2.000 pund
daglig. Svenningsen producerede ikke
kun smør, men også ost; og mejeriets
oste blev solgt til gode priser på grund af
en fremragende kvalitet, fortæller Esper
Andersen. Som Esper Andersen havde
også Svenningsen et stort svinehold ved
mejeriet. Den kontrakt, han havde med
sine leverandører i Lem-Vejby, var på
fem år, og efter den periode nedlagde
han sin virksomhed og købte Sindinggård i Lem, og Andelsmejeriet Brodal
blev derefter en realitet. Den blev bygget
lidt længere vestpå i 1889.
I alt var der i Salling hele 9 sådanne
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Gamstrup Mejeri blev bygget i 1911 som en sammenslutning af mejerierne i Roslev og Kirke
by, der hver især startede i 1886. Mejeriet blev ombygget i 1957 og lukkede i 1970.

fællesmejerier, der blev drevet af yngre
gårdmænd eller gårdmandssønner. Niels
Andersen i Ginnerup i Krejbjerg drev
mejeri fra 1885 til 89, da han flyttede fra
egnen. I 1907 blev der i stedet oprettet et
andelsmejeri i Krejbjerg. Durup Andels
mejeri blev opført i 1893, men havde sin
forudsætning i et fællesmejeri i Grønnerup, påbegyndt i 1886 af Thor Holmgaard og indrettet i hans gård. På en gård
i Overmøjbæk indrettedes ligeledes et
mejeri i 1886; ejeren Niels Nielsen,
Møjbæk, behandlede mælk her, indtil
Andelsmejeriet Nordsalling begyndte i
1893. Da Saugstrup mejeri blev bygget i
1892, kom en del af leverandørerne fra
et fællesmejeri på Vium Thinggård, der
havde virket siden 1886 og også i mange
år efter Saugstrup mejeris oprettelse
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fortsatte sin virksomhed som fællesme
jeri indtil 1889, og derefter i nogle år
med egen mælk.
I Resen havde en kreds af landmænd
forsøgt at aftale mælkelevering med
Esper Andersen i Jebjerg; men på et
tidspunkt, da der var indkøbt transport
spande og antaget mælkekuske, fik de et
tilbud om at få bygget mejeri i Resen by;
det kom fra ejeren af Jungetgård, Jens
Pedersen, i 1886. Det tilbud kunne resenboerne ikke modstå; men da der i
1893 blev opført et andelsmejeri i Skive,
blev det nybyggede fællesmejeri over
flødiggjort.
Det femte og sidste mejeri, der her på
egnen påbegyndtes i 1886, var Hem. Det
byggedes af Jokum Jensen, der kom fra
Vemb, hvor han havde drevet fællesme

jeri siden 1882. I 1893 overgik Hem til
at blive andelsmejeri.
Esper Andersen var en foretagsom
mand. Udover at drive Jebjerg Mejeri,
først som ejer, og fra 1893 som bestyrer,
da det blev andelsmejeri, oprettede han
også Thise Mejeri. Det skete i 1887.
Også for Thise blev 1893 året, hvor me
jeriets leverandører blev andelshavere.
Fur Mejeri blev bygget i 1889 af Kr.
Andersen, der senere blev bestyrer på
Andelsmejeriet Nordsalling. I 1905 op
rettedes andelsmejeri på øen.
Det var dog ikke alle Sallings andels
mejerier, der begyndte på den måde:
først fællesmejeri, derefter andelsmejeri.
I Ramsing begyndte det med, at 12 unge
landmænd enedes om i fællesskab at
grundlægge og drive et andelsmejeri. De
udarbejdede selv love og vedtægter, og
de deltog også aktivt i selve byggeriet.
De synes at have gjort et grundigt forar
bejde og havde bl.a. sikret sig, at hver
andelshaver forpligtede sig til at levere
mælk af et bestemt antal køer. Da man
var færdige med byggeriet af det lille
mejeri, var prisen opgjort til i alt 5.866
kr. 98 øre, og af det beskedne beløb var
endda betalt for inventar, samt en vogn
og mælkespande. Mejeriet havde sin
første indvejning den 15. juni 1885.
Danmarks allerførste andelsmejeri blev
oprettet i Hjedding ved Varde i 1882:
men Ramsing Andelsmejeri blev det
første i Salling og i Viborg Amt.
Én af de mænd, der var med til at op
rette mejeriet, var Kr. Østergaard fra
Ramsing. Han har senere til Esper An
dersen fortalt et par træk om begyndel
sen: »Så snurrede centrifugen for første

gang i Ramsing Mejeri, og da en måned
var gået, fik vi den første afregning. Vi
stak den i lommen efter at have spyttet
på den. En ny tid var begyndt«, sagde
han.
Året efter at ramsingboerne havde be
gyndt deres andelsmejeri, fulgte Roslev
og Kirkeby efter med hver sit. Det havde
vistnok været meningen kun at bygge ét;
men som det ofte sker i den slags fælles
opgaver, kunne man ikke enes om, hvor
mejeriet skulle placeres. Først i 1911, da
begge mejerierne trængte til renovering,
enedes man om i stedet at bygge Gam-

Peder Odgaard. Få enkeltpersoner har sat sit
præg på hele Skive egnen som denne driftige
og fremsynede thybo. Han flyttede bl.a. sin
gård ud på dens nuværende plads i 1883, og
samtidig med mejeridriften på gården starte
de han også et teglværk, der blev drevet med
damp fra mejeriets dampanlæg. Peder Od
gaard var en god bekendt afflere i den per
sonkreds, der tog initiativet til oprettelsen af
Trevad Andelsmejeri, og de har sandsynligvis
rådført sig med ham.
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strup Mejeri. Rødding fik sit andelsme
jeri i 1889.
I Breum blev der bygget mejeri i
1908. Indtil da havde Jebjerg dækket
området.
Også i Fjends herred var fællesmejeri
et før andelsmejeriet; men mens Salling
en overgang havde 9 fæ lies mejerier, blev
der kun tre af slagsen i Fjends. Til
gengæld blev Fjends herred hjemsted for
egnens første fællesmejeri udenfor her
regårdenes kreds. Det skete så tidligt
som i 1875 i Tastum, hvor en ung, initia
tivrig thybo havde købt Tastumgård.
Han hed Peder Odgaard, og han kom i
resten af sin levetid til at præge egnens
erhvervsudvikling på afgørende vis. Han
havde lært mejerivæsen hjemme på sin
fars gård på Thyholm, og han begyndte
mejeridriften allerede i den gamle gård; i
begyndelsen vel kun til behandling af
gårdens egen mælk; men det gik efter
hånden op for landmændene på egnen, at
man gennem et mejeris behandling af
mælken kunne opnå bedre priser, så der
for begyndte de snart at levere mælk til
den nye mands foretagende. Især efter at
han i 1883 flyttede gården ud af det
gamle byfællesskab og opførte en præ
sentabel ny gård oppe på marken. Stue
huset blev bygget så stort, at der i den
ene ende af det kunne indrettes et ret
moderne mejeri. Samtidig startede Od
gaard et teglværk, som blev drevet med
damp fra mejeriet
Som det gik i Salling, så blev også
fællesmejeriet på Tastumgård en for
løber for andelsmejeriet. I 1887 lejede
leverandørerne de gode mejerilokaler af
Odgaard og drev herefter virksomheden
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som andelsmejeri. I 1902 flyttedes meje
riet til Kjeldbjerg. Det betød, at en del af
leverandørerne til det i 1888 nystartede
andelsmejeri i Trevad skiftede til Kjeld
bjerg, fordi det nye mejeri dér lå bedre
for dem.
I Hald ved Højslev byggede Kr. Kjær,
Skovmølle, et mejeri i 1886. Det blev
andelsmejeri i 1893.
Karup å og Trevad bro
På sin fars gård, Vester Solgård i Fly, be
gyndte i 1886 den unge Ole Frederiksen
at drive et fællesmejeri. Men kort tid ef
ter begyndte landmænd på begge sider af
Karup å at samle kræfterne om den store
opgave at grundlægge Andelsmejeriet
Trevad.
Alene det at skulle samarbejde tværs
over åen har sikkert stået for mange som
et meningsløst spild af tid og kræfter; for
dengang var åen virkelig et skel; det var
især et skel mellem mennesker, mellem
de der boede der østen æ o og vejsten æ
o. I novellen »Eros og bierne« (1900)
har Aakjær så herligt gengivet folkeviddets udtryk for, hvordan man opfattede
de mennesker, der boede på den anden
side af åen:
»De havde i Mummelstrup en anden
fasown på deres næser, deres tøj havde
et andet snit, deres træsko en anden
form, deres sprog en anden udlyd. Ja,
om det så var hanerne, syntes man, de
galed anderledes i gårdene vest for åen
end i dem østen for den.« Nogen sprog
lig forskel har der været øst og vest for
åen; for åen var jo skel mellem to herre
der og to amter. Ja, på det tidspunkt end
da mellem to stifter.

Den ældste bro over Karup å ved Trevad. Efter Jeppe Aakjærs oplysning blev den opført en
gang i 1880'erne og er siden ombygget flere gange. Broen var forudsætningen for samarbejdet
om Andelsmejeriet Trevad. Aakjær havde øje for arkitekturens samspil med naturen. Han op
fattede ikke broen som blot et fremmedelement i det ellers så følsomme englandskab; for ham
blev landskabet ved broens fremkomst beriget: »Broen stod krum over åkandestrøm - fint som
en hjerneskal over en drøm«, siger han i sit digt »Broen« fra 1916. Han havde imidlertid også
forståelse for den betydning, broen ville få for samfærdselen. Det udtrykker han sådan i samme
digt:« Tusindårs skille - så slog de bro. / Så drog de over i vogne og sko, / tiggere, trækkere,
kræmmere, friere, / alle de tusinde somres forbiere, / stejlende plage som skejtende ko, / alt
drog nu over den dumrende bro«.

Én vigtig ting var der dog sket, som
gjorde et samarbejde naturligt og muligt.
Ved Trevad var der kommet bro over
åen. Aakjær fortæller, at det skete en
gang i 1880'erne. Tidligere havde Ann'
Simester for et par skilling færget folk
over strømmen. Senere opførtes en
gangbro, der var i brug, indtil broen
kom. Det er klart, at denne nye bro var
en betingelse for, at der kunne samarbej
des om mejeriet.

Et stort lokalområde i
samarbejde om et mejeri
Områdets største bebyggelse har været
Fly, hvor der fra øst mod vest engang lå
omkring 30 gårde. Sidst i 1880'erne var
de fleste af dem dog flyttet ud. Vridsted
sogn omfattede både Trevad og Vridsted
samt Egebjerg og Hagebro. Syd for
Vridsted by kom senere Søndermarken
til med tre mindre landbrug. Østligere
hørte også Vroue og Vester Børsting i
nogle år til mejeriområdet. Omkring ti
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den for udskiftningen af gårdene i første
del af 1800-tallet har der ud over præste
gården været 9 gårde i såvel Vridsted
som Trevad, samt et husmandssted i Tre
vad. I 1801 blev den største af Trevadgårdene, Gyldenvadgård, flyttet ud på
marken til sin nuværende beliggenhed
ikke langt fra åen, og den gård og især
dens ejerpar fik en vis betydning for op
rettelsen af mejeriet.
Vest for åen var den nordligste bebyg
gelse Bærs, og senere kom også Nikkel
borg med i mejerikredsen. Lidt sydligere
de to Bærsholmgårde og endnu et par
gårde. Derefter Karstoft langs åen og
Sebstrup mod vest i randen af et par mo
ser og ikke langt fra den gamle adelvej
fra Holstebro til Skive. Også Stenholm
og Krejlgård hørte med. Mogenstrups

gårde lå hovedsagelig langs Rønnes bæk
fra vest mod øst; men der var også ejen
domme såvel nordøst som vest for byen.
Trandum er den ældste af bebyggelserne
i mejerikredsen vest for åen, delt i Neder
Trandum og Over Trandum. Der var
gamle gårde som de to Kirkegårde, Fels
gård, Dueholmgårdene, Kjærgård, de to
Plomgårde, Abildgård, Meldgård og
Thybogården. Der var en række småejendomme sydligst omkring Stormosen
og i Røjbæk.
Fra såvel vest- som østsiden af åen fo
religger beskrivelser af egnen fra tiden
omkring mejeriets oprettelse eller lidt
senere.
J.P. Lundøe var præst i Vridsted fra
1907 til 1912; men han kom egentlig
dertil nogle år før som kapellan for sog-

Thøgers hus i Fly. Et af de få gamle huse i byen, som stadig findes. Thøger Nielsen var tømrer;
men som de fleste håndværkere drev han også en smule landbrug, og han leverede mælk til
mejeriet. På kotegningslisten fra 1896 står han opført med én ko. Personerne på fotoet er fra
venstre mod højre: Mette Kathrine og datteren Magda og sidst Thøger. Foto udlånt af Agnes
Rasmussen, Fly.
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Også enkelte lærere
var andelshavere. I
Trandum Skole holdt
lærerparret
Thora
og Ludvig Christen
sen således én ko,
som ikke blot gav
mælk til husholdnin
gen, men også så
meget, at der kunne
leveres til mejeriet.
Ludvig Christensen
holder koen, mens
fruen malker den.
Foto udlånt af Øster
Sogns Arkiv.

nepræsten Andreas Winding. Han har i
årsskrift for Viborg Amt 1938 fortalt om
sognets tilstand, da han som ung præst
kom til byen. Han beretter, at der »burde
plantes noget mere«, men siger i næsten
samme åndedrag, at det også sker: »Tid
ligere var Vridsted by selv en hedeby, og
et stykke af lyngens land gik helt ind til
kirkegårdens østlige stendige,« skrev
han og fortsatte: »Nu er Vridsted ikke
længere nogen skaldet by,« og her for
tæller han om den tidligere sognepræst
A. Winding og hans store arbejde for at
forskønne byen ved at plante omkring
den; men han nævner også lærer Niels
Jacobsen i Fly og Peder Odgaard i Tastum, der sammen med Winding var
»kong Dalgas' håndgangne mænd, der
ivrede stærkt for plantningssagen.« Dog
mener han ikke, at fremskridtet rigtig er
nået over på vestsiden af åen: »Vendte
man derimod blikket mod vest, kunne
man se en skaldet hedeby (Trandum), en
lille samling gårde og huse, mestendels

indkredset af en tung, mørk hedeflade
med isprængt mosedrag. Ved nogle af
disse hjem fandtes ikke et eneste træ,
kun en »kålgård« med dige omkring af
hedetørv. Ved enkelte af gårdene pløjede
man lige ind til stuehusets vinduer. Mod
sætningen mellem øst og vest var iøjne
faldende, men åen var også stifts- og
herredsgrænse«, fortæller han. Forskel
har der givetvis været. Men i Mogen
strup sad i slutningen af 1890'erne fhv.
lærer Anders Jensen, der i sin tid var ho
vedkraften i arbejdet på at få genrejst
Trandum kirke i 1891, og skrev på en lil
le beretning om egnen. Han siger, at før
1860 fandtes der næppe 10 træer i hele
Trandum sogn, som foruden Trandum
også omfatter Mogenstrup, Karstoft og
Sebstrup. Men Anders Jensen hæfter sig
især ved udviklingen efter 1870 og siger:
»Siden 1870 har Trandum sogn gjort
kæmpeskridt på alle områder. Mangfol
dige nye bygninger og hele gårde er op
førte. Kær moser og heder er opdyrket.
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Mergling og dræning er indført.« Han
nævner naturligvis også den nye kirke,
og at en 33 alen bred bro er bygget over
åen. Om det nye mejeri, som på det tids
punkt er i fuldt sving siger han ikke uden
stolthed: »Andelsmejeriet Trevad er
bygget og forsynet med de bedste maski
ner, der årligt behandler 3 millioner
pund mælk.«
På det tidspunkt var mejeriet en etab
leret virksomhed, der allerede havde ta
get afsked med sin første bestyrer og
fæstet hans afløser, Mads Pedersen Trankjær.
Bestyrer og bestyrelse
Ole Frederiksen var ikke blot mejeriets
første bestyrer. Han har været dybt enga
geret i arbejdet på at få tanken om an
delsmejeriet for det ret store område
gjort til virkelighed. Hans rent praktiske
forudsætning var det fællesmejeri, han
som allerede nævnt drev på sine foræl
dres gård. Han har højst sandsynligt
kendt såvel Esper Andersen som Peder
Odgaard, og måske har han været i lære
hos én af dem. Det er vel ikke usandsyn
ligt, at kræfterne i første række har været
rettet mod at gøre Ole Frederiksens fæl
lesmejeri til et andelsforetagende, sådan
som det skete mange andre steder.
Protokollen nævner intet som helst om
selve forarbejdet. Den springer lige ud i
et kort referat af et møde, der blev af
holdt hos Søren Johan Jørgensen, Gyl
den vadgård i Tre vad, onsdag den 23.
maj 1888.
På det tidspunkt må der have været af
holdt en stiftende generalforsamling, for
det ses, at der er en bestyrelse, hvis med
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lemmer var Søren Nielsen Daugbjerg,
Fly, Niels Matthias Olesen, Mogenstrup,
Lars. Kr. Andersen, Sebstrup, Niels Chr.
Pedersen, Trevad, C. Hedegaard, Søndermølle, Ole Frederiksen, og Søren Jo
han Jørgensen, Trevad.
Det ser ud, som om Søren Johan Jør
gensen har været stærkt involveret i sa
gen; for hos ham og hans kone, Karen,
holdtes de første møder og de to første
generalforsamlinger. Karen og Søren Jo
han var et kendt og agtet gårdmandspar.
Gyldenvadgård var Karens fødehjem og
hendes slægts hjemsted i flere generatio
ner. Søren Johan derimod var fra den an
den side »vejsten æ o«. Han var født på
en gård i Svendstrup ved Vinderup i
1837; men forældrene døde fra børnene,
der så fik deres opvækst hos familie for
skellige steder. Søren Johan kom således
til Kirkegård i Trandum, for det var hans
fars barndomshjem. Traditionen beretter
da også, at de to, Karen og Søren Johan,
første gang talte sammen som helt unge
fra hver sin åbred. De blev gift den 17.
september 1858 og overtog derefter
gården.
J.P Lundøe fortæller i sin artikel en
hel del om de to. »Deres navne blev altid
nævnt i samme åndedrag«, fortæller han
og fortsætter: »De var i besiddelse af
gammel bondekultur med islæt både
fra missionsbevægelsen og det folkelige
grundtvigske oplysningsarbejde i vort
land, så de havde sans både for det ånde
lige og det materielle.« Lundøe fortæller
også et smukt træk fra sønnen, den unge
Søren Johans bryllup med Marie. Ved
den lejlighed var Peder Odgaard blandt
gæsterne, og han holdt tale, ikke til bru-

Badende børn i Ka
rup X. Et yndet ba
dested i trediverne
og fyrrerne var fra
åbredden neden for
Thomas Andersens
gård, en god halv km
nord for Vridsted
bro.

den eller brudgommen, men for brud
gommens mor, Karen. Han takkede hen
de »for det skønne og virksomme liv,
Gud havde givet hende sind og lykke til
at leve og for hendes gode øjne, der altid
lyste os så trofast og mildt i møde. Som
en god dannekvinde havde hun en god
indflydelse på mange mennesker.« Peder
Odgaard havde da overdraget Tastumgård til sønnen Niels og var flyttet til
Skive, hvor han havde overtaget herre
gården Ny Skivehus. Lundøes lille glimt
fra bryllupsfesten i Trevad viser os
måske den virkelige bagmand for opret
telsen af Andelsmejeriet Trevad. Peder
Odgaard og det gæve gårdmandspar i
Trevad har kendt hinanden temmelig
godt.
Jeppe Aakjær skriver i »Drengeår og
knøsekår«, at Odgaard »arbejdede for
modernisering af egnens landbrug, bedre
avlsdyr, mere sammenslutning.« Mere
sammenslutning! Det er vel indlysende,
at Ole Frederiksen, Søren Johan Jør
gensen og de andre, der arbejdede på at

få oprettet et andelsmejeri, har kontaktet
Odgaard; og det kunne vel tænkes, at
han så har opfordret dem til ar sørge for,
at mejeriets område blev så stort som
praktisk muligt.
Mejeriet bliver en realitet
Mødet hos Karen og Søren Johan den
23. maj har været imødeset med en vis
spænding, for på mødet skulle der hol
des licitation over byggeriet, efter at det
havde været bekendtgjort i aviser i Vi
borg og Skive. Murerarbejdet blev over
draget til Morten og Chr. Ruseng fra
Tøndering, og de skal udføre arbejdet
for 497 kr. Tømrer- og snedkerarbejdet
gik til Jens Peder Christensen fra Lånum, som skal have 214,50 kr. for ulej
ligheden. Peder Pedersen skal male det
hele for 55 kr. Derefter kom man til de
dyre maskiner. Som de fleste andre me
jerier på egnen købte også Trevad hos
Skive nye Jernstøberi. De skal levere
kedlen og tilbehøret for 4.330 kr. ca. Til
sidst oplyser protokollen fra mødet, at
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»det er vedtaget, at mejeribygningen
skal tækkes med tegltag, og at tømmeret
m.m. skal købes hos Dige og Buemann i
Skive. Senere blev det på en generalfor
samling den 5. august bestemt, at der
også skal opføres en staldbygning til
seks heste. Den skal være 16 alen lang
og 6 alen vid (bred) indvendig mål med
en højde af 3 alen og 4 alen.
Samme dag oprettedes en lejekontrakt
med Søren Johan Jørgensen om leje af
mejerigrunden på ca. 1 td. land. Lejemå
let er på 50 år, og den årlige leje må si

ges at være yderst beskeden, nemlig 10
kr. Efter 19 års forløb gør man sig klar
til at købe grunden, og den 21. septem
ber 1907 bliver bestyrelsen enig med
»unge Søren Johan«, der da havde over
taget gården. Her angives grunden at
være ca. 1 1/2 td. land, og prisen er 600
kr.. Samtidig sikrer man sig forkøbsret
til 1/2 td. land mere for 300 kr.
Selvom man nu havde vedtaget at
købe maskiner og kedel, blev der til det
første stykke tid købt en del brugte me
jeriredskaber, som vel bare skulle bru-

Ole Frederiksen, født den 13. januar 1860 i Vester Solgård i Fly. Ole Frederiksen startede et
gårdmejeri hos forældrene. Det blev hurtigt til fællesmejeri med flere af Fly-gårdmændene som
leverandører. Han har sikkert været med i den allerførste planlægning af andelsmejeriet i Tre
vad. Ole Frederiksen var ungkarl, da han begyndte som bestyrer på det nye andelsmejeri; men
i 1895 giftede han sig med Mariane, der er født i Sjørup den 17. februar 1876. Parret købte
samme år Kjeldbjerggård, hvorfra Ole Frederiksen en tid var leverandør til Trevad Mejeri.
Han var imidlertid med i udbrydergruppen fra Trevad, da Tastum Andelsmejeri i 1902 blev
flyttet til Kjeldbjerg. Ole Frederiksen var en af egnens foregangsmænd. Omkring 1900 startede
han således et teglværk i nærheden af Kjeldbjerggård. Han var med til at oprette Kjeldbjerg
Brugsforening og var dens første formand (1896-1912), og han sad i lang tid i bestyrelsen for
Skive Andelsslagteri. Han døde Grundlovsdag 1921, kun 61 år gammel. Mariane døde i juli
1976, over 100 år gammel. Foto udlånt af Egon Frederiksen, Kjeldbjerg.
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Gyldenvadgård i Trevad. Gården blev i 1801 flyttet ud til sin nuværende beliggenhed og har
været i slægtens eje i mange generationer. Stuehuset på billedet er det, som blev opført i 1801
ved udflytningen. Gården blev ombygget i 1916 og 1924. Her blev de første møder om mejeriet
holdt, og de første to generalforsamlinger afvikledes her. Desuden var den grund, mejeriet blev
bygget på, stillet til rådighed af gården for en årlig leje af 10 kroner; men i 1907 solgte »den
unge Søren Johan« grunden til mejeriet for 600 kroner. Grunden blev da angivet til at udgøre
ca. 1 1/2 tdr. land. Foto udlånt af Søren Johan Sørensen, Tre vad.

ges, indtil det nye var leveret og monte
ret. Dette køb blev gjort den 6. oktober
1888, hvor man, som der står, »for første
gang var samlet i mejeribygningerne.«
Der købtes den dag hos bestyrerens far,
Frederik Olesen i Vester Solgård, mange
forskellige redskaber: 1 stk. 100 punds
køler - 1 stk. 80 punds køler - 5 stk. 50
punds kølere - 3 stk. 30 punds kølere - 1
flødetønde - 1 øse - 1 smørkniv - 1 aft
apningsspand - 1 kvint glas - 1 reol til
smørforme og smørtavler - et par ballier
- 1 stk. smørkølle - 1 stk. smørske - 1
stk. smørtrug - samt nogle lægter og
brædder, et køb til en samlet pris af 98
kr. 65 øre.
Det var gamle inventardele fra fælles
mejeriet, der nu en tid skulle bruges i det
nye andelsmejeri.

Leverandørerne og koholdet
En disposition som ovennævnte er ud
tryk for en vis forsigtighed, og det har

selvsagt været indlysende nødvendigt
overfor så stor en udfordring at arbejde
både grundigt og forsigtigt. Det vidner
hele lovgrundlaget da også om.
Men inden man nåede såvidt som til at
udtrykke sig på skrift om rammer og
indhold af det nye andelsforetagende,
var det også nødvendigt at sikre sig med
hensyn til mejeriets eneste råmateriale:
Mælken. Her fulgte man mønstret fra
egnens eksisterende mejerier og fra det
mejeri, Ole Frederiksen havde drevet
indtil da. Som det er nævnt, oprettede
fællesmejerierne kontrakter med leve
randørerne. Noget lignende skete her.
Man måtte simpelthen vide, hvor mange
køer, der var til rådighed. Der blev der
for fremlagt såkaldte kotegningslister,
hvor vordende andelshavere skulle angi
ve, hvor mange køer, de fremover ville
holde. Det er sandsynligvis gået til på
den måde, at den enkelte landmand har
talt sine køer derhjemme i stalden og
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derpå skrevet antallet på listen. Der fin
des opbevaret et par af disse kotegnings
lister fra mejeriets første tid. Den allerældste mangler sandsynligvis; men de to
bevarede er i hvert fald fra de første år,
og måske er den ældst bevarede også
den allerførste. Der er i hvert fald en af
gørende forskel på den og den lidt sene
re fra omkring 1896 med hensyn til antal
andelshavere. Den ældste har navnene
på 57, mens den yngste indeholder 195
navne. Mange har villet se tiden lidt an,
inden man overgav sig til noget så uhørt
som at samle folks mælk i store mejeri
huse.
Den ældste liste indeholder som nævnt
navnene på 57 andelshavere, som tilsam
men havde 249 køer. Man kan naturlig
vis hurtigt regne gennemsnittet ud til
4.37. Interessant vil det dog være at få et
mere nuanceret billede af de 57 landbrug
og deres kobesætninger og dermed få af
klaret i hvor høj grad, de største brug
kom til at dominere foretagendet, og om
de helt små brug med en og to køer
overhovedet fik lov at være med.
Allerførst dog et lille indblik i geogra
fien. Hvor skulle mælken hentes? Hvor
boede andelshaverne?
Skemaet nedenfor viser det med det
forbehold, at en ganske lille del af an
delshaverne har glemt at anføre i skema
et, hvor de boede, hvorfor de ikke tæller
med.
Øst for Karup å

Lokalitet
Vridsted
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antal andelshavere
på lokaliteten
4

V. Børsting
Fly
Åkjær
Trevad

1
8
4
8

Vest for Karup å
Lokalitet
Hahle
Trandum
Trandum Skovby
Dueholm
Mogenstrup
Karstoft
Sebstrup
Bærsholm
Bærs

antal andelshavere
på lokaliteten
1
5
1
2
6
2
6
1
4

Som det ses, har adskillige andelshave
res mælk skullet transporteres over lange
afstande. Befordringerne var gammel
dags stivvogne, og den tids veje var så
elendige, at ikke alle kunne få mælken
afhentet ved gården. I den slags tilfælde
måtte man selv transportere mælken til
et aftalt sted, hvor mælkevognen kom.
Nedenstående skema viser, hvor store
kobesætninger, der var tale om.
Koholdet omkring 1890 (måske 1888)

Antal køer
bedrifter m.
bedrifter m.
bedrifter m.
bedrifter m.
bedrifter m.

antal bedrifter/
landbrug
10 køer eller over
2
8 eller 9 køer
4
5-6 eller 7 køer
15
3 eller 4 køer
26
1 eller 2køer
12

Karen og Søren Johan Jørgensen blev gift
den 17. december 1858 og overtog samtidig
Karens fødegård, Gyldenvadgård. Pastor
Lundøe fortceller i en artikel fra 1938, at Pe
der Odgaard ofte holdt møder hos de to, hvor
emnerne enten var »afholdssagen, plant
ningssagen eller sundhed og hjemlivets lyk
ke«. Lundøe siger om Søren Johan, at han
var en handlingens mand affå ord; men han
kunne ikke desto mindre fortælle »med vid og
tørt lune«. Karen har også stået højt for
Vridstedpræsten. Hun fik ham til at mindes
pastor J.H. Monrads ord om, at »de gamle
koner er de bedste af alle mennesker«. Søren
Johan døde den 11. juni 1909, og Karen den
15. august 1917. Foto udlånt af Øster Sogns
Arkiv.

Bestyrerens far, Frederik Olesen, Fly,
har haft 10 køer, mens en gård som
Nørre Bærsholm på det tidspunkt kun
har haft tre.
Den lidt yngre liste fra omkring 1896
viser, at på det tidspunkt er mange flere
kommet med i mejeri kredsen. Det skyl
des ikke blot, at flere nu har haft lejlig
hed til at følge starten på det nye foreta
gende og selv fået mod til at være med.
Når andelshaverne i antal er vokset fra
57 til 195, skal det også ses i lyset af, at
mejerikredsen i 1893 fik en kraftig udvi
delse ved, at landmænd i Vroue, Vester
Børsting, Sjørup og Kjeldbjerg da havde
søgt om at blive tilsluttet mejeriet. De
blev optaget som andelshavere imod at
antage samme økonomiske forpligtelser
som kredsens øvrige andelshavere. Om
rådet kom herefter til yderligere at om
fatte Vroue, Sjørup, Kjeldbjerg og Iglsø.
Oversigten nedenfor viser kredsens
geografiske udstrækning:

Andelshavere omkring 1896
Øst for Karup å
Lokalitet

Skemaet viser klart, at de små brug med
1-2-3 eller 4 køer har været i overtal. Af
bestyrelsesmedlemmerne har C. Hedegaard fra Søndermølle, der dog ret hur
tigt fraflyttede egnen, haft 10 køer,
Søren Johan Jørgensen 8 køer, mens
Lars Kr. Andersen fra Sebstrup og Niels
Chr. Pedersen fra Trevad hver har haft 4.
De to øvrige bestyrelsesmedlemmer, Ni
els Mathias Olesen og Søren Nielsen
Daugbjerg har tilsyneladende glemt at
opgive antallet.

Egebjerg
Vridsted
Vroue
Sjørup
Vester Børsting
Kjeldbjerg
Iglsø
Fly
Åkjær
Trevad

antal andelshavere
på lokaliteten
2
8
19
4
17
4
1
22
5
14
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Vest for Karup å
Lokalitet

antal andelshavere
på lokaliteten
Hahle
1
Trandum
24
Trandum Skovby
2
Dueholm
4
Mogenstrup
8
Karstoft
9
Sebstrup
12
Bærsholm
3
Bærs
10
Smollerup (v. Estvad)
1
Stenholm
1
2
Krejlgård

De 195 andelshavere havde tilsammen
855 køer. Et gennemsnitsbrug er således
på 4.38. Det lyder langtfra imponerende
set i relation til vore dages besætnings
størrelser. Også ved denne liste er det in
teressant at se på forholdet mellem større
og mindre brug.

Koholdet i mejerikredsen
omkring 1896
Antal køer
bedrifter m.
bedrifter m.
bedrifter m.
bedrifter m.

antal bedrifter/landbrug
over 15 køer
1
10-11-12-13 og 14 køer 7
8 og 9 køer
11
5-6 og 7 køer
51

Kjeldbjerg Mejeri er opført i 1902. Det begyndte dog i Tastum, hvor Peder Odgaards fælles
mejeri fra 1870'erne i 1887 blev omdannet til andelsmejeri. 1 1902 blev mejeriet flyttet til
Kjeldbjerg; og det betød, at 63 andelshavere fra Trevad meldte sig ud dér for at blive tilsluttet
det nye mejeri, der lå betydeligt bedre for dem. Det har især været landmænd fra Igisø, Bør
sting, Sjørup og Vroue foruden Kjeldbjergboerne og de, der fulgte med fra Tastum. 11942 hav
de mejeriet eksisteret i 40 år på den plads, og på generalforsamlingen den 12. november oply
stes, at der det år var indvejet 2.541.712 kg. sødmælk. Samme år indvejedes på Trevad Mejeri
2.423.818 kg. Smørsalget i Trevad indbragte 468.000 kr. mod Kjeldbjergs 685.880 kr. De to
mejerier har med andre ord været omtrent lige store.
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bedrifter m. 3 og 4 køer
bedrifter m. 1 og 2 køer

72
53

Også ved denne liste er det overrasken
de, at det så tydeligt er de mindste brug,
der er i overtal.
Der findes også en indtegningsliste fra
1902. Den er ikke medtaget her i sin hel
hed, men er ellers interessant nok, fordi
den er blevet til ganske kort tid efter den
krise, der opstod det år. Allerede i refe
ratet af generalforsamlingen den 8. marts
fornemmes frygten for mejeriets fremtid:
»Skulle der inden 1 .ste maj d.å. finde så
stor udmeldelse sted, at de tilbagebliven
de medlemmer finder, at mejeriets drift
ikke kan fortsættes, da har de tilbagebli
vende ret til at fordre mejeriet realise
ret«, står der, og man mærker en forud
gående diskussions heftighed i fort
sættelsen og afslutningen af referatet:
»hvori (realisationen) de medlemmer al
le deltager, som er medlemmer i dag.«
Denne udmeldelse lod ikke vente længe
på sig. Den kom den 26. april og omfat
tede ikke færre end 63 andelshavere fra
kredsens østlige område. De mange ud
meldelser var sikkert ikke udtryk for
egentlig utilfredshed med forholdene på
Trevad Mejeri, men skal snarere ses i ly
set af, at andelsmejeriet i Tastum på den
tid blev flyttet fra Tastumgård til Kjeld
bjerg. Det betød en helt ny mulighed for
andelshaverne i Vroue, Sjørup, Vester
Børsting, Iglsø og Kjeldbjerg, der ville
få nærmere til det nye mejeri end til Tre
vad.
Ole Frederiksen havde boet på Kjeld
bjerggård siden 1895 og var sikkert med
i arbejdet på at skabe det nye mejeri så

god og stabil en andelshaverkreds som
muligt. I udmeldelsesprotokollatet den
26. april oplyses, at beslutningen om ud
meldelserne blev truffet allerede på
generalforsamlingsdagen den 8. marts.
Nervøsiteten er mærkbar i slutningen af
samme protokollat, hvor der står: »Sam
me dag er kontrakten opsagt med mejeri
bestyrer M.P. Trankjær fra 1. ste novbr.
1902.« Man synes at have været forbe
redt på det værst tænkelige; men det bli
ver dog ført til protokols, at der indkal
des til generalforsamling den 24. maj
med det formål at få valgt ny bestyrelse:
Man er trods alt indstillet på at starte på
ny. Generalforsamlingen valgte ny be
styrelse, og det skulle vise sig, at der var
arbejde til Trankjær i endnu mange år i
Tre vad, og at mejeriet fortsat var i stand
til at klare sig.
At miste 63 andelshavere var naturlig
vis et stort tab. På en skemabesvarelse
på mejeriets regnskab for 1901-1902 op
lyses, at mejeriet da har 227 andelshave
re; men efter masseudmeldelsen i 1902
var der dog stadig 186 tilbage i Trevad,
så i virkeligheden var der, omstændighe
derne taget i betragtning, tale om en ret
beskeden tilbagegang. Ser man på antal
let af andelshavere i 1914, er det da vok
set til 194. Tilbagegangen opvejedes i
hvert fald i nogen grad af, at husdyrhol
det i landbruget på den tid udviklede sig
gunstigt på flere områder. Der oprettedes
således i de år en del nye landbrug (hus
mandsbrug), Tager man et af mejerikred
sens store lokalområder som f.eks. Fly,
ses, at antallet af andelshavere dér er
vokset fra 22 i 1896 til 38 i 1902, efter at
de mange landmænd østpå havde ud
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meldt sig. I 1914 er det antal endda øget
yderligere med 10 til 48. Samtidig øge
des generelt i de år koholdet i den enkel
te besætning. Skemaet nedenfor viser
den udvikling på 16 udvalgte brug for
delt over hele mejerikredsen. Foruden
kolisterne fra 1896 og 1902 er også an
vendt talmaterialet fra den sidst bevare
de af disse lister fra 1914.

Lovgrundlaget
Når Andelsmejeriet Trevad fra begyn
delsen blev så forholdsvis stor en virk
somhed på egnen, dækkende flere småsamfund på begge bredder af Karup A,
kan man naturligvis hurtigt slutte, at der
må have gået et stort arbejde forud, og at
det ind imellem må have været uhyre
vanskeligt, ikke blot at nå til enighed
om, hvor virksomheden skulle placeres;

men også om mange af detaillerne i pro
jektet, og man kan da også levende fore
stille sig, at det sværeste måske har
været at få udarbejdet selve lovgrundla
get, mejeriets love og vedtægter, at få
skrevet ned, hvad det skulle dreje sig
om, når man nu skulle have virksomhe
den til at fungere i det daglige. Der har
været mange svære beslutninger at træf
fe undervejs, mange ting man skulle for
søge at blive enige om.
Det var også vigtigt, at bestyrelsens
sammensætning blev så geografisk bred
som vel muligt, og det ser ud til at være
lykkedes så nogenlunde. Dog er hverken
Bærs eller Vridsted repræsenteret i den
første bestyrelse. Derimod var to af be
styrelsesmedlemmerne fra Fly, nemlig
Søren Nielsen Daugbjerg og Ole Frede
riksen, der blev mejeriets første bestyrer

Andelshavere

Frederik Grønbæk, Egebjerg
Kristen Pedersen, Niels Clausen, Vridsted
Peder Nielsen, Kjærgård i Trandum
Peder Hofmansen, Østergård i Mogenstrup
Vestergård i Lars Kr. Andersen, Sebstrup
Knud Chr. Gregersen, Kristen Hedegaard, Fly
Jens Andersen, Søren J. Jørgensen, Trevad
Villads Jensen, Ndr. Bærsholm, Peder Kr. Kristensen, Åkjær
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Antal køer

1896

1902

1914

3
4
5
7
6
3
6
3
5
3
1
8
8
4
7
5

6
6
8
10
6
3
8
4
7
6
2
12
12
6
11
8

10
8
10
12
10
7
8
5
7
6
5
14
16
6
12
10

1 1888 oplyser protokollen den 23. maj, at det er besluttet, at »mejeribygningen skal tækkes
med tegltag«. Bygningen her på billedet er imidlertid tækket med skifer. Oplægningen af ski
fertaget skete i 1903 i forbindelse med, at man da byggede 6 alen til som beboelse for mejeri
bestyreren og hans familie. Fotografiet her må derfor være taget tidligst i 1903. Blandt de
mange befordringer ses i hvert fald to af dem at have været enspænderkøretøjer, hvilket vel
egentlig, de dårlige veje og den ret tunge transport taget i betragtning, er ret overraskende.
Foto udlånt af Øster Sogns Arkiv.

og senere kom til at bo der, da mejeriet
var blevet bygget.
De gamle protokoller fortæller nød
tørftigt, hvad man nåede frem til, men
uendelig lidt om hvordan.
Overfor den opgave at formulere på
skrift, hvad man møjsommeligt havde
talt sig tilrette om, har grundindstillingen
nok været forsigtighed og frygt for ikke
at få teksten tydeliggjort tilstrækkeligt.
Alene i formuleringen af overskriften
fornemmer man en smule usikkerhed:
»Lovbestemmelser angående oprettelse
af et andelsmejeri ved Trevad,« står der,
hvorimod man ved revisionen af ved
tægterne fem år senere kort og fyndigt

kunne fastslå: »Vedtægter for Trevad
Andelsmejeri, som de blev vedtagne på
generalforsamlingen på mejeriet den 25.
marts 1893.«
Ole Frederiksen var ikke blot med i ar
bejdsgruppen i forberedelsesstadiet. Han
har simpelthen været en økonomisk for
udsætning for, at man kunne få begyndt.
Det læses ud af den første paragraf:
»Mejeriet oprettes således, at Ole Frede
riksen betaler en tredjedel af anlægska
pitalen og får del i udbyttet efter den le
verede mælk.« Den næste paragraf dre
jer sig ligeledes om forholdet til mejeri
bestyreren. Her erklærer Ole Frederiksen
sig villig til efter en femårs periode at
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lade generalforsamlingen tage stilling til
ejerforholdet, om man til den tid ønsker
at køre videre som begyndt, eller om an
delshaverne til den tid vil overtage også
hans tredjedel af virksomheden. Des
uden sikrer parterne sig også for det
tilfælde, at Ole Frederiksen inden ud
løbet af femårs perioden skulle få i sinde
at sælge sin part eller at fraflytte mejeri
et ved da at lade to uvildige mænd, hvor
af Ole Frederiksen vælger den ene,
»skjønne«, vurdere, hvad mejeriet til den
tid vil være værd. De to paragraffer fin
des ikke efter lovrevisionen i 1893. Hel
ler ikke § 15, der fastslår, at »uagtet Ole
Frederiksen har en tredjepart af mejeriet,
har han kun hver tredje stemme ved ge
neralforsamlingen og lignende af de
fremmødte.« Man kunne vel heraf udle
de, at der ikke har været tale om et ren
dyrket andelsforetagende. Det har imid
lertid været en måde at komme i gang
på. Uden Ole Frederiksens indskud ville
det måske have været umuligt at få be
gyndt på det tidspunkt. Ole Frederiksen
var 28 år, da mejeriet startede, så han har
været fuld af virkelyst og har måske
endda tilbudt at medvirke økonomisk, så
man kunne komme i gang; men naturlig
vis måtte mejeriet stille en vis sikkerhed
for ham. Man må også huske på, at op
rettelsen af et andelsmejeri ikke blot
handlede om at føre en stor idé ud i livet.
Det handlede for rigtig mange menne
sker først og fremmest om at få iværksat
en afgørende forbedring af mælkens be
handling, så man kunne tjene bedre. En
hver vidste, at der var forskel i pris på
herregårdssmør og bondesmør. I 1882
f.eks. kostede 1/2 kg herregårdssmør
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1,16 kr. i England, mens 1/2 kg af bon
desmørret kun indbragte 88 øre. De fle
ste forstod også, at den prisforskel i vir
keligheden drejede sig om forskel i kva
litet.
Ole Frederiksens senere virke viser os
i hvert fald, at han har været dybt enga
geret i at virkeliggøre andelstanken; han
var senere hen med til at skabe grundla
get for det mejeri, der i 1902 blev flyttet
fra Tastumgård til Kjeldbjerg, og han var
med til at oprette Kjeldbjerg Brugsfore
ning, hvor han var formand i 16 år.
Hvor klart andelstanken ellers har
stået for de mænd, der var med til at op
rette mejeriet, kan vi naturligvis ikke
vide; men der er grund til at hæfte sig
ved, at det sikkert i lige så høj grad har
været egnens private mejerier og såkald
te fællesmejerier, man har haft at forhol
de sig til. Mange var vidende om, hvor
godt det f.eks. gik hos Peder Odgaard på
Tastumgård, hvor han længe havde dre
vet mejerivirksomhed. Ser man på det
samlede ældste lovgrundlag, er det da
også iøjnefaldende, at der sjældent tales
om andelshavere. Oftere bruges beteg
nelser som deltagere, leverandører og
medlemmer og endda interessenter, lige
som der i et enkelt tilfælde tales om »in
teressentselskabet« i stedet for andels
mejeriet.
Den årlige generalforsamling afhold
tes i sidste halvdel af februar måned. I
lovgrundlaget efter revisionen i 1902 ta
les der imidlertid om to årlige general
forsamlinger, den ene i første halvdel af
januar og den anden i første halvdel af
juni; og den bestemmelse er sikkert af
født af de mange ekstraordinære gene-

Interiør fra Trevad
Mejeri fra omkring
1910. Det er mejeri
bestyrer Mads Trankjær, der ses i bag
grunden. De to i for
grunden er antagelig
mejerister; men nav
nene på dem er ikke
oplyst. Til højre ses
centrifugerne.
Foto udlånt af Øster
Sogns Arkiv.

ralforsamlinger, der blev afviklet i den
første halve snes år. Efter nyt lovgrund
lag i 1914 tales der igen kun om »den
årlige generalforsamling,« der da skal
afholdes i november måned. Med hen
syn til stemmeretten er de ekstraordi
nære generalforsamlinger interessante.
For så vidt angår den ordinære general
forsamling, hedder det i § 14 af 1888, at
»simpel stemmeflerhed afgør udslaget,
og ikke mødte medlemmer må finde sig
i, hvad de mødte bestemmer. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme
udslaggivende.« Efter lovændringen i

1893 præciseres, at der bruges skriftlig
afstemning.
Anderledes forholdt det sig med stem
meretten ved de ekstraordinære general
forsamlinger. Her oplyses overraskende
og temmelig langt fra andelstanken, at
»på disse generalforsamlinger har hvert
medlem så mange stemmer, som han
holder køer!« Først med lovændringen i
1902 fjernes den passus. Bestemmelsen
må i takt med de mange afholdte ekstra
ordinære generalforsamlinger have væ
ret anvendt mange gange.
Gennem vedtægterne sikrede bestyrel-
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Hestestalden. Den 23. maj 1888 blev der holdt licitation over byggeriet af det nye mejeri; men
hestestalden havde man åbenbart glemt. Den blev først vedtaget på en generalforsamling nog
le måneder senere og opført samme år. Den skulle have plads til seks heste og være »16 alen
lang og 6 alen vid«.

sen sig, at den kunne forestå ledelsen af
mejeriet. Således hedder det i §16 fra
1888: »Bestyrelsen har til enhver tid ret
til at påse, at alt i mejeriet er som det bør
være, så at der ikke drives kortspil, svireri eller lignende. Mejeripersonalet er i
alle dele forpligtet til at efterkomme be
styrelsens ordre. Tobaksrygning i selve
mejeriet er forbudt,« og i den næste pa
ragraf klargøres, at »Bestyrelsen repræ
senterer i alle forhold foreningen overfor
deltagerne og enhver, der har med meje
riet at gøre, besørger indkøb af alt til
mejeriets drift henhørende og salg af
mejeriets frembringelser.« I §16 af 1893
kan man desuden læse, at det er bestyrel
sen, som antager og lønner en mejeribe
styrer, der så atter antager og lønner det
øvrige mejeripersonale, hvoraf en skal
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kunne forestå mejeriets drift under be
styrerens fraværelse.
Et protokollat fra den 22. maj 1894
omtaler lønnen for det næste år til Ole
Frederiksen, og det blev for øvrigt hans
næstsidste år som bestyrer, idet han i
1895 købte Kjeldbjerggård: »Angående
mejeribestyrer om at fæste fra d. 1. novbr. 1894 til 1. novbr. 1895 blev besty
relsen enig med ham om at give 2500
kr., fri lejlighed og to potter sødmælk
daglig, og desuden må han tage af den
skummede mælk, hvad han behøver til
sig samt hans mejeripersonales under
holdning. Lønnen udbetales hver fjerde
uge.«
Man kan følge udviklingen af lovene
og vedtægterne frem til 1914. Derefter
bliver der stadigvæk arbejdet med det

område; men intet samlet synes herefter
at være i behold.
Mange har siddet i bestyrelsen gen
nem de 82 år, og der har egentlig også
været mange forskellige formænd. Her
en oversigt over dem:
Søren Nielsen Daugbjerg, Fly
Ole Frederiksen
Søren Nielsen Daugbjerg, Fly
Jens Andersen, Fly
Ole Frederiksen
Søren Bregendahl, Fly
Ole Frederiksen, Kjeldbjerg
Søren Bregendahl, Fly
Knud Dam Fly
Laust Nielsen, Fly
P. Kr. Søndergaard, Trevad
Villads Jensen, Trevad
Niels Klausen, Vridsted
Jens Viborg, Trevad
Søren Kr. Kristensen, Bærsholm
Peder Pedersen, Fly
Knud Dam, Fly
Anders Andersen, Fly
Poul Sørresiig, Fly
Anders Andersen, Fly
Holger Kudahl, Fly
Peder Vinggaard, Fly
Holger Kudahl, Fly
Jens Kjærgaard, Trandum

1888
1889
1893
1894
1896
1897
1898
1902
1906
1907
1910
1914
1919
1921
1927
1932
1934
1936
1938
1950
1952
1954
1958
1960

Derimod var der betydeligt længere
imellem, at man skiftede mejeribestyrer.
Over de 82 år kom kun fire personer til
at bestride posten:
Ole Frederiksen
1888-1896
Mads P. Trankjær
1896-1938
Albert Chr. Jørgensen
1938-1967
Bent Chr. Clemmensen
1967-1970

Ombygninger og inventarfornyelser
Som enhver anden levende virksomhed
måtte Andelsmejeriet Trevad følge med
tiden. Af og til måtte nyere og mere tids
svarende maskiner og tekniske hjælpe
midler anskaffes, og som årene gik, blev
det også nødvendigt at justere rammer
ne, mejeriets bygninger. Det kunne gæl
de den store dampskorsten. I 1900 f.eks.
blev der bygget 8 alen på den, og i 1914
vedtog bestyrelsen at lade opføre en helt
ny skorsten, fordi der stadigvæk var for
dårligt træk i den gamle. Den nye skor
sten blev 38 alen høj og havde i toppen
en lysåbning på 28 tommer. Arbejdet ud
førtes af en murermester fra Århus, og
prisen lød på 944 kr.
Der blev som tidligere nævnt opført en
hestestald allerede kort efter starten i
1888, og 10 år senere blev man enige
om at opføre et ishus ved mejeriet. Hidtil
havde man alene benyttet vandafkøling.
Et mælkeafkølingsapparat, man anskaf
fede sig i 1895, har sikkert været vand
baseret; men for ret at arbejde efter N. J.
Fjords anvisninger og metoder med hen
syn til at begrænse det kvantum mælk,
der skulle til for at fremstille 1 kg. smør,
var is en nødvendighed. Ishuset kunne
rumme 150 kubikm. is. Isen blev oftest
taget fra Søren Johans mergelgrav tæt
ved mejeriet. Noget af arbejdet udførtes
efter licitation, der som regel fandt sted
samtidig med licitationen af mælkekørs
len. F.eks. ses, at A.P. Hansen får over
draget kørslen i 1912 for 89 kr.: »Kondi
tioner: At fylde ishuset med is fra Søren
Johan Sørensens mergelgrav. Pakningen
af isen i ishuset besørges af mejeriet.
Kørslen må ikke afbrydes i en eller flere
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I 1898 enedes man om at lade opføre et ishus, der kunne rumme 150 kubikmeter is. Isen blev
oftest taget fra Søren Johans mergelgrav, hvis rester ses på dette fotografi. Arbejdet med at
hugge isen løs og fragte den hjem til mejeriet foregik efter licitation, mens arbejdet med selve
pakningen afisen blev besørget af mejeriets personale.

dage uden bestyrerens tilladelse, som li
geledes bestemmer, når kørslen skal be
gynde. Skal isen hentes andre steder,
kører vedkommende for en dagløn af 8
kr. pr. dag pr. befordring«. I 1899 blev
der opført en jorddæmning ved ishuset,
og sidste gang man ser, at iskørslen har
været udliciteret er i 1916. Da overdra
ges det også A.P. Hansen, som da skal
have 125 kr. for arbejdet. Mejeriet fik
indlagt elektrisk lys og kraft i 1915, så
efter den tid har ishuset måske været
overflødigt. Fra da af har man sandsyn
ligvis været i stand til at udnytte elektri
citeten til afkølingen.
I 1903 blev det vedtaget at bygge en 6
alens tilbygning til mejeriet at indrette
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som beboelse. Ole Frederiksen var jo
ungkarl, da han tiltrådte som bestyrer, og
da han giftede sig med Mariane, købte
han næsten samtidig Kjeldbjerggård,
hvor parret boede resten af deres dage;
men efterfølgeren, Mads Pedersen Trankjær, der tiltrådte 1896, giftede sig året
efter med Mariane Bjerregaard Madsen
fra Borbjerg, så derfor var det på tide at
indrette en egentlig familiebeboelse ved
virksomheden. Samtidig blev tegltaget
skiftet ud med et af skiferplader. Mads
L. Linde fra Sevel udførte arbejdet for
1050 kr.
Telefon blev indlagt allerede i 1907.
Det har naturligvis været en beslutning,
der blev forelagt generalforsamlingen

Mads Pedersen Trankjær, født den 5. august
1871 i Vedersø, gift den 10. september 1897
med Mariane Bjerregaard Madsen fra Bor
bjerg. Mads Trankjær havde været elev på
Ladelund Mælkeriskole, før han i 1895 kom
til Trevad Mejeri som mejerist. Her blev han
året efter Ole Frederiksens efterfølger som
bestyrer, og den stilling bestred han helt frem
til 1938, da han valgte at stoppe. Han og
hustruen havde da ladet bygge en villa i
Vridsted, hvor de kom til at bo i mange år.
Her blev han en myndig direktør for Vridsted-Fly Pastorats Sparekasse; og myndig
hed var der også over hans ledelse af Trevad
Andelsmejeri. Som bestyrer udførte han et
påskønnelsesværdigt arbejde til gavn for an
delshaverne. Mads Trankjær døde i 1956.
Foto udlånt af Christian Trankjær, Kjeld
bjerg.

det år; men den har overladt det til be
styrelsen, som dog fik visse retningslin
jer at gå efter: »Bestyrelsen bemyndiges
til at få indlagt telefon, når ledningen
fortsætter til Mogenstrup, og beboerne
dér afholdt det halve af udgifterne, og
mejeriet den anden halvdel, imod at me
jeribestyreren overtog en tredjedel af

den på mejeriet hvilende halvdel.« Så
har det næppe heller været mulig at
klemme flere andelshaverfordele ud af
den investering.
En gennemgribende ombygning af
mejeriet blev diskuteret i bestyrelsen al
lerede omkring 1915-16; men først i
1924 blev det gennemført. Efter ombyg
ningen fik mejeriet det udseende, det
fremtrådte med til det allersidste, og som
man stadigvæk kan iagttage. Det har
været en stor investering, hvorfor man
også måtte låne penge hos private in
vestorer foruden i Vridsted-Fly Pastorats
Sparekasse. I sparekassen lånte man
11.000 kr til 6% p.a., og hos Kristian Jo
hansen Toft 10.000 kr, mens en montør
Sørensen fra Skive ydede et lån på
14.000 kr. til samme rente som sparekas
sen og med 3.000 kr. i afdrag om året.
Det var to lokale håndværksmestre,
der forestod byggeriet. Murermester
Kølbæk fra Sevel og tømrermester Vil
helm Nielsen, Fly.
Den sidste bygningsmæssige ændring
blev foretaget så sent som efter anskaf
felsen af de to tankvogne i 1969, og det
var en garage til de to køretøjer.
Mens der kunne gå lang tid mellem
bygnings- og anlægsændringerne, skete
fornyelsen af maskiner og redskaber
med noget kortere intervaller. Allerede
efter fem års forløb blev der anskaffet ny
centrifuge og kærne, og i 1895 købte
man et jempengeskab og det tidligere
omtalte mælkeafkølingsapparat. I 1893
fik man truffet aftale med Holstebrofirmaet Meedom om levering af en syrebe
holder af jernplader, rummende 24000 1.
og en kærnemælksbeholder til 2500 1.
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Samtidig med at man i 1910 fik indret
tet baderum på mejeriet, anskaffede man
sig et kartoffelkogningsanlæg. Siden
blev adskillige læs kogte kartofler kørt
derfra i dampomtågede befordringer. De
kogte kartofler fodrede man grise med i
ca. 50 år, indtil man måtte erkende, at
grisene blev for fede af det. Kogningen
af et læs kartofler tog en times tid. I fyr
rerne kunne lærlingen tjene en skilling
ved at passe anlægget. 25 øre pr. læs fik
han for sin ulejlighed. I løbet af en dag
kunne der den gang koges seks læs; se
nere øgedes kapaciteten væsentligt. Så
sent som i fyrrerne skulle man stadigvæk
læsse af med håndkraft, mens de færdigkogte kartofler blot styrtedes ned i den

tomme vogn ved, at man åbnede en lem
i anlægget. Senere moderniseredes an
lægget. Man blev ved med at koge kar
tofler til ind i tresserne, en service, meje
riet ydede andelshaverne i over 50 år.
I 1939 vedtog man at købe en Silke
borg kærne til 12000 kr, et pladepasteu
riseringsanlæg og en ny kartoffelkoger
for 18.500 kr. hos Meedom i Holstebro,
som dog skal tage en del gammelt inven
tar i bytte. I 1958 bemyndiges bestyrel
sen til at anskaffe en smørpakkemaskine,
og to år senere bestilte man nyt flødepa
steuriseringsanlæg til bestående flødekø
ler til en pris af 42.500 kr. Så sent som i
1962 anskaffedes omsider et transport
bånd til at lette det daglige arbejde, og

Det er en befordring tilhørende Jens Pedersen, Åkjær, der holder foran kartojfelkogningsan
lægget. Det blev anskaffet allerede i 1910 som en sendee overfor andelshaverne. Det blev med
tiden forbedret og fik alt i alt lov til at virke i ca. 50 år, indtil forbrugerne stillede nye krav til
svinekødet. Da man begyndte at forlange magert kød i stedet for fedt flæsk var kartoffelkoge
rens rolle udspillet. Grisene blev for fede af de kogte kartofler. Foto udlånt af Kai Th. Mikkel
sen, Vridsted.
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sådan et anlæg var heller ikke billigt,
42.288 kr måtte man betale til Silkeborg
Maskinfabrik. Det var kostbare maskiner
og anlæg, så det er forståeligt, at der i
1963 optoges et lån i Vridsted Sparekas
se på 90.000 kr. Pengene skulle dog ikke
alle bruges til de dyre maskiner. De
30.000 anvendtes til indfrielse af gamle
lån.

Arbejdsdagen på mejeriet
Andelsmejeriet i Trevad var fra starten i
1888 en anderledes arbejdsplads. Som
Esper Andersen omtalte i sin artikel fra
1930 var tempoet, humøret og stemnin
gen noget helt særligt. Larmen fra såvel
kedel som dampmaskine var med til at
grunde eller angive tempoet og rytmen,
og det samme var vel også centrifugens
durren. Som Aakjær beskrev det i sin
»Mejeristsang« fra 1888:

»Men dampens ånd tog fart
og sled for tredve dag og nat;
der stod afdamp og dur
en sky om tag og mur;
det s urred og det sang,
en jerntrådsnerve klang og sprang;
en ny lagt indfor den,
så tog den fat igen.«
Disse mægtige maskiner har været re
spektindgydende, og mange mennesker
var vel en lille smule bange for dem på
grund af de enorme kræfter, de formode
des at besidde. Den store kærne, der ale
ne kunne præstere mere end alle egnens
landbohusmødre tilsammen, når det dre
jede sig om at fremstille smør, havde
simpelthen krav på respekt. Men tiltrods

for mekanikken og automatikken kunne
der naturligvis stadigvæk indtræffe
uheld, og pludselig kunne, helt uforud
set, store værdier være i fare for at blive
til ingenting. Som den gang, velsagtens i
90'erne, hvor en led rotte var faldet i den
store kærne og havde mistet livet i dens
kostbare indhold. I dag ville ingen være i
tvivl om, hvad man havde at gøre i et
sådant tilfælde. Kærnens dyrebare last
måtte selvfølgelig kasseres. Naturligvis!
Men dengang var det nu ikke så ligetil at
kassere en hel kærnefuld smør. Det var
utænkeligt at destruere så store værdier.
Kærnen blev ganske vist tømt for sit ind
hold; men kasseret blev det ikke.
To unge knægte fra henholdsvis Tre
vad og Mogenstrup var på den tid i lære
på mejeriet, og de blev såmænd sat til at
rense smørret. Hele den udslagne dag
stod de to og pillede hår og knoglestum
per ud af den trods alt overvejende gule
masse. Smørret blev derefter pakket og
solgt; dog næppe som en førsteklasses
vare!
Det var om formiddagen, at maskiner
ne summede på mejeriet, og det var end
da meget tidligt om morgenen, at det
hele begyndte. To tidligere mejerister,
Jens Holger Poulsen fra Sevel og Kai
Th. Mikkelsen fra Vridsted husker beg
ge, at de om sommeren skulle op allere
de ved 4.30 tiden.
Det var tidligt, og det siger næsten sig
selv, at mejerister skulle være morgen
duelige, og det var de allerfleste. Allige
vel fortælles der stadigvæk om en ung
fyr, der arbejdede godt nok, når man
først havde fået liv i ham; men det tog til
gengæld sin tid. Det var ikke tilstrække
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ligt at få fyren ud af sengen; for han
kunne bogstavelig talt stå op og sove.
Engang kom førstemejeristen, Lundhus,
forbi ham, hvor han netop stod op ad en
væg og snorksov. Lundhus talte til ham i
et ret højt toneleje; men det forstyrrede
ikke den unge. Derefter tog førstemejeri
sten en sjat vand i en spand og pøsede i
hovedet på ham. Det fik nok heller ikke
ynglingen til at reagere, hvorefter Lund
hus rystede på hovedet og ytrede: »Jeg
tror såmænd ikke engang, han har mær
ket noget.«
Jens Holger Poulsen husker, at han, in
den mælkekuskene kom, helst skulle
have det første læs kartofler kogt. Kai
Mikkelsen havde også ting, der skulle
ordnes inden da. Han mindes, at som
gårsdagen i selve mejerihallen sluttede
med rengøring, sådan begyndte den nye
dag. Dog skulle der allerførst fyres op
under kedlen. Det var ganske vist et ar
bejde, som i mange år udførtes af Kri
sten Kristensen, der desuden var graver
og ringer ved Trandum Kirke. Jens Hol
ger Poulsen var i lære i årene 1945-48,
og Kai Mikkelsen begyndte som meje
rist i Trevad til november 1950, og bort
set fra tid til militærtjeneste og ophold
på højskole og mejeriskole arbejdede
han på Trevad Mejeri helt frem til 1968.
Inden kuskene begyndte at komme
med mælken, skulle smørkærningen ger
ne være påbegyndt. D.v.s. at selve kær
neælteren blev rengjort og skyllet grun
digt, da der efter gårsdagens rengøring
let kunne være sket en geninfektion, og
desuden bevirkede udskylningen, at
smørret lettere kunne slippe kærnens fla
der under æltningen. Når kærnen var
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klar, kunne fløden, der havde stået og
syrnet fra dagen før, overføres til den.
Kærningens forløb kunne iagttages gen
nem et lille kighul, et såkaldt skueglas.
Når mælkekuskene kom, intensivere
des arbejdsrytmen, og der blev travlhed
for alvor. Den enkelte kusk skulle holde
for perronen til en bestemt tid. Var han
der så alligevel ikke, hvilket beklagelig
vis af og til skete, kunne mejeristen eller
bestyreren føle sig så presset, at han be
gyndte at råbe, eller for bestyrerens ved
kommende at bruge den fløjte, han hav
de til rådighed. Den slags situationer
kunne undertiden udvikle sig ret farceagtigt. Engang kom således en mælke
kusk sindigt kørende vestfra nedad Tran
dum kirkebakke. Han var sandsynligvis
sent på den og var endnu ikke nået helt
frem til broen over åen, da han fra den
anden side af åen blev råbt temmelig
brøsigt an af en ophidset mejeribestyrer,
der foruden at råbe også brugte den hvislende fløjte og samtidig gestikulerede iv
rigt med arme og hænder for at få man
den til at skynde sig. Kuskens ansigtsud
tryk viste et kort øjeblik dyb overraskel
se; men endelig vinkede han tilbage, at
han havde forstået, at bestyreren ville
ham noget, hvorpå han fik standset be
fordringen og derefter møjsommeligt
kravlede ned af vognen; kommet så
langt tog han sig god tid til at surre tøm
men omhyggeligt om hjulnavet, inden
han i rolig gangart spadserede over bro
en mod den forbitrede bestyrer og spurg
te: »Undskyld! Hwa var et do ville mæ?
A kund ett høre det helt øwwer på den
åen side af æ o.«
Forhåbentlig havde bestyreren humo-

Aage Jepsen ses her
som mælkekusk for
sin far, Niels Chr.
Jepsen,
Dueholm,
der havde en Trandummælketur nogle
år i trediverne. Da
kørte de fleste kuske
stadigvæk med flad
vogne båret af træhjul med jernringe.
Foto udlånt af Øster
Sogns Arkiv.

ristisk sans; der er i hvert fald ingen tvivl
om, at kusken havde det.
Ved indvejningen arbejdede to mand,
én skrev, og en anden udtog prøver til
opbevaring i et lille glas, hvorfra man én
gang om ugen bestemte fedtprocenten af
den leverede mælk. Desuden foretoges
hver anden uge en speciel kvalitetsprøve
af mælken, den såkaldte reduktaseprøve.
Én mand var beskæftiget ved udvejnin
gen, og det var i mange år Jens Peder
Pedersen i Åkjær. Han sørgede for, at
andelshavernes spande blev påfyldt den
ønskede returmælk (syrnet-, skummet
eller kærnemælk).
I løbet af formiddagen blev der samti
dig kogt adskillige læs kartofler. Ved
11.30-tiden var mælkekuskene sendt
hjem, og derpå forestod rengøringen af
bl.a. centrifugen og kærneælteren. Om
lørdagen skulle desuden det store gulv
skrubbes og spules.
Efter middagsmaden blev der tid til en
lille middagssøvn efter den lange for

middag, og eftermiddagskaffen dannede
overgang til nogle timers kontorarbejde,
der bestod af regnskab og bogholderi.
Førstemejeristen havde således til opga
ve at regne ud og bogføre dagens resul
tat for hver enkelt andelshaver.

Mælkevejene og mælkekuskene
I lovgrundlaget fra 1888 ofres der ikke
mange linjer på mælkekørslen. I § 19
hedder det kort, men langt fra godt nok:
»Til kjørslen med mælken betaler meje
riet 1 øre pr. kande. Resten betaler leve
randørerne selv. Kjørslen inddeles i rou
ter, hvoraf hver selv besørger sin befor
dring. De fornødne vogne bekoster me
jeriet.«
Der viste sig mange vanskeligheder
med mælkekørslen, ikke mindst på
grund af de elendige veje. Ja, der var jo
ejendomme, som egentlig ikke havde
reel vejforbindelse til omverdenen,
måske nogle primitive hjulspor, men el
lers ikke. Disse forhold burde vel ikke
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overraske nogen; de var jo kendt af alle.
Alligevel førte de i de første år til ind
viklede ordninger, som den man finder i
et protokollat fra 1889 vedrørende Trandumruten: »Villads Jensen fritog kusken
sig for at hente (mælken) ved hjemmet;
det bliver nærmere at aftale med ham
selv, hvor den modtages; men jeg
(kusken) forpligter mig til at køre til
Trandum Skovby daglig for en betaling
af 25 øre pr. dag. Der modtager jeg
Mads Hedegaards, Peder Kr. Kristensens
(Horn) og Jens Peder Skovbys. Endvide
re forpligter jeg mig til at køre til Due
holm for 50 øre pr. dag og modtage Kri
stian Mortensens, Klaus Pedersens, Kri
stian Nielsen Bysteds, Kristen og Jens
Pedersen, Faldhede. Jens Pedersens
Faldhede modtager jeg, når vejen er no
genlunde farbar over Stormosen.« Det
blev åbenbart ved med at være et pro
blem; for i et protokollat fra generalfor
samlingen den 19. marts 1891 hedder
det: »Mælkekjørsel for routen Over- og
Neder Trandum, Dueholm, Faldhede og
Hahl, når mælken derfra tilføres Due
holmvejen, udføres af gdr. Jens Kristen
sen for det vederlag af 175 øre daglig,
som betales af leverandørerne.« Fra
Faldhede, en lille lokalitet umiddelbart
nord for Stormosen, fortælles fra mejeri
ets første år om Johannes Nielsen, at han
heller ikke kunne få sin mælk afhentet
ved ejendommen, men skulle levere den
ved Feldsgård i Trandum. Han skulle
have transporteret den daglige mælke
mængde til bestemmelsesstedet på cy
kel. Jeg mindes i den forbindelse, at nu
afdøde forstander for Gymnastikhøjsko
len i Viborg, Arne Knudsen, engang
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holdt et foredrag om et mejeriprojekt på
andelsbasis, han var med til at tilrette
lægge og gennemføre et eller andet sted
i Indien. »Og tænk!« sagde forstanderen
under sin beretning, »flere af mejeriets
leverandører kom cyklende med deres
mælk!« De har sikkert ikke haft ret me
get mælk på cyklen, og det havde Johan
nes Nielsen nok heller ikke.
Da vedtægterne i 1893 blev revideret,
fik mælkekørslen forståeligt nok mere
opmærksomhed. § 2 kom da til at lyde
sådan: »Mælken vil blive afhentet, og
den skummede og kærnemælken leveret
tilbage på mejeriets bekostning, og da
har medlemmerne at bringe den gode
mælk og afhente returmælken ved nær
meste vej, hvor vognen kører. Ingen le
verandører, der gennemsnitligt leverer
40 pund mælk daglig, er forpligtet til at
bringe sin mælk over 400 alen, med
mindre han bor på afsides liggende eller
med vogn ufarbare steder, og kan der ef
ter omstændighederne indrømmes ved
kommende en erstatning derfor, der be
stemmes af generalforsamlingen. Hvor
mælken skal kjøres ad leverandørernes
private veje, skulle disse altid af de
pågældende holdes i farbar stand.«
I forhold til vedtægterne fra 1888 er
der i hvert fald her sket en stramning og
en præcisering. Man undrer sig måske
lidt over, at det skulle have været til
strækkeligt at regne med 400 alen (272
m) som den vejlængde, man selv skulle
transportere mælken, hvis vejen ikke var
i farbar stand; men her skal man huske,
at reglen kun gjaldt for leverandører, der
kunne levere 40 pund gennemsnitligt pr.
dag. De mange, som ikke havde så me-

Anna og Christian Nielsen drev gennem mange år Jensensminde, en mindre gård vest for Mo
genstrup. Christian kørte mælk til mejeriet i 17 år i alt. Her er han næsten blevet moderne ved
at køre i vogn med gummihjul. De to piger er hans børnebørn, Ellen Kathrine og Anna Marie.
Foto udlånt af Karen Margrethe Nørgaard, Sevel.

gen mælk, har skullet transportere mæl
ken betydeligt længere.
Man har i tiden efter de nye vedtæg
ters fremkomst fortsat skullet lave løs
ninger, som lovene ikke har taget højde
for. De mange småleverandører, der boe
de afsides, har ikke været tilfredse. 22.
maj 1894 er protokolført, at »kusken
skal erstatte de leverandører, som bærer
deres mælk over 400 alen med et veder
lag af 10 øre pr. 100 pund mælk.«
At problemerne kunne blive så indvik
lede, at det næsten ikke var til at udtryk
ke, finder vi et eksempel på fra den 1.
maj 1895: »Ruten, som Kr. Baunsgaard
har påtaget sig, skal vedblive at være li
gesom hidtil, dog med den bemærkning,
at mælkekusken i månederne april, maj,
juni og juli skal følge vejen forbi Palli
Sørensens gård, nord og vest om Jens

Thomsen indtil vejen, som går lige i
vest, hen syd forbi Jakob Justesens gård,
forsåvidt Jens Kr. Pedersen kan levere
mindst 20 pund mælk, og vejen er i far
bar stand. I tilfælde af, at mælkekusken
skal køre ovennævnte vej, skal Jens Kr.
Pedersen ingen bærepenge have.«
Forhåbentlig har de implicerede for
stået den rutebeskrivelse i praksis; men
fæstet til papiret ser den unægtelig ud til
at have været ret vanskelig.
Senere, ved lovændringen i 1902, an
gives forskellige takster af bærepengene.
Hvis man boede »på afsides beliggende
eller med vogn ufarbare steder, kan der
da gives vedkommende et vederlag der
for af 5 øre for en afstand af 200-400
alen, 7 1/2 øre for 400-600 alen, over
600 alen 10 øre, alt pr 100 pund mælk.«
Kom der nye andelshavere til, blev de-
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Flyndersø Tanghus. Familien Majdeckis hjem fra begyndelsen af 1920'erne til den dag i 1961,
hvor lynet slog ned og forårsagede, at hjemmet brændte. Samme dag var der lynbrande fire
andre steder på egnen. Marjana og Ludvig Majdecki drog i 1907 fra Scupza i det midterste
Polen til Nordjylland, hvor de arbejdede med roelugning på Sebberkloster; men hvert år, når
roesæsonen var forbi, rejste de hjem, indtil 1. verdenskrig brød ud. Efter den tid måtte de blive.
De kom først i tyverne til Estvad, hvor familien overtog forpagtningen af Tanghuset, der hørte
under Skallesøgård. Det var et lille husmandssted på ca. 14 tdr. land, så Ludvig Majdecki måt
te hver dag tage på arbejde som daglejer på Estvadgård. Han havde prøvet at arbejde i Polen
for 40 øre om dagen. På Sebberkloster fik han 75 øre, og i lang tid var daglønnen på Estvad
gård 3 kroner. Besætningen i Tanghuset var tre køer, et par grise og nogle høns. I de første år
leverede Majdecki familien mælk til Trevad Mejeri; men sammen med andelshavere fra Nikkel
borg måtte de selv transportere mælken til et nærmere aftalt sted i Bærs. Senere kom de til at
levere mælk til Rønbjerg Mejeri. Marjana og Ludvig Majdecki havde tre børn, inden de kom til
Danmark. Syv voksede op i Flyndersø Tanghus. Ludvig Majdecki døde i 1973, og Marjana et
lille årstid efter. Foto udlånt af Henrik Majdecki, Estvad.

res afstand til »farbar vej« vurderet. Den
20. januar 1906 »vedtoges det at optage
som medlemmer af mejeriet Kr. Ander
sen, Laust Laursen m.fl. af Nikkelborg
på den betingelse, at de stadig må be
tragtes som afsidesboende medlemmer
(jvf. § 3 i vedtægten) og som følge deraf
ikke kan gøre fordring på at få deres
mælk afhentet på deres bopæl.« De blev
medlemmer og har selv skullet sørge for
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at få mælken transporteret til en vej,
hvor mælkevognen kørte. Først 17 år se
nere, i 1923, opnåede de afsidesboende
en forbedring af deres forhold. Det skete
den 17. august på et bestyrelsesmøde:
»Vedtoges at yde Nikkelborg og Flyn
dersø Tanghus m.fl. en sum af 300 kr.
årlig i fire år i mælkekørsel, imod at de
leverer mælken ved P. Nielsen,« (sand
synligvis i Bærs).

Blev der oprettet nye brug, hvad af og
til skete, måtte en sådan vordende leve
randør og hans nye ejendoms beliggen
hed også vurderes af mejeriets ledelse. I
efteråret 1929 modtog bestyrelsen en
ansøgning fra ungkarl Jens Peder Peder
sen, Fly (Jeppe Aakjærs søstersøn), om
at få hentet sin mælk på det husmands
brug, han arbejdede på at få virkelig
gjort. Ansøgningen behandledes på ge
neralforsamlingen den 23. november:
»Et andragende fra ungkarl Jens P. Pe
dersen, Fly, om afhentning af mælken
fra et statshusmandsbrug, som han agter
erhvervet af Laust Laursen, Åkjær, på
dennes sandmark øst for Kistel. Andra
gendet overlodes af generalforsamlingen
til bestyrelsen at afgøre, som vedtog
ikke at imødekomme andragendet på
grund af den afsides beliggenhed.« Af
slaget virker i dag uforståeligt. Man hen
tede mælk hos de øvrige åkjærboere, og
Troels Jensens gård lå kun nogle få hun
drede meter derfra. Jens Peder formodes
dog at have fået en ordning, indtil vejen
op til ham og Thyra kunne accepteres
som »farbar.«
En mælkevejssag med et lidt andet ud
gangspunkt og et andet forløb finder vi i
1928. Syd for Vridsted by, i Søndermar
ken, lå tre små landbrug. Hidtil havde de
sandsynligvis skullet levere mælken i
Vridsted, men havde nu en tid, måske
som en forsøgsordning, fået den afhentet
ved bopælen. Oprindelig var der kun to
ejendomme i Søndermarken; men i 1921
blev der midt imellem de to oprettet et
statshusmandsbrug. Det ser ud til, at
mælkekusken i denne forsøgstid først
har hentet mælken hos egebjergboerne.

Derefter kørte han helt til Vridsted, in
den han ad en gammel hulvej på ny satte
kursen mod syd, sydøst til Søndermar
ken for at hente leverandørernes mælk
dér, hvorefter han vendte om og kørte
tilbage ad Vridsted til. En omstændelig
kørsel, må man sige. Og det medførte en
del utilfredshed hos nogle af de øvrige
leverandører på ruten, der klagede til be
styrelsen. De ville have en anden køreru
te, for mælken havde ikke godt af al
denne køren rundt ad dårlige veje. Sagen
kom for på generalforsamlingen den 17.
november 1928: »Som ordfører for otte
andelshavere fra Vridsted forlangte
Martin Nielsen afstemning om, at Karl
Grønbæks, Søren Vistisens og Martinus
Mundbjergs mælk ikke må køres sam
men med Egebjerg-mælken. Forslaget
nedstemtes med ca. 30 stemmer mod, 8
for forslaget.« Det er sandsynligvis en
sag, der har sat sindene i bevægelse;
men den fik en overraskende og god af
slutning. Det ser ud til, at de tre fra Søn
dermarken har lagt sig i selen for at fin
de en holdbar løsning, og de har åben
bart fundet gode forbundsfæller, for et
halvt år senere tages løsningen til efter
retning af bestyrelsen på et møde den 28.
april 1929, hvor protokolføreren skrev:
»Den midlertidige ordning med afhent
ning af mælken fra ejendommene på
Vridsted mark (Søndermarken), Mund
bjerg, Søren Vistisen og Karl Grønbæk
annulleres, idet der er skaffet vejret fra
Hagebrovejen lidt syd for Peder Peder
sens ejendom, der over dennes og fleres
jorder fører forbi Karl Grønbæks, Søren
Vistisens over mod Martinus Munds
bjergs. Mælken vil herefter blive afhen-
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tet ved ejendommene i henhold til meje
riets love.«
Mejeriets love angående mælkekør
slen blev revideret sidste gang i 1967, tre
år før lukningen. Det skete d. 16. febr.
ved, at der til § 3 føjedes: »Mælken af
hentes ved hver mands bopæl. Hvor det
forlanges, at det hele skal tages ved
stalddøren, skal det være sådan, at ven
ding kan foretages ved stadig fremad
skridende kørsel. Mælken (returmælken)
leveres samme sted, som det tages. I
tilfælde af uoverensstemmelse kan leve
randøren udpege én mand, mælkekusken
én mand, og én mand af bestyrelsen, og
parterne skal så rette sig efter, hvad de
tre bestemmer.« Man fornemmer gen
nem dette citat, at det nu er større køre
tøjer, der bruges til mælketransporten.
Der er på det tidspunkt sikkert tale om,
at de fleste kuske kommer kørende med
traktorer forspændt store fladvogne med
gummihjul, og så skulle der naturligvis
være plads til en »fremadskridende ven
ding,« så man blev fri for at bakke.
Uoverensstemmelser kunne, som det
ses af ovenstående citat, opstå mellem
leverandører og kuske. Det er sket ad
skillige gange i mejeriets historie, som
det vel i og for sig er at forvente, hvor
mennesker mødes omkring et praktisk
arbejdes udførelse. Der kom af og til
klager til bestyrelsen, som f.eks. i 1894
fra leverandører i Karstoft, der klager
over, at deres kusk ikke har hentet deres
mælk, hvilket naturligvis må have været
en yderst ubehagelig situation at være
bragt i. Det fik bestyrelsen til den 22.
maj det år at opstille retningslinjer for
kuskene, hvori det bl.a. hedder: »Mælke
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kuskene skal møde til den af mejeristen
fastsatte tid. Overtrædelse deraf med
fører, at betaling for kjørsel af mælken
bortfalder den dag, med mindre der ha
ves lovlig grund.«
Skærmydsler kunne let opstå i forhol
det til mejeribestyreren og det øvrige
personale. I hvert fald opstiller bestyrel
sen d. 6. juni 1903 nogle retningslinjer
og forpligtelser, som kuskene med deres
egenhændige underskrift bandt sig til at
holde. De lovede bl.a. at »rette sig efter
mejeribestyrerens anvisning« med hen
syn til tid og at være behjælpelig med
indvejningen af mælken. De måtte også
love, at der ikke gøres »unødig ophold
på vejen enten til eller fra mejeriet.« At
det nogle gange kunne gå temmelig
hårdt til på mejeriet og blandt kuskene
indbyrdes, får man en klar fornemmelse
af ved at læse afslutningen på regelsættet
af 6. juni 1903: »endvidere forpligter vi
os hermed til ikke i nogen måde at foru
lempe mejeripersonalet enten i ord eller
gerning, samt at den ene kusk ikke for
ulemper den anden.«
Mælkekørslen blev i overvejende grad
overladt husmændene, i hvert fald indtil
mejeriets sidste tid, hvor også gårdman
dene kunne finde på at byde på turene.
Kørslen organiseredes på den måde, at
der hvert år blev holdt licitation over de
forskellige ruter, som i princippet enhver
havde ret til at byde på. Licitationen blev
i de første mange år holdt på mejeriet og
har sikkert, som en ældre gårdmand fra
egnen har fortalt mig, været mundtlig.
Det system betød naturligvis, at kuskene
i løbet af den tid, licitationen varede,
kunne stå og underbyde hinanden.

Her lå Tanghuset. Ejendommen nedbrændte helt i 1961; men bygningen på billedet nedbrænd
te ikke helt. Den var opført som et redskabs- og maskinhus af Ludvig Majdecki nogle år forin
den.

Første gang, vi gennem Trevad Meje
ris protokol erfarer om en sådan licitati
on er i referatet af generalforsamlingen
den 5. august 1888 hos Søren Johan Jør
gensen: »Der behandledes kjørslen med
mælken til mejeriet på de forskellige
router efter forud at have bekendtgjort
her om,« står der, og så nævnes turene
én efter én med angivelse af, hvem der
skal køre og til hvilken pris. Var licitati
onerne til at begynde med mundtlige,
gik man i hvert fald senere over til, at
der skulle indgives skriftlige tilbud. Man
bød på turene til en fast pris pr. dag eller
pr. år, eller man bød efter mælkemæng
de, f.eks. 25 øre pr. 100 pund mælk. Der
kunne være ret stor forskel på, hvad de
enkelte ture skulle køres for, afhængig
af, hvor mange der bød på dem. I 1902

f.eks. blev turene kørt til så forskellige
priser som 16 1/2, 18, 20, 22, 23, 25, 25
1/2, 26 og 28 øre, alt sammen pr. 100
pund mælk. Her er der altså alene tale
om betaling efter mælkemængde, mens
man senere hen fortrinsvis holdt sig til
faste priser, som f.eks. i 1962-63, hvor
den billigste tur blev kørt for 4.600 kr.,
og den dyreste for 17.000 kr. for et år.
Den billige tur har været over Vroue
Bjerg og det sydlige Trevad, mens turen
til 17.000 kr. gik til Fly udflyttere (Tveragre). Den store aflønningsforskel har
ihvertfald i dette tilfælde ikke helt svaret
til en lignende større forskel i arbejde og
tid, selvom turen til udflytterne og derfra
til mejeriet har været den længste.
Når der var så megen rift om at kom
me til at køre mælketur, skyldtes det na
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turligvis udsigten til at komme i besid
delse af rede penge. Havde man budt på
turen til en fornuftig pris, og der vel at
mærke ikke var andre med lavere bud,
fik man vel også en fordel ud af det;
men der var åbenbare ulemper. For det
første var prisen, man kørte for, den la
vest mulige på grund af licitationssyste
met, og det var nok ikke altid, der blev
kørt til en pris, der kunne svare sig, og
for det andet blev kræfterne naturligvis
på den måde brugt på mælketuren og
ikke på landbruget derhjemme. Mælke
kusken måtte tidligt hjemmefra om mor
genen, og det var vel sjældent, at han
nåede hjem før sidst på formiddagen.
Det er da også oplevet af flere mælke
kuske, at de efter at have tabt en licitati
on, og dermed mistet en mælketur, fak
tisk fik drevet det lille landbrug på en
langt bedre måde, så det kunne svare sig.
Alligevel kom mange gennem de 82 år,
mejeriet eksisterede, til at køre mælk, og
adskillige af dem var kuske over en læn
gere årrække. Fra de første år kørte Jens
Peter Jensen fra Trandum Skovby og
Jens Chr. Sørensen fra Trandum mælke
ture i længere tid. Senere, omkring
1903-04, begyndte Poul Chr. Poulsen,
også kaldet Høiler, at køre. Han var bo
sat i det vestlige Mogenstrup i en ejen
dom ved den vej, der i dag benævnes
Hjelmhedevej. Her drev han og hans
kone Stine et husmandsbrug på omkring
30 tdr. land. Poul Chr. Poulsen kørte
mælk i sammenlagt 17 år. Fra samme
ejendom kørte efterfølgeren, Kristian
Lauritsen, også mælk over et langt åre
mål.
Fortsætter man nordpå ad Hjelmhede
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vej, kommer man til Sebstrup. Her boe
de i én af de vestligst beliggende ejen
domme Søren Peter Lindberg. Både han
og sønnen Anders Peter og senere endnu
sønnesønnen Tage har kørt mælk fra
denne ejendom; men mens de to først
nævnte kørte i stivvogn med hestefor
spand, kørte Tage i 10 år, fra 1958, med
traktor som trækkraft, forspændt en af
fjedret fladvogn med bilhjul. Yderligere
kom fra samme gård Laust Lindberg,
som var bror til Anders Peter. Laust kom
til at bo i Trandum og senere endnu i
Hahle, hvorfra han i over 20 år var mæl
kekusk. Han begyndte i 1914, og der
fortælles, at han ikke altid fulgte den
slagne landevej. Når han tidligt om mor
genen skulle hente mælken i Trandum
Skovby, kørte han tværs over heden,
hvor hjulene fra hans knirkende køretøj
efterhånden dannede spor ved spor gen
nem lyngen. Derefter kørte han tilbage
omkring Dueholmgårdene for også dér
at tage mælk op, og derfra gik turen så
direkte til mejeriet.
I 1928 udstykkedes af Vridsted Præste
gårds mark to statshusmandsbrug. Det
vestligste af dem blev overtaget af Niels
Vittrup. Også han kom til at køre mælk i
mange år. Senere kørte fra Egebjerg
Manfred Nielsen og Christian Morten
sen, og fra Egebjerg kørte endvidere i
mange år Jakob Nielsen. Han og hustru
en Agnes drev et stort husmandsbrug på
ca. 70 tdr. land, der blev betegnet som
Danmarks største; men der var mange
børn i hjemmet, så der kunne nok være
brug for en ekstra indtjening. Alligevel
skulle netop Jakob Nielsen have ytret ef
ter at være stoppet som kusk, at den be-

Peder Andreasen er født i 1875 på Herningegnen. Som ung karl kom han til at tjene på
en gård i Fly, og i Fly blev han resten af sine
dage. Han begyndte som mælkekusk i 1912,
og i 1937 markerede bestyrelsen for mejeriet
hans 25 års jubilæum ved at tildele ham 100
kroner. Peder Andreasen (Fynbo) fortsatte
som mælkekusk i yderligere 9 år og er den
kusk, der har kørt længst ved Trevad Mejeri.
Efter ham fortsatte sønnen Osvald som kusk i
nogle år. Peder Andreasen døde i 1958. Foto
udlånt af Agnes Rasmussen, Fly.

slutning skulle han have truffet noget
før, for nu havde han mulighed for at
drive sit landbrug betydeligt bedre.
Også blandt mælkekuskene i Fly var
der folk, som kom til at køre i lang tid.
Jakob Mortensen fra Fly Tveragre kørte
i 30 år, tæt fulgt af Peder Marinus Peter
sen fra Fly hede, der kørte i sammenlagt
27 år. Ingen af de to kørte dog de mange
år i sammenhæng. Der var enkelte år,

hvor de tabte licitationen, eller måske
slet ikke havde budt på turene. Også
Niels Jakobsen, der boede på Bregendahls Mark, Hans Frandsen, Fly, og
Christen Pedersen, Nørkjær, kørte i man
ge år.
Peder Andreassen fra Fly var dog den
kusk, der kom til at køre i længere tid
end nogen anden. Det blev til 34 år uden
afbrydelse. Protokollen har dog for hans
vedkommende et svagt punkt for året
1922, hvor det er umuligt at se, om han
er med; men den 10. september 1937
føres i hvert fald til protokols, at besty
relsen »vedtog at yde Peder Andreassen,
Fly, 100 kr. i anledning af hans 25 års ju
bilæum som mælkekusk.« Peder Andre
assen stammede fra Herningegnen. Som
ung karl kom han til Fly, hvor han tjente
hos Mariane og Peder Pedersen (Mor
tensen) i Hovgård. Han blev ret hurtigt
accepteret af sognets unge, måske især
fordi han var en dygtig idrætsudøver.
Han tog sig således på at lede gym
nastikken i byen; det foregik i Hovgårds
lade. Senere giftede han sig med Lars
Fynbos datter Kirsten, og parret overtog
hendes fødehjem, en lille landbrugsejen
dom vest for byen ved Flintbjerg. Peder
overtog også med tiden sin svigerfars til
navn, Fynbo, der jo allerede ligesom
hørte til ejendommen. Peder Fynbo var
et ualmindelig sympatisk og hjælpsomt
menneske, der gennem årene skaffede
sig mange venner, ikke mindst blandt
børnene, som han altid havde et venligt
ord til og også undertiden kunne række
en hjælpende hånd, som f.eks. da han
havde lagt mærke til, at sognefogedens
tjenestedreng hver eneste dag cyklede
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Kai Th. Mikkelsen er født den 22. august
1930 i Norring ved Hinnerup. Han begyndte
som mejerist på Trevad Mejeri i 1950. Han
har været elev på Hadsten Højskole, og som
så mange andre mejerister fik han en god del
af sin teoretiske og faglige uddannelse på La
delund Mejeriskole. Kai Mikkelsen blev gift
med Ellen Marie Bakfra Børsting i 1959, og
de byggede hus i Vridsted i 1963, hvor de har
boet siden. Kai Mikkelsen var mejerist i Tre
vad indtil 1968.

forbi hans ejendom og helt ud i engen
for at tælle kreaturerne, som gik dér hele
sommeren. En dag holdt han drengen an
og sagde til ham: »Ved do hwa! Om æ
lørdaw og æ søndaw behøwer do ett å
cykle derud; da ska a nok tæll dem for
dæ.« Drengen blev naturligvis glad for
hjælpen og glemte det aldrig siden. Pe
der Fynbo var åben af sind og let at
komme i kontakt med. Hvis han følte, at
man gik for tæt på ham, havde han et af
væbnende udbrud, der både var rytmisk
og melodiøs: »Nå, nå, nå, nå, nå!« Det
kunne lyde fra ham flere gange om da
gen. I sine sidste år som kusk lod han
ofte sønnen Osvald køre turen for sig, og
senere overtog Osvald både ejendom
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men og mælketuren efter sin far. Osvald
var imødekommende og venlig som sin
far; men han var samtidig stor og stærk
og fandt sig ikke i hvad som helst. Han
kunne blive vred, hvis der blev begået
uretfærdigheder, enten mod ham selv el
ler andre. Således fortælles, at en ganske
ung mand engang var blevet sat til i no
gen tid at køre mælketur, enten for sin
far eller for én, han tjente hos. Den unge
mand var helt uden erfaring og kom der
for ofte til at lave fejl under indvejnin
gen, hvilket fik mejeribestyrer Jørgensen
til adskillige gange at fare i flint. Jør
gensen var ellers normalt et forstående
og imødekommende menneske og var
vellidt, også af sit personale og kuskene;
men alle vidste, at han var let antændelig
og kunne skælde og smælde, hvis ar
bejdsrytmen en dag blev knudret og
brudt. Han har selv fortalt en pudsig op
levelse fra den tid, han var i lære på me
jeriet i Søndersø på Fyn. Dér glemte han
en dag at lukke for smørkærnen. Mejeri
bestyreren kom lige netop i rette tid og
fik lukket, hvorpå han stilfærdigt gjorde
lærlingen opmærksom på fadæsen: »Dér
kunne du let være kommet til at lave no
get galt,« sagde han med et smil. »Hav
de jeg været mejeribestyreren,« erkendte
Jørgensen, når han fortalte historien,
»var jeg simpelthen blevet stiktosset
over sådan en forsømmelse.« Men den
unge uerfarne mælkekusk fik omsider
bedre dage; for en dag, hvor han igen
havde kludret i det, og Jørgensen efter
følgende påny gav prøver på sit tempera
ments spændvidde, tog Osvald affære.
Han havde længe været irriteret over
Jørgensens eksplosioner overfor den un-

Da mejeriet begyndte sin virksomhed i 1888, var de dårlige veje et stort problem. Der var end
da adskillige gårde og husmandssteder, hvorfra vejforbindelsen til omverdenen blot bestod af
nogle primitive spor i lyngen. Afsides boende andelshavere med den slags slette vejforhold
måtte »bære« eller på anden vis selv transportere deres daglige mælk til nærmeste kørevej,
hvor mælkevognen kom. Om en mælkekusk, Laust Lindberg, der boede i Hahle, fortælles dog,
at han for sin rutes vedkommende løste problemet på sin egen måde. Når han startede hjem
mefra om morgenen, kørte han simpelthen tværs over den rå hedeflade til andelshaverne i
Trandum Skovby for at hente deres mælk, og på den måde blev der jo med tiden en slags vej
spor.

ge, og nu gik han roligt hen og omfavne
de mejeribestyreren så kraftigt, at denne
med Osvalds egne ord »Bløw still,« og
siden havde ynglingen gode dage på me
jeriet. Osvald kørte som sin far byturen i
Fly og havde derfor ofte bud med til me
jeriet, ikke blot for andelshaverne, men
også i høj grad for adskillige »husfolk« i
byen, håndværkere, arbejdere og forret
ningsfolk, der skulle bruge mejeripro
dukter. Den tids detailsalg blev i det hele
taget mest formidlet af mælkekuskene.
De tog små 2 og 3 liters spande med til
opfyldning af kærnemælk og piskefløde.
Sødmælken derimod blev oftest købt
ved stalddøren hos landmanden selv.

Især ved højtiderne havde Osvald og an
dre kuske ekstra arbejde med at tage
spande og flasker med, og ekstra arbejde
gav det naturligvis også til mejeristerne.
De skulle ikke blot sørge for at fylde de
ønskede produkter på flaskerne og span
dene, men forinden have fat i pengene
for varerne. De var som regel i sirlige
papirsindpakninger at finde i bunden af
spanden eller i en snor ved flaskerne.
Først fra 1957 etableredes et selvstæn
digt detailsalg fra mejeriet. Man ansatte
en person, som havde en brugbar bil, der
kunne ombygges til formålet, og mælke
handleren kørte derefter hver dag, undta
gen søndag, rundt i mejeriets område og
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I randen af Stormosen i Trandum boede i sidste tredjedel af 1800-tallet Anders Larsson og
hans familie (Svenske Anders) i dette hus. Der hørte lidt jord til. Senere boede bl.a. Anton
Poulsen, Ole Olesen og Kathrine og Peder Jepsen på ejendommen. Peder Jepsen købte mere
jord til, og han kørte mælk i en årrække. Det gik efterhånden pænt fremad på det lille brug, og
da de erhvervede ko nr. 3 til besætningen, følte de sig overbevist om, at nu kunne ejendommen
ikke drives til mere. Efter dem fortsatte sønnen Martin nogle år, og efter ham kom endre ejere;
men i 1978 købte Jytte og Christian Løcke ejendommen. De købte over flere omgange en hel
del jord til, så gården i dag har et jordtilliggende på 92 ha. De gik senere over til økologisk
drift og har i dag en god jerseybesætning. I året 2001 blev der af de godt og vel 140 køer pro
duceret 607.595 kg sødmælk med en fedtprocent på 6,11. Foto udlånt af Øster Sogns Arkiv.

solgte friske mejeri varer fra vognen.
Mælken blev ikke leveret i flasker, men
tappet af en hane, monteret på en stor
transportspand i bilen. Jens Christian
Pilgaard, Mogenstrup, blev den første
mælkeforhandler. Han blev undertiden
afløst af sin bror Martin. Senere kørte,
også fra Mogenstrup, Ejler Østergaard.
Måske har detailsalgsfunktionen og
budtjenesten for mælkekuskene også be
tydet, at adskillige landhusmødre kvitte
rede for tjenesterne ved en gang imellem
at invitere kusken indenfor på en kop
kaffe og en lille snak, når han kom tilba
ge fra mejeriet. I de små lokalsamfund
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ville man naturligt nok gerne høre nyt.
På den måde kunne det vel også ske, at
en kusk kunne føle sig fristet til at sende
en spørgelysten landbokone af sted med
»en limpind.« I hvert fald fortælles, at
engang hvor Karen Mundbjerg ude i
Søndermarken ventede sig, var naboko
nerne selvfølgelig interesserede i, hvor
når det skulle være, så man kunne kom
me på barselvisit og vise opmærksom
hed. I lang tid havde en bestemt kone
hver dag spurgt kusken, der jo også på
sin tur kom til Mundbjergs: »Hwodan
så? Hår de fåt nøj te æ Mundbjergs?«
Sådan lød det daglige spørgsmål, og

hver gang svarede kusken godmodigt:
»Ett te a ved å.« Men så endelig en dag,
hvor kusken ellers var parat til at køre ud
af gården, kom konen i sidste øjeblik fa
rende ud af døren med sit spørgsmål, om
der var sket noget hos Mundbjergs.
»Jow! Det ka en godt sige,« lød svaret
sindigt, og konen fulgte ivrigt op: »Hwa
bløw æ så?« spurgte hun, og svaret lod
ikke vente længe på sig. »Dubletter!«
lød det kort oppe fra kuskesædet, mens
køretøjet tog retning hen mod udkørslen.
Konen blev virkelig overrasket; hun
småløb ved siden af vognen, idet hun
vred sine hænder: »Hwa er det da do se
jer? Hår Karen fåt tvillinger? Så hår a da
heller aldrig hørt magen.« Men da var
vognen allerede ude af gårdspladsen.
Konen nettede sig derefter og gik på
husbesøg i Vridsted by samme formid
dag og fortalte hvert sted om tvillingefødslen hos Mundbjergs. Først sent sam
me eftermiddag gik det op for hende, at
kusken havde haft hende til bedste.
»Dubletter,« havde han svaret, og det
havde sin rigtighed; men det drejede sig
om en sortbroget ko hos Mundbjergs,
der den dag havde bragt to velskabte
kviekalve til verden. Det varede en tid,
inden kusken igen blev inviteret på kaffe
i den gård.
Det hændte vel også, at landsbyens
gamle funktion som bydemand overgik
til mælkekusken, at han fik til opgave at
indbyde folk til en bestemt sammen
komst eller til gilde. I hvert fald fortæl
les om en kusk, der kørte ruten til Bærs
og var kendt som en spasmager, at han
under en mælketur inviterede så godt
som alle på turen til gilde en bestemt af

ten hos Bernhard Villadsen, en aften
hvor Bernhard og hans kone ellers selv
var inviteret ud. Nu måtte de i stedet
tage pænt tage imod omtrent hele deres
omgangskreds og tilmed servere for gæ
sterne. I aftenens løb fandt Bernhard dog
ud af, hvordan gæsterne var blevet invi
teret; for da han stod i døren og bød vel
kommen, lød det fra én af de ældste: »Ja
æ mjælkkusk kam jo med æ bøj (bud).«
Over så mange år ville det være mærk
værdigt, om så megen mælketransport
kunne foregå uden uheld eller ulykker af
nogen slags. Der har naturligvis været
småuheld, tilløb til løbskkørsel, uheld
ved af- og pålæsning af spandene; og på
selve mejeriet skete det ligeledes, at
uheldet kunne være ude. Skive Folke
blad kunne således d. 9. februar 1901
fortælle, at mejeribestyrer Trankjær var
kommet slemt til skade. Han havde
været så uheldig at falde ned i et kar
med koghedt vand og derved fået begge
sine ben skoldet lige til knæene. Men
den værst tænkelige ulykke indtraf den
4. september 1967. Ejner Laustsen og
hans kone Ellen Marie havde købt en
mindre gård ude på Fly hede, og Ejner
kom kort efter i betragtning ved licitatio
nen af mælkekørslen, og derefter kørte
han mælk hvert år. Han havde som flere
andre kuske skiftet hestene ud med en
traktor, og selvom den var driftsikker, og
han var fortrolig med den, blev den alli
gevel årsag til ulykken. Ejner var den
dag inviteret ind på kaffe i Meldgård i
Åkjær, og da han bagefter skulle afsted,
stod han ved siden af traktoren og starte
de den, og traktoren kørte hen over ham.
Det kostede Ejner Laustsen livet.
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Garden hedder Hedelykke. 11918 blev den overtaget af et ungt par, Marie og Christian Thomasen. Der hørte da omtrent 100 tdr. land jord til; men kun 10 tdr. land var opdyrket. Besætnin
gen bestod af tre køer, en gris, fire får og tyve høns, samt et par arbejdsvillige russerheste. Som
regel opdyrkede de unge to tdr. land om året; men var der udsigt til børneforøgelse, blev der
opdyrket fire tdr. land. 11961 trådte en ny generation til. Det var sønnen Thomas og svigerdat
teren Gerda, der da tog over. Et par år efter brændte avlsbygningerne ned, mens stuehuset red
dedes. Der blev da opført en ny moderne avlsbygning, og da Gerda og Thomas i 1987 solgte
gården, var besætningen øget til 25 malkekøer. Det var Gurli og Milter Lodahl, der da overtog
gården, og de har købt yderligere 10,6 ha til og desuden lejet et areal på 27 ha. Besætningen
består i dag af 85 malkekøer af racen SDM (sortbroget dansk malkerace), og sidste år (2001)
blev derfra gården leveret 633.000 kg. sødmælk. I Andelsmejeriet Trevads første år, 18881889, leverede de 57 andelshavere til sammenligning i alt 358.000 kg. mælk. Foto udlånt af
Øster Sogns Arkiv.

De sidste mælkekuske til andelsmeje
riet var Vagn Ringgaard i Fly og Niels
Jokumsen fra Akjær. De to overtog fra d.
26. september 1969 al mælkekørsel til
mejeriet til en ugeløn af 495 kr. + tre
ugers ferie, samt fri hver tredje søndag,
alle tillæg medregnet. De var chauffører
i de to tankbiler, man havde anskaffet;
men selvom den ordning virkede ud
mærket, blev den af kort varighed, fordi
mejeriet blev lukket året efter.
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Produktionen
Som allerede nævnt i indledningen har
der, før mejeriet begyndte sin virksom
hed, været stor forskel på, hvordan mæl
ken blev behandlet på de enkelte bedrif
ter i området. Både med hensyn til stald
hygiejnen, fodringen af køerne og opbe
varingen af mælken. Med mejeriets start
gjaldt det nu om at skabe ensartethed
som udgangspunkt for en fælles indsats
for at højne kvaliteten af mejeriets pro

duktion af smør. Det er derfor ikke over
raskende, at mange af paragrafferne i
mejeriets lovgrundlag fra 1888 netop
drejer sig om, hvordan man i det daglige
skulle forholde sig med køerne og mæl
ken. Paragraf 4 indeholder således en
række anvisninger og en enkelt trussel!
»Koens yver renses for snavs, om sådant
findes,« står der, og der fortsættes: »Der
må ikke røres ved staldgødningen under
malkningen, og mælk af nykælvede køer
må ikke leveres de første tre dage efter
kælvningen (da der i den første tid kan
være blod i mælken), og heller ikke
mælk af køer, der ikke malker mindst tre
pund mælk daglig, eller mælk af syge
køer.« Foderet spiller naturligvis også en
rolle for mælkens kvalitet. Under malk
ningen må der således ikke fodres med
roer, og »malkende køer må ingenlunde
fodres med mask, spøl (biprodukter fra
sprit- og ølproduktion), modne vikker el
ler roeblade.« Og naturligvis må der
ikke anvendes fordærvet foder og »ikke
mere rodfrugt, end smørret kan tåle for
sin aroma« (smag og lugt). »Der må ikke
fodres med mere end 1/2 kg rugmel om
dagen til hver ko, og skader det smørret,
skal det forbydes.« Om vinteren skal der
gives 1/2 kg rapskager daglig pr. ko i fo
derblandingen. Umiddelbart forekom
mer det at være lovlig mange anvisnin
ger til folk, der var vant til at fodre og
malke; men for ledelsen af det nye meje
riforetagende har det netop været klart,
at der ikke i de enkelte bedrifter blev
fodret hensigtsmæssigt, og at hygiejnen
mange steder var mangelfuld og util
strækkelig. På samme måde var der an
visninger og påbud om mælkens be

handling. I § 14 hedder det, »at mælken
må ikke henstå i stalden under malknin
gen, men hældes gennem si i en spand
udenfor døren i frisk luft.« Transporten
skal foregå i »vel rengjorte og udluftede
transportspande,« og i § 8 understreges,
at hver leverandør er forpligtet til at an
skaffe sig en vandbeholder til afkøling af
mælken. I sådan en beholder med koldt

Albert Chr. Jørgensen er født i Løgstrup i
1910. Han kom i mejerilære i Søndersø på
Fyn og var derefter ansat som mejerist i
Lomborg og på mejeriet Fuglsang i Holste
bro, hvorfra han i 1938 søgte stillingen som
mejeribestyrer i Trevad. Han blev valgt til
stillingen blandt 160 ansøgere, og det viste
sig hurtigt, at man havde valgt rigtigt. Jør
gensen var ikke blot dygtig i sit fag, men
samtidig et særdeles udadvendt og engageret
menneske, der snart gjorde sig gældende på
egnen i flere sammenhænge. Han blev såle
des indvalgt i Vridsted-Fly sogneråd og var
sognerådsformand i otte år. Ä. Chr. Jør
gensen giftede sig i 1938 med Ingrid, der
stammer fra Lomborg. 1 foråret 1971 døde
Jørgensen under et ophold i København.
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og frisk vand skal mælken opbevares,
indtil mælkevognen kører, og mælke
spandene skal stilles i skygge. I såvel § 4
som 5 trues der. Både mejeribestyrer og
bestyrelse har ret til til enhver tid »at
komme og efterse, om malkningen fore
går med tilbørlig orden og renlighed,«
og i § 5 lyder det tilsvarende, at »mejeri
sten (bestyreren) får i forening med be
styrelsen lov til til enhver tid at under
søge hvilken deltagers mælk de finder
for godt.« Man var altså nødt til at an
strenge sig og gøre sit bedste, og det
gjorde sikkert de fleste, også uden at
være truet til det, fordi de indså, at det
ville medføre en økonomisk fremgang
for hver især. Kom der så alligevel besøg
fra mejeriet, har det dog formodentlig i
første omgang drejet sig om vejledning
mere end skænd og bebrejdelser.
Betydeligt værre var det at få mejeri
besøg, hvis man havde forsøgt at gøre
mælkeleverancen bedre end faktisk mu
ligt. Om man havde tilsat vand eller bare
skummet fløden, inden forsendelsen til
mejeriet. § 6 handler om falskneri, og i
den slags tilfælde vankede der forståeligt
nok bøder, 20 kr pr. malkeko. I gentagel
sestilfælde fordobledes bøden, og det
kunne da yderligere medføre udelukkel
se fra mejeriet. Set over de 82 år, mejeri
et eksisterede, har egentlig falskneri kun
ganske få gange været forsøgt, og da kun
af andelshavere i en så presset og armo
dig situation, at vi i dag næppe vil være i
stand til at fatte det.
§ 3 handler om betalingen for andels
havernes mælk. »For mælken betaler
mejeriet Smørudvalgets topnotering for
28 pund mælk,« står der, og den pris har
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naturligvis varieret en del. »Den skum
mede mælk og kærnemælken skal an
delshaverne tage tilbage til en pris af 4
øre pr. kande,« hedder det videre. Man
målte i mejeriets første år mælken i kan
der. Kande er et gammelt mål for
væsker, og en kande svarer til to danske
potter = 1,922 liter.
Man var som andelshaver forpligtet til
at levere al den mælk, man ikke selv
skulle bruge i husholdningen eller til op
dræt. Dog måtte man, som det hedder,
»sælge mælk til småfolk, men ikke over
1 øre mere pr. kande end, hvad mejeriet
betaler.« Hvad betalingen af mælken an
går, blev det senere bestemt at betale ef
ter kvalitet, efter flødeenheder, og det vil
sige efter fedtprocent.
Esper Andersen kunne i sin artikel an
give et nøjagtigt tal for den allerførste
dags mælkeindvejning. Den 23. oktober
1884 indvejede han på sit mejeri 570
pund mælk. I Lem begyndte Svenning
sen sit mejeri den 12. september samme
år med at indveje 424 1/2 pund.
Den slags oplysninger foreligger ikke
for Trevad Mejeris vedkommende. Sene
re, f.eks. i 1901, har mejeriet på skema
skullet oplyse det første års gennemsnit
lige daglige mælkemængde, og den er da
angivet til 2740 pund, og vi kender en
hel del til ind vejning og produktion for
perioden 1888 til 1930. Efter 1926 er
kun et enkelt års regnskab opbevaret, og
produktionstal kendes kun, for så vidt de
har været refereret i dagspressen.
Selvom man i mejerikredsen flere gan
ge drøftede at påbegynde en osteproduk
tion, blev det aldrig til noget. Derimod
forsøgte man sig i nogle år fra 1946 med

Trevad Mejeri, som det fremtrådte i 40'erne. Bag mejeribygningen ses hestestalden og tørvehuset. I baggrunden Karup Å og Mogenstrup. Foto udlånt af Kai Th. Mikkelsen, Vridsted.

en produktion af kasein. Kasein er et
æggehvidestof, der udvindes af skum
metmælk ved udfældning med løbe eller
syre. Det bliver efter processen til et
hvidt pulver, der kan anvendes som lim i
papir og papfabrikation, som appretur og
som bejdse ved tøjtrykning. Ved reaktion
med formaldehyd omdannes kaseinen til
et hornagtigt stof, der anvendes ved
fremstilling af f.eks. knapper. Det frem
går ikke af protokollen, hvor længe man
holdt på med at producere kasein. En af
de tidligere mejerister, Jens Holger Poul
sen, Sevel, husker, at der anvendtes et
stort kar til formålet, 2 m. i diameter;
men ellers producerede Trevad Andels
mejeri udelukkende smør gennem samt
lige 82 år.
I næste spalte er med femårs interval

ler vist mejeriets produktionsmæssige
udvikling fra 1888-89 til 1928-29:

År
1888-89
1893-94
1898-99
1903-04
1908-09
1913-14
1918-19
1923-24
1928-29

indv. sødmælk
0.358 mill.kg
1.315 mill.kg
2.677 mill.kg
2.010 mill.kg
2.598 mill.kg
3.100 mill.kg
1.465 mill.kg
3.390 mill.kg
4.580 mill.kg

smørpro.
12.688 kg
48.600 kg
86.202 kg
78.200 kg
105.226 kg
122.390 kg
57.473 kg
138.647 kg
189.970 kg

Som det ses af skemaet, faldt den ind
vejede mælkemængde og dermed også
smørproduktionen for regnskabsåret
1903-04 efter masseudmeldelsen i 1902.
Før krigsudbruddet i 1914 havde man
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Fra Østergård i Fly omkring 1910. Koen skal åbenbart malkes ude, idet drengen står med
såvel malkeskammel som malkespand, mens et par mindre søskende skal skiftes til at holde
koen i rebet. I baggrunden ses gårdens aftægtshus. Foto: Laust Østergaard, Seide.

nogle år med pæne produktionsstignin
ger, men på tallene fra 1918-19 ses et
fald til lidt under halvdelen af produktio
nen før krigsudbruddet. Både under
første og ikke mindst anden verdenskrig
begrænsedes den import af korn, foder
stoffer og oliekager, som behøvedes til
opretholdelse af mælkeproduktionen.
Desuden var der indført afleveringspligt
på al brødkorn. Især under første ver
denskrig blev besætningerne i landbru
get af samme årsag reduceret kraftigt.
Under første verdenskrig sank den gen
nemsnitlige mælkeydelse pr. ko på
landsplan da også fra 2644 kg i 1914 til
1834 kg i 1918, og endnu lavere var tal
lene for 1919, fordi landmændene da i
endnu højere grad måtte holde køerne på
smalkost.
Lidt bedre gik det trods alt under an
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den verdenskrig, fordi landmændene da
var blevet dygtigere til at omlægge af
grøderne og fodringen. I forhold til perio
den 1914-1918 var høstudbyttet under
anden verdenskrig 78% større. Bestan
den af malkekøer kunne derfor holdes
oppe på 87% af førkrigstallet. Hårdest
ramt af mælkeleverandørerne formodes
husmændene at have været, fordi de før
krigen var vant til at købe oliekager og
korn for at kunne producere mest mulig
mælk.
Et par avisreferater fra trediverne vi
ser, at mejeriet da stadigvæk har gode
produktionstal. Således refererer Skive
Venstreblad den 12. november 1934 fra
mejeriets generalforsamling, at der i
regnskabsåret 1933-34 er indvejet
10.921.970 pund sødmælk (5.461 mill,
kg.), og at der er solgt 217.881 kg smør

til eksport foruden 1467 kg til andelsha
verne. For regnskabsåret 1934-35 refere
rer samme avis, at der er indvejet
11.652.000 pund sødmælk (5.826 kg).
Smørsalget til eksport er da øget til
230.733 kg samt godt 2000 kg til andels
haverne. Man fornemmer, at Andelsme
jeriet Trevad er i god gænge, og den
vedblev i hvert fald at være en sund
virksomhed til det sidste, selvom det
kunne knibe at fastholde de gode pro
duktionstal fra trediverne og de første år
efter anden verdenskrigs afslutning. Så
ledes omtaler Skive Venstreblad den 9.
nov. 1951, at mejeriets formand, Anders
Andersen, Fly, i sin beretning ved gene
ralforsamlingen havde nævnt den lidt

mindre mælkemængde i forhold til året
før. Der har måske været kraftigere ud
sving fra år til år i forhold til tidligere.
Som før nævnt er protokollen i mange
tilfælde sparsom med oplysninger, og
regnskaber for tiden efter 1926 savnes
helt bortset fra et enkelt år; men i et refe
rat i Skive Venstreblad fra generalfor
samlingen den 11. november 1963 får
man at vide, at der er indvejet 6.158.105
kg sødmælk i regnskabsåret. Det er dog
et imponerende tal, synes man. Alligevel
nævner formanden, Jens Kjærgaard
Christensen, Trandum, i sin beretning, at
der i virkeligheden er tale om en betyde
lig nedgang på ikke mindre end 1/2 mill,
kg mælk. Fornemmer man ved en sådan

Af mejeriets lovgrundlag fremgår, at andelsmejeriets ledelse gjorde meget for at vænne andels
haverne til god hygiejne i forbindelse med malkningen. F.eks. hedder det i § 14 »at mælken må
ikke henstå i stalden under malkningen, men hældes gennem si i en spand udenfor døren i frisk
luft«. Her viser to malkepiger, hvordan det gøres i Østergård i Fly. Fra venstre ses tjenestepi
gen Mathilde, i stalddøren sønnen på gården, Holger, der på det tidspunkt havde forpagtet
gården af sin far, og til højre for ham står hans søster Dagny, der kort efter (1927) sammen
med sin mand, Søren Johan Pedersen, overtog gården. Foto L. Østergaard, Seide.
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oplysning, at nye tider er på vej, og fryg
ter man i den forbindelse tendenser til
stordrift og sammenlægninger, styrkes
sådanne følelser yderligere, da man i
samme referat kan læse, at generalfor
samlingen sluttede med et foredrag om
mejerirationalisering, »som toges til ef
terretning uden særlig begejstring.«
De små Ferguson traktorer begyndte at
præge markbilledet i halvtredserne, og
den store automatiserings- og mekanise
ringsbølge var over os med væsentlige
forandringer til følge. Det var ikke blot
hestene, der da blev overflødige, også
folkeholdet på gårdene reduceredes, for
mange steder helt at forsvinde. Afvan
dringen fra land til by var i fuld gang.
Alligevel kunne det nyligt nævnte avis
referat af mejerigeneralforsamlingen i
nov. 1963 afsluttende konstatere, at det
omtalte foredrag om mejerirationalise
ring »toges til efterretning uden begejst
ring.«
Man stod midt i en brydningstid, midt
i en rivende udvikling, og alligevel var
det som om, man kviede sig ved at skul
le tage de næste skridt. Det er menneske
ligt meget forståeligt, fordi det at være
bonde, at være landmand, her i vort land,
ikke blot var at betragte som et arbejde.
Det havde altid tillige været en livsform;
og derfor var man, når udviklingen kom
i skred, lidt bange for at sætte noget
overstyr, lidt bange for på en eller anden
måde at miste sig selv tiltrods for, at det
langtfra var første gang, man stod i en
sådan situation.
Mejeribrugets fremtid var i tresserne
et varmt emne. I 1967 vandt en ung jour
nalist fra Ringkøbing Amts Dagblad,
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Marianne Hoffstätter, en konkurrence,
udskrevet af Journalisthøjskolen og Me
jeriernes Fællesorganisation om dansk
mejeribrugs fremtid. Marianne Hoffstät
ter omtaler i sin artikel mejeribruget som
den del af dansk landbrug, der mest kon
sekvent forholder sig til den nye tid. Det
er bl.a. sket ved oprettelsen af Mejerisel
skabet Danmark, som på det tidspunkt
ganske vist kun eksisterede på papiret.
Som reel baggrund for selskabets opret
telse, nævner hun E.F. og de enorme ud
fordringer, der indenfor det område ven
tede landbruget og dermed dansk mejeri
brug.
Gamle mejeripionerer som Segelcke
og Fjord havde næppe været i stand til i
deres vildeste fantasi at forestille sig en
sådan udvikling; men man kan roligt
sige, at de havde været med til at bane
vejen for den. Ikke mindst N.J. Fjords
mange forsøg rakte langt ind i fremtiden,
selvom de i deres sigte først og frem
mest var rettet ind mod aktuel daglig
dont på de enkelte gårde og mejerier.
Fjord interesserede sig f.eks. meget for,
hvor meget mælk, der skulle til for at
fremstille 1 kg smør. I den forbindelse
fandt han hurtigt ud af, at problematik
ken var forbundet med afkølingen af
mælken. Det fik ham til at interessere sig
for indsamling af is og opbevaring af
den om sommeren. Da man ikke kendte
til at fremstille kunstig is, drejede det sig
om slet og ret at hugge isstykker ud af
den tillagte mergelgrav, dam eller sø og
indrette ishuse til at opbevare den i.
Fjord havde længe arbejdet med forsøg
over langsom og hurtig afkøling af mæl
ken. På den måde lykkedes det for ham

I mejeriets love hedder det, at transporten af mælken skal foregå »i vel rengjorte og udluftede
transportspande«. Det var ofte pigernes arbejde. Her i Kirkegård i Trandum er det således
datteren Ingrid, der er i gang med arbejdet. Spandene blev skrubbet med en speciel børste, og
det kunne ofte være et besværligt arbejde, især når spandene fra mejeriet havde indeholdt kær
net eller syrnet mælk. Foto udlånt af Øster Sogns Arkiv.

at formindske den mælkemængde, der
skulle til for at fremstille 1 kg smør. Han
stillede sin viden til rådighed for mejeri
erne, og dér blev den tidligt anvendt.
Også Andelsmejeriet Trevad benyttede
sig af hans metode. I starten anvendtes
28 kg mælk til 1 kg smør; men fra om
kring 1910 er man nået frem til kun at
skulle bruge 25 kg. I et referat i Skive
Venstreblad fra den 9. november 1951 af
generalforsamlingen det år nævnes, at
der er forbrugt 21,9 kg mælk til fremstil
lingen af 1 kg smør.
Det er nævnt, at man i det første lov
grundlag for mejeriet fra 1888 bl.a. anvi
ste veje at gå for at opnå god staldhygi
ejne, hensigtsmæssig fodring og om
sorgsfuld behandling af mælken for at nå
frem til så god en smørkvalitet som vel

muligt. I §4 og 5 truedes endda en lille
smule, om man sad belæringen over
hørig. Men efterhånden fandt man ud af,
at det måske også ville styrke interessen
for bedre kvalitet, om man engang imel
lem kunne stille en ekstra belønning i
udsigt. Fra 1908 foreligger protokolførte
udsagn om præmiering for at levere
mælk af god kvalitet. Således d. 27. juni
1908, hvor det hedder: »Fra Viborg
Amts Mejeriforening tilsendt 23 kr. 8
øre til fremme af mælkens behandling.
Bestyrelsen enedes om at tilskyde 26 kr.
92 øre, som sammen med det øvrige be
løb uddeles som præmier for de bedste
kvaliteter af sødmælk, der er leveret på
mejeriet.«
Året efter i november måned indkom
atter et beløb fra mejeriforeningen, den-
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ne gang på 16 kr., og igen følges det op
lokalt: »Mejeriet tilskyder 40 kr., og
Trankjær (bestyreren) skænker 10 kr., i
alt 66 kr. til leverandører.«
Fra 1931 indførtes et klassificerings
system, vel også for at højne mælkekva
liteten; men måske i virkeligheden i lige
så høj grad for at imødekomme et lov
krav, idet der i 1931 gennemførtes en lov
om tvungen kvalitetsbedømmelse af
mælken på danske mejerier. En sådan
bedømmelse ønskede man fra Statens
side for at sikre mælkens hygiejniske
kvalitet, og til bedømmelse her af an
vendtes den såkaldte reduktaseprøve.
Baggrunden for prøven var den viden,
man havde om bakterier i mælk, nemlig
at de forbruger ilt, når de formerer sig.
På den måde kommer de til at virke re
ducerende eller afiltende på forskellige
farvestoffer, såkaldte redoksindikatorer,
som derved ændrer farve. Reduktionsti
den af mælk, der har fået tilsat et sådant
farvestof, metylenblåt, er kortere, jo fle
re bakterier der er i mælken. Ifølge den
ne prøve skal første klasses mælk tilsat
metylenblåt under henstand ved 38 gra
der have reduktionstider over 5 1/2 time,
hvilket betyder, at mælken i så lang tid
skal beholde sin blå farve. Anden, tredje
og fjerde klasses mælk affarves inden
henholdsvis 5 1/2, 2 og 1/2 time. Reduktaseprøven er kun et udtryk for bak
teriemængden i mælk; den fortæller ikke
noget om arten af bakterierne.
Kvalitetsbedømmelsen indførtes på
Trevad Andelsmejeri på generalforsam 
lingen den 14. november 1931. I proto
kollen lyder beslutningen sådan: »Besty
relsens forslag vedtoges og er således:
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Poul Sørresiig er født i Hjerm den 23. de
cember 1893. Som ung drog han over Atlan
ten og kom til Argentina, hvor han arbejdede
ved landbruget. Efter ca. tre år vendte han
hjem og giftede sig med Kathrine Nielsen fra
Fly, og sammen overtog de hendes barn
domshjem, Baggesgård. Poul Sørresiig blev
formand for Trevad Andelsmejeri i 1938, og
han bestred posten i 12 år, frem til 1950. Det
var især i hans formandstid, at den store
kamp mod kvægtuberkulosen stod på og
bragtes til afslutning. Poul Sørresiig var sog
nerådsformand i nogle år. Han døde i 1980.
Foto udlånt af Mette Sanggaard, Vinderup.

For fjerde klasses mælk afdrages 10 øre
pr. 100 pund mælk for mælkemængden i
den uge mælken reagerer, samt yderlige
re 10 øre pr. 100 pund mælk leveret for
halvåret, hvis mælken i nævnte tid har
været i fjerde klasse ni gange.« Det hav
de ingen økonomisk konsekvens, hvis
mælken gik i anden eller tredje klasse.

Havde man derimod første klasses mælk
over en længere periode var der udsigt
til sølvpræmier. Ved generalforsamlin 
gen den 13. november 1968 »omdelte
formanden sølvskeer til Niels Just, Th.
Thomassen, Svend Larsen, Søren J. Pe
dersen, Th. Bugge, Verner Andersen og
Jens Chr. 0. Pedersen.«

Sygdomme i besætningerne
Til trods for at andelshaverne havde lært,
at de selv kunne gøre meget for at sikre
mejerismør i god kvalitet, blev de dog
ofte mindet om deres menneskelige
såvel som faglige begrænsninger. Det
skete i hvert fald, når køerne blev ramt
af forskellige sygdomme. Man kunne
være uheldig at miste en ko efter kælv
ning, eller kalven, eller begge dele. Det
skete også af og til, at hele mejerikred
sen blev hjemsøgt af kvægsygdomme af
epidemisk art. Mund-og klovsygdom
men dukkede således jævnligt op, og
havde først én besætning fået den syg
dom, bredte den sig hurtigt til andre går
de. I dag slår man hårdt ned, når syg
dommen dukker op, og hele besætninger
bliver nedslagtet; men tidligere lod man
den rase til ende; dyrene døde jo kun
yderst sjældent af den, men følgevirk
ningerne kunne være ubehagelige. Der
kunne f.eks. opstå ondartede y verbe
tændelser og kastning, og en følge kunne
desuden være nedsat frugtbarhed. Ende
lig medførte den en temmelig stor ned
gang i mælkeproduktionen. Det kunne
også medføre en opblussen af tuberkulo
sen. Kvægtuberkulosen var i trediverne
og fyrrerne et stort problem for mejeri
kredsen. På en generalforsamling den

/ forbindelse med andelsmejerierne blev der
med tiden oprettet såkaldte kontrolforeninger,
hvis formål var gennem prøvemalkninger og
undersøgelse af fedtindholdet i de enkelte
køers mælk at søge dannet besætninger, som
ville kunne give forøget smørudbytte. Kon
trolforeningerne ansatte en kontrolassistent,
der blev uddannet på landbrugsskolerne.
Kontrolassistenten boede rundt om på gårde
ne i forbindelse med sit arbejde. Fra en om
tale i Skive Venstreblad den 13. marts 1929
ses, at Trevad Mejerikreds da arbejdede på
oprettelse af en sådan forening. Foreningen
blev stiftet den 6. april 1929. Billedet her er
fra 30'erne og viser formanden for forenin
gen, Kristen Nørgaard, Fly t.v., sammen med
kontrolassistenten, Kristian Jeppesen, der se
nere kom til at drive vognmandsforretning på
egnen. Foto udlånt af Villy Nørgaard, Fly.

10. november 1934 bestemtes, »at
mejerikredsen lader foretage tuberkulin
prøve af de forskellige besætninger, der
ombæres lister til tegning; det forventes,
at Staten betaler det halve for prøven, og
resten af vedkommende kvægejer pr. tu
berkuloseprøvet dyr.« Der leveredes dog
stadigvæk mælk fra tuberkuloseramte
besætninger, for på mejeriet blev mæl
ken pasteuriseret og dermed opvarmet,
så bakterier blev dræbt. På flere general
forsamlinger i trediverne og fyrrerne
drøftedes sygdommen, og indsatsen fra
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mejeriet gav resultater. På generalfor
samlingen i 1943 omtaler formanden
indsatsen »som såvidt fremskreden, at
nu kun 62 besætninger er urene.« Året
efter er kun 20% urene; men i 1946 kan
formanden, Poul Sørresiig, meddele an
delshaverne på generalforsamlingen, at
mejerikredsen »er renset for kvægtuber
kulosen på nær én besætning.« Man for
nemmer, hvor lettet Poul Sørresiig har
følt sig ved at kunne erklære »sejren«
over en mangeårig fjende; men allerede
en måned senere kunne kredsdyrlæge
Pallesen på en ekstraordinær generalfor
samling tale om nødvendigheden af at
gøre en indsats mod kastning i besætnin
gerne. På den ordinære generalforsam 
ling fire år senere omtalte Pallesen den
specielle smittefare for Trevad Mejeri
med de udstrakte græsningsarealer langs
Karup Å og foreslog i den forbindelse, at
man inden indbindingen lod alle ungkre
aturer og goldkøer blodprøve. Kastning
var et udbredt problem gennem en korte
re årrække. De økonomiske tab ved den
smitsomme kastning var naturligvis også
så følelige, at man simpelthen var nødsa
get til at bekæmpe sygdommen med alle
kendte midler.

Under de to verdenskrige
Kun ganske sporadisk får man gennem
protokollen oplysninger om de mange
vanskeligheder, der også for mejeriets
vedkommende var forbundet med de to
krigsperioder, 1914-18 og 1939-45.
Selvom Danmark hverken var krigsdel
tager eller besat af en fjendtlig magt un
der første verdenskrig, medførte perio
den mange restriktioner og begrænsnin
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ger. Det er allerede nævnt, at mælkepro
duktionen gik mærkbart ned, bl.a. fordi
man nu manglede vigtige foderstoffer
udefra, og i protokollen kan man se, at
der allerede d. 5. august 1914 indløb en
alarmerende besked: smøreksporten var
stoppet! Derfor vedtog bestyrelsen at
rette henvendelse til omegnens handlen
de med tilbud om køb af smør, og samti
dig udsendte man en rundskrivelse til
andelshaverne med opfordring til dem
om fremover at bruge smør i hushold
ningen i stedet for margarine. Ville man
fra nu af få vanskeligheder med at afsæt
te smørret, kunne man ihvertfald selv
spise det, synes at have været holdnin
gen overfor den skræmmende meddelel
se.
Senere blev problemstillingen om
kring smørret af en lidt omvendt karak
ter. Den 5. januar 1918 modtog mejeriet
nemlig en bekendtgørelse fra Indenrigs
ministeriet, der åbenbart drejede sig om
mangel på smør, for bestyrelsen beslut
tede efterfølgende at nægte salg af smør
til alle købmænd i mejerikredsen, mens
brugsforeningerne i Fly og Mogenstrup
fortsat fik lov til at købe varen, »når det
ikke overstiger tidligere forbrug,« som
der står i mødereferatet.
Det var ikke alene varemangel og re
striktioner, der prægede de to krigsperio
der. Alle oplevede desuden, at priserne
på snart sagt alle varegrupper bare steg
og steg. Stærkest blev det oplevet af de
befolkningsgrupper, der var afhængige
af en fast løn. Det var mælkekuskene til
dels, og dyrt blev det samtidig for dem
at køre mælketurene, fordi de for det
meste var henvist til at købe foderet til

Lørdag den 6. februar 1943 vedtog bestyrelsen at lade opføre et tørvehus, der skulle kunne
rumme ca. 400.000 tørv. Ikke blot under de to verdenskrige benyttedes tørv som energikilde.
Fra de allerførste år købte man tørv i store partier fra såvel moser i Trandumområdet som fra
de store moseområder i Feldborg, og så tidligt som den 19. marts 1891 vedtog en generalfor
samling at lade bygge et tørvehus ved mejeriet. Tørvehuset her fra 1943 blev solgt til Peder
Jepsen i Trandum, der vel brugte det som redskabs- og maskinhus, måske også til kreaturer.
Da Chr. Løcke overtog gården, var huset dog faldefærdigt. Her har Chr. Løcke ladet det foto
grafere, inden det blev nedrevet og fjernet. Det skete omkring 1980. Foto udlånt af Chr. Løcke,
Trandum.

hestene, og kornpriserne var jo også ste
get til foruroligende højder og var på
den måde med til at udhule en måske i
forvejen dårlig betalt mælkerute. Det
problem har kuskene ikke blot talt med
hinanden om; de har også klaget over
forholdene til bestyrelsen og anmodet
om tillæg til den betaling, de skulle køre
for. På generalforsamlingen den 7. marts
1914 blev det derfor bestemt at forhøje
betalingen for mælkekørslen med 4 øre
pr. 100 pund mælk; men som der står:
»nævnte tillæg bortfalder, når bestyrel
sen finder, at der er indtrådt nogenlunde
normale kornpriser.«

Også under anden verdenskrig måtte
bestyrelsen tilgodese kuskene under lig
nende forhold. Den 2. marts 1940 blev
det således besluttet at yde et tillæg til
hver kusk på 100 kr.
Under første verdenskrig ses desuden
protokolført, at bestyrer Trankjær et par
gange blev tildelt dyrtidstillæg. Det øvri
ge mejeripersonale blev på den tid afløn
net af bestyreren.
Hvad man har følt og tænkt overfor
selve krigsudbruddet i 1914 og overfor
den tyske besættelse af landet i 1940 kan
man ikke læse direkte ud af protokollen;
men når man på et bestyrelsesmøde den
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Jens Kjœrgaard Christensen er født i
Kjærgård i Trandum den 6. maj 1918. Selv
blev han slægtens niende generation på
gården. 11953 giftede han sig med Anna, der
da var lærer ved Trandum Skole. Jens Kjærgaard blev den sidste formand for Andelsme
jeriet Trevad. Han blev valgt til posten i 1960
og kom således til at varetage hvervet i 10 år.
Det var en ret turbulent periode, hvor mange
prøveballoner om den fremtidige udvikling
indenfor dansk mejeribrug blev opsendt. Der
blev også kaldt på Jens Kjœrgaard i andre
sammenhænge. 1 to perioder var han således
medlem af Sevel Sogneråd (1958-1966), og
en årrække medlem af ligningskommissionen
for Vinderup kommune.

14. oktober 1914 blev enige om at »ind
melde mejeriet i Krigsforsikringsfore
ningen,« er det naturligvis et udtryk for
den frygt, de fleste må have følt.
Et par protokolførte beslutninger, vid
ner dog om, at man ud over selve fryg
ten havde dyb medfølelse med de men
nesker, der andre steder i Europa havde
lidt under krigens rædsler. På et møde
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den 3. februar 1920 besluttede bestyrel
sen således at sende 200 kr. til wienerbørnene. Den østrigste hovedstad havde
lidt megen nød under krigen, og ud over
de indsamlinger, der organiseredes over
hele Danmark, blev mange wienerbørn
sendt her til landet for at komme til
kræfter, og de mange danske hjem mod
tog i de år tilsammen ca. 20.000 børn fra
den hårdt ramte storby.
Fra slutningen af 1939 var Finland i
krig med dets store nabo mod øst. Efter
en heltemodig indsats måtte finnerne til
sidst overgive sig, og ved fredsslutnin
gen den 12. marts 1940 måtte de afstå de
landområder, Sovjetmagten havde stillet
krav om. Både under og ikke mindst ef
ter denne krig var der stor nød i landet,
og derfor var der behov for hjælp. Besty
relsen for mejeriet bestemte derfor d. 5.
januar 1940 at give en drittel smør til
Finlandshjælpen, og da krigen var afslut
tet vedtog man ret storstilet at yde en
dags produktion til hjælpen; forud havde
man i dagspressen bekendtgjort beslut
ningen, så at de andelshavere, der ikke
ønskede at være med, kunne afmelde de
res medvirken. Der forlyder dog ikke
noget om, at nogen af andelshaverne vir
kelig sagde sig fri for at hjælpe.
Til det sidste
Ole Frederiksen drev sit fællesmejeri på
forældrenes gård i Fly, og mange havde
sikkert forestillet sig, at det fællesmejeri
uden videre kunne overgå til at blive an
delsmejeri. Fly var jo et stort sogn med
mange landbrug, som nok kunne danne
grundlag for moderne mejeridrift. Af
Esper Andersens beretning kan man se,

Trevad Mejeri, fotograferet engang i 4O'erne eller begyndelsen af 50'erne. I forgrunden ses
smedjen. Måske havde personkredsen omkring mejeriets oprettelse forestillet sig en fremtidig
bebyggelse omkring virksomheden. Der var vel en tid også en vis forhåbning til, at planerne
om en jernbaneforbindelse, Skive-Videbæk-Skjern, kunne få betydning for stedet. Så sent som i
1916 blev der givet et tilskud til den påtænkte banes forretningsudvalg. Omkring 1900 arbej
dedes desuden ihærdigt på at få opført et forsamlingshus i Trevad. Det skulle vel i givet fald
også have ligget i nærheden af mejeriet. På et bestyrelsesmøde den 30. marts 1901 vedtog be
styrelsen i hvert fald at købe fire aktier i den påtænkte bygning, som dog aldrig blev opført. I
stedet rejstes Vridsted Forsamlingshus i 1904. Foto udlånt af Kai Th. Mikkelsen, Vridsted.

at netop på den måde gik det mange ste
der i Salling, og som tidligere nævnt gik
det jo også sådan på Tastumgård. Først
drev Peder Odgaard dér sit eget gårdme
jeri, som hurtigt blev fællesmejeri for
mange landbrug i Tastum, og derefter
overgik det til at blive andelsmejeri,
først i Tastum, og fra 1902 i Kjeldbjerg.
Jeg føler mig ret overbevist om, at Pe
der Odgaard har været en nær tilknyttet
rådgiver for de mænd på egnen, som i
slutningen af 1880’erne tænkte på at op
rette et andelsmejeri.
En god rådgiver gør det dog ikke ale
ne. Der må have været vilje på egnen til

at samarbejde. Vest for Karup Å havde
befolkningen i Trandum, Mogenstrup,
Karstoft og Sebstrup, kort sagt hele det
gamle Trandum sogn, leveret et impone
rende bevis på samarbejdsvilje. Den nye
kirke i Trandum blev indviet den 13. de
cember 1891. Det store forarbejde til
byggeriet foregik med andre ord i den
periode, hvor man også var optaget af
nybruddet i landbruget, og hvor man al
lerede arbejdede for et andelsmejeri på
egnen.
Den nye bro ved Trevad har sikkert
som nævnt været en vigtig forudsætning
for, at mejeriprojektet kunne virkelig
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gøres. At selve mejeribygningen så blev
placeret så tæt ved broen har vel ret be
set været et naturligt valg.
Beliggenheden har på en måde været
udenfor noget egentligt sognefælles
skabs rammer. Ganske vist er Trevad en
del af Vridsted sogn; men mejeriet har
altid været opfattet nærmest som en lo
kalitet for sig selv. Det var jo mejeri for
Trandum, Mogenstrup og Bærs og for
Fly. Det hørte til alle steder - og måske
ikke rigtig nogen steder.
Det kan være en del af baggrunden
for, at mejeriet trods sine 82 års funkti
onstid ikke har fejret ét eneste jubilæum.
Det blev drøftet på generalforsamlinger
og bestyrelsesmøder; men hver gang løb
bestræbelserne ud i sandet. I 1913 ved

tog generalforsamlingen at holde fest for
virksomheden, »såfremt bestyrelsen kan
få det arrangeret,« som det hedder i refe
ratet; og det kunne bestyrelsen ikke. På
møde den 19. juli konkluderede den, »at
det ville blive meget vanskeligt at arran
gere fest for mejeriets andelshavere i an
ledning af mejeriets 25 års virksomhed;«
så det blev ikke til noget. 50 års jubilæet
i 1938 blev måske opgivet på grund af
bestyrerskiftet; men til gengæld omtalte
formanden, Jens Kjærgaard Christensen,
på generalforsamlingen den 10. novem
ber 1962 det forestående 75 års jubi
læum i foråret 63, og generalforsamlin
gen overlod bestyrelsen, som der står,
»at arrangere en lille fest, således at del
tagerne tegner sig på den måde, at der

Skiveegnens Mejeriselskab startede sidst på året 1970 og betød nedlæggelse af syv mindre me
jerier på egnen, hvor iblandt også var Trevad. Billedet viser Skive Mejeri i Thomsensgade, der
efter sammenlægningen stod for behandlingen af hele områdets produktion af konsummælk.
Skiveegnens Mejeriselskab blev i 1985 tilsluttet Mejeriselskabet Danmark, eller MD-Foods,
som det senere blev kaldt.
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fastsættes en vis sum til betaling pr. del
tager.« Heller ikke det jubilæum blev
holdt.
Man kan sige, at kræfterne i stedet
blev koncentreret om det at drive mejeri
virksomhed. Og mejeriet var gennem
alle årene en virksomhed, som egnen var
stolt af. Dér behandledes de store mæl
kemængder fra egnens store og små
brug. Smørproduktionen fra Trevad ved
blev gennem alle årene at bevare sit
gode omdømme, og virksomheden ved
blev til det sidste at følge med tiden.
Andelsmejeriet Trevad startede i al be
skedenhed med 57 andelshavere. Om
kring 1901-02 var tallet steget til 227 for
at falde til 186 efter den store udmeldel
se i 1902. I 1914 var det 194. Trevad
Andelsmejeri blev nedlagt i 1970, og an
delshaverne tilsluttede sig det nyoprette
de Skiveegnens Mejeriselskab, som dog
kun fik en kort levetid. I dag leverer
landmænd i området til Arla Food. I hele
den gamle mejerikreds er der i dag i alt
26 leverandører af mælk. De fordeler sig
med 1 leverandør i Fly, 2 i Åkjær, 1 i
Trevad, 1 i Egebjerg. Der er ingen i
Vridsted, men 2 i Dueholm og hele 11 i
Trandum området, 2 i Mogenstrup, 4 i
Sebstrup, 1 i Bærsholm og 1 i Bærs.

Jakob Kudahl: Håndskreven beretning
om gårdene i Vridsted, Trevad og Fly.
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Hagens Mølle gennem 500 år
Af Poul Tolstrup
Nordøstligst i Skive Kommune, hvor ve
jen fortsætter mod Fur, ligger i dag et
moderne landbrug. Gårdens navn er Ha
gens Mølle, og dens historie går mange
hundrede år tilbage i tiden. Kristian
Vestergaard har i sin bog »Vandmøller i
Viborg Amt«, (Arena 1975) i skematisk
form samlet de oplysninger, som de æld
ste kilder giver om 34 vind- og vand
møller i Salling og 20 vandmøller i
Fjends Herred. I det følgende er mange
oplysninger om Hagens Mølle hentet fra
denne bog.

Navnet
Men først lidt om navnet. Stednavnenes
betydning optog en af Skive bys histo
riekyndige. Hans navn var Otto L.
Sørensen, og om navnet Hagens Mølle
skrev han for 50 år siden følgende:
»Mange har efter sigende troet, at
møllen har navn efter den hage, der ved
møllebækken skyder sig ud i fjorden,
men herimod står den nye stednavne
forskning, thi den mener nemlig ikke, at
vi her står over for et naturnavn, deri
mod kommer det af mandsnavnet Ha
gen, på gammeldansk Hakun. På stedet
ligger endnu en anselig, tilplantet høj
ved navn Hagens høj, som nu er fredet,
og her kunne han jo ligge, den drabelige
høvding for bygden, ved højklyngen,
som i historisk tid oprindelig har talt 12
høje. Helt utænkeligt er det ikke, at sam
me Hagen har haft noget med den oltidsringvold at gøre, der ligger ved højene
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nordøst for møllegården. I folkemunde
bærer ringvolden navnet Ridebanen, et
navn, der skal stamme fra 1864, da ty
skerne tilred deres heste her. Denne ring
vold udgøres af en lav, kredsrund jord
vold. Det indkredsede område er højest
i midten, lavest ved ringfoden, hvorfra
fylden til volden nok er taget. Ved Natio
nalmuseets undersøgelse i 1900 fandtes
volden at udgøres af muld, hvilende på
en stensætning. Blandt de fundne red
skaber var en stenalderstridsøkse og et
stentrug. Det formodes, at der her har
ligget en herredsgrænseborg nær oltidshovedvejen, der peger mod Skive og
Nordsalling, altså en befæstning med
tårn, port og indhegning af træ bag en
vold, og den lå vel nær ved bygden, hvis
fornemste indbyggere i tidens løb har
fundet hvile i de omgivende høje, og vi
må da tro, med kong Hagen som den
mest fremragende, hvis navn sandsynlig
vis allerede i stenalderen har nedfældet
sig i navnet Hagens høj, og da senere
ved vikingetid i Hagens Mølles navn.«
Ejere i 1400- og 1500-tallet
Så meget om navnet. Men tilbage til Ha
gens Mølle, som lå nederst i dalen, hvor
Hagens Møllebæk krydser Furvejen på
sit løb ud i den nærliggende Skive Fjord.
Ja, landevejen gik faktisk gennem mølle
gården. Allerede Valdemar Atterdag ud
talte, at han ikke ville tillade, at vandene
løb i havet, uden at de forinden havde
tjent samfundet til nytte. Åer og bække

skulle opstemmes til mølledamme, så
der blev kraft til møllehjulet, som skulle
trække kornkværnen.
De ældste skriftlige kilder om stedet er
fra 1489. I dette år blev Hagens Mølle
solgt af Poul Laxmand til Viborgs bi
skop.1) Om Poul Laxmand ved man, at
han var ejer af 5 store herregårde, 14
møller, 900 bøndergårde, en mængde
ejendomme i 9 forskellige købstæder og
4 store skibe. Hans endeligt - langt fra
hans lille besiddelse Hagens Mølle blev sørgeligt. Han blev i København
overfaldet på Højbro Plads af Ebbe
Strangesen, der tilføjede ham et dolke
stød, og Bjørn Andersen fulgte efter med
et værge. »Du hedder Laxmand, løb nu
ud i vandet, som din art er«, så løftede
de den værgeløse mand over rækværket.
Faldet kostede ham livet, da han ramte
en båd. Det skete 22. juni 1502. Ger
ningsmandene forlod uantastet stedet og
byen, skønt den gode Poul havde været
kong Hans' bedste støtte ved erobringen
af Sverige. Dog undså kongen sig ikke
for at beslaglægge al hans gods, hvilket
skal have givet ham sjælekval i døds
stunden. Poul Laxmands ligsten er i Vi
borg Domkirkes nordre korsarm og titusstagen bærer hans våben.2)
Hvorom al ting er, Hagens Mølle over
gik altså i den sene katolske tid til Viborgbispens eje. Kirken var dengang en
af landets største jordbesiddere. I Resen
ejede domkapitlet i Viborg f.eks. præste
gården umiddelbart nord for kirken,
sandsynligvis den gård, som benævntes
Resengård. Men med reformationen i
1536 var det slut. Kronen inddrog kir
kens store jordbesiddelser. Der eksisterer

fra 1530 et tingsvidne af Hindborg Her
red angående Hagens Mølle, ligeledes
omtales i 1542 kong Christian Ills brev
og dom, hvor en toft er blevet tildømt
Hagens Mølle.3)
I 1545 kender vi for første gang mølle
afgiften, den var på 32 tdr. mel årligt.4)
Snart overgik møllen til adelsgods, for i
1563 fik Magdalene Banner Hagens
Mølle ved mageskifte fra Kronen.5)
Magdalene Banner var, skønt kvinde, i
10 år lensmand over Skivehus Len og
var ejer af store jordbesiddelser, bl.a.
Krabbesholm, som hun det pågældende
år var i færd med at færdigbygge til her
skabsbolig nede ved skoven og fjorden.
Hun tilskiftede sig Hagens Mølle for at
afløse sin skovmølle ved Krabbesholm.
Denne skovmølle, der for 500 år siden lå
nær krydset ved Havnevej-Skovbakken,
var utilstrækkelig. Vandet kunne ikke få
så megen faldkraft, at møllehjulet kunne
klare opgaverne. Hagens Mølle kunne
bedre male det nødvendige korn for
lensfruens bønder i Resen, Lyby og Dølby1600- og 1700-årene
I begyndelsen af 1600-tallet hærgede
hekseprocesserne i vor dengang så fjerne
provins. Overtroen var fremherskende.
Et samlingssted for ventende bønderkar
le som Hagens Mølle blev også nævnt i
1620 i forbindelse med en hekseproces.
Den ulykkelige Karen Christensdatter
blev dengang brændt på bålet, bl.a. fordi
et vidne havde set mennesker i bukke
skikkelse og hvide spøgelser gå rundt i
Christen Jensens gård i Skive, skønt:
»Christen Jensen forklarede, at han hav-
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Fire indendørs bil
leder fra Hagens
vandmølle omkring
1930. Foto: J.A.C.
Laursen, Skive.
a. Knagehjulet.
b. Kværnen.
c. Vandkarmen.
d. Vandhjulet.
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d.

de været i Hagens Mølle efter mel, som
han bar ind i sin gård, og imens var der
sluppet en hvidplettet kalv løs mellem
nogle får og lam, der gik i gården.«6)
Også svenskekrigene satte spor. Således
hedder det i en af Kanceliets Brevbøger
fra 1644, at »løsøre skal være borttaget
af fjenderne« på Krabbesholm og Ha
gens Mølle.
Senere i århundredet, da den enevæl
dige administration begynder at kaste lys
over både jordbesiddelsernes størrelse
og almindelige menneskers navne, ved
vi fra matriklen fra 1664, at Hagens
Mølles skyld var nedsat til 28 tdr. mel
eller 14 tdr. hartkorn. Fæsteren på mølle
gården var Niels Christensen og ejeren
den i folkemunde så jordgerrige Karen
Reedtz på Krabbesholm.7) Den nye ma
trikulering, der kom til at danne grund
lag for skatteudskrivningen helt frem til

1844, angiver for Hagens Mølle, at i
1688 skulle Jep Oliesen af malingen yde
3 td., 3 skp., 2 fjerdingkar og 2 album
kom og af avlingen på møllens jord 3
skæpper og 3 fjerdingkar korn i alt 3 td.,
7 skp., 1 fj. og 2 alb. Ejeren var stadig
Karen Reedtz på Krabbesholm.8) Hagens
Mølle havde på dette tidspunkt over
faldshjul og en møllesten, der var 1 1/2
alen bred. Møllen betegnes som græs
mølle, »helt slet udi bygninger«. Mølle
ren Jep Oliesen, Hagens Mølle blev i
1673 gift med Maren. Hun var møller
datter fra Sæby Mølle i Nordsalling.9)
Ifølge et brev var han stadig fæster i
171910), men året efter nævnes Mads
Jepsen som fæster i Hagens Mølle.11) Fra
1747-59 nævnes Las Jepsen i Hagens
Mølle som stokkemand eller tingsvidne
ved birketinget på Krabbesholm.
I begyndelsen af 1760’erne holdt Niels
Andersen Glattrup en tid til på Hagens
Mølle. Måske er det ham, som rektor i
Skive (1740) omtaler som »en dreng fra
Hagens Mølle som hver dag søger latin
skolen i Skive, hvortil han må gå 1/2 mil
i al slags vejr og bl.a. passere den sum
pede bæk ved Sdr. Dås.« Glattrup blev i
al fald udnævnt til birkedommer (176268) ved det lille birk på Krabbesholm og
havde et par gange, mens han var syg,
retten sat i Hagens Mølle.12) Senere til
delte baron Verner Rosenkrantz sin bir
kedommer Skivehus som bolig.
Møllen manglede vand på den tid, ifg.
en indberetning fra 1761. »Den maler
for nogle få af Skive, og de af Resen og
Lyby, som plejer at søge den.« I 1780
hed fæsteren Peder Christensen, han var
ugift. To mænd tilbød ifg. skiftedoku-
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Hagens Mølles told
kop, stemplet med
Christian den 5. s ju
steringsstempel fra
1698 og måske repa
reret i 1853. 1 dag
ejet af gdr. Bjarne
Jeppesen, der vokse
de op på Hagens
Mølle. Foto: Poul
Hansen, Skive.

mentet at holde boet skadesløs. Næste
fæster var Lars Sørensen Hesselholt gift
med Else Jacobsdatter. Efter hendes død
i 1789 var der skifte efter Laurs Søren
sens hustru, Else Jacobsdatter, og i 1799
skifte efter Laurs Hesselholdt. Fra disse
to skifter har vi indboopgørelser for Ha
gens Mølle. Den store rigdom vidner de
ikke om, og Hesselholdt har vedlige
holdt bygningerne dårligt. Han skylder
for landgilde og har flere gældsbreve til
andre panthavere. Ikke engang en pæn
arv efter hans søn Verner, der samme år
døde 30 år gammel i København, kunne
indfri den gæld, faderen efterlod.13)
Mølleren bliver selvejer
Krabbesholms bøndergods i Resen over
gik først sent til selveje, selvom godseje
ren Hans Rasmussen vist gerne ville sæl
ge. De fleste gårde blev først selv
ejergårde efter 1830. En undtagelse var
dog Hagens Mølle. Her kom en ny mand
til i år 1800, nemlig Jens Christensen
Foged, og købte møllen af Hans
Rasmussen. I 1824 overtog Michel Ja
cobsen, Klinkby, gården14). Han giftede
sig samme år med Mette Christensdatter
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fra Vejby. I 1836-37 byggede de stuehu
set og møllehuset om, bl.a. med anven
delse af teglsten af størrelse som munke
sten. De ses stadig i dag. De fik ingen
børn. »Men da det var deres største Glæ
de at gjøre vel, saa udvalgte de sig Børn.
Til en af dem, Margrethe, og den Mand,
Jens Andersen, som hun efter Guds og
vor hensovende Mands Vilje udvalgte,
overlod de Gaarden til deres Ejendom i
1848«, siger præsten i sin ligtale over
Mette.15)
Jens Andersen får altså adkomst til
Hagens Mølle 3.3. 1848. Gården står da
for hartkorn Ager Eng 1 tdr. 1 fj. 1 1/4
alb. Møllerskyld: 3 td 0 skp 2 alb.

Produktionen af mel
Møllens overfaldshjul trak en kværn, der
som alle møller fra 1600-tallet havde en
møllesten af rhinsk type med udhugget
strålemønster. Den var som nævnt 1 1/2
alen i diameter, og kværnen malede ca. 4
tdr. korn i timen. Oprindelig malede man
hele kornskallen med og fik på den
måde grovmel til bagning. Men man
kunne også lave sigtemel. Sigten var til
sluttet kværnens udløb, og den var en af-

Folketællingen i 1845 viser følgende husstand i Hagens Mølle:
Mette Christensdatter
Jens Andersen
Maren Marg. Jensdatter
Mikkel Jensen
Niels Nielsen
Mads Jensen
Maren Hansdatter

57
29
18
1 år
56
18
26

enke
gift
gift

f. i Vejby.
f. i Volling.
f. i Ville.

ugift
ugift
ugift

f. i Lem
f. i Lyby
f. i Vejby.

lang træramme på 6 alens længde med si
i bunden. Fra 1600 bestod denne bund af
hårdug lavet af hestehår. Sigterammen
var ophængt med en krumtap på kværn
akslen og en stang til sigterammen, så
rammen kunne bevæge sig frem og til
bage. Det fine mel kom ud for sig selv,
og skallen blev rystet ud i den ene ende
af sigten.
Når man lavede flormel, blev skallen
pillet af kornet. Derefter blev det malet
på kværnen og løb lige i sigten, som var
en ottekantet tromle med ægte silkeflor.
De grovere dele af kornet løb ud af sig
tens ene endestykke og kom over kvær
nen 5-6 gange, til 1/3 var klid og 2/3 var

Møllerenke.
Møllersvend.
Kone.
Hendes plejebarn
Tjenestefolk

mel. Hermed havde man desværre også
sorteret skallens B-vitamin fra med stor
fare for, at mangelsygdomme som beri
beri kunne brede sig i befolkningen.
Møllerens dyr var sunde og trivedes i re
gelen godt, for de fik klid med de vigtige
vitaminer som foder. Det var f. eks. al
mindelig kendt, at møllerens orne altid
var sognets mest frugtbare.16)
På Hagens mølle brugte man selv en
del af den malede mel. Man havde nem
lig eget bageri.
I 1854 havde man en malekværn og et
gruppeværk, som blev betjent af mølle
ren og møllerkarlen. Bevægekraften fra
vandet blev anslået til 4 hestes kraft.

Møllens målekar fra
1861, som i dag står
på Skive Museum.
Det største er mær
ket med Christian
den 5. s kronede mo
nogram og Køben
havns byvåben. Det
mindste har været
anvendt som målekar til kværnen.
Foto: Poul Hansen,
Skive.
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Den årlige produktion var 946 tønder
rug og 714 tdr. byg og 134 tdr. malt. I alt
1794 tønder. Den årlige produktion hav
de en værdi af 9.675 rigsdaler. Det var i
al fald, hvad mølleren oplyste til myn
dighederne.17). På gården ligger stadig et
gammelt kværnhjul støbt i cement, og et
halvt kværnhjul tjener i dag stadig som
trappesten ved stuehusets indgangsdør.
Endelig er det gamle vandmøllehus fra
1836 bevaret.

Ølbrygning
Man bemærker, at produktionen også
omfatter maltbyg, en 6-radet bygsort
med lavt proteinindhold. Den er velegnet
til maltning f.eks. i forbindelse med øl
brygning. En sådan bygsort har en kort
spirehvile, ca. 1 -2 måneder efter høst, så
den kan spire efter kun 5 døgn. På møl
len opfyldte den følgende krav: Malt
byggen måtte ikke passere gennem et
2,5 mm sold i sigten og kærnerne skulle
være fri for angreb af mikroorganismer.
Endelig skulle den have en strågul, ens
artet farve, ubeskadiget og med ren
kornlugt.18) På gårdene, der fik malet på
Hagens Mølle, bryggede man selv øl i
bryggerset. I byg, der spirer til malt, sker
der en omdannelse, der gør byggen mere
proteinrig. Når byggen var spiret, skulle
man passe tiden med at tørre den f. eks.
på kakkelovnens ovnplade. Den sødt
duftende malt blev nu bragt til maling på
møllen. Hjemme i bryggerset skulle man
starte med at koge vand til brygningen.
Bryggekarret med den 1 alen høje tap
stang, der ragede ovenud af karret, blev
stillet på en trefod. I bunden lagde man
rughalm, og den friskmalede malt blev
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så overhældt med kogt vand, hvorefter
der blev tilsat humle og gær. Den første
aftapning gav den bedste kvalitet,
såkaldt »gammel øl«. Karret stod og
dampede i sommeraftenen uden for
bryggersdøren, og gæren kunne skum
mes af og bruges til næste gang. Når
bryggen var færdig, løftede man tapstan
gen op og tappede »gammel øl« først,
som brugtes til servering, når man havde
fremmede. Resten aftappedes i en anden
tønde, det var til tjenestefolkene og dag
lig brug. Det smagte ikke af så meget,
men alle blev tørstige af den megen salt
mad, man fortærede i så rigelig mængde
dengang.19)20)

Vandforsyningen fra
Hagens Møllebæk
»For lidt og for meget fordærver alting«,
måtte møller Jep i Hagens Mølle sande
en stormnat i 1895, hvor han vågnede
ved, at hans træsko slog mod hans sengefiel. Der var oversvømmelse. Mølle
bækken var gået så meget over sine
bredder, at vandet stod tommehøjt i fa
miliens sovekammer. Familien og tyen
de måtte rykke ud af bygningerne vaden
de i vand til knæene. Det var naturligvis
en ubehagelig oplevelse. Men modsat
gav det andre problemer i tørre sommer
perioder, hvis vandstanden blev for lav i
mølledammen, for så kunne der ikke tje
nes penge på mølleriet. Derfor var det
vigtigt at møllebækkens løb blev holdt
ved lige. Det sørgede sognerådets vand
løbsudvalg for.
I vandløbsprotokollen kan man læse
bestemmelsen i »gældende Regulativ for
Vandløbet fra Holmgaards Bro til Ha-

Hagens Mølle ca. 1850. Fiskeri ved møllens vandkammer kunne altid give til et måltid ål, hu
sker den sidste møllersøn Bent Jeppesen. Usigneret maleri i privateje i Peder Jensens slægt.
Foto: Niels og Chr. Thomsen, Stoholm.

gens Mølle« af 22. september 1860:
»Løbets bredde skal være 4 1/2 alen til
Rudemølle derefter 5 alen til Hagens
Mølle. Dybde: 1 1/2 alen. Flademålet
ved Hagens Mølle bestemmes til 18
tommer i højde fra bunden af vandkam
meret. Vedligeholdelsespligten påhviler
lodsejerne, som hver på sin grund skal
foretage oprensning og den øvrige vedli
geholdelse, samt fjerne den opkastede
jord 1 alen fra kanten inden det årlige
syn 8. sep. Der må ikke forefindes nogen
stemmeværker eller broer på regulativets
strækning, nemlig vandløbet mellem
Lyby Sogn på den ene side og Dølby
Resen sogn på den anden side fra
Holmgaards bro til Hagens Mølle.« Re
gulativet er underskrevet af alle sogne
rådsmedlemmer.

Arbejdet med at slå grøde i bækken
kunne lodsejerne overlade til en arbejds
mand, hvis deres egen karl ikke havde
tid. Esper Sørensen i Vinde fortæller i
sine Vindehistorier om, at »Kristian Vi
borg arbejdede som daglejer og vej
mand, men især med dræningsarbejde,
altid med sin hakke, skovl og spade. Stor
og stærk var han, og bundsolid. Han for
langte engang for at rense Vinde Bæk fra
Resen til Tolstrup 2 kr. om dagen. Gård
ejer Salkvist sagde: »Det er for lidt«.
»Det er nok«, sagde »Æ Viborg«, »jeg
tager jo ål for lige så meget«. Tænk, at
man har kunnet fange ål med de bare
hænder i Vinde bæk.«
De årlige åsyn for Hagens Møllebæk
gav for det meste ingen bemærkninger,
dog fik 2-3 lodsejere i Dølby jævnlig
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påtale om, at de ikke havde oprenset
bækken forskriftsmæssigt. F.eks. Hans
Børsting, Peter Bak og Jens Kr. Madsen
i 1892. Ingen tvivl om, at mølleren om
hyggeligt fulgte med i åsynets bemærk
ninger.23) Det drejede sig jo, om man så
må sige, om vand på hans mølle.
Vandstanden i mølledammen kunne
nemlig til tider være for lav. Derfor byg
gede Jens Andersen i 1860 en vejrmølle
på bakken 100 alen syd for møllegården,
således at produktionen kunne fortsætte
på gode blæsende dage.21)

Jens Andersen
63 Møller
hans
Maren Margrethe Jense n52
kone
Jens Kristian Jensen
29 Deres
børn
Mathias Jensen
28
Peder Jensen
27
Geert Jensen
24
Mette Jensen
19
Mette Kjestine Jensen 17
Andrea Jensen
13
10 Plejesøn
Hans Jensen
Karl
17
Anders Laursen

Møllerslægterne Andersen
og Jeppesen
På en møllergård kunne sønnerne lære
lidt mere end deres fadervor og det, en
almindelig bondekarl evnede. Således
blev Jens Andersens søn Peder, med ef
ternavnet Jensen efter sin fars fornavn,
møllerforpagter i Mønsted i 1888 og se
nere i Skalmstrup Mølle ved Stoholm. Et
minde fra sin opvækst i Hagens Mølle
var tilsyneladende det idylliske maleri af
barndommens mølle (på side 77).
Jens Andersen havde sat gården i vir
kelig god orden og havde i 1860 forsik
ret stue- og møllehus for 480 Rd. og
Mølleværket for 1200 Rd. Møllehuset
var 14 1/2 alen langt, 12 alen dybt og
stuehuset målte 21 alen og var af samme
bredde.22)
I hosstående folketælling fra 1880 fin
der vi Peder Jensen, som nummer 3 af
møllerparrets 7 børn.
Samme år, 1880, var mølleren Jens
Andersen død. På hans ældre dage var
det ved at gå lidt til agters i møllen. Men
så skete der noget. En ny mand kom til.

Jeppe Jeppesen fra Gårdsted i Lihme
sogn arbejdede som landevejsbisse på
vejen uden om Hagens Mølle i det år. Al
jordarbejdet blev udført med håndkraft,
og materialerne kørt på trillebør. Folkene
fik deres kost i møllen. Det varede ikke
længe, førend Jeppe blev gode venner
med møllerdatteren Mette K. Jensen,
datter af møller Jens Andersen og hustru
Maren Margrethe Jensdatter. Sidstnævn
te var jo blevet enke og eneejer af møl
len, og hun kunne se, at der var arbejde i
Jeppe. Tre sønner var hjemme. Ikke så
sjældent tog de til Skive, og det kunne
ofte blive til rigelig mange dramme. Og
en dag talte møllerkonen med Jeppe. Om
han kunne tænke sig at stå for styret i
møllen. Det huede ikke rigtigt sønnerne.
Mathias sagde til Jep: »Du kan få nogen
på kæven«. Men inden længe drog to
sønner ud. Mathias blev træhandler og
bosatte sig i Roslev, og Gert flyttede til
Lyby. Jens Kristian blev hjemme og stod
for bageriet. Endelig blev Peder som
nævnt møller i Fjends. Men Jeppe Jep-
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Tegning »efter naturen« i sommeren 1884 af malermester C. S. Himmelstrup, Skive.

pesen og Maren blev den første af slæg
tens tre generationer i Hagens Mølle.

Et hjemsted for missionens venner
Jeppe Jeppesen var en farverig person,
som havde flere beundrere, bl.a. Jeppe
Aakjær og Skive Folkeblads redaktør,
Carl Hansen. Sidstnævnte har skrevet
om ham, men det er der også flere andre
der har. En historie om ham er følgende:
Spasmageren Peter fra Grønning cyklede
en dag i vild fart ned ad Hagens bakke,
dengang Hagens Møller Jep, også kaldet
»Guds Jep«, en af Indre Missions trofa
ste tilhængere boede der. Peter mistede
herredømmet over cyklen og havnede
efter en lufttur i grøften. Jep, der var ude
ved vejen så situationen og tænkte: »Nu
måtte øjeblikket da være der til at om

vende endnu en stakkels synder. Han
nærmede sig denne og begyndte: »Ja
men Peter da, hwa tent do da po, da de’
gik så gal’?« - »A tent: Te’ helvede mæ
æ cykel, for no ka a flyw.«24)
Jeppe kørte i mange år ud med brød
fra bageriet i møllen. Brødvognen blev
trukket af to gule russerheste. Den store
familie og folkeholdet på gården talte i
alt 16 personer. Jeppe fik 12 år efter sit
giftermål med møllerdatteren skøde på
møllen i 1895. Han fik efterhånden god
skik på mange ting. Jeppe sagde selv, at
han var grundtvigianer og sagde altid, at
det var en god skik at gå i kirke. Ved
vækkelsen i 1890’erne kom Jeppe og
Mette med. Møllen blev et samlingssted
for missionsfolkene. Bænke havde man i
møllen, så alle rum var fyldte til møder79

Hagens Mølle med mølledammen mod vest. Længst til højre ses bageriet. Postkort efter maleri
af Harald Leth fra ca. 1900.

ne. Mange fandt vejen til møllen, f.eks.
Jakob Rost (kartoffeltysker) og hans
kone (furbo), deres mål passede ikke rig
tig sammen og gav anledning til mange
pudsigheder.
Missionærerne kom der - Bang, Ra
vens m.fl. Jeppe var ikke bange for en
diskussion med pastor Bahnson, sogne
præsten i Skive, der var venlig indstillet
overfor missionen. Jeppe var både vittig
og slagfærdig. Han havde sine menin
gers mod og lod sig ikke rokke.
Da radioen kom frem, fik man en i
møllen. Folk kom fra Lyby og vidt om
kring for at høre gudstjeneste. Møllerko
nen, der var født i møllen, var en sjælden
god kone, og vidste ikke alt det gode,
hun kunne gøre for de mennesker, hun
kom i forbindelse med. Et hjem, hvor
dørene gik på lette hængsler. Og mangen
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en gang, når der blev holdt møder i
hjemmet, kunne Jeppe på sin egen måde
sige: »Vor mor er godt i humør. Hun gi
ver vist kaffe i aften.«
Om deres politiske plads på højre
fløjen herskede ingen tvivl. Men da væk
kelsen kom til egnen, vendte mølleren
helt om og fandt sin faste plads hos Ven
stre.
Det gjorde Carl Hansen ondt at se sin
gode ven, »vende om«, og mangen gang,
når han var derude i møllen, prøvede han
på at få sin ven tilbage, og der kunne gå
flere timer frem og tilbage med diskussi
on. Men mølleren forblev tro - og vai
ikke til at rokke.
Jeppes svigermor Maren Jensdattei
døde i Hagens Mølle 17. december åi
1900. Ofte sagde hun, at det var en Guds
velsignelse, at Jeppe kom til møllen.25)

Et gammelt billede af Hagens Mølle. Vejen fra Skive går gennem møllegården. Broen over
bækken var bygget af op til tre alen lange tilhuggede kampesten. Møller Jeppe Jeppesen står
ig ser ud over markerne, kan være tankerne går på langfart? Varsler den kommende tids ny
brudfor den danske bonde? »Da står en ny tids bonde på sin toft« (Jeppe Aakjær).

»Gamle Hagens Møller«,
redaktør Carl Hansens ven
Carl Hansen, der i sin ungdom havde
:ruffet Jep skrev i sin nekrolog i Skive
Folkeblad:
»Gamle Hagens møller, Jeppe Jeppe
sen, Odgårdsvej, døde i dag. Forrige Ha
gens Møller var min faders ven, og Jep?e var igennem mange år min gode ven.
Jeg lærte ham at kende på Mosehusets
løloft, en gang i firserne, da jeg var en
*røn dreng, der trillede tørv. Medens
leppe var en bovn karl, der sammen med
Je andre karle fra Hagens Mølle sov til
niddag på høloftet, som rummelig hvile
fra sliddet i Kellers mose. Jeg pirrede
lam med græsstrå i hans lange næse, og

forsvandt som et lyn - ustyrlig komisk,
men grumme drengeagtig - naturligvis.
Så traf vi hinanden igen på gæstgiver
gården Salling i Skive den 7. februar.
1893. Da vi besluttede at bygge mejeri i
Skive — Haa - hva skogrede Jeppe, da
han hørte hvem jeg var. Vi kom i besty
relse sammen - og det kan nok være, at
Hagens Møller i de nærmeste år derefter
tog sig af min opdragelse. Så forskellige
vi end var, så kunne vort venskab dog
ikke briste helt, selv om livet gav det
nogle hårde knubs. Der var noget så tro
fast og redeligt ved den gamle Hagens
Møller. Og han gjorde aldrig en røverku
le af sit hjerte. Men - Ove Rodes (den ra
dikale indenrigsminister, der indførte de
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Afholdsforeningen »Det hlaa Baands« Kjøretur til Hagens møllebakke ved Skive 19. juli 1903.
Foto: K. Graversen, Ølgod.

mange fødevarerestriktioner under 1.
verdenskrig) ven kunne en møller måske
vanskelig blive i disse krigens år. Nu er
den gamle møller død efter lang tids til
tagende svaghed, og kender jeg ham ret,
så regnede han den bitre død for indgan
gen til livet. Men på hans båre vil jeg
lægge en beskeden blomst - med tak for
venskabet igennem ungdommens vår og
manddomstidens stridige år.«26)
I en anden historie fra de glade ung
domsdage, hvor de sammen havde star
tet Skive Andelsmejeri, havde Carl Han
sen tidligere skrevet følgende om et
værtshusbesøg efter en generalforsam
ling i 1894: »Hagens Møller spænder for
vognen efter den våde aften og i susende
fart gik det udå - - den forkerte landevej.
Laust Goul stod på vogntrinet, for der

82

Forfatteren Acton Friis mødte Jeppe Jeppe
sen og har tegnet ham til bogen »De Jyder:
Land«. Jeppe syntes, det var en hel lidelse a<
sidde model. Kunstneren ville ha’ han skulle
se ham lige i ansigtet. »De ka’ blyw stræn^
nok!« Hvorfor? » Jow do ce da snår så grin
som et mennesk ’ka blyv!«, mente Jeppe.

var ikke plads til os alle i den lille fje
dervogn. Kristen Madsen sang fædre
landssange. Han var vist højskolemand.
Ved Tranekær, et par kilometer vest for
Skive, væltede vi med samtlige 7 passa
gerer + 4 sække hvedeklid og mange
pakkenelliker.
I dag er Mølleren halvvejs min genbo,
og når vi mødes, siger jeg: » Kan du hu
ske ..« Han svarer: »Ti stille, dit skar!«
Han har været missionsmand, og jeg har
været afholdsmand i den sidste menne
skealder, ja længere - og derfor vil vi
helst ha snakket så lidt som muligt om
den generalforsamling i Skive Andels
mejeri.«27)
Den sidste møller
Den sidste, der drev mølleri i Hagens
Mølle, var Severin Jeppesen. Han over
tog gården efter sin far i 1929.
På den tid var elektriciteten indført på

egnens gårde, og de fleste havde egen
kværn. Men der var stadig nogle kunder
tilbage. Severin Jeppesen fik derfor i
1932 vandmøllen moderniseret og vand
hjulet udskiftet med en turbine, som
fremstillede strøm. Turbinen eksisterer
stadig og er i funktionsdygtig stand på
Dahl Mølle hos Knud E. Pedersen. Ha
gens Mølle fortsatte med at male korn
indtil 1955.
Siden er så godt som alle bygninger
bygget om og mølledammen drænet og
omdannet til kornmark.
En lille rest af møllehuset ligger dog
stadig i forlængelse af stuehuset. Her
kan man endnu se slidsporene af mølle
rens træsko på trappen.28)
En god og stabil mand var Severin
Jeppesen, der dygtigt drev den gamle
møllegård som almindeligt landbrug.
Han har beklædt et stort antal tillidspo
ster, bl.a. var han i adskillige år medlem

Sinne og Erling Kristensens søn, Ole, prøver, om gummistøvlerne er tætte. Foto: Poul Jensen
november 1985.
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af sognerådet for Skive Landsogn-Resen
Kommune, i en halv snes år dets kasse
rer, hvor han nød stor tillid, også blandt
kommunens mindrebemidlede, som især
i 30’erne havde behov for ekstra hjælp.
Han gik op i sine offentlige tillidshverv
med stor interesse. Han sad i menigheds
rådet, var meget kirkeligt interesseret og
skildres som en af støtterne inden for In
dre Mission.29)
I 1958 overdrog han gården til sin søn
Bent Jeppesen. Han fik sammen med sin
hustru Krista tre børn, hvoraf den yngste
i dag viderefører traditionen som dygtig
og moderne landmand i Salling. Datte
ren stod også på anden måde ved sin arv
fra den gamle møllegård, idet hun blev
ledende kraft i spejderbevægelsen i Re
sen. Den ældste søn blev som helt ung
udsat for en skæbnesvanger trafikulykke
på den stærkt trafikerede Furvej ud for
møllegården.

I 1975 afhændede Bent og Krista Jep
pesen Hagens Mølle til en ny slægt, idet
de solgte gården til Erling og Sinne Kri
stensen, der moderniserede den med nye
avlsbygninger. Den gamle møllegårds
beliggenhed i dalsænkningen kunne de
dog ikke løbe fra med truslen om over
svømmelse ved storm. Rigtig oversvøm
melse inde i huset har der kun været en
enkelt gang, under den store storm i
1981.30) Den traditionelle gæstfrihed hos
ejerne af Hagens Mølle manglede heller
ikke hos de nye ejere. Mange børn fra
Resen skole oplevede her gode dage på
gårdbesøg, ligesom egentlige praktikan
ter fra skolen fik lov til at fodre kalve,
ja, sågar at pløje på det moderne land
brug hos Sinne og Erling Kristensen. 1
2001 overtog sønnen Michael Kristensen
og hans kone, Anne Marie Søndergaard,
ejendommen. Også en ny tids bonde.
Han åbnede en januaraften i 2002 dørene

De unge ejere af Hagens Mølle, Michael Kristensen og Anne Marie Søndergaard, med deres
nyfødte datter i den nye løsdriftstald. Stalden er placeret på den udtørrede mølledams plads.
Privat foto.
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til sin nye løsdriftstald for Skiveegnens
Landboungdom. Efter besøget fortsatte
man til Landbogården på Resen vej, hvor
Michael Kristensen fortalte om planlæg
ning, byggeproces og indkøring af stal
den. Den ene halvdel af stalden har plads
til 90 SDM-køer, hvor køerne malker sig
selv ved hjælp af den en million kroner
dyre malkerobot af mærket »Astronaut«,
mens den anden halvdel af staldpladsen
er indrettet til produktion af 160 fedekal
ve, i alt er der 250 kreaturer.31) Gården
har selv i dag 50 ha landbrugsjord og le
jer desuden ca. 80 ha fra andre gårde.
Mælkekvoten er på 800 tons.32) Jo, i den
gamle møllegård følger man med tiden
med en stor produktion af kød og mælk.
Men mel males ikke mere på møllegår
den.
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Nørrejyske Artilleriregiments
ankomst til Skive
En øjenvidneskildring
Af Søren Andersen, Skive

I en gevaldig vestenstorm fredag den 26.
september 1969 kom jeg med mine sol
dater til Skive. Den nye kaserne på Sdr.
Boulevard var stort set uden bevoksning,
og byggerodet var knap overstået, så
sandfygningen var meget kraftig og
trængte ind alle vegne. Solen skinnede.
Det var ikke frivilligt, vi kom. Gen
nem 60’erne var der talt meget om, at
Århus by ville have regimentet væk fra
byen. Jeg kom som meget ny løjtnant fra
Hærens Officersskole til artilleriet i
Århus i maj 1962 og hørte de ældre offi
cerer tale om, at vi måske kunne slippe
med at flytte til Moesgaard eller Skejby
lige i udkanten af Århus. Midt i 60’erne
gik officersmessens rygter på, at vi skul
le til Silkeborg. Det viste sig i lang tid at
være et seriøst bud. Det var også popu
lært blandt personellet og en rimelig
løsning taget i betragtning af, at det dre
jede sig om Jyllands eneste tunge artil
leriregiment, som skulle kunne støtte
alle jyske enheder.
Som bekendt blev det ikke Silkeborg.
En historie, der siden er blevet fortalt
mange gange mand og mand i mellem,
fortæller, at Skives navnkundige borg
mester Woldhardt Madsen en dag i 1965
skulle have opsøgt statsminister J.O.
Krag og fået hans tilsagn om, at regi
mentet ville blive placeret i Skive. Borg
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mesterens motiv var ikke en pludselig
kærlighed til forsvaret, men det forhold,
at man i Skive på det tidspunkt stod med
en travbane, der var gået rabundus i et
vist kaos. Det område, Skive foreslog
kasernen placeret på, var netop travba
nen, som staten så måtte ekspropriere,
hvilket lukkede den ubehagelige sag og
gav penge nok i kassen til at etablere
travbanen, hvor vi finder den i dag. Hvor
rigtig historien egentlig er, véd jeg ikke,
men den var for os tilflyttende en tro
værdig myte, der kastede lys over vores
tunge skæbne.
Hvor om alt er, fra det møde satte Ski
ve med byrådet og næringslivet i spidsen
alle sejl til for, at de fremtidige borgere
skulle falde godt til. Enkelte deltog dog
ikke. Officersmessen havde de sidste par
år i Århus tegnet et abonnement på Ski
ve Folkeblad, som gennem de år førte an
i et voldsomt angreb på de nye borgere
og regimentet som sådan.
De sidste måneder før flytningen hang
pænt indrammet på væggen i messens
billardstue et fotografi af et skilt med
»militært område, adgang forbudt« med
et pigtrådshegn foran.
Det var en halv forside fra Skive Fol
keblad, der bragte billedet med en kom
mentar om, at sådan noget ville man
ikke have i Skive.

Organiseret indflytningskaos. Foto: Anders Knudsen.

Så vi vidste godt, at de ikke kunne lide
os i vores nye by. Når vi nu i øvrigt hel
ler ikke ville til Skive, hvorfor så fast
holde ideen? Vi var os ikke bevidste, at
et så stort regiment som vores betød så
meget økonomisk og fornyelsesmæssigt
for en mindre købstad som Skive. Eller
at kaserner placeres udelukkende efter
lokalpolitiske hensyn. Dengang som nu.
Så meget om forventningerne. Ved
den store afskedsparade onsdag den 24.
september (min 32-års fødselsdag) på
stadion i Århus kørte jeg i en jeep som
»sluttende befalingsmand« på en stor
kolonne gennem byen og ud til Århus
stadion. Min sidste militære køretur i
Århus.
Flytningen til Skive var lidt af en ople
velse såvel i tilrettelæggelsen som i gen

nemførelsen. Regimentets meget iøjne
faldende og lidt særprægede chef havde
bestemt, at kørslen til Skive skulle gen
nemføres som en feltmæssig øvelse i
kørsel i såkaldt dråbekolonne, dvs. de
mange køretøjer af alle arter sendtes af
sted i dråber å 4-5 køretøjer ad forskelli
ge ruter.
Årsagen var, at der var varslet demon
strationer og sit-down happenings på ru
ten og ved indgangen til kasernen. Det
var jo i de glade anti-atom, -Vietnam,
-nato og anti-altmuligt andet dage, hvor
bl.a. de radikale boltrede sig, og det var
jo Skives lod at være særlig kendt som
en radikal by.
Da den kolonne som jeg stod for, an
kom til kasernen i Skive havde vi ikke
set eller hørt skyggen af demonstranter.
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Den nye kaserne - stenørken og sandflugt. Men det rettede sig i løbet af få år. Foto: Anders
Knudsen.

Hele flytningen af materiel og personel
blev fuldført uden demonstrationer af
nogen art. Hvorfor de aktivistgrupper,
der havde annonceret en varm modtagel
se i Skive helt droppede planerne, vides
ikke, men rart var det.
Dermed var vores første indtryk af
Skive, at der ikke var vilde demonstrati
oner og fjendtlige mennesker, men at der
derimod var en helt vild sandstorm hen
over en fuldstændig flad ørken bebygget
med lave betonhuse.
Fra dette punkt begyndte bekendtska
bet med Skive, der sagt uden blusel over
tredive år udviklede sig til en af Dan
marks bedste garnisonsbyer - i perioder
den største målt på materiel og antal
værnepligtige.
Regimentets enheder fra Nymindegab
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var allerede ankommet den 22. og 23.
september, og materiel- og depotflytnin
ger havde stået på siden april 1968.
Så fra den 26. september var alt på
plads på den nye kaserne. Det var en
fantastisk kaserne for os, der var vant til
snævre forhold på Vester Allé og Høegh
Guldberggades kaserner i Århus og til
den gamle Nymindegablejr, som vi el
lers holdt meget af.
Her oplevede vi indkvarteringsforhold
for værnepligtige med 4-mands stuer
med badeværelse og store skabe - og
med dyner i stedet for tæpper. Stabene
og batterierne fik store gode kontorer,
hvor alle havde telefoner. Fritids- og
messeområderne og kostforplejningen
var formidable og undervisningsfacilite
terne var ubeskriveligt meget bedre end

de gamle kaserner, vi kom fra. Mest im
ponerende var værkstederne og garage
anlæggene. Ganske vist kunne alle køre
tøjer ikke komme under tag, men langt
de fleste kunne nu stå indendørs, når
man var på kasernen. De store værkste
der var blandt Jyllands største, civilt som
militært. Kasernens størrelse gjorde en
cykel til et værdsat instrument i daglig
dagen. Der var dog en del byggesjusk,
som gradvist blev udbedret, ligesom kasemeforvaltningen fra begyndelsen satte
ind for at opnå en god bevoksning af
arealerne, så sandet kunne tøjles og ud
seendet bedres.
Naturligvis var de allerførste dage på
den nye kaserne præget af et vist kaos.

Der flyttes ind.... Foto: Anders Knudsen.

Så derfor flyttede det batteri, hvor jeg
var næstkommanderende, i bivuak på det
nye og fremragende øvelsesområde, som
vi dermed var de første til at tage i brug.
Øvelsesterrænet var en af kasernens sto
re fordele for alle enhederne. Det blev
fra begyndelsen passet meget fint og var
utroligt velfungerende for artilleriets
daglige uddannelsesbehov.
Tjenstligt blev det et tigerspring ind i
fremtiden for os alle. Det blev det også
for de, der flyttede privat med til Skive.
Min kone og jeg havde købt grund i
den gamle Højslev-Dommerby-Lundø
kommune og fået bygget et parcelhus i
Højslev, som var færdigt i august, hvor
vi af hensyn til børnene flyttede ind til
skoleårets begyndelse.
Derfor boede jeg ved min tjenstlige
flytning allerede i Skive. Troede vi. Det
var endnu ikke gået op for os, at vi ikke
boede i Skive, hverken set fra højslevboernes eller skibonitternes side.
Den første lørdag var det halve regi
ment på indkøb i Skive. Det var ufor
glemmeligt at se forretningernes vinduer
udsmykket smukt og fantasifuldt med
velkomsthilsner til de nye borgere. Ud
smykninger rettet direkte til Nørrejyske
Artilleriregiment og dets personel og
ikke mere generelt til »forsvaret« eller
»hæren«. Vi var imponerede og betutte
de.
Detailhandelen var jo for de fleste af
os det første møde med lokalsamfundet.
Og det blev en meget positiv oplevelse.
Vi kom jo fra en stor by, der ofte offici
elt havde givet udtryk for, at man hellere
så vores hæl end tå i Århus.
Bag ved den glæde, vi følte ved mødet
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Skive byråd m.fl. lytter til borgmester Peter Kjœrgaard, der taler ved kasernens indvielse den
1. november 1969. Nederst til venstre ses arkitekt Tage Hansen. I anden række to ukendte,
kommunaldirektør Orla B. Madsen, politimester Holger Cortsen, byrådsmedlemmerne Gunnar
Jensen og Ove Andersen, stadsingeniør Johannes Gellert og byrådsmedlem Helga Kühl.
Stående ses byrådsmedlemmerne Gustav Bjerre, Christian Nielsen, Peter Jacobsen og Viggo
Paaske. Foto: Anders Knudsen.

med vores nye hjemby, lå naturligvis to
ting. Først vores absolut negative for
ventninger til »den radikale« by og der
næst bystyrets bevidste og målrettede
indsats for at skabe en god modtagelse. I
byrådet var man jo godt klar over betyd
ningen for byen. Det var jo over al måde
blevet demonstreret i Holstebro, hvad
det betød, da dragonerne i begyndelsen
af halvtredserne flyttede til byen fra
Randers med en betydelig økonomisk og
kulturel vækst til følge.
Man havde nedsat et udvalg med by
rådsmedlemmer, repræsentanter for han
delslivet og erhvervslivet, som skulle
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fungere som kontaktudvalg til regimen
tet, og som skulle forberede byens mod
tagelse af sin garnison. Udvalget, der
havde dir. og byrådsmedlem Viggo Pa
aske som formand, gjorde et prægtigt
stykke arbejde, som sikrede, at den gen
sidige positive interesse holdt ud over, at
de første blomster visnede.
Stadig ingen demonstrationer og sta
dig kun velvillig behandling. Skive Fol
keblad havde fået en ny chefredaktør,
Hans Larsen, der havde et noget større
vingefang overfor NATO og forsvaret
end de gamle radikale, så der blev ikke
flere negative billeder hen over hele for-

siden, der kunne blive hængt op i den
nye officersmesse.
På det tidspunkt var det stadig kutyme,
at fester i Officersmessen foregik i smo
king, hvis man bar civil. Så vi fik i løbet
af de første måneder at vide, at regimen
tets tilflytning om ikke andet, så havde
øget salget af smokinger.
Men gradvis fik samlivet imellem by
og regiment dagligdagens præg efter de
første hektiske tilflytningsdage.
Men med i disse første dage var også
et par begivenheder, hvor borgmester og
bystyre deltog i officielle velkomstarran
gementer på kasernen. Det var mit første
møde med det byråd, der senere skulle
komme til at spille en så stor rolle i mit
liv.
Allerførst var vi meget lidt imponeret
af borgmesterens - det var dengang Pe
ter Kjærgaard - repræsentative evner,
noget vi jo med vores baggrund var vant
til var i orden. Men hurtigt lærte vi at
sætte meget stor pris på borgmesterens
venlighed, ordholdenhed, soliditet og
pålidelighed. Der er mange af Skives
borgere, der gjorde et flot og anerken
delsesværdigt arbejde for at sikre, at Ski
ve manifesterede sig som en god garni
sonsby fra begyndelsen, men borgmester
Peter Kjærgaards rolle som leder af be
stræbelserne var nok den største og væ
sentligste.
Regimentets liv i Skive er en god hi
storie om 30 års samliv mellem det civi
le og det militære samfund. Den historie
hører ikke med i en beskrivelse af tilflyt
ningsdagene, men jeg vil dog afslut
ningsvis pege på, at artilleriets tilstede
værelse ikke alene gav kommunen et

stort økonomisk løft, der var sammen
faldende med seminariets nybyggeri og
nogle betydningsfulde virksomheders
fremvækst.
Det væsentligste bidrag regimentet
gav, var personellets udadvendthed og
civile aktivitet. Der sad snart artillerister,
officerer og stampersonel i næsten en
hver bestyrelse i idrætslivet, foreninger,
skolenævn og menighedsråd og fra 1978
i byrådet.
Denne aktive medleven, hvor militær
isolationisme blev væk, er en af de vari
ge konsekvenser af den flotte menneske
lige og praktiske modtagelse Skive, gav
Nørrejyske Artilleriregiment i efteråret
1969.
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Sten med skålgruber og andre tegn
fundet i Salling, Fjends og på Fur
Af Inge Kjær Kristensen og John Brinch Bertelsen

Den 25. juni 2001 kontaktede Knud Ja
kobsen fra Daugbjerg Skive Museum, da
han havde fundet en skålsten ved Daug
bjerg Kirke. Kort tid efter anmeldte ar
kæolog Agner Nordby Jensen en hidtil
ukendt skålsten fundet i Stoholm. Disse
to nye sten gav anledningen til denne ar
tikel.

Der er fundet sten med skålformede for
dybninger i stort set alle egne af Dan
mark, men fordelingen er meget ujævn,
idet langt de fleste stammer fra de dan
ske øer, især fra Sjælland, Als og Born
holm. Fra det østlige Jylland er der en
del registreringer, mens der er langt mel
lem findestederne i det nordvestlige og
vestlige Jylland. Alene af den grund er
de nyfundne sten interessante.
Der er ingen arkæologer, der kender
det nøjagtige antal af skålsten i Dan
mark. Det skyldes blandt andet, at den
seneste samlede gennemgang er fra
1976, hvor daværende rigsantikvar, P.V.
Glob udgav bogen »Helleristninger i
Danmark«. Siden da er der dukket nye
sten op.
Ifølge P.V. Glob var der 680 sten alene
med skålgruber. Dertil kommer så skål
gruber, der er indhuggede i sten med af
bildninger af skibe, mennesker og dyr,
de såkaldte helleristningssten.
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Skålsten eller sten med skålformede
fordybninger
Skåltegnene, der er indhuggede i naturli
ge sten, er udført i en teknik, der kaldes
prikhugning. Prikhugningen er foregået
ved hjælp af en anden, mindre sten eller
et redskab af et hårdere materiale end
den sten, skålgruberne er i. Disse for
dybninger er ofte glatte i bunden. Skål
gruberne er oftest 4-5 cm i diameter, og
nogle kan være ganske få millimeter
dybe, andre flere centimeter. Da mange
sten nu har en forvitret eller ujævn over
flade, kan der ske en forveksling mellem
naturlige fordybninger og indhuggede
skålgruber.
Skålgruberne kan være anbragt på en
eller flere sider af stenen. Nogle virker
tilfældigt anbragte, mens andre er ordne
de i rækker eller mønstre. Der kendes
skålsten med ganske få og skålsten med
mere end hundrede indhuggede gruber.
Der er med andre ord ikke tale om
kantede, dybe nedhugninger i stenene.
Disse stammer ofte fra mislykkede eller
opgivne kløvninger, udført langt senere.
Flere eksempler på denne type sten kan
ses i Mønsted kirkegårdsdige.
Skålsten fra Salling, Fjends og Fur
Vi har i dag kendskab til 14 sten med
skåltegn og en sten med kredsformede

Kort over fundstederne 1-13. Numrene refererer til beskrivelsen i teksten. Tegning: Jens
Weste ri und.

93

indhugninger1, men oplysningerne er af
varierende kvalitet, idet nogle af stenene
hverken er blevet beskrevet eller foto
graferet.
Syv af de omtalte sten findes på muse
er, heraf kan de seks ses af besøgende.
Fire kan ses nær findestedet, mens det
ikke har været muligt at opspore resten.
De er måske blevet borte i årenes løb el
ler kan have fået nye placeringer, som vi
ikke kender til?

1. Gravhøj nord for Vile.
I sognebeskrivelsen af Vile sogn står, at
gravhøjen var 17 m i tværmål og 2,15 m
høj. I foden af højen var der mod øst
blottet nogle sten. Med en anden hånd
skrift er tilføjet, at der ved randsten i
sydsiden er fundet tre lerkar med brænd
te ben, samt »Skaalsten«.
I Nationalmuseets topografiske arkiv
ligger to breve fra M.M. Reffsgaard,
Skive. Han indberettede i september
1942, at han havde påtruffet en sten med
50-70 fordybninger i en have ved Vile
pr. Glyngøre. Stenen skulle være fundet
ca. 15 år tidligere. Skåltegnene var an
bragt på den ene side og ned på den ene
ende.
I oktober 1942 tilføjede han, at stenen
var fundet i en stenring sammen med tre
lerkar med brændte ben og nogle bron
zegenstande. Samtidig opfordrede han
Nationalmuseet til at tage affære, så ste
nen ikke skulle være udsat for vind og
vejr.
Det er derefter uklart, hvad der blev af
stenen. P.V. Glob omtaler stenen (Glob
1976, nr. 665), men han har ingen nær
mere beskrivelse af den.
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2. Baunehøj nord for Vile
I en anden ca. 33 m stor høj, nær oven
nævnte, blev der i sydsiden af højen fun
det fem bronzealderlerkar med brændte
ben og små genstande af bronze. I 1943
tilføjede M.M. Reffsgaard, at der her
ved lerkarrene var fundet en hel helle
ristningssten med ca. 60-70 skålformede
fordybninger. Denne sten stod dengang i
gårdejer Claussens have og skulle være
fundet ca. 20 år tidligere.

Vile-stenen, som den kan ses på Skive Muse
um. Foto: Poul Hansen.

Under overskriften »3000 år gammel
kampesten fra gravhøj i Vile skænket til
museet« beretter Skive Venstreblad i
1954, at finderen var gårdejer Jens Troelsen, Vile. Stenen blev dengang anbragt
hos svigersønnen Niels Claussen, og
stod der, indtil den blev foræret til Skive
Museum.
Der er tale om en næsten firkantet
sten, der måler ca. 46x40 cm og er 25
cm tyk. Hele overfladen er dækket af
skålgruber, der måler mellem 3 og 7 cm
i diameter og er op til 2,5 cm dybe. Iføl
ge P.V. Glob (Glob 1976, nr. 666) er
skålgrubeme anbragt i et uregelmæssigt
rosettemønster.
Stenen er udstillet på Skive Museum.

3. Vile sogn
Sydvest for Vile by findes på sognebe
skrivelseskortet et kryds, der markerer
findestedet for en sten med ca. 35 skål
gruber. Stenen skulle være fundet i 1947.
Det oplyses, at denne sten skulle stå i
gårdejer Niels Claussens have. Vi ved
ikke, hvor denne sten er i dag.

kanten flere skål tegn. Den sidste sten var
ca. 90 cm høj, og her vendte flere skål
tegn indad mod høj centrum.
Skålstenene blev deponeret på HjerkHarre skole.

Skålstenen ved Junget Kirke. Foto: Inge
Kjær Kristensen.

Skålgruberne er optegnede med kridt. Rand
sten fra gravhøj, Nautrup Hede. Foto: John
Simonsen.

4. Gravhøj på Nautrup Hede
I 1985 udgravede Skive Museum2 en
stor, overpløjet høj med mange sten og
tre randstenskæder. Det viste sig, at
højen tidligere havde været udsat for ud
gravning, og ved den lejlighed var der
fundet en hellekiste med en flintdolk fra
slutningen af stenalderen og en grav fra
bronzealderen.
Ved den nye undersøgelse blev der
iagttaget tre randsten med skåltegn - de
to var placeret i den mellemste rand
stenskæde, den tredje i den yderste. Den
ene sten målte 100x60 cm og havde et
skåltegn anbragt på den flade front. Den
anden målte ca. 90x90 cm og havde på

5. Junget kirke
I 1980 fandt amatørarkæolog Erik Skov,
Junget, en skålsten i kirkegårdsdiget ved
Junget kirke. Stenen kom til Skive Mu
seum3, hvor den blev opmålt og fotogra
feret. Den er noget uregelmæssig af
form, ca. 50x50 cm i størrelsen med 72
skåltegn anbragt på alle flader. Skålteg
nenes størrelse varierer fra 2-6 cm i dia
meter og er omkring 1 cm dybe.
Stenen blev derefter leveret tilbage til
Junget kirke, hvor den i dag ligger på
østsiden af våbenhuset.
6. Sorthøj nær Lyby strand,
Grønning sogn
I en ødelagt gravhøj fra ældre bronzeal
der, blev der i en dynge sten, fundet én
med skålformede fordybninger. Fundet
af skålstenen blev anmeldt til National95

Skålstenen fra Sorthøj. Foto: Peter Dan
strøm, Nationalmuseet.

museet, antagelig i 1927, af lærer Krogh
fra Lyby. Senere fik ejeren, boelsmand
Marinus Andersen, 15 kr. for stenen,
som blev bragt til Nationalmuseet.
Stenen er nærmest tre-sidet og måler
60x38x22 cm (Glob 1976, nr. 664). På
oversiden og det meste af sidekanteme
ses ca. 60 skålformede fordybninger af
forskellig størrelse op til 4 cm i diameter
og 3 cm dybe. I det ene hjørne ses en af
lang fordybning - ca. 13 cm lang og 2
cm dyb.
Stenen opbevares på Nationalmuseet.

7. Skive- eller Lundbro-stenen,
Vester Fælled, Skive
I 1956 fandt gartner Gammelgaard An
dersen i forbindelse med anlæggelse af
Herningvejen en sten med skålformede
fordybninger. Denne sten og udgravnin
gen deraf er tidligere beskrevet af finde
ren4.
Stenen var oprindelig anbragt som en
desten i en mandslang grav. Det var ty96

Lundbro-stenen, som den ses uden opmalin
ger på Skive Museum. Foto: Poul Hansen.

deligt, ifølge P.V. Glob (Glob 1976, nr.
669), der forestod udgravningen, at gra
ven tidligere havde været gennemrodet. I
fylden fandtes en pilespids og nogle
stenalderskår, men på grund af forstyr
relsen er det vanskeligt at være præcis
med dateringen. Der kan dog være tale
om en grav fra stenalderens slutning fra dolktid.
Stenen er ca. 57x44x34 cm. Den har
en uregelmæssig form med ca. 30 skål
gruber. De måler mellem 2-4 cm i dia
meter og er 2-3 cm dybe. Skåltegnene er
koncentreret på den ene side. Der er
også en 16 cm lang fordybning, som fin
deren (Skivebogen 2000, s. 140) tolkede
som skaftet til en økse. På begge sider af
fordybningen ses to cirkelformede indhugninger, men det er vanskeligt at af
gøre, om de er menneskeskabte.
Stenen kan ses på Skive Museum.

Skålsten i kirkegårdsdiget ved Daugbjerg kir
ke. Foto: Inge Kjær Kristensen.

Nørhedegård-stenen. Foto: Nationalmuseet.

8. Gravhøj, Nørhedegård, Lihme sogn
I 1918 besigtigede G. Rosenberg fra Na
tionalmuseet en rundhøj ved Nørhede
gård, da der i højens østside var dukket
en sten med to indhuggede kredstegn op.
Stenen har antagelig stået som randsten
ved højens fod.
Stenen, der er tresidet, er kløvet på
langs (Glob 1976, nr. 80). Den måler
81x40x35 cm. På den ene side ses to
kredsformede indridsninger henholdsvis
16-17 cm og 12 cm i diameter.
Stenen er i dag udstillet i National
museets have.
9. Daugbjerg kirkegårdsdige
I forbindelse med omsætning af Daug
bjerg kirkes vestlige dige blev der i 2001
fundet en hidtil ukendt skålsten. Den
blev opdaget af Knud Jakobsen, Daug
bjerg, der kontaktede Skive Museum.
Stenen havde tidligere i al ubemærket
hed siddet på ydersiden af diget. Stenen
havde på besigtigelsestidspunket fået en

ny placering, hvorfor målene må tages
med et vist forbehold. Den er ca. 50x30
cm bred og mindst 45 cm tyk. Der er syv
sikre skålgruber på den ene side - heraf
er de fire anbragt på række. Skålgruber
ne måler ca. 4-6 cm i diameter og er op
til 2,5 cm dybe.
Stenen kan i dag ses i kirkegårdsdiget
lige vest for kirketårnet.

10. Stoholm Idrætshal
Ved en fuldstændig tilfældighed blev
skåltegnene på denne sten opdaget. Det
skete, da arkæolog Agner Nordby Jensen
passerede stenen en dag i juni 2001. Det
viste sig, at halbestyrer Poul Erik Rude

Skålstenen fra Stoholm Idrætshal. Foto: Lilli
Lund.
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havde lagt stenen for at beskytte idræts
hallens sydvestligste hushjørne mod
påkørsel. Stenen havde han hentet i heg
net, hvor den var blevet smidt nogle åi
forinden, da hallen var under opførelse.
Skålstenen måler ca. 60x40x40 cm og
har 8-10 skåltegn. De er 3-5 cm i dia
meter og op til 1,5 cm dybe.
Stenen vil inden længe kunne ses i et
lille anlæg ved Stoholm Fritids- og Kul
turcenter.

Manhøjstenen, Fur. Foto: Fur Museum.
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11. Manhøjstenen, Fur
Efteråret 1930 gravede Hans Kruse i en
af de lave Manhøje tæt ved landsbyen
Debel. Han stødte på en stor flad sten
(Glob 1976, nr. 79), hvis overflade var
helt dækket med skåltegn og streger.
Han fjernede stenen og stillede den op i
søsterens have. Nationalmuseet blev un
derrettet, og sommeren 1931 foretog Jo
hannes Brøndsted fra Nationalmuseet en
undersøgelse af fundstedet. Det viste sig,
at stenen havde ligget som en af dæk
stenene over en mandslang stenkiste. I
kisten fandtes dele af et skelet. Den døde
var begravet liggende på ryggen i ud
strakt stilling. Graven rummede ingen
bevarede gravgaver, men begravelses
formen er typisk for den ældre bronzeal
der fra ca. 1600-1000 f. Kr. Fundet vakte
opsigt, og allerede samme år publicerede
Brøndsted fundet.
På nær en udpræget standflade er ste
nen overalt dækket af skålgruber og stre
ger. Derfor er det foreslået: »at denne
sten i sin tid har stået opret som hellig
støtte, sandsynligvis genstand for tilbe
delse eller kultus under en eller anden
form. Den har da næppe oprindelig

været bestemt som bygningssten i en
gravkiste, men den døde har fået denne
familiegårdens helligsten med sig i gra
ven som værn og hjælp« (Brøndsted
1938-40).
Manhøjstenen hører forsat til blandt de
mest iøjnefaldende skålsten fra Dan
mark. Derfor er stenen fra Fur ofte afbil
det i litteraturen (se også Politikens For
lag 1966 og 1972).
Manhøjstenen består af en grovkornet
granit. Stenen, der er bevaret i sin hel
hed, er 95 cm høj, 65 cm bred og 15 cm
tyk. Stenen har så smalle kanter, at
tværsnittet virker to-sidet. Bortset fra
standfladen, der er uden indhugninger, er
stenen overalt dækket af skålgruber og
streger, der tydeligvis er ordnet i et
struktureret mønster. Eksempelvis ses en
meget stor og dyb skålgrube på begge si
der anbragt omtrent midt på stenen.
Nogle meget små skåltegn er samlet i et
dobbeltbånd og andre, større skålgruber
danner halvbuer. Nogle af stregfigurerne
er tolket som stiliserede skibe og menne
sker, »måske erotiske scener« (Politi
kens Forlag 1966).
Den originale sten blev i 1931 overført
til Nationalmuseet, hvor den i dag kan
ses i udstillingen. På Fur Museum kan
man se en afstøbning, der er opstillet
udendørs.
12. Sdr. Lundgaard-stenen, Fur
Omkring 1930 stødte ejeren af Sdr.
Lundgaard på en stor sten (Glob 1976,
nr. 667) under opdyrkning af et hedeare
al vest-nordvest for gården. Stenen blev
trukket op og hen til nærmeste skel på
kanten af en dyb slugt mod øst.

Sdr. Lundgaard-stenen,
Westerlund.

Fur.

Foto: Jens

På marken, hvor stenen var fundet,
dukkede der mange store sten op. Nogle
var så store, at de blev sprængt, inden de
kunne fjernes. Stenene blev solgt som
vejskærver, og der blev fjernet adskillige
vognlæs.
Kun den sten, der blev fundet først,
overlevede. Den stod jo på kanten af
slugten og var derfor ikke til besvær for
dyrkningen. Midt i 1950’erne skubbede
et par unge karle stenen ned i slugten.
Det var på denne tid, at genboen Ole
Tarri opdagede, at stenen var forsynet
med skåltegn. Herefter blev stenen trans
porteret til Fur Museum.
Sdr. Lundgaardstenen, der består af en
grovkornet gnejs, er helt bevaret. Den er
72 cm høj, 72 cm bred og 53 cm tyk. På
stenen ses syv, muligvis otte skåltegn,
der er placeret i den ene ende. På den
modsatte side ses to muligvis tre skål
tegn.
I dag kan Sdr. Lundgaardstenen ses på
Fur Museum, hvor den er opstillet
udendørs.
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13. Madsbadstenen, Fur
Stenen (Glob 1976, nr. 668) blev opda
get i 1966, da Henry Wadskjær fik øje
på skåltegnene på en af stenene i en
stensætning ved Ingvard Tarris hus på
Nr. Madsbadvej 37. Stensætningen var
bygget af kampesten, der stammede fra
en nedrevet bygning på Madsbadvej 42,
tilhørende K.P. Andersen. Hvorfra ste
nen oprindeligt stammer, vides ikke.
Bygningen var opført i 1800-årene, hvor
en del af Furs gravhøje gav kampesten
til adskillige bygninger.
Madsbadstenen består af en finkornet
granit. Kun en mindre del af stenen er
bevaret. Brudfladen måler 27x39 cm.
Stenen er bevaret i en højde af 27 cm.
Stenens tværsnit er nærmest cirkulært og
toppen er forholdsvis flad. Hele overfla
den er dækket med omkring 90 skåltegn,
der er ordnet, så stenen virker tosidet. På
den ene side ses mange små skåltegn an
bragt i 5-6 halvbuer. På den modsatte
side er skåltegnene væsentligt større og
her ses også en aflang indhugning.
Også den del, der ikke kendes i dag,
har haft skåltegn. Den komplette sten må
have været imponerende, for den har

Madsbad-stenen, Fur. Foto: Jens Westerland.
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sikkert haft mange hundrede skåltegn.
Brudfladen er ny. Stenen har tidligst
været kløvet i 1800-årene, - måske sid
der den resterende del af stenen stadig
indmuret i en bygning på Fur - eller ste
nen blev først kløvet, da man nedrev
bygningen på Madsbad vej. Hvor er mon
den manglende del af stenen?
I dag kan Madsbadstenen ses på Fur
Museum.
Kan vi tyde disse sten?
I dele af Europa og østover mod Asien
kan der findes skålgruber indhuggede i
sten. I Norden ses de også på klippefla
der, blandt andet i det store hellerist
ningsområde ved Tanum i Østsverige.
Skålgrubeme har således været anvendt i
et stort område og gennem mange århun
dreder, og kan have haft forskellige
funktioner på forskellige tidspunkter.
Det er derfor vanskeligt at give en enty
dig forklaring på skålgrubernes funktion
og betydning.
Fra dansk side er der kommet mange
forskellige forslag, for eksempel antog
arkæologen J.A. Worsaae i 1882, at skål
gruber og hjulkors var symboler på den
mandlige og kvindelige frugtbarhed. En
tolkning, der i forskellige variationer, er
fremført mange gange siden.
Arkæologen Sophus Müller, foreslog i
1917, at de skålformede fordybninger
var hellige tegn for ilden - hvor ildborin
gen foregik med en roterende stok.
Det er nok P.V. Glob, der har beskæfti
get sig mest indgående med skålstenene
og de øvrige helleristningssten. Han lag
de vægt på, at skålstenene ofte blev fun
det i grave eller som randsten omkring

gravhøje, og tolkede stenenes betydning
indenfor dødekulten. Men han påpe
gede samtidig, at stenene kunne have
haft en anden funktion, inden de kom i
gravene. P.V. Glob argumenterede for, at
der i egne med få skålsten fandtes en
form for erstatningssten, de såkaldte
lommeskålsten. De omtales ofte i muse
ernes protokoller som amuletsten. Der er
tale om håndstore sten med to modstille
de skålgruber. Disse sten bærer samtidig
præg af at have været anvendt, idet der
langs kanterne kan ses knusningsmærker. P.V. Glob mente, at lommeskålste
nene var anvendt som slagsten i en mor
ter, måske til knusning af urter eller frø,
der indgik i den hellige drik, der forven
tedes indtaget til kultfesterne. På både
Fur og Skive Museum findes en del af
disse sten, ligesom vi ved, at de findes i
mange private personers oldsagsamlin
ger.
Der har i flere omgange været ideer
fremme om, at skåltegnene er afbildnin
ger af himmelrummets stjernetegn. Den
ne tolkning bliver på ny fremført i disse
år og diskuteres levende indenfor arkæoastronomien.
I Danmarks Oldtid, forfattet af arkæo
logen Jørgen Jensen (Jensen 2001), rede
gør han for vores vanskeligheder med at
forstå skålstenene. Han forklarer det
sådan, at skålgruberne var tegn, der sen
der en klar besked til beskueren. Da vi
moderne mennesker ikke er en del af
oldtidens religiøse univers, sætter skål
tegnene ikke gang i de samme tanker,
som de gjorde i oldtiden. Skålgruberne
og helleristningstegn er med andre ord
symboler.

Skålstenene kan derfor i dag tolkes på
ligeså mange forskellige måder, som de
kunne for 100 år siden. Men bronzeal
derfolket har ikke været i tvivl. De vid
ste, om skålgruberne var symboler på
frugtbarhed, hellig ild, offergruber eller
afbildninger af nattehimmelens stjerne
tegn, eller om de kunne have flere betyd
ninger og funktioner på samme tid.
Lidt inspiration til tolkningerne kan
dog komme fra 1800-tallets anvendelse i
Sverige, hvor stenene blev brugt som of
fersten (Athin 1945). Ifølge folkemin
derne blev skålstenene også kaldt
»smøresten«. Navnet havde de fået, idet
de - torsdag aftener - blev besøgt af
kvinder, der listede ud til stenen og i al
hemmelighed, smurte den ind i flæskesvær. Derefter ofrede kvinderne nåle el
ler pengestykker i hullerne.
I Danmark er der tegn på, at vand fra
hule sten blev tillagt en helbredende
kraft, ligesom der i flere kirkemure er
sten med udborede fordybninger (Lidegaard 1994). Herfra skulle der være hen
tet lidt stensmuld, som har været en in
grediens i folkemedicinen.
Der kan måske være tale om noget lig
nende med hensyn til oldtidens skålgru
ber?
Slutning
Skålstenene fra Salling, Fjends og Fur
udgør en lille del af det samlede antal
skålsten, der er fundet i Danmark. De in
deholder ikke mange oplysninger, der
kan hjælpe med til at datere stenene eller
tolke den oprindelige funktion. Fem sten
er fundet helt uden for deres oprindelige
placering i oldtidsanlæg. De resterende
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tilhørende kort. I nogle sogne er der kun få
oplysninger om gravhøje, mens det for andre
sogne drejer sig om flere hundrede lokalite
ter. Sognebeskrivelsen vokser stadigvæk, idet
ethvert nyt fund anmeldes til Nationalmuse
et, der så giver fundet det næste nummer.
Det siger sig selv, at der kan være fejl i
disse lister med håndskrevne tilføjelser. Lige
som der kan være oplysninger, der ikke læn
gere er aktuelle.
I dag foregår sognebeskrivelsesarbejdet di
gitalt og alle med adgang til internettet kan få
adgang til sognebeskrivelsen på:
www. dkconline. dk

En markfunden lommeskålsten fra Harre.
Den måler ca. 7x7x4 cm og har en skålfor
met fordybning på to modstillede sider. På
kanten af stenen ses knusningsmcerker. Skive
Museum. Foto: Poul Hansen.

otte er fundet i grave eller som randsten
ved gravhøje. De fleste oplysninger pe
ger på en anvendelse i ældre bronzealder
og dolktid i slutningen af stenalderen,
men fra andre lokaliteter (Kaul 1987) vi
des det, at skåltegn også blev anvendt
tidligere i stenalderen.
Vi håber, at denne artikel har skærpet
opmærksomheden på denne ofte noget
oversete fundgruppe, og at det vil føre til
henvendelser fra læsere, der ligger inde
med viden om de i artiklen nævnte skål
sten eller helt nye fund. For der er ingen
tvivl om, at der stadig kan gøres nye
fund.
Noter

1. Oplysningerne stammer fra sognebeskri
velserne, der blev påbegyndt i slutningen af
18OO-tallet af Nationalmuseet. For hvert sogn
er der udarbejdet en sognebeskrivelse med
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Dog er en del oplysninger og kort beskytte
de.
2. SMS 101A. Udgravningen var ledet af
arkæolog Poul Mikkelsen.
3. SMS 236A10. Stenen er opmålt af mu
seumsinspektør John Simonsen.
4. Stenen og fundet er udførligt beskrevet
af finderen i Skivebogen 2000.
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Erindringer om barndommen
i Sønderbyen
Af Bruno Sørensen

Kristian Bruno Sørensen, født 10. maj.
1906 i Skive landsogn, søn af arbejds
mand Niels Sørensen og hustru Katrine.
Bruno gik i Skives kommunale skoler. Ef
ter konfirmationen kom han i tobaksspinderlære, men måtte på grund af syg
dom afbryde læretiden efter 3 1/2 år.
Bruno kom derefter et år på Nordjyl
lands Handelshøjskole i Aalborg og fik
eksamen i 1925.
Han havde en enkelt kontorplads, men
fra 1927 til 1939 var han medhjælper på
Folkebiblioteket i Skive. Han havde i
samme periode et kursus på Krabbes
holm Højskole.
1 september 1939 flyttede han til
København for at læse sprog på Akade
misk Kursus. Fra november 1942 var
han ansat på Københavns Universitets
Arvebiologiske Institut, indtil han i 1966
efter opfordring blev ansat som sekretær
for overlæge dr. med Niels Juel Nielsen,
Forskningsinstituttet, Statshospitalet i
Risskov. Efter overlæge Juel Nielsen i
1967 fik en stilling i Odense, fortsatte
Bruno i forskningsafdelingen, nu under
professor, dr. med, dr. scient. Erik
Strömgren. Bruno sluttede sit arbejdsliv
der. Han døde i oktober 1985 i Århus.
Bruno har været bestyrelsesmedlem i
Radikal Ungdom, Skive, og Aldrig Mere
Krig, Skive, og været formand for Van
dre rlauget i Skive.

Bruno har skrevet en del digte, bogan
meldelser og populærvidenskabelige ar
tikler. Desværre er en stor del af hans
avisudklip blevet væk, og kun få kan jeg
give oplysninger om:
Skive Folkeblad 02.06.1928: et digt ef
ter Thøger Larsens død og
Skive Avis 30.06.1928: et digt, begge
disse er underskrevet Bruno Nesnerøs.
Skive Folkeblad 24. december 1936:
en artikel: »Tre julesalmer af Hans
Adolf Brorson«.
Kirsten Bjørnvad

Min fødeby er ikke stor. Var det i hvert
fald ikke omkring århundredskiftet, da
jeg kom til verden i et lille hus i byens
udkant. Selvfølgelig havde husets stør
relse og min fødsel intet med hinanden
at gøre, og dog må bemærkes, at huset
var så stort, at der var to lejligheder,
hvoraf den på første sal, kvisten, var le
jet af mine forældre. Her kom jeg til ver
den. En begivenhed som ikke satte præg
på omgivelserne.
Familien i stuen var ganske aim. men
nesker, mand, kone og to børn, Kaj og
Astrid. En af livets mange tilfældigheder
var, at Astrid blev født nogle få dage før,
jeg så verdens lys. Vi to fulgtes i udvik
lingen næsten som tvillinger. Forholde
ne, på den tid jeg var barn, var dårlige.
Byen var fattig, folkene ligeledes. Ar103

Sønderbyens Tværgade i 1920’erne.

bejdsløsheden var stor. Alt dette anede
jeg selvfølgelig intet om, min opgave,
eller rettere mine forældres, var at sørge
for den daglige føde. Vi var jo en hel fa
milie far, mor og to ældre brødre. Vi fik
mad hver dag. Vel ikke så nærende som
den kunne være, for det blev mig fortalt,
at jeg nærmest var underernæret og måt
te have tilskud af sundhed hos Astrids
mor, der var en rask og stærk kone, der
gerne delte sit bryst mellem Astrid og
mig. Der har vi så mange gange ligget
side ved side og pattet den gode mælk i
mig. Det var sikkert en rigtig start på li
vet. Vi to små fulgtes da også ad i de
første barneår.
Om disse første tre fire år i min op
vækst har jeg ingen erindringer, og det,
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der er fortalt mig, er kun om fattigdom,
arbejdsløshed og anden dårligdom. Syg
dom var heller ikke ukendt i vor familie.
Asbjørn, min ældste bror, var et sølle
»skravl« på grund af for lidt og dårlig
føde, Niels derimod var en hård og fast
fyr, der gennem hele vor tid var »store
bror«.
Jeg fik en snert af børnelammelse. Jeg
har lidt under det i al min tid. Højre arm
og skulder lammet, gjorde hverdagen
vanskelig og træls, og mine fødder var
spidsfodet. Dette sidste voldte mig me
gen fortræd og ydmygelse, særlig i kon
firmationsalderen.
Af en eller anden grund måtte vi flyt
te. Så måtte jeg skilles fra min »foster
søster«. Der gik nogle år, vi slet ikke så

hinanden, men byen er ikke stor, så vi
fandt sammen igen, men begge var ble
vet voksne og gifte.
Far tog vores indbo på en lånt vogn
med hest, og den befragtning var ikke
særlig omstændelig. Vi tre drenge sad
højt på læsset, da vi skrumlede ned ad
Vestergade og ind i fattigkvarteret Søn
derbyens Tværgade. Der havde far, vel
ved hjælp af farbror Jens, fået en rimelig
lejlighed. Og det må siges, at var det
småt, så var det godt. Vi børn havde det
fint i de år, vi boede der. Her havde vi,
hvad der hørte til for at sætte små børns
fantasi i bevægelse. I forbindelse med
vor baggård var der en have, som vi
børn dog ikke måtte komme ind i, men
gården havde også faciliteter nok til at
tilfredsstille vore krav. Det, der trak
mest, var kælderen. Adgang til den fik vi
gennem en altid opstående lem ned ad
nogle få trapper. Vi børn på tre fire år
var dog ikke særlig dristige ved at vove
os ned i mørket. De store, dem der var
lige ved at skulle gå i skole, havde for
talt om mystiske store dyr, der lå derne
de. De var i stand til at sluge et menne
ske, så selv voksne ikke turde gå ned i
kælderen. Det passede nu ikke, for der
var lager af brænde dernede, som der af
og til blev taget af, uden at der var no
gen, der kom til skade, Men mindre dyr
var der. Rotter og mus, vi så dem nu
sjældent. Musene var vi ikke bange for.
Min farbror Jens boede i et hus længe
re oppe ad gaden, lige efter svinget. Her
var dejligt at komme. Der var en fin for
indgang, men den brugte vi aldrig. Vi
gik ind gennem smøgen ind i gården
med de mange herligheder. Her var god

plads, her var dueslag på udhuset og et
rum, vi kunne være i, når det var regn
vejr. Vi, det var mine kusiner, og dem
var der en del af. Fætre var der kun tre
af, og den ældste så vi ikke meget til, for
han gik i skole og havde byplads. Han
røg cigaretter, men det vidste hans far og
mor ikke, og vi skulle nok bare os for at
sladre, for så fik vi tæv. Det var besyn
derligt med mine kusiner, de hed alle
Marie som mellemnavn, og de kendte
alle børn, der hørte hjemme i Sønderby
en. Et særpræg ved mine kusiner var, at
de alle var meget kønne og rappe i re
plikken, og det tror jeg fulgte dem gen
nem hele livet. Tante Marie var en virke
lig tante. Hun havde altid en lille godte
til de børn, der invaderede gården. En
småkage til hver, og det kunne blive til
mange på dage, hvor vi var der sammen
med andre fra gaden. Tante Marie var
godheden selv, altid glad, selv når vi var
allermest støjende. Blev det alt for slemt,
så var det ud. Selv det kunne hun ordne
med smil på læberne.
Når jeg i dag 70 år efter tænker tilbage
på hjemmet i Sønderbyens Tværgade,
den dårligste del af byen, så kan jeg se
for mig de små huse, så lave var de, at
man næsten kunne se ned gennem skor
stenen. Jeg maner frem for mig de top
pede brosten, som udgjorde både gade
og fortov. Jeg ser Lisestine stumle af
sted hen ad den ujævne gadebelægning
med sin grøntsagskurv på armen. Vi
børn var bange for hende, trods det vi
vidste, hun ikke gjorde en kat fortræd.
Hun havde en lille lejlighed i det inder
ste knæk, hvor gaden svingede. Her var
vist nogle få personer, der ikke tog livet
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Reberbanen og Sønderbyens Tværgade, fotograferet ca. 1950 - før nedrivningerne gik i gang.
Baghuset til Vestergade 5 ses nederst til venstre.

alt for tungt, men sang, spillede og drak.
Her hørte Lisestine til, og hun var et ro
ligt og stille menneske.
Når mørket indhyllede den gamle by,
og lys blev tændt i de små stuer, og gule
firkanter tonede frem, så var gaden som
dekorationen på et teaters middelalder
by. Og inderst inde ventede man at høre
tonerne fra vægtersangen. Vi var på vej
ud af noget dårligt, et bykvarter, der
væsentligt var befolket af fattige og sølle
mennesker, der var mere eller mindre
henvist til hjælp fra det offentlige, og
dog var der ingen brutalitet over gadebil
ledet. Her var et par originaler, der ikke
gjorde nogen fortræd og enkelte, der
nærmede sig dårekistestadiet, men de
generede kun ved, at de var der og såle
des i nogen grad skæmmede gaden, der
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godt kunne være en lille idyl i de stille
timer.
Når jeg nu i en moden alder en enkelt
gang besøger Sønderbyen, forundres jeg
over, hvor forandret stedet er blevet.
Kort sagt, de lave, gamle huse og de top
pede brostensgader er borte, intet er ved
det gamle, intet er kendt, intet af mit er
tilbage. Den store moderne ejendom, der
rejser sig foran en, er ikke den gamle
apotekerhaves plankeværk, over hvilket
man så toppene af de store frugttræer.
Der faldt af og til æbler og pærer ud
over plankeværket og ned på gaden. Jeg
står stille, gamle mand, og falder i tan
ker: Ak hvor forandret.
Mine forældres næste flyt var ikke den
store gevinst, men lejligheden var bedre
og noget større. Så var der vist lovet nyt

tapet til alle stuer, og selv om jeg var lil
le endnu, så forstod jeg, at det betød me
get for mor. Hun ville jo gerne have det
pænt. Flytningen var ingen større sag,
vort indbo var ikke omfattende. Det hele
blev læsset på en lånt vogn med hest for,
og det alene var noget for os børn, ja
også for nabobørnene, det var trods alt
ikke hver dag, vi flyttede. Øverst på læs
set blev vi mindre unger anbragt, for
svarligt dumpet ned ved stole, borde og
andet solidt træværk. Mor havde ansva
ret for den mindste, det vil sige, indsvøbt
i et sjal blev han båret ved siden af vog
nen. Far tog sig selvfølgelig af køretøjet
og »æ klok«, der skulle behandles var
somt, at den ikke skulle komme ud af
slag. Desuden var den et arvestykke. Se
nere, da jeg var blevet noget ældre, for
undredes jeg over den ceremoni det var,
når optrækningen stod på. Vi søskende
måtte være absolut stille, når far tog
nøglen, der lå på klokken, der selvfølge
lig havde den centrale plads på væggen,
og trak klokken op med langsomme, ro
lige drej, og så stod vi og ventede, til
uret faldt i slag, og skønne toner ringede
ud i stuen. Uret blev altid trukket op lige
før timeslag.
Bydrengens skoledage
I drengeårene kan dagene gå med mange
forskellige sysler, og af de gentagne
gøremål må ikke glemmes skolegangen.
Vi unger glemte det heller ikke, for nog
le var det at gå i skole en skærsild, for
andre en herlig lise, når man var uafhæn
gig af de voksnes forgodtbefindende.
Ved min skolegang boede mine foræl
dre og søskende i Vestergade, når det

skulle lyde af noget, ellers baggården til
nr. 5 i nævnte gade, hvilket med andre
ord vil sige: Reberbanen, som jo var
knap så fin.
Ved skoleindmeldelsen skulle man
helst møde op sammen med en forældre.
Jeg husker dog ikke, om der var nogen,
der fulgte mig; men jeg var renvasket og
vandkæmmet. Så stod vi der i gym
nastiksalen hele bundtet fra vort kvarter
samt flere fra andre steder i byen.
Fremstillingen var ikke særlig impo
nerende, vi fik at vide på hvilken dag, vi
skulle have vor første rigtige skoledag.
Vel indrulleret kunne vi tage hjem. Vi fra
Reberbanen fulgtes ad. Der var et par pi
ger Ester og tykke Lisbet og to drenge,
Poul og mig selv. Dette venskab, som
var os påtvunget af vore forældres nabo
skab, var ikke noget varigt, vi var alt for
forskellige. Dog så længe vi havde sko
legangen, gik det, men tiden fremover
skilte os ad. Nok har de få år på Reber
banen sået noget i mit sind, som aldrig
er forsvundet. Den dybe forskel i moral
og etik, der kan være i et fattigkvarter,
glemmes ikke og bæres videre i daglig
dagen.
Fattigdom var ikke værst, fattige var
vi jo alle, men ærligheden gled stille
væk med alderen.
Hjemmenes påvirkning var højst for
skellige. Ester var alene med sin far, og
han kunne lide at drikke uden dog at
være forfalden, men havde han en tur, så
flygtede hun og søgte tryghed hos nabo
erne. Dagen efter var alt igen i orden.
Esters mor hørte vi aldrig noget til, men
sladderen gik, men vi børn fattede det
ikke, vi var lige glade. Pouls mor deri
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mod så vi da noget til, særlig om som
meren, for da opholdt hun sig i gården til
nr. 5 sammen med nabokonen, og det
var i denne gård, vi havde vor legeplads.
Her har jeg optrådt som professor Labri,
gøglet og prattet, så Falkenberg, værten,
sagde, at jeg ville ende som præst eller
markedsgøgler. Dette nåede jeg dog
ikke. Ester var pladsens danserinde, og
hvad var så mere naturligt end, at Poul
var dummepeter. Mange skønne timer
har vi fået til at gå der i nogle få barneår.
Ester forsvandt fra os til en anden klasse,
men Poul, Lisbet og jeg, vi forblev sam
men i skolens to første klasser.
Min første lærer var frøken Hess-Nielsen. Hun var rar som dagen var lang,
men forstand på at opdrage børn, syntes
jeg nu ikke, hun havde. Hun var alt for
god og veg. Selvfølgelig var jeg en af
hendes gode elever, og jeg elskede hen
de over alle måder, og tænker jeg tilbage

på disse skoledage og mindes de mange
episoder, kan det ligesom hulke i sjælen.
Poul, klassens enfant terrible, voldte
hende megen bekymring. Han var ikke
særlig proper, altid snavset og med et
gult vedhæng fra næse til mund. Stak
kels Hess-Nielsen gav ham sæbe med
hjem til vask. Det sås ikke dagen efter.
Hvad han brugte de mange lommetør
klæder til, som han fik af hende, vides
ikke. Poul var klassens åndelige belast
ning. Hvordan det gik ham senere i livet,
ved jeg ikke, han bor langt uden for min
horisont. Lisbet bør jeg også nævne, hun
hørte til Reberbanens kreds. Var Poul
tung, så var Lisbet ikke mindre tung.
Datter af »tyk Lisbet« siger jo noget.
Moderen boede ikke ret langt fra mit
hjem, hvilket medførte, at jeg fik som
opgave at sørge for, at Lisbet passede sin
skole. Mange gange, når hun ikke mødte
til tiden, blev jeg sendt hjem efter hende,

Et kig op ad Reberbanen i 1959. Begyndelsen til det »nye« Skive anes i forgrunden: Vejen et
asfalteret og der er kommet fortov med fliser.
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og det var ikke morsomt. Hun var fed og
ikke køn, ville holde i hånd, så kamme
raterne talte om kærestepar. Nå, jeg var
meget flov over disse spadsereture og
det glemtes alt sammen. Men hjemme på
Reberbanen i gården var vi alle lige og
venner.
Selv om min skolegang i den »store
skole« i Asylgade kan forbigås i stilhed,
skal dog nævnes, at blandt lærerpersona
let fandtes mennesker, som ikke var Vor
Herres bedste børn. Læreren i gym
nastik, Jørgensen hed han vist, vi børn
omtalte ham som »skeletabe«, var et
godt eksempel på en lærer, der faktisk
ikke var lærer. Han var lang som en hel
dag og havde et skæg, sort og vildt, der
bragte tanken hen på vore slægtninge i
dyreriget.
I gymnastiktimen fandt han på de
»skønneste Julelege«, der særlig var
ubehagelige for enkelte drenge, der ikke
var alt for adrætte, som nu ham Frede fra
parallelklassen. Han var tung i »gum
pen« , og derfor et godt mål for et svir
pende, tyndt spanskrør på en dreng, der
var på vej op i et tov. Hvis ikke det var
før Hitlertiden, så ville man tro, at »skel
letten« havde været i lære under fascis
men. En metode, han havde til at give os
kraft og smidighed, var kragehop. Ja, vi
stillede til eksercits og hoppede med
bøjede knæ rundt i gymnastiksalen. Gud
nåde og trøste den sølle knægt, der ikke
kunne følge med og faldt ud af rækken.
Han fik ekstra ture, så knæene til sidst
vrikkede i alle retninger.
Min kære »Frøken« traf jeg siden hen,
og jeg kan kun have beundring for hen
de.

Så flyttede vi med alt vort indbo til
Allegade, og fortsættelsen af min åndeli
ge udvikling blev lagt i hænderne på an
dre lærere og lærerinder. En ny og noget
bedre skole, som jeg kom til at holde af.
Jeg blev ældre.
Skivehus skole var ikke så byagtig
som skolen i Asylgade, men den havde
andre gode kvaliteter. Vi drenge kunne
gå lidt tættere på hinanden, men lidt
skrub her og der udartede sig aldrig til
noget alvorligt. Pigerne var også en
slags mennesker, der ikke gik af vejen
for at lege med drengene. Så skolegår
den var en konstant kvidrende blanding
af stemmer i alle falsetter.
Når jeg tænker tilbage på den første
skoledag, kan jeg se for mig de nye
kammerater, som jeg skulle dele de
næste år med. Her var et par klasser af
min årgang, og vi blev jo hurtigt knyttet
mere eller mindre godt sammen. Hvor
mange der faldt fra inden konfirmatio
nen, ved jeg ikke, men på selve den dag
var vi kun en fem seks stykker. Som om
talt var Poul vores enfant terrible, men
han fulgte ikke med, til gengæld fik vi i
klassen en af samme slags. »Røde Jens«,
det hed han altså ikke, men rødhåret var
han, og når håret var langt som en he
stemanke, var prædikatet ikke ved siden
af. Røde Jens var godheden selv, og al
drig har jeg hørt nogen bruge navnet i
ond mening. Der var dog noget ved ham,
der gjorde, at han blev betragtet som
åndssvag. Nå tiden gik, og vi var i 3-4
klasse. Røde Jens fulgte med, og vi var
en hyggelig klasse, vel disciplineret, i
hvert fald hos nogle lærere. En lille
næsten daglig episode kan jeg ikke lade
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være at nævne. Klassen var så småt be
gyndt at lugte til det tyske sprog. Et par
gange om ugen havde vi lærer Thomsen
i dette for nogle lidt vanskelige fag. I ti
men, hvor alle selvfølgelig sad opmærk
somme og spændte, gik det udmærket,
til turen kom til Røde Jens. Her standse
de al form for kommunikation mellem
lærer og elev. Et par rap over nakken af
stedkom kun lidt støv fra Jenses trøje.
En gang prøvede jeg at hjælpe ham over
hurdlen ved at hviske det forløsende ord
til ham. Resultatet blev, at jeg for min
indsats blev sat ned i pigerækken på den
bagerste bænk lige bag ved Gertrud. Det
var en »hædersplads«, for hun havde det
kønneste komgule hår og var uden di
skussion skolens kønneste pige, men
hun bar briller, og det var nu engang
nedværdigende. Her sad jeg nu i det
skjulte og legede med hendes gule krøl
ler, og hun sagde ikke noget.

Skønheden ved at gå i skole er ikke
den daglige trivielle indlæring af de gen
tagne lektier, heller ikke lærerne, selv
om der blandt dem var mange dygtige
og flinke personer af begge køn. Når jeg
har gjort mig forestillinger om, hvordan
en skoledag skulle være, så fandt jeg al
drig den rigtige løsning. De tre første år
gik med at indsuge essensen af den lær
dom, som vi alle fik at vide, var det ene
ste saliggørende, hvis vi ville frem i ver
den. Glæden ved at gå i skolen stod og
faldt med den enkelte lærer og skolens
materiale. Ingen af delene var fuldkom
ne, og særlig sløjt var mine første tre-fire
år. Om badeforholdene husker jeg, at vi
en gang eller to om sommeren skulle
bade i Skive Fjord, der lå et par kilome
ter fra skolen. Så var det med at få ben
tøjet i galopfolder, hvis man da ikke
havde en cykel, og hvem havde det bort
set fra læreren og Niels Vinkel. Han hav

Jyllandsgade med Skivehus skole til højre ca. 1920.
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de mig på stangen af og til. Badningen
skulle tilendebringes på en time. Om det
var til særlig gunst for renligheden, tør
jeg ikke afgøre. Vejen var et par km til
fjorden og lige så langt tilbage. Og turen
ned ad Havnevejen blev på tilbageturen
til op ad samme vej. Men sjovt var det,
og mangen vittighed blev luftet under
løbet frem og tilbage.
Et af mine bedste fag var bibelhistorie.
Når overlærer Pedersen fortalte, slog vi
ørene ud, og hvad der blev fortalt, hang
ved hos de fleste af os. Han var en god
fortæller, og så gav han chokolade hvert
år på sin fødselsdag. En stor omvæltning
skete, da vi fik to nye lærere, begge løjt
nanter i den danske hær. De lod sig vise
en dag på skolen, og vi var imponerede.
Den ene høj og rank den anden noget
mindre, et normalt menneskeligt korpus.
Han var den flinkeste, og jeg fik megen
respekt for ham og kom til at holde me
get af ham. Disse to fik virkelig lavet
meget om på skolen. Nye fag blev ind
ført, og særlig nye undervisningsmeto
der fik vi glæde af. Gymnastiksalen blev
tidssvarende. Det var ikke bare at hoppe
rundt på gulvet eller kæmpe i tovene
klar til at modtage et rap i bagen.
Men bedst af alt: Vi fik et børnebiblio
tek og kunne låne bøger med hjem. Da
åbnedes verden for mig, en eventyrets
og virkelighedens verden ud over alle
grænser. Det var vel først da, min til
værelse som skoleelev og ungt menne
ske begyndte. Vore gamle lærere så vi
ikke meget til, udover de timer vi var
påtvunget dem. Nu blev vi gjort delagti
ge i vort fædrelands historie og ikke kun
i årstal. Nu voksede de forlængst afdøde

helte frem for vort indre syn. Uffe hin
Spage blev den modige mand, tænk bare
på vikingerne og vore konger, der satte
synlige beviser for deres klogskab og ev
ner til at gøre noget for folket. Min fan
tasi blev mættet med slotte, kirker og an
dre monumentale bygningsværker, som
vi kan se i dag. Ja, en skoledag var en
oplevelse, der forlængedes med lånte
bøger fra biblioteket. Mine kammerater
var jo ikke alle lige interesserede i al den
lærdom, men vi kunne efter skoletid di
skutere heltene i Ingemanns historiske
romaner. Var det underligt, at vi ikke
nåede direkte hjem fra skole? På vejen
fra skolen til Allegade, hvor vi boede,
var der haver og marker. Her slog vi os
ofte ned, en tre fire stykker, drenge og
piger, vi skulle jo samme vej. Om som
meren var det en svir at ligge i skjul bag
hække og buske. Da vi ikke var vor her
res bedste børn, blev der jo begået man
ge småsynder. En cigaret gik på omgang,
skrappe historier fortalt, og lærerne fik
talt og påskrevet. Men det må siges, der
var ingen uhøvisk tale, vi var vel endnu
for unge, og der var da af og til piger til
stede.
Hos Jeppe Aakjær, Andersen Nexø og
andre forfattere kunne man læse om hyr
dedrengenes trælsomme tilværelse. De
havde det ondt og fattigt. I sommertiden
fra tidlig morgen til sen aften måtte de
arbejde i marken, passe kvæg. Så slemt
var det dog ikke i byen, hvor man ikke
kunne gå ledig, når de økonomiske for
hold derhjemme var triste. Mange af
mine kammerater havde byplads hos
købmænd, grønthandlere, som avisbude
eller løb ærinder for private, der havde
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brug for en håndsrækning. De havde al
tid en skilling på lommen og var ikke
karrige med at bruge den. Jeg var nok
lidt misundelig på dem af den grund, så
jeg søgte også at få fat på noget at rive i.
Det lykkedes. Inden jeg var ti år, havde
jeg plads i et grøntudsalg. Det begyndte
fint. Butikken lå i den øverste ende af
Thinggade. Ned ad tre stentrin og man
stod i madam Nielsens grønthandel. Et
lille vindue tillod en at se ben passere
forbi, så måtte man selv gætte sig til hele
personen. Der var ikke megen plads,
men heldigvis hørte der en bagbutik til,
hvor jeg var henvist til at være, det så jo
sært ud, at jeg stod i butikken uden at fo
retage mig noget. Det fandtes der råd
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for. I bagbutikken blev jeg sat til at sor
tere kartofler, bundte grøntsager og me
get andet. Men af og til skulle der brin
ges varer ud. Madam Nielsen var fast le
verandør til et par pensionater. Det man
brugte mest af på sådanne steder var de
tunge sager: kartofler. Da jeg aldrig har
hørt til de robuste og stærke, var ud
bringningen af en eller flere sække kar
tofler et problem for mig. Nu var det
med at tage hovedet i brug. Jeg havde en
lille såkaldt »legevogn«, så jeg ikke
skulle bære vægten på ryggen. At få
lempet sækken op på vognen lykkedes
ved snilde og tekniske beregninger. Og
så gik det hu-hej hen over Torvet, ned ad
Torvegade og i et højresving ind i Gy
den, og så var køretøjet med chauffør og
det hele ved pensionatets bagindgang.
Det værste ved ekspeditionen var at få
sækken med indhold bragt ned i kælde
ren. Da tyngdekraften altid har nedad
gående tendens, mente jeg mig berettiget
til at benytte mig af naturens hjælpende
hånd, så jeg lod stille og blidt sækken
med kartofler dumpe fra trin til trin og
ellers slæbe sækken hen til det rum, hvor
den skulle opbevares. Det gik meget fint
de første gange, men jeg må være blevet
sløset, for en dag klagede pensionats
værtinden over, at der var for mange
kartofler, der var slået i stykker. Nå
hvad! Enten blev jeg fyret, eller jeg gik
af mig selv, men resultatet blev, jeg kan
ikke lide grøntsager.
Vi havde stadig hjemme i Allegade, og
selv blandt de jævnaldrende børn fandt
jeg ikke de rigtige at slå mig sammen
med, så tiden efter skoletid var ofte lang
og kedelig, så jeg måtte se at finde mig

Aage Henrichsens manufakturforretning på hjørnet af Adelgade og Vestergade.
Foto: C. Hadrup.

en byplads. Det lykkedes, og jeg var me
get heldig.
I mellemtiden prøvede jeg at være bar
nepige, tallerkenvasker, stuepige med
kost og spand. Mange gange har jeg
tænkt tilbage på de tider, hvor jeg kunne
stå på et ben, mens jeg med den ene
hånd rørte i en gryde og med det andet
ben holdt vuggen i gang, så ungen kunne
holdes i søvn. Så skulle ilden i komfuret

også passes. Brændslet, der blev brugt,
var spåner, der hentedes i udhuset. Jeg
fik en vis lede ved husligt arbejde. Be
lønningen for disse anstrengelser var et
lommeur, som havde tilhørt en afdød
slægtning. Til uret hørte en lang kæde,
der godt kunne have været af sølv, sådan
skinnede den. Der var kun en fejl ved
det, det kunne ikke gå, så jeg stillede på
det hver gang, jeg så et andet ur.
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Hvordan det egentlig gik til, at jeg fik
den byplads, jeg tør næsten bruge ordet
stilling, ved jeg ikke. Den regnedes for
den bedste byplads i staden. Aage Henrichsens manufakturhandel på hjørnet af
Vestergade og Adelgade var den næst
største forretning i den branche. Jeg
fremstillede mig for chefen, der så vur
derende på mig, og jeg tror ikke, han
blev særlig imponeret af mig, men jeg
derimod af ham. Han røg stor cigar i ar
bejdstiden, nå han havde vel ikke nogen
fast arbejdstid. Hans betragtning af mig
blev dog til min gunst, jeg blev ansat til
6 kr. pr. måned. Glad var jeg, og da jeg
lidt efter stod på gaden, gik det egentlig
først op for mig, hvad der var hændt på
kontoret, da jeg havde stået genert over
for denne mand, som for mig var noget
mere end et hverdagsmenneske. Den sto
re, fede, nytændte cigars glødende ende
var som en rubin. Hans måde at lade
røgen sive ud gennem næse og mund vi
ste, at han var kender. Hans rolige lidt
nysgerrige blikke gjorde mig lidt forvir
ret, men jeg var ikke bange for ham.
Mine iagttagelser under samtalen var
ikke bevidste, men på hjemvejen kunne
jeg fremkalde hver detalje fra kontoret.
Da jeg gik, sagde han højt og tydeligt
farvel, og det gik pludselig op for mig, at
sådanne ord havde større betydning, end
jeg havde troet. Det var første gang, jeg
forstod, at et farvel var en form for
høflighed.
Hverdagen i forretningen blev en art
oplæring i at omgås folk, samtidig med
at jeg måtte erfare, at en bydrengs arbej
de ikke var lutter lagkage. Men der var
mange morsomme stunder. Det var jo en
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stor virksomhed med stort personale.
Flere kommiser og lærlinge, der kunne
og ville gøre gæk med sådan en fyr som
mig. Det var dog mest jævnt arbejde,
hvor hver passede sit og holdt god og
høflig tone. Om vinteren kunne det være
strengt. Jeg var også gadefejer, og på
min tid var der ikke noget, der hed kom
munal snerydning. Sneen fejede eller
skovlede jeg sammen i rendestenen, og
fortovet fik en gang aske, sand var luk
sus. Hjørnet på Vestergade og Adelgade
skulle holdes fri for sne og is, her var jo
indgangen til butikken.

1 Vinterens Hjerte.

Det er i Vinterens Hjerte, vi mindes
den lyse Sommer, som var.
Det er i Vinterens Hjerte, vi' finder
det -falmende Blomsterpar.

Det er i Vinterens Hjerte, vi favner
de gode Minder fra før.
Det er i Vinterens Hjerte, vi venter:
Vaaren skal aabne sin Dør.
Bruno Sørensen.

Op og ned med Skive Theater
Tilbageblik på de 35 sæsoner, Teaterkredsen har haft ansvar for
AfH. Frank Jensen
Der har været fast teater i Skive i 120 år.
Skive Theaters historie skal imidlertid
ikke skrives her. Den er velbeskrevet i
»Bogen om Skive«, og i nogen grad i
bogen »Skive 650 år«. Her vil vi mest
beskæftige os med de år, Skive og Om
egns Teaterkreds har eksisteret.
I teatrets lange historie har der været
adskillige op- og nedture. En af de
værste nedture var i begyndelsen af
1960'erne. Paradoksalt nok begyndte det
at snerpe til for teatret, da velfærdsbøl
gen og den fulde beskæftigelse slog
igennem i slutningen af 50'erne. Man
skulle tro, at flere end tidligere fik råd til
at gå i teatret, men der var så meget an
det at give pengene ud til. Afbetaling på
de hårde hvidevarer, biler og tv-apparater. Nogen forlod lejeboligerne til fordel
for parcelhuse og satte sig så hårdt øko
nomisk, at der flere dage om ugen kun
blev råd til havregryn med mælk på.
Sagde man, men heri lå nok en del over
drivelse.
I Skive var den største udbyder af tea
ter Den Ny Borger- og Håndværkerfore
ning. Sådan havde det været i årtier. Ef
terhånden blev det en ren underskudsfor
retning. I sæsonen 1962-63 satsede Den
Ny på et engelsk stykke fra det nystarte
de Det Danske Teater »Halvvejs til him
len« med Yvonne Ingdal og Henning
Palner i det unge pars roller. Der kom 33
tilskuere. Året efter gik det lige så skidt

med en opførelse af »Hamlet« med
Baard Owe i titelrollen. Så tabte Den Ny
tålmodigheden. Nu måtte andre tage
over, hvis der skulle spilles professionelt
teater i Skive. Så kom der magre år. Tea
terinteresserede måtte tage til landsdels
scenerne i Århus og Aalborg, eller mel
de sig ind i en publikumsorganisation
oprettet i Holstebro i 1965. De over
1000 medlemmer havde tegnet sig for
tre forestillinger i begyndelsen af 1966.1
mange andre provinsbyer groede lignen
de organisationer op. I Skive Folkeblad
blev der slået til lyd for, at Skive også
fik en teaterkreds, og som optakt til det
meldte bladet sig som teaterarrangør. På
papiret så det ud til, at en engelsk sati
risk komedie af Roger Milner lige var
sagen. Ifølge Det Danske Teaters forom
tale skulle stykket bag dets farceagtige
handling rumme stor alvor. »Hovsa« hed
det i den danske oversættelse, og hovsa
sagde det desorienterede publikum in
clusive Folkebladets anmelder, der hav
de det skidt med at have lokket læserne
ind til sådan noget bras, som ikke en
gang blev forgyldt af så udmærkede sku
espillere som Birgitte Federspiel, Tove
Wisborg og Ingolf David. Men de rabattalloner, som bladet havde lokket med
blev en stor succes, eftersom der blev så
godt som udsolgt.
I den følgende sæson vovede Folke
bladet sig igen ud i arrangørens rolle, og
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denne gang blev det med Ernst Bruun
Olsens »Bal i Den Borgerlige« - en bra
gende succes med Tove Maës og Louis
Miehe-Renard i de bærende roller.
Første bestyrelse
Nu var der lagt op til, at noget skulle
ske. En lille kreds havde længe talt frem
og tilbage, men da en anden teaterinter
esseret person gav udtryk for, at der
skulle gøres noget for det avancerede ab
surde teater, slog førstnævnte kreds til,
for hvis der skulle skabes liv i Skive
Theater, skulle det være med et bredt an
lagt repertoire. Den første bestyrelse
kom til at bestå af økonomidirektør Kaj
Petersen, billetkasserer Otto Mikkelsen,
tobakshandler Niels Nederby Andersen,
læge Finn Seisbøll og lærer Per Haugaard Jensen. De to sidstnævnte er fort
sat med i bestyrelsen som henholdsvis
næstformand og formand, begge er nu
pensionister og stadig levende optaget af
teaterkredsens ve og vel.
Og nu er Skive og Omegns Teater
kreds midt i sin 35. sæson.
Da Skive Theater blev indviet i 1882
var der knap 500 siddepladser, i dag kun
349. Det skyldes, at stolene er udskiftet
flere gange. De fylder mere, og nogle
steder i salen har man undladt at stille
stole op af hensyn til publikums udsyn.
Desuden er der nu en midtergang på
tværs af salen.
Teaterkredsens storhedstid var i
1970’erne og 80’erne. I 1973 kunne hver
forestilling i serie 1 spilles fem aftener,
nu må man klare sig med en spilleaften.
I serie 2 er der også kun en spilleaften
per forestilling. Voksenteatret byder på
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Susse Wold og Bent Melding i »Privatliv«.

14 forestillinger, de to udenfor serierne.
Mens der er sket et fald i tilslutningen til
voksenteatret, har det været mere stabilt
for tilslutningen til Familieteatret (børn
fordelt på de yngste og de lidt større). I
indeværende sæson er der solgt 6.000
billetter til børn plus ledsagere. Voksen
teatret har 486 medlemmer, men billet
salget er ofte større end medlemstallet,
ikke mindst til forestillinger henlagt til
Skive-Hallen.
Syngende grever
Ingen sæson uden en eller to opera- ope
retteforestillinger. I en del år opførtes de
i en sal på Skive Kaserne. Det var ikke
tilfredsstillende, men det blev bedre, da
Skive-Hallen fik en hal mere. Forestil
lingerne virker imidlertid bedst, når de
kan være i Skive Theater. Hovedleve

randøren af musikteater er Den Jyske
Opera, som netop producerer sine fore
stillinger til de store haller. Det har givet
flotte opsætninger. Den, som skriver dis
se linjer, husker med stor fornøjelse især
den gode fregat »Pinafore«, som flot an
krede op, så man ikke skulle tro, det
fandt sted i en sportshal. En sidegevinst
ved de mange syngende grever og baro
ner, prinser og prinsesser og andre roy
ale personer er det medfølgende opera
kor og ikke mindst Aalborg Symfoni
orkester. I to af de medlemsmæssigt sto
re år i 70’eme kunne man det ene år
blandt de mange tilbud vælge en musik
serie med hele tre Mozart-operaer,
»Figaros Bryllup«, »Cosi Fan Tutte« og
»Bortførelsen fra Seraillet« plus Johann
Strauss’ »Zigøjnerbaronen«.
Min største oplevelse i de 35 sæsoner i
musikteatret var en forestilling, jeg gik
til med stor skepsis. Jeg havde ventet en
tung sag langt fra de iørefaldende Lehar,
Strauss, Kalman, Offenbach og Mozartting, vi var forvænt med, men her kom
Den Jyske Opera med den eneste opera,
Beethoven har komponeret, »Fidelio«.
Jeg må have overset, at iscenesættelsen
var lagt i hænderne på teaterfornyeren
Peter Langdal. Ud af den 178 år gamle
opera skabte han en slags kommentar til
den netop da overståede frigørelsespro 
ces i Østeuropa, uden at han på nogen
måde forrådte musikken, handlingen og
meningsfylden i »Fidelio«.
Andre usædvanlige oplevelser i mu
sikteatret var Stephen Schwartz ejen
dommelige rockmusical »Godspell«,
bygget over Matthæus-evangeliet, og en
miniudgave af »My Fair Lady«, som vi i

Skive så ved en forpremiere. Jeg skal
sent glemme Kurt Ravn, da han kom ind
på scenen siddende på tærsklen til en dør
syngende sin kærlighedserklæring til
Eliza. Endelig kan nævnes en opførelse
af Hostrups »Eventyr på fodrejsen«,
hvori »orkestret« bestod af pianisten
Palle Weiss og violinisten Wandy Tworek, som, når han skulle akkompagnere
sangerne, sprang op som trold af en
æske fra orkestergraven. Alle tre spil
passede fint til Skive Theaters rum.

Stjernestunder
Der har været mange stjernestunder i de
35 sæsoner. Fra de første år var der en
fin opførelse af Soyas »Parasitterne«
med Karl Stegger og Karen Lykkehus
som ægteparret Gruesen, Bert Brechts
»Mutter Courage« med Bodil Udsen,
som vi senere så i flere lystspil, men helt
fantastisk i titelrollen som »Gertrude
Stein«, en lang monolog om en sær
præget kvinde i mellemkrigstidens Paris.
Ghita Nørby og Jørgen Reenberg huskes
blandt andet for et herligt samspil i Hol
bergs »Den Stundesløse«. Hvornår har
man set en mere slagfærdig Pernille end
netop Ghita? Helt anderledes var hun i
de strålende samspil med Frits Helmuth i
Enquists »Tribadernes Nat«, Edward Al
bee's »Hvem er bange for Virginia
Woolf« og Strindbergs »Dødsdansen«. I
en af de senere sæsoner så vi hende slå
gækken løs sammen med Malene
Schwartz i »Arsenik og gamle Kniplin
ger«.
Helt uforglemmelig var Jørgen Reen
berg i Enquist's »Fra regnormenes liv«,
hvori han fremstillede H.C. Andersen, i
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Ulf Pilgaard har fat om to dejlige damer,
mens hans makker i mange lystspil, Claus
Ryskjær, skeptisk ser til.

det ydre var ligheden formidabel, som vi
kender digteren fra de utallige billeder,
og den nervøse, geniale digters indre gav
Reenberg et overbevisende bud på.
En af Gustav Wieds mindre kendte
komedier er »Erotik«. Så vidt huskes fik
det en kølig modtagelse i landsaviserne,
så det var også et af de stykker, jeg gik
til med nogen skepsis. Det kan godt
være, at det ville være kedeligt at læse
det, men se det blive spillet af Lise
Ringheim, Henning Moritzen, Axel
Strøbye, Hanne Borchenius, Paul Hagen
og Elin Reimer, ja, det var en af de mor
somste aftener i teatret, og en demon
stration af skuespillernes kunst, når den
er på højden.
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Alsidige Pilgaard
En af de skuespillere, som hyppigst har
spillet på Skive Theater, er Ulf Pilgaard.
Det kom som en overraskelse for adskil
lige biografgængere, da Pilgaard var en
ualmindelig led skurk i »Nattevagten«
og lige så uhyggelig i »Farligt venskab«,
som han fik filmpriserne Bodil og Ro
bert for. I Skive har vi set ham i mange
karakterroller. I hele sæsonen 92-93 spil
lede han en stærkt alkoholiseret journa
list i et engelsk skuespil »Tømmermænd«. Et ganske rystende portræt.
Stykket fik 130 opførelser, den sidste af
dem i Skive. I en snak med Skive Folke
blad efter forestillingen sagde Pilgaard,
at »det var dejligt at spille i Skive Thea
ter. Det er et godt rum at snakke i.« Gad
vide, om der har været en sæson uden et
eller andet stykke med Pilgaard? Lyst
spil og farcer har nok været i overtal.
Overdådig morsom var den 196 cm høje
skuespiller i to udgaver af »Charleys
Tante«, den første med musik og sang,
den anden uden. Han har desuden dannet
trekløver med Lisbet Dahl og Claus
Ryskjær, blandt andre i »Sidespring« og
»Ægtemand på deltid«. Handlingerne i
den slags farcer er vel for længst glemt,
men mens morskaben stod på, havde
publikum det dejligt. Når de navne stod
på plakaten, var der run på billetkonto
ret. Andre publikumsmagneter var »Den
grønne elevator« med Kirsten Walther
og Jørgen Ryg, senere med Ryskjær og
Lisbet Dahl, hele to gange, først i 86 se
nere i forrige sæson. Lisbet Dahl gjorde i
øvrigt et stort indtryk i historien om
Edith Piaf. Andre har spillet den rolle,
men næppe med så dyb indlevelse som

netop Lisbet Dahl. En replik husker jeg
tydelig fra opførelsen. Piafs veninde si
ger til hende, efter at man har opdaget
Piafs særprægede stemme: »Hvad vil du
gøre, når de opdager, at du slet ikke kan
synge?« Deri tog veninden fejl, for både
Piaf og hendes fremstiller havde (har) en
helt usædvanlig sangstemme.
Publikum vil le
Komedier, lystspil og farcer har været
hovedingredienser i repertoiret, og det er
ikke så mærkværdigt, for publikum vil
først og fremmest more sig, le sammen
med andre, og så gør det ikke noget, at
adskillige af slagsen stort set ikke hand
ler om noget. Et elsket stykke som
Cowards »Privatliv« er tilsyneladende
også et stykke ingenting, som kun de al
lerbedste skuespillere kan få til at lyse.
Meget benyttede skuespilforfattere har i
de 35 sæsoner været amerikaneren Neil
Simon og englænderen Alan Ayckbourn.

Det meste af det, de har skrevet, hører til
morskabsteatret, men de bedste af deres
spil har også et stænk alvor. Et af de
morsomste stykker af Ayckbourn er
»Røg i køkkenet«, som fire aftener fik
latteren til at runge i Skive Theater. Ikke
længe efter spillede samme stykke i TVTeatret i en anden opsætning, men her
faldt det, et skoleeksempel på forskellen
mellem det levende teater og det elektro
niske.
Ordet »klassiker« er blevet kraftigt de
valueret i vores TV-tid. Når genudsen
delser af forrige sæsons underholdnings
udsendelser som »Den store klassefest«
og lignende, kan få betegnelsen, må det
siges, at begrebet er udhulet til det tynd
slidte. Men i teatrets verden har vi de
ægte. Det gælder Holberg, Moliere,
Hostrup, Henrik Ibsen, Strindberg og
Shakespeare, som hver ny generation af
teaterfolk har sine bud på. Farcerne og
det såkaldt lette teater (som ofte er det
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Rockmusicalen »Godspell« bygget over Matthæus-evangeliet blev en stor succes i flere om
gange. Manden øverst er sangeren Allan Mortensen.

sværeste) har også sine klassikere. »Ele
vatoren« og »Harvey« er nævnt, men
også Noel Cowards »Privatliv«, »Faldne
engle« og »Min kone spøger«. Alene i
indeværende sæson er der fire gode,
gamle bekendte på programmet.

Idiot og psykopat
Men det hænder også, vi får nyere farcer
at se. Til de bedste hører Ken Ludwigs
»Skaf mig en tenor«, hvori Preben Kri
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stensen boltrede sig sammen med
Ry skjær og Jess Ingerslev. Preben Kri
stensen har gæstet Skive i flere lystspil.
Den uofficielle debut fik han i Skive-Re
vyen 1977, mens han endnu var elev på
Århus Teater. Det var nemt at se, at her
havde vi en mand med en god portion te
ater i sig. Det havde han sådan set allere
de vist i de foregående års børnehjælpsdagsrevyer.
I Skive-Revyen, som Teaterkredsen

selv producerede i 1977 med professio
nel bistand, havde Preben en parodi på
Povl Dissing, som jeg aldrig har set
overgået. I samme revy kørte formand
Per et festligt parløb med Grethe Ander
sen, og hun viste - som i b-dagesrevyer
ne - endnu engang, at hun rangerede på
højde med vores bedste revystjerner.
Teaterkredsen har også været vært for
Danmarks-premierer. En, jeg særlig hu
sker, var med Erik Mørk i en enmandsforestilling om den engelske digter Os
car Wildes liv. Erik Mørk gæstede Skive
flere gange. I et andet enmandsstykke
personificerede han den engelske digter
Rudyard Kipling i »Kipling - øst og
vest«. Vi så ham også i Molieres »Mi
santropen«, og i en engelsk komedie
»Teaterliv« med Susse Wold og Bent
Meiding.
En anden Danmarks-premiere i Skive
var Dario Fo’s »En tilfældig anarkists
hændelige død«. Her havde Preben Kri
stensen hovedrollen som en psykopat,
der skal opklare et infamt, nederdrægtigt
spil, noget med fascistiske kræfters infil
trering af politi og retsvæsen i Italien.
Midt i det farceagtige stykke (med en al
vorlig baggrund) kastede Preben Kri
stensen sig ud i nogle lynparodier på
Jørgen Reenberg, Olaf Ussing og Preben
Leerdorf-Rye, uden at det det gik ud
over helheden. Parodier har han altid
været stærk i. Det begyndte han med i
B-dagsrevyerne, hvor det blandt andet
gik ud over Mogens Glistrup. Senere har
vi moret os over hans gentagne parodier
på dronningen. Et stort publikum tænker
nok mest på ham som ankermanden i
Linje 3. Om denne trio har han engang

sagt: »Jeg elsker Linje 3 højt, men jeg
vil helst spille komedie.« Og det må vi
sige, han sandelig har gjort. Han har
modtaget Poul Reumert-prisen og Tea
terpokalen, den sidste for sit spil som
McMurphy i »Gøgereden«, og fyrst Mysjkin i Dostojefskijs »Idioten«. Desuden
modtog han Jeppe-prisen for sin hoved
rolle som dragdronningen Arnold i det
mere end fire timer lange engelske »Det
var en lørdag aften«. De tre nævnte titler
fandt desværre ikke vej til Skive Thea
ter, da de nok har været for store opga
ver for det turnerende teater.
En elskelig Jeppe
Mange andre af de landskendte kunstne
re har funklet på vort gamle teater. Lad

Preben Kristensen som fremskidtspolitikeren
Mogens Glistrup i b-dagsrevyen 1975.
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mig i flæng nævne Bodil Kjer, Ebbe
Rode, Poul Reichhardt, Kirsten Rolffes,
Buster Larsen, Marguerite Viby, Birgitte
og John Price, Jesper Langberg, Vera
Gebühr, Helle Virkner, Erik Paaske, Jør
gen Buckhøj, Birgit Sadolin, Astrid Villaume, Helge Kjærulff-Schmidt og ikke
mindst Ole Ernst, der gav os den mest
elskelige Jeppe i »Jeppe på Bjerget«,
som jeg har set.
Her er nævnt en række hovedrolle
spillere, men man skal ikke glemme, at
for at et stykke skal virke, må de mindre
roller også dækkes pænt ind. Er de ikke
det, kan de vælte et stykke.
Formandens rekord
Den, der har set flest opførelser gennem
de 35 sæsoner, er formanden, Per Haugaard Jensen. Da man i de store år op
førte serie 1 ’s forestillinger fem aftener i
træk, var han hver aften på tilskuerplads.
- Lidt kedeligt femte gang?
- Slet ikke. Jeg fik et godt indblik i
skuespillerens metier, og det var også
spændende at følge publikums reaktio
ner. De kunne være spøjse. Jeg husker
en opførelse af »Den glade Enke« på
Skive Kaserne, hvor en tilskuer udbrød:
Skal vi snart hjem og have kaffe? Hans
replik faldt, da man på scenen gjorde
klar til den berømte enke vals. Hans kaf
fetørst blev udbasuneret til hele salen.
I nogle år havde vi et problem med
den kraftige Skive-sender. Midt under en
opførelse, hvor der forekom en pause,
brød P2 ind med ordene: »Bare rolig, de
er kun lige begyndt.«
I alle årene har vi kun haft få aflysnin
ger. En vinter var vi tæt på, men gen122

Grethe Andersen og Per Haugaard kørte et
fornøjeligt parløb i Skive-Revyen og i flere bdagesrevyer.

nemførte alligevel operetten »Boccac
cio« med Peder Severin i titelrollen. En
del af vore medlemmer i byen ville ikke
vove sig ud i snemasserne, men Severins
svigerforældre i Salling ville af sted. Så
de satte sig på gårdens traktor, lagde de
res pæne tøj i en kuffert og skiftede på
teatret. Uanset vejr og vind udenfor del
tog de i det efterfølgende operettebal. En
anden aflysning tegnede Jytte Abildstrøm sig for med en børneteaterforestil
ling. Her var en anden snestorm den
skyldige. Vi har haft to andre aflysninger
på grund af sygdom, desværre var de i
næstsidste øjeblik, så vi måtte ringe

rundt til de medlemmer, hvis telefon
numre vi fandt frem til.
- Hvad har gjort størst indtryk på dig
af de mange hundrede forestillinger, du
har set?
- Det er umuligt at svare på, men en af
dem var et amerikansk skuespil »Talen
de hænder« om en døv pige, der ikke vil
acceptere sit handicap. Torben Jetsmark
spillede hendes lærer, og til rollen lærte
han sig tegnsprog, for pigen, Alida
Rasmussen, var virkelig døv.
-1 de senere år er medlemstallet faldet
i voksenserierne. Har I nået lavpunktet?
- Det tror jeg, for der vil altid være
brug for det levende teater. Men det vil
hjælpe gevaldig på teaterkredsenes for
hold, hvis vi får en kulturminister, der
ved noget om kultur - og ikke kun om
idræt.
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Erindringer fra Lund skole 1933-1940
Af Niels Møller Sørensen
Kære Lau!
Dit fjortende år slutter 17. januar 2002.
Engang i juni vil du have gået i skole i 7
år. Og hvad så? Ja, efter sommerferien
fortsætter du i 8. klasse, så du vil ikke
mærke meget til før og efter dit farvel til
syvende. Det havde måske været lidt an
derledes, hvis du skulle konfirmeres i år
og ikke først i 2003. Din fødselsdag og
skolegang minder mig om en plan, jeg
har haft i lang, lang tid, nemlig at skrive
noget om min skoletid. Nu skal planen
føres ud i livet i form af et langt fødsels
dagsbrev til dig.
Syv år i skole - to klasser
Skoletiden er for mig mine 7 år i Lund
skole i Skive landsogn april 1933 - marts
1940, først i »lille klasse« (1.-3. skole
år), så i »store klasse« (4.-7. år). Om
vinteren skiftedes lille og store klasse til
at være i skole hver anden dag, men i
store klasse var det så også lange dage.
Om sommeren var der formiddagsskole
for de store og eftermiddags- for de små
- også lørdag. Nogle år var vi vist egent
lig for få børn at holde skole for. I
skoleåret 1936-37 var alle vi fem søsk
ende i skole, så da kunne Mor og Far
med god ret sige, at det ikke var deres
skyld.

Skolestuen
Hvad man nu kalder klasseværelse, hed
hos os skolestue. Vor skole behøvede
kun én. Som jeg husker den var den et
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lyst og rart rum. Den ene væg, mod
sydøst må det nok have været, var
næsten helt optaget af store vinduer med
udsigt til det grønne. Der var højt til
loftet, meget højere end hjemme, hvor
der ganske vist også var meget lavt.
Efter sommerferierne lugtede trægulvet
af et nyt lag fernis. Varme fik vi fra en
stor kakkelovn, som læreren selv fyrede
i. Vi havde 2 store vægtavler og selvføl
gelig danmarks- og europakort. Om der
også var plads til et verdenskort, husker
jeg ikke. Der stod nok snarere en globus
på et af de 2 skabe, der også hørte til ud
styret. I det ene var der forneden bøger
og andre ting til undervisningen, foroven
var der bibliotek, hvis det går an at
bruge det fine ord om den dejlige sam
ling af spændende børnebøger, som vi
måtte låne med hjem. I det andet var der
en samling hjemmelavede fysikappa
rater, nogle udstoppede fugle og
forstenede søpindsvin og den slags. To
ting ved jeg bestemt hørte til samlingen,
nemlig en fin flintøkse, fundet på
marken derhjemme, og en pig af et tro
pisk kæmpepindsvin, som Fars fættei
Iver havde haft med hjem til os fra sin
afrikanske farm.
I et hjørne stod flere kort rullet op og
vist nogle store billeder på tykt pap.
Nogle mindre, som nok blev hængt op
på skift, var portrætter af »fore
gangsmænd«: H. N. Andersen, dei
grundlagde ØK, C. F. Tietgen, der vai
bankmand og iværksætter i den store

Elever og lærer Eilif Andersen i Lund skole ca. 1935.
Øverst står fra venstre: Johannes og Poul Iver Pedersen (brødre), Harald Sørensen og Niels
Møller Sørensen (brødre), Alf Gamskjær Pedersen og Gunnar Storgaard.
Anden række: Ejgil Nielsen, Peter Larsen, Esper Sørensen, Jacob Børsting, Egon Kristensen
og Vagn Jensen.
Tredje række: Anna Haldborg, Helga Bach, Mary Pedersen, Mette Pedersen, Edith Sindberg,
Marie Petersen, Grethe Larsen, Anne Petersen, Inger Larsen, Johanne Sørensen.
Fjerde række: Inga Bach, Agnes Østergaard, Anna Christensen, Ingrid Jensen, Emilie Stor
gaard, Mildred Søndergård, Nora Bach, Eva Jakobsen, Hilda Bach.
Fraværende var: Henning Gamskjær Pedersen, Harry Johansen og Hans Jørgen Larsen.
(Billedet er venligst udlånt af Alf Gamskjær Pedersen, Skive).

stil, N. J. Fjord, der begyndte som
vinterlærer i Vestjylland som 16-årig,
men blev ingeniør og lærer på Landbo
højskolen, hvor han fandt på en metode
til at måle fedtprocenten i mælk og
meget andet, der har at gøre med mælk
og mejeridrift. Dalgas, hedeopdyrkeren,
var der naturligvis, for blandt jyske bøn
der var han den helt store foregangs
mand. Mellem skabet med biblioteket og
kakkelovnen over den store brændekasse
hang billedet »Ansgar døber« efter et
stort maleri på Vallekilde højskole.

Legepladsen
Skolegården, som vi kaldte legepladsen,
var med ståltrådshegn skilt fra vejen
udenfor. Til den modsatte side var der
plankeværk til naboens have. Det skete
selvfølgelig tit, at en bold røg udenfor.
Det meste af pladsen var gruset ligesom
de fleste veje dengang. Den var halvvejs
delt i to af et halvtagshus med 3 gam
meldags dasser, brændselsrum og cykel
skur (se tegning). For enden af dette ud
hus var der en stor skarnkule, et hul i
jorden med murede vægge. Den var til
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aske og andet affald, også det fra
dasserne. Det interessante var dækket
over møget, tykke brædder tømret sam
men til et låg så stærkt, at vistnok hele
vor flok kunne stå på det. I hvert fald:
når vi fik frikvarter og var på vej ud ad
døren, blev der tit råbt: sidste på
skarnkassen er den til-! Det kunne være
til, hvad vi kaldte holdpøs, kædetagfat,
eller en anden leg. Vi havde et boldspil,
stanton. To hold stod på hver sin side af
udhuset. En kastede bolden over huset,
og den på det andet hold, der så greb
bolden, skulle råbe »stanton« Men hvad
så? Jeg har glemt reglerne, sjovt var det
med en masse renden rundt om huset og
» æ skamkass«.
Mellem skolestuen og lærerboligen
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var der en forstue med knagerække og
en reol til indesko. Det kunne jo ikke gå
an med træsko og gummistøvler på
skolestuens trægulv. På reolen hang tc
emaljerede jernkrus, pigernes med én
farve, drengenes med en anden. Lige
uden for døren kunne der pumpes vand
op fra brønden til tørstende skolebørn og
lærerfamiliens husholdning.

Lærer Andersen
En 14-års dreng må ikke så gerne tude
over noget, men det kan godt være, al
jeg gjorde det, da mine 7 år i Lund skole
var forbi, for jeg havde været glad for al
gå i skole. Far og Mor var meget opsatte
på, at vi fik lært så meget som muligt
Lektielæsningen skulle passes godt, og

de snakkede med os om, hvad der stod i
bøgerne og blev fortalt i timerne. På den
måde var de gode hjælpere for lærer An
dersen. Han var ung og ny på stedet. Mit
første år i skole var hans andet som
enelærer ved Lund skole. Hvad mener
du? I hele min skoletid var Ejlif Ander
sen helt alene om at undervise i alle fag.
Dengang havde jeg vel ikke nogen
mening om ham som lærer, om han var
særlig dygtig eller ej. Men hjemme
kunne vi mærke, at Far og Mor havde
respekt for ham, og når vi søskende
senere hen har snakket om tiden den
gang, har vi været enige om, at vi havde
en meget god lærer, god på mange
måder. Jeg tror, at alle fagene inter
esserede ham, simpelt hen det med at
bruge det danske sprog rigtigt, mundtligt
og skriftligt, og ligesådan med tallene:
alt det de kan bruges til i regnekunsten.
Du kan tro, vi øvede højtlæsning. Læse
bøger dengang var små litteratursam
linger allerede fra 2. - 3. skoleårs bøger.
Værsgo, læs højt og tydeligt historien
om Klods-Hans eller nogle vers af en af
de salmer og sange, der stod i bøgerne.
Og skriftlig dansk! Det blev til mange
linier udsagnsord i alle formerne: at
skrive, skriver, skrev, har skrevet, havde
skrevet, vil skrive. Og navneordene i
ubestemt og bestemt form, ental og fler
tal: en vogn, vognen, flere vogne, alle
vognene. Nu talte vi jo næsten alle jysk
(sallingmål), så det har nok været mere
nødvendigt med den slags hos os end f.
eks. i Farum, hvor du nu bor. Det var slet
ikke kedeligt, snarere ligesom en god
leg. Dér kan man gøre det samme igen
og igen og have det godt med det. Det

kunne også være en slags holdarbejde.
Så havde Andersen om morgenen med
sin pæne skønskrift linie for linie skrevet
den ene tavle fuld med noget fra en bog
- uden andre tegn end punktummerne.
Hvor har vi udsagnsled og grundled, og
hvor skal der så være komma? Kryds og
bolle-metoden altså. Kender du den?
Sangtimer var der kun få af på
skoleskemaet, men så var der jo morgen
sangen hver dag; i dansk- og historie
timer kunne der også synges. Som du
ved, har jeg ikke tone i livet, men sangen
i skolen - til Andersens violinspil - står
alligevel for mig som noget af det bed
ste. Da vi var så få, kunne det slet ikke
lade sig gøre at tage nok ud til et lille
kor, alle skulle med. Det må have været
et slid for vores lærer. Jeg er ikke rette
mand til have en mening om det, men
jeg tror, det faktisk lykkedes for ham at
få det til at lyde af noget, når det gjaldt
sange som »Når egene knoppes« og »Se,
det summer af sol over engen« eller de
smukke sange af vor egns store digter,
Jeppe Aakjær. Vi havde en lille, tynd
bog med bibelhistoriske sange; du ved
sådan nogle som »Kain pløjed’ rask i
vår«, »Abraham sad i Mamrelund« og
»Jeg gik i marken og vogted’ får«. Den
blev brugt meget. Jeg husker den lille,
pæne bog så tydeligt, som hvis jeg
havde haft den i hånden i går.

Fortællefag
Bibelhistorie, danmarkshistorie, geo
grafi. Fortællefag, ja vel, men vi havde
da bøger. Bibelhistoriebogen har jeg
endnu. Gamle testamente-delen er trykt
med gotisk skrift (trevlede bogstaver,
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sagde vi). Bogen med Danmarks historie
er også i god behold. Den vil jeg engang
forære til et af mine børnebørn. En bog
binder har fikset den lidt.
Noget af stoffet kom vi igennem to
gange. Det kunne ikke undgås med sy
stemet 3 og 4 årgange sammen, men det
var også nyttigt. Allerede i oldtidens
Rom vidste man, at gentagelse er
lærdommens moder. I sine sidste år som
lærer (ved en stor skole inde i Skive)
kom Andersen måske ud for yngre kol
leger, der rynkede på næsen ad paratvi
den. Han var faktisk selv en moderne
lærer, hvad vi kommer til om lidt, men
jeg er glad for, at han syntes godt om
paratviden. Det er nu praktisk at huske
en del årstal, hvis man vil holde orden
på sin viden om historiens gang. Og for
den, der gerne vil have meget ud af at
læse avis og se fjernsyn, er det en fordel
at have en god portion geografi inde i
hovedet.
Ja, men altså fortællefag. Andersen
nåede også at oplyse os noget om oldti
dens Grækenland og Rom, den store
franske revolution og napoleonskrigene.
Det tror jeg ikke var almindeligt i
landsbyskoler dengang. Det var noget
andet med Første Verdenskrig; den
havde jo raset, mens den tids forældre og
lærere var unge eller børn endnu. For
resten skete der meget verdenshistorisk
dengang i 30’erne, alt for meget. Det
meste var af det onde: borgerkrig i
Spanien, italienerne overfaldt Abessi
nien, japanerne Kina og Hitler gjorde
erobringer rundt i Tysklands nabolande.
Hele denne udvikling var en kæmpestor
skuffelse for lærer Andersen. Han var
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ivrig radikal, og netop det radikale parti
var stærkt antimilitaristisk. Mange unge
radikale var militærnægtere og medlem
mer af foreningen Aldrig mere Krig. An
dersen var lokal formand. Om han havde
foreningens emblem i knaphullet, husker
jeg ikke. Det var et brækket gevær i
ministørrelse. Næstsidste afsnit i dan
markshistoriebogen handler om Sønder
jyllands genforening med det øvrige
Danmark i 1920 og sønderjydernes før
stemand H. P. Hanssen. Han var en af
Andersens helte, fordi han stædigt havde
holdt fast på idéen om folkenes selv
bestemmelsesret i spørgsmålet om, hvor
den nye grænse skulle gå. Vi måtte ikke
benytte os af, at tyskerne stod svagt efter
nederlaget i krigen 1914-18, og tvinge f.
eks. Flensborg med til Danmark, hvis
der ikke var flertal for det i Flensborg.
Det sidste afsnit går uden for Danmark
og handler om Folkenes Forbund, mel
lemkrigstidens FN. Allersidst i bogen
står den sønderjyske digter Marcus
Lauesens indskrift på genforeningsste
nen i Sønderhav ved Flensborg fjord:

Kun hvad mænd vandt ved ret,
uden sværd og blod,
det skal leve som et solskin
over tidens flod.
Det var lige et program efter lærer An
dersens hoved. Ikke mærkeligt, at det
skuffede ham så forfærdeligt, at
Folkenes Forbund endte som fuld
stændigt magtesløst over for krigsgale
magthavere rundt om i verden.

Naturfag
Vi havde også fysik og botanik på ske
maet. Ved hjælp af apparater, som en
tidligere elev havde lavet til Andersen,
og tegninger på tavlen fik vi fat på en
del om magnetisme og elektricitet. Der
var ingen dampmaskine i skabet, men
tegninger på tavlen, ført ind i et fysik-arbejdshefte fik os til at forstå, hvordan så
dan en virker og laver varmeenergi om
til bevægelsesenergi. I botanik havde vi
også en selvlavet arbejdsbog med vore
egne tegninger efter Andersens på tavlen
plus pressede planter. Der var en lille
plantage ikke så langt fra skolen. Ture

dertil var en mellemting mellem langt
frikvarter og studier i marken.

Gymnastik og idræt
Vor lærer var ikke udpræget sportsmand,
men gymnastikken blev passet grundigt
ligesom alt det andet. Den foregik i for
samlingshuset lige ved skolen (se teg
ning). Om aftenen var der gymnastik for
voksne, så vi havde alle de almindelige
gymnastikredskaber. Engang imellem fik
vi lov til det, som nu kaldes »Rådden
jord«, men vi kaldte sørøverleg. Hvorfor
mon?
Hver sommer stod Sydsallings Læ

Vinde Nørremark og Lundbro var udkanter af Lund skoles distrikt. Skive by har bredt sig ud i
Vinde og Resen, men vejene, der var vor skolevej, er der ikke lavet om på. Den var på 2,4 km.
Vi klarede den længe til fods, men efterhånden som vi blev ældre, fik vi cykler. Ruten gik gen
nem Vinde by med møbelsnedkeri, smed, brugs og drivhusgartneri.
Skolen burde have heddet Lund-Vinde skole. Der var så meget andet med dobbeltnavn, forsam
lingshuset feks. og ungdomsforeningen (Lærer Andersen var formand i min medlemstid).
Skolen blev nedlagt i 1950. Resen skole er afsat på kortet. Det var ikke mindst børnene derfra,
vi helst skulle vinde over ved idrætsstævnerne på Knud Strand.
Forneden på kortet er Skive Kirke afsat. Lund-Vinde har ikke egen kirke, så præstegang og
konfirmation foregik i Skive. Copyright: Kort- og Matrikelstyrelsen.
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rerkreds for skoleidrætsstævnet på Knud
Strand ved Sallings vestkyst. Det var
store dage med turneringer mellem
måske 15 landsbyskoler på egnen: gym
nastik, håndbold, rundbold, stafetløb
o.s.v. Om morgenen blev flaget hejst til
en sang, som en af lærerne havde digtet.
Den begyndte sådan her: Velkommen til
Knud Strand-stævne, vi gør, hvad vi kan
evne for at skabe en god og herlig fest -.
Nogle konkurrerede også i svømning;
dér var vi fra Lund skole beundrende
tilskuere. Jeg var ikke videre god til no
get. I løb hjalp det os søskende, at vi
nåede næsten voksenstørrelse i sidste
skoleår. Lange ben betyder noget i den
disciplin. Jeg fik dog en gevaldig klap
salve i en håndboldkamp. Jeg havde
bolden, men var faldet og lå på ryggen.
Der var ingen medspillere i nærheden,
og dommeren skulle lige til at fløjte tid.
Da så jeg, at modstandernes målmand
var uopmærksom og bare stod og ven
tede på dommerfløjtet. Så sad min bold i
nettet bag ham, og jeg vandt en kortvarig
berømmelse som ham fra Lund skole,
der ligger ned og skyder mål.
På udflugt med skolen
Hvert år var der skoleudflugt. Lille
klasses gik ikke langt væk og var kun
halvdags. Så kunne mange forældre
være med. En tur til Lyby strand (på Sal
lings østkyst) foregik med hestevogne.
Der var græs til hestene på stedet og
rigelig medbragt mad til voksne og børn.
Vi må da nok have været i vandet, men
ellers gik tiden med lege som »To mand
høj« og »To frem for en enke«. Det
sjove var, at de voksne mænd havde
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deres egen leg. De spillede »Klink«
morede sig med råben og drillen hinan
den, så det kunne høres langt væk. Mai
kan jo ikke så godt ligge i græsset o^
spille kort. Kortspil var den normalt
»leg«, når de mødtes på hjemmebane.
Af Store klasses udflugter husker je^
tre: til Viborg med restaurant Borgvok
ved Nørresø og domkirken med helt
bibelhistorien malet på væggene, ti
Silkeborg med sejltur til Himmelbjerge
og til Hobro med sejltur til »roserne;
by«, Mariager. Særligt den sidste ville
jeg gerne prøve igen.
Hvert fjerde år var der firedages tur ti
København. Jeg skulle have været i ho
vedstaden i sommeren 1940, selv om je^
var gået ud af skolen om foråret. Da vai
der jo imidlertid blevet verdenskrig, o^
tyskerne havde besat Danmark, så det åi
blev provinsbørns skolerejser til Køben
havn aflyst.
Det er Hitlers skyld, at jeg blev 20 år
før jeg kom til kongens by og var
Tivoli.
Ung og moderne
Lærer Andersen var en moderne lærer
skrev jeg. Han gik tit i plusfours, plud
derbukser, sagde folk, der ikke syntes, a
det passede sig for en lærer. Han ville
meget gerne af med skifertavler og grif
ler og have skrive- og regnehefter til os
stedet for. Farbror Mads, der var ungkar
og altså ikke selv havde børn i skolen
mente, at det var pjat og vild luksus
men vi kom af med tavlerne sådan lid
efter lidt. Jeg tror, vi alle kunne bogsta
verne, før vi begyndte i skolen, men An
dersen ville have os til at sige dem kur

som de lyde, de jo er. Sig b uden selvly
den e, c og d o.s.v. hele alfabetet på
samme måde. Det lyder underligt; far
bror var forarget. Jeg vil spørge en lærer,
hvordan det siden hen er gået med at
bruge lydmetoden. Andersen holdt på, at
den gør det nemmere at komme i gang
med læsekunsten.
Hver dag begyndte med morgensang:
En salme eller noget i bogen med bibel
historiske sange og fadervor. Sådan var
det vist i næsten alle skoler dengang, og
jeg er sikker på, at hos os befandt både
elever og lærer sig godt ved det. Med sin
gode sangstemme blev vor lærer senere
kantor (kirkesanger) ved den store Skive
kirke, og det tror jeg da også, han kunne
lide. Jeg ved, at vældig mange syntes, at
han var den rigtige mand til den bestil
ling. Men selv om man har det fint med
kristendom og kirke, kan man godt være
modstander af præsteligt tilsyn med
skolen, som folkeskoleloven dengang
havde en bestemmelse om. Sogne
præsten var »født«, ikke valgt, medlem
af skolekommissionen. Andersen var af
gjort modstander. Ved eksamen, som
ikke var en rigtig eksamen, mødte pastor
Bendix sammen med de valgte medlem
mer af kommissionen og inspicerede un
dervisningen. Vor lærer havde ikke no
get imod den årlige »eksamen« med
voksne (forældre) til at høre på, men at
de absolut skulle have præsten i spidsen,
fandt han udemokratisk, gammeldags og
meningsløst. Bedst som vi engang havde
bibelhistorie, blandede præsten sig i det
og spurgte ud i flokken, om vi kunne
stave ordet discipel. Da kom det fra An
dersen med en stemme, vi slet ikke var

vant til: »Er det Dem, der underviser,
pastor Bendix, eller er det mig?« Der
blev meget, meget stille, og jeg ved ikke,
hvordan vi var kommet videre, hvis ikke
menigt medlem af kommissionen, An
ders Peter Østergaard, havde sagt: »De
ka væe, vi ska la de hæe vent te æ
dansktiem.«

Disciplin
Kunne vor lærer styre os, sine disciple?
Ja, det var ikke noget problem, men det
skete da engang imellem, at noget gjorde
ham vred. Min sidekammerat i alle 7 år,
Alf, og jeg sad bagerst i skolestuen og
tillod os en dag en lille, venskabelig
boksekamp. Den holdt brat op, da vi
med ét opdagede, at Andersen ikke læn
gere var optaget af at lære de yngre i
klassen et eller andet, men stod og stir
rede stift ned på os. Hans ansigt udtrykte
en blanding af forundring og sorg. At
han også var vred, så vi af, at han var
rød i kinderne. Han sagde ikke noget,
men Alf og jeg havde haft vor eneste og
sidste boksekamp med lærer Andersen
som tilskuer. En anden gang slap Alf,
jeg og en tredje dreng, der hed Hans Jør
gen, ikke så billigt. Sneboldkamp på
legepladsen var fuldt lovlig, så længe det
var frostvejr og sneen blødt pulver. Men
når vejret så slog om til tø, var der ikke
bløde bolde at kaste med, men våde,
hårde kugler, og det var strengt forbudt.
Forbudet blev overtrådt én gang - og
indskærpet, en gang til - og indskærpet.
Tredje gang fik vi tre hver en på siden af
hovedet af lærer Andersens brede, flade
højre. Vi var de ældste drenge og der
med særligt ansvarlige for lov og orden.
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Nu om dage har man noget, der hed
der at prøve grænser af. Udtrykket
kendtes ikke i min skoletid, men selvføl
gelig blev der også dengang gået til stre
gen - og over den. Skolen rådede over
en håndbold. Vi trænede jo til idræts
stævnet på Knud Strand. En gang imel
lem kunne vi godt låne den med ud i
frikvartererne. Den havde sin plads oven
på det højeste skab, hvor ingen af os
børn kunne nå den. Det store spørgsmål
kunne så være, om lærer Andersen ville
have bolden ud på legepladsen, det
afhang af vejret, og altså tage den ned til
os. Vi står spændte omkring skabet, så
siger en af de ældste drenge, lad os kalde
ham Jens, lidt forsigtigt, men alligevel
højt nok til, at alle hører det: »Nu tager
Ej lif den vist.« Da fik fyren meget ty
deligt at vide, at han var gået over stre
gen. Han skulle ligesom alle andre
nævne sin lærer ved efternavn! Det
havde han rigtig godt af, syntes jeg - af
en privat grund!
Der var en pige i klassen, som jeg
vældig godt kunne lide, nøjagtigt et år
yngre end mig. At vi havde fødselsdag
samme dato, talte med som noget af det
fine ved hende. Men ak, hun så hellere
til den side, hvor store Jens var. Ved et
fødselsdagsgilde, hvor hele klassen var
med, blev det slemt. De to gik hele tiden
og snakkede med hinanden, som om jeg
og alle de andre slet ikke var til. For mig
ødelagde det gildet.
En mindeværdig afstraffelse fik vor
lærer udført ved stedfortræder. En dreng,
ham kan vi kalde Henrik, var en værre
luskepeter, altid ude på at ødelægge le
gen for andre, en sand plage for alle, der
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ikke ville være på hans parti - og for
lærer Andersen. En dag i det store fri
kvarter havde Harald, der altid har været
den mest handlekraftige af os brødre,
fået sig anbragt oven på Henrik, der lå
på ryggen. Harald brugte da vist ikke
knytnæver, han er ikke brutal, men der
kan jo også udrettes en del med flad
hånd, når der rammes præcist. Andersen
havde spist frokost inde hos sin kone,
frikvarteret var ved at være forbi, og han
stod ved døren til skolestuen, hvor han
fornemmede, at der forgik noget usæd
vanligt derinde. Han nøjedes med at
åbne døren på klem og blev klar over,
hvad det var. Så lukkede han igen og
ventede, indtil han syntes, at nu måtte
Harald være færdig med sit nyttige ar
bejde. Dette sidste må vor lærer have
fortalt Harald, efter at både han, Henrik
og alle vi andre for længst var ude af
skolen.

Få skolefag,
men differentieret undervisning
Historien om min skoletid har mest
handlet om min lærer, og det er vel ikke
så sært, da han var den eneste af slagsen,
jeg havde i de 7 år. Hans kone, Nanna
Andersen, havde pigerne til syning i en
stue i lærerboligen, så de har også min
der om en lærerinde. Det var vistnok
efter skoletid; i hvert fald husker jeg
ikke noget om, at vi drenge lavede noget
andet imens, sløjd f. eks. Jeg kan ikke
forestille mig Andersen stå ved en
høvlebænk og bruge sin hænder lige så
godt som ved violinspillet. Men hvad
ved jeg om det? I Lund skole blev han
og vi ikke prøvet i faget sløjd. Vi havde

heller ikke hverken engelsk eller tysk,
og vi regnede ikke med bogstaver
(matematik). De fag blev dengang slet
ikke dyrket i skoler som den i Lund.
Men alle de fag, vi havde, blev passet
godt. Med 3 og 4 årgange sammen har
det krævet, hvad skolefolk nu taler så
meget om: differentieret undervisning.
Min lillebror, Knud, kom tidligt i skole
for at kunne følges med Harald det
første år. Det gav ham 8 år i Lund skole,
hvad han slet ikke havde behøvet for
lærdommens skyld. Alt med bøger og
den slags gik som en leg for ham. Jeg
spurgte ham for nylig, om han ikke ke
dede sig. »Nej«, svarede han, »for Lærer
Andersen kunne det med differentieret
undervisning. Han havde altid opgaver
nok til mig og Mette (et andet skolelys i
samme årgang). Vi læste f. eks. artikler
og små bøger om de forskelligste emner
og skrev lange stile om, hvad vi fik ud af
det«. Sådanne opgaver havde jeg også i
sidste skoleår. Én handlede om nord
manden Frithjof Nansen, først læsning,
så stilskrivning. Valget af emne var læ
rerens, og det var ikke tilfældigt. Frithjof
Nansen, også kendt som polarforsker,
var i tiden efter Første Verdenskrig i
Folkeforbundets tjeneste som leder af
humanitære hjælpeaktioner (hungersnød
i Rusland) og som fredsmægler mellem
Grækenland og Tyrkiet. I 1923 fik han
Nobels fredspris. I danmarkshistorien
havde vi da været omme ad Niels Ebbe
sen, Niels Juul og general Rye. Lærer
Andersen havde vel respekt for disse
mænds mod i krig, men efter det, jeg har
fortalt ovenfor, kan du nok regne ud, at
sådan en som Nansen i fredens tjeneste

var en større helt i hans øjne. Og så stak
han os »Chr. Hansens regnebog«, husker
Knud. Den havde jeg også lige fat i, men
heller ikke mere. Knud nåede igennem
beregningen af alle mulige flader og rum
og en hel del mere, som hjalp ham ud
mærket, da han siden kom videre med
matematikken. Da han for mange år
siden var en tur i Holland, sagde han
bagefter, at han ikke havde haft brug for
turistbrochurer. »Jeg kendte det jo godt
fra lærer Andersens geografiundervis
ning: Det flade land, floderne, kanalerne,
digerne, vindmøllerne, de gamle by
kvarterer med husgavlene til gaden.«
Alting får en ende. Det fik min sko
letid også, og det får denne historie om
den nu. Til lykke med dine 14 år den 17.
og hav en god fødselsdag. Det er godt
nok, at din skoletid ikke slutter med sy
vende. Skolegang er ikke det værste,
man har.
Kærlig hilsen
Morfar
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Bogbinderiet i Vestergade,
som vi oplevede det
Af Jacob og Knud Hendriksen.

Forhistorien
Den 18. januar 1888 annoncerede vores
farfar, Christian Hendriksen, at han
åbnede et bogbinderi i Søndergade »mel
lem Apoteket og Farver Nielsens Ejen
dom«. Han anbefalede sig med »smukt
og solidt Arbejde af alt til Faget hen
hørende; Indbindinger af alle Slags
Bøger saavel i almindelig Vælskbind
som i elegante franske og componerede.
Udmærket stærke og godt oplukkende
Protokoller og Regnskabsbøger i alle
Størrelser og Linieringer, paginerede
med Maskine. Alt til meget billige Priser.
Reel Betjening, smukt og godt Arbejde
skal stedse være mit Formaal.«
Han var da 24 år gammel, udlært i Vi
borg med svendeprøve 1883, og han
vendte nu tilbage til sin barndoms by og
til den gade, hvor han var vokset op som
ældste søn af slagtermester Christian
Hendriksen og Marie Hendriksen.
Han blev gift med Emilie Tetzschner.
Emilie var datter af en tysk tilflytter,
Georg Christian Tetzschner, der i sine
unge år havde forladt Sachsen-Meinin
gen for at gå i tjeneste som trompeter
ved 6. dragonregiment. Efter krigen i
1864 kom han med sin store familie med
dragonerne til Århus, hvor han blev
dansk statsborger. Efter sin pensionering
flyttede han med sin familie til Skive,
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hvor han blev musiklærer. Christian og
Emilie fik tre børn, Helga, Holger og
Christian.
1. maj 1889 annoncerede Christian
Hendriksen, at virksomheden som »Pa
pirhandel og Bogbinderi« flyttede til
»Jacob Busks Ejendom i Vestergade ved
Siden af Skomager C. Brøndum.« Det
var Vestergade 14.
I 1899 blev der flyttedag igen, denne
gang til Vestergade 16 som »Chr. Hend
riksen Bogbinderi og Protokolværk
sted,« der kunne levere »Regnskabs
bøger og Protokoller i alle Størrelser.
Solide Kontrabøger med Firma. Billigst
her på Pladsen.«
Dengang kendte man ikke til de mo
derne bogføringssystemer, men alt regn
skabsvæsen var baseret på håndskrevne
posteringer, hvad enten det drejede sig
om store firmaprotokoller eller de små
kontrabøger, som den lokale købmand
udstyrede sine kunder med.
Christian Hendriksen demonstrerede
tidligt, at han ikke var bange for at tage
et initiativ. En af hans første opgaver
som nyetableret bogbindermester kom
fra manufakturhandler Buemann, der
dog ikke ønskede at få bøger indbundet,
men derimod et parti hatteæsker, der
skulle laves af tykt pap. Christian Hend
riksen accepterede ordren, men da det

Sønderbyens Tværgade. Radering afJ. Borchert efter maleri af Mølgaard-Andersen. Udgivet i
1926 af Brdr. Hendriksen i 75 eksemplarer på håndgjort papir. Chr. Hendriksens barndoms
hjem ses i baggrunden.

var besværligt at tilskære det tykke pap i
hånden, indkøbte han en maskine, en
papsaks.
Der er kun bevaret få oplysninger om
bogbinderiets drift under Christian
Hendriksen, men vi ved, at han uddanne
de i alt 9 svende på værkstedet. Deri
blandt hans broder Johan og hans egne
sønner, Holger, født 1893, svendeprøve
1912, og Christian, født 1895, svende
prøve 1914. De blev begge ansat i fade
rens firma, men var begge i perioder ind
kaldt til sikringsstyrken under 1. ver
denskrig, hvilket kunne give problemer
for firmaet.
I juli 1916 var det Christians tur, og i et
brev til ham fortæller faderen nyt der

hjemmefra: »...Vi har det alle godt,
hvorledes går det dig i denne Varme, den
er jo velkommen til Jorden, men den tyk
ke Uniform er vel umulig i disse dage. Vi
taler tidt om, hvor du må svede. På
Værkstedet er der jo ikke så slemt, vi
skal nu til at sætte Kraft ind paa Arbej
det til Sanatoriet. Holger har et stort
Parti Protokoller i Arbejde til Butikken,
vi skal have noget færdig til Lager......
Forhaabentlig slaar snart den sidste
Time for den frygtelige Krig, og vi vil ar
bejde sammen paa vor Forretnings
Fremgang. «
Samarbejdet mellem de to sønner og de
res far varede til 1922, da gamle Christi
an Hendriksen døde. Han, der havde
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Bogbindermester Chr. Hendriksen (18631922)

været medlem af byrådet for de radikale,
blev efter sin død skildret som en besin
dig mand, hos hvem mange havde søgt
og fundet et godt råd.
De to brødre førte nu som kompagno
ner firmaet videre under det gamle fir
manavn Chr. Hendriksen, men virksom
heden blev udvidet. Da Salling Spillemænd blev oprettet, kom de to brødre til
at spille med, og de opdagede da, at det
var svært at købe violinstrenge i byen.
Det gav stødet til, at de etablerede en
musikhandel. Det betød et nyt firmanavn
Brdr. Hendriksen. Bogbinderi Papir- og
Musikhandel. I 1947 havde det helt for
trængt det gamle navn.
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Det husker vi
Industri- og datasamfundets børn har
store muligheder og mange hjælpemid
ler, men vor generation havde noget, de
ikke kan få. Vi havde rig lejlighed til
med egne øjne at se, at et håndværk var:
Håndens Værk.
Vestergades børn kunne i deres bamdomsgade i første parket se snedkerens,
bødkerens og smedens håndværk. Vi
havde fra vores tidligste barndom vores
gang på vore fædres bogbinderiværksted
og kunne se, hvad der kunne udrettes
med hænderne. Vi vidste ikke, at bog
binderikunsten havde sit udspring i det
gamle Rom, men vi forstod tidligt ar
bejdsgangen, fra ark til bog.
Først blev arkene falset (foldet) ved
hjælp af et falseben. Derefter blev de
samlet i den rigtige rækkefølge. Så blev
der omlagt forsatspapir, der skulle danne
overgang mellem ark og bind. Så blev
bogen anbragt i hefteladen for at blive
heftet. Heftetrådene blev slynget om hef
tebindene, der var snore, der i hefteladen
gik på tværs af bogens ryg. Efter heftningen blev bogryggen sat i spænd og
overpenslet med en sej lim, bogens kan
ter blev skåret rene, og nu kunne ryggen
bankes rund med en hammer. Så blev
bogens sider af pap og ryggen sat på, og
nu kom så det, der gjorde det hele
smukt: Beklædning med skind på ryg og
hjørner og påklæbning af marmoreret
papir på bindets sider. Så var tiden inde
til, at bogens titel kunne sættes med guld
på ryggen. Tilbage var så kun afleverin
gen af bogen til kunden.
Værkstedet havde to vinduer ud mod
Hotel Skandinaviens gård. I den modsat-

Vestergade omkring 1900. Chr. Hendriksens butik er ved den hvide markise umiddelbart under
Bagerkringlen. Til venstre herfor ses rebslager Skivesens butik og bager Kjærs udsalg.

te langside var der en dør ud til butikken
samt en kæmpestor kakkelovn, som
skulle fyres op hver morgen.
Værkstedet var ret lille og havde end
nu i vor barndom gasarmaturer til belys
ning. De blev dog ikke anvendt, men der
var stadigvæk gastryk på dem, og det var
sjovt at tænde dem og se gassen brænde
med en klar, gul flamme.
Selvom bogbinderiet var et håndværk,
krævede det naturligvis som ethvert
håndværk værktøjer, og nogle af dem
var så store, at de skønt de var håndbe
tjente, godt kunne kaldes maskiner. De
krævede plads, og der var derfor fyldt
godt op på værkstedet.
Den største var skæremaskinen, der
beskar kanterne, når bogen var heftet.
Dernæst kom papsaksen tæt fulgt af den
store protokolpresse. Den mest spænd

ende var forgylderpressen, der var gas
opvarmet. Den var med sit håndhjul vel
egnet, når vi legede damptromle, men
dens virkelige opgave var at levere guld
tryk i store formater. Den kunne også
præge tekster på træ, hvilket der på et
tidspunkt var god brug for, da Skive
Trævarefabrik på Odgårdsvej under kri
gen begyndte at lave blæksugere og
tændstiksæskeholdere med firmanavne
på overpladen.
Det faldt undertiden i vores lod med
en trækvogn at hente eller tilbagelevere
træpladerne. Det var sjovest at hente, at
levere tilbage skete med en vis bæven,
da direktør Laursen personlig kontrolle
rede arbejdet, og han var ikke mild, hvis
han var utilfreds med trykningen, så
træet skulle slibes rent og trykkes om: »I
ødelægger al mi tæktræ!«

137

Holger Hendriksen (1893-1950).

Christian Hendriksen (1895-1955).

På værkstedsbordet, der var placeret
langs vinduerne, stod hefteladen og
trådhæftemaskinen, og man kunne sjæl
dent se bordpladen, da der overalt lå pa
pirark og bøger i forskellige stadier.
Det nødvendige lager af pap, skind og
bogbinderpapir blev opbevaret på hylder
langs en af væggene. Endvidere var der
et »fjernlager« af pap, først i et loft
værelse og senere i et skur i gården. Det
sidste sted blev af bogbinderjomfru In
ger Kjeldbjerg benævnt som Rotterdam
på grund af de mange rottelorte.
To familier skulle leve af det, firmaet
kunne præstere, men kilderne tier om
firmaets økonomi. Der er kun bevaret
nogle få udregninger til brug for selvan
givelsen. Af dem kan man forsigtigt
slutte, at de to brødre i 1940 hver havde
en indtægt fra bogbinderiet og musik
handelen på ca. 4.000 kr. I 1944 var den
steget til ca. 4.700 kr.
I den forbindelse må man dog huske,

at der dengang i handelslivet kunne her
ske en vis naturalieøkonomi, idet man
udvekslede tjenesteydelser. Således be
talte lærer Larsen i Estvad med en spand
lynghonning, og en leverance af reg
ningsblokke til Brugsforeningen kunne
afregnes i varer.
Den daglige rytme var rolig. De to
kompagnoner havde tid til en middags
lur og eventuelt en eftermiddagstur og
overskud til at lade deres sønner prøve at
binde bøger ind. Til gengæld blev der
stillet krav til vor medvirken, når der var
spidsbelastning. Det var vor mindste
kunst at perforere siderne i regnings
blokke eller at false ark med et falseben.
Jeg tror nok, vi tog det som en leg.
Butikkens hylder domineredes af kla
ver- og violinnoder i et stort udvalg. Al
ligevel måtte der flere gange i ugen be
stilles musikalier hjem fra musikforlage
ne i København, især fra Vilhelm Han
sen og Boesen. Udover noderne var der
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på hylderne forskellige papirvarer, pro
spektkort og fyldepenne. Der var et ret
stort udstillingsvindue, og der var en vis
højtidelig stemning, når der skulle »pyn
tes vindue.« Så måtte begge chefer flere
gange ud på gaden for at beskue resulta
tet.
Vi fik tidligt lært at ekspedere, hvad
enten det gjaldt violinstrenge eller klari
netblade, blyanter, kladdehefter eller
glansbilleder og film. Glansbillederne
kostede 10 øre pr. ark, men så mange
penge kunne de færreste børn undvære.
De købte for 2 eller 5 øre, og så måtte
det passende antal billeder afrives af ar
ket. Et par børn i Skive var dog heldige
re stillet. Ostegrosserer Børge Hansen
ville en dag købe 50 ark, »så døtrene
havde noget at bytte med«.

Noder kunne vi også klare. Meget po
pulære klaverstykker var »Nonnens
Bøn« og »Aftenklokkerne.«
Vi var også fortrolige med den musik
handlervittighed, der drejede sig om en
kunde, der bestilte noderne til »Sommer
vejr i Vojens og Kolding«, hvilket var
hans opfattelse af titlen »Somewhere a
voice is calling«.
Nogle ekspeditioner vovede vi dog
ikke. Det gjaldt f.eks. fyldepenne. Skulle
der sælges en Parker guldpen, måtte en
af cheferne tilkaldes. Derimod var der
ikke brug for dem, når det gjaldt så ba
nal en ting som salg af penne til skole
børnenes penneskafter. Hver skrivelærer
havde sin favorit, enten kongepen eller
elastikpen.
Der var i bogbinderiet en vis arbejds-

De to brødre på værkstedet.s I baggrunden Holger Hendriksen ved hefteladen. I forgrunden
anes Christian Hendriksen med nummer- maskinen. Udateret.
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Forgylderpressen var gasopvarmet og kunne
præge tekster på træ, læder og pap. Foto:
Poul Hansen, Skive.

deling. Titeltrykningen i guld var Holger
Hendriksens domæne, medens Christian
Hendriksen tog sig af selve indbindin
gen. Det øvrige, falsning, heftning og til
skæring var de fælles om.
Holger havde sin forgylderpult lige
ved døren, og det var en uheldig place
ring, da en heftigt åbnet dør skabte en
uro i luften, der let kunne flytte de yderst
tynde plader af bladguld. Han var en stil
le mand, men i den situation kunne han
godt give et brøl.
Først blev titlen sat med løse typer i
forgylderjernet, som derefter blev var
met op over en gasflamme. Bogen blev
sat i spænd med ryggen opad, hvorefter
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der blev penslet med æggehvidepulver,
hvor teksten skulle stå. Når jernet var til
pas varmt, hvilket kunne konstateres
med en spytvædet finger, blev der lagt
plader af bladguld på typerne, og med
det varme jern brændtes guldbogstaver
ne ind i bogryggen. Det overskydende
guld blev børstet af som smuld. Det kun
ne ikke bruges til forgyldning igen, men
det blev alligevel gemt, og begge kom
pagnoners fruer fik med tiden øreclips
lavet af dette guld.
Konfirmationerne forår og efterår var
en travl periode, da alle konfirmander
skulle have deres navn i guld på salme
bogen.
Et af Christian Hendriksens specialer
var de store regnskabsprotokoller, som
der blev solgt mange af. Bogbinderiet
havde dog ingen liniermaskine, så linie
ringen af de ønskede regnskabskolonner
skete i Viborg. Når protokollen var færdigindbundet, blev de renskårne kanter
farvet i et farvebad. Christian havde en
eminent evne til at komponere smukke
mønstre. Processen kaldtes marmore
ring, og der brugtes en opløsning af is
landsk mos, hvori der blev dryppet far
vet oksegalde, der flød rundt i opløsnin
gens overflade som farvepletter. Ved
hjælp af marmorerkammen kunne der
derefter dannes mønstre. Når bogens
snitflade blev dyppet ned i opløsningen,
overførtes farvemønsteret til snittet.
De to brødre var meget forskellige.
Holger Hendriksen var ret stille. Han in
teresserede sig for filosofi og var en
overbevist antroposof. Christian Hen
driksen var mere udadvendt. Han havde
i sin ungdom dyrket gymnastik, og vi

I stokpressen blev protokollerne sat i spænd,
når de havde fået pap på siderne. Foto: Poul
Hansen, Skive.

husker endnu hans feltråb ved glade fa
miliefrokoster: »Hurra! S.l.K.!«.
De havde begge en udpræget sans for
folks lidt komiske sider, og en fin evne
til i al venlighed at karikere. De havde
m stor faglig stolthed og kunne næsten
zïmt tage et færdigt bogbind i hånden og
kaste et vurderende blik på ryg og snit.
Fælles var de også om en umådelig
kærlighed til musikken, og de var begge
habile musikere, Holger på violin og

Christian på cello. Musikhandelen havde
nok en større plads i deres bevidsthed
end bogbinderiet. Grammofonen og ra
dioen opfattede de oprindelig som en
trussel: Folk ville holde op med at spille
selv! Men de erkendte snart, at det kom
til at gå modsat. Flere begyndte at spille,
og omsætningen i musikhandelen steg.
De fortrød, at de i sin tid sagde nej tak til
at få eneforhandling i byen af et bestemt
grammofonplademærke.
En stor del af den selskabelighed, de
to familier førte, stod i kammermusik
kens tegn, men udover musikken drejede
samtalerne sig ofte om litteratur.
Fælles var de også om glæden ved en
god cigar af mærket Monaco. En sådan
cigar var en mangelvare under krigen,
og stor var deres henrykkelse, da en
glemt æske Monaco-cigarer dukkede op
bag skorstensrøret.
Politisk havde begge brødre deres
ståsted i Det radikale Venstre. Der var
dog nuancer i deres holdninger. Christi
an var nok den mest renlivede radikaler
af de to. Da Det Kongelige Teater opfør
te »Elverhøj« i Krabbesholms have,
fulgte alle tilskuere skikken med at rejse
sig op under kongesangen, på nær to, der
demonstrativt blev siddende. De to var
skoleinspektør Kjems og Christian
Hendriksen.
Arbejdet i bogbinderiet faldt i nogle
hovedgrupper: Privatbind, biblioteks
bind og tryksager samt fremstilling af
protokoller. Bogbinderiet påtog sig også
opgaver, der ikke havde noget med
bøger at gøre. Således husker vi, at lot
terinumrene til ringriderfesten blev rullet
hos Brdr. Hendriksen. Dette arbejde blev
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Vestergade i 30'erne.
Nr. 16 er blevet mo
derniseret.

udført af Emilie Hendriksen. Ligeledes
blev præmieskjoldene til dyrskuet frem
stillet på værkstedet, idet der kunne
monteres en standseform på forgylder
maskinen.
Privatbindene var talmæssigt nok den
mindste post, men der blev der virkelig
kælet for tingene, og privatkunderne vid
ste som regel ganske nøje, hvordan de
ville have bogen, f.eks. om det skulle
være skind eller kunstlæder.
Indbinding af bøger til biblioteket var
derimod en stor post og var formentlig et
vigtigt økonomisk grundlag. Det blev
nødvendigt at ansætte både en svend og
en jomfru, da biblioteksarbejdet tog fart.
En af svendene hed Mouritsen. Senere
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kom Verner Vendelboe, hvis far var bog
bindersvend hos Wang og højt respekte
ret for sin faglige kunnen. Vendelboe og
Christian blev engang uenige om en be
stemt teknisk detalje ved indbindingen
af en protokol, og det blev nødvendigt al
tilkalde gamle Vendelboe, der efter et in
struktivt foredrag gav Christian Hendrik
sen ret.
Af bogbinderjomfruerne kan vi huske
flere; Bodil Mikkelsen, datter af vogn
mand Mikkelsen, der boede overfor for
retningen, Karen Jensen, Doris Sørenser
og Inger Kjeldbjerg, der på værkstedel
ofte fik besøg af sin opvartende kavaler
redaktionssekretær Priess, med hverr
hun senere blev gift.

Til personalet hørte også altid en by
dreng. Han havde til sin rådighed en
trækvogn og en budcykel. Den voldte
under krigen stort besvær, fordi dækkene
blev så dårlige, men Christian Hendrik
sen havde en formidabel evne til at få
Hartvig Christensen i Cykelkompagniet
til en gang imellem at slippe et par dæk!
Det daglige arbejde mellem dem alle
sammen gik stille og gnidningsløst, selv
om de to kompagnoner nok kunne blive
uenige om småting, men samtidig var de
enige om de store linier i bogbinderiets
drift.
Et årligt problem var selvangivelsen.
Christian Hendriksen var nok den, der
havde størst talsans og var god til i for
retningens interesse at finde fradrag i
indkomsten, hvorimod hans broder men
te, at man kunne gøre sig selv for ringe
og derfor hellere ville opgive for meget
end for lidt. De landede dog altid på et
for dem begge acceptabelt kompromis.
Ved en enkelt lejlighed havde de dog
ikke været realistiske. Da kom deres
gode ven, skatteinspektør Hansen, tilba
ge med selvangivelsen og bad dem lave
den om!
Særlige kunder var byens bogtrykkere,
herunder Skive Folkeblads bogtrykkeri
og Laurits Pedersens bogtrykkeri. Det
betød heftning af tryksager af enhver art.
Julen betød en særlig indbindingsopga
ve: Folkebladets juletillæg i tabloidfor
mat.
Når Folkebladets julenummer skulle
færdiggøres, var der en deadline, der
skulle overholdes. Det betød, at alle ledi
ge hænder kom i arbejde. En opgave be
stod i at hjælpe Holger ved den store be

skærekniv, der havde to vægtstænger.
Han lagde et passende bundt af aviserne
ind under kniven, og hjælperen satte
dem i spænd med den ene vægtstang.
Når Holger havde fået fingrene væk,
skulle der trækkes i den vægtstang, der
førte kniven, og det skarpe blad skar
aviskanterne rene. Der skulle undertiden
et kraftigt træk til, så man måtte hænge
sig over stangen. Den, der således førte
kniven, kunne nok være bange for at
komme til at skære Holgers fingre af.
Også i butikken havde juletiden sine
specialiteter, f.eks. et stort udvalg af ju
lepynt og julekort, hvoraf mange havde
et kristent præg med jesusbarnet. De kan
vist ikke fåes mere! En anden artikel var
tilsvarende krybbescener i karton, hvoraf
de dyreste havde en bagvæg af blå cel
lofan med gyldne stjerner. Et tændt lys
bag cellofanen gav en formidabel virk
ning.
Julen 1943 gav de to brødre deres søn
ner en stor tillidserklæring. En af deres
venner havde rund fødselsdag, og de
mente nok, at de kunne betro os at passe
butikken om eftermiddagen, selvom der
skulle være åbent til kl. 21.00. Vi klare
de vist opgaven fint, om end der var fly
vende travlt. Ved lukketid dukkede vore
fædre op, trætte efter en god dag, men til
vor stille forargelse havde de ikke rigtig
sans for at rose os.
Skive Markfrøkontor var en god kun
de, og deres prislister skulle falses. Det
var så stort et arbejde, at de to brødre be
sluttede at anskaffe en elektrisk drevet
falsemaskine. Vi kunne da med egne
øjne se, at maskiner kunne være gavnli
ge. I stedet for den langsomme falsning
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Ungskue - katalogerne afleveres fra bogbinderiet i midten af 30' erne.
På ladet fra venstre: Knud Hendriksen og bydrengen Heinrich.
På fortovet fra venstre: Vognmand Viggo Hansen, brødkusk Anders Pedersen, Inger Kjeldbjerg, Holger Hendriksen, bogbindersvend Mouritsen, Christian Hendriksen, Thomas Søren
sen og Peder.

ark for ark i hånden med et falseben,
kunne maskinen, når den først var ind
stillet, hurtigt false store mængder. Til
gengæld kom der en ny, meget lidt hånd
værksmæssig lyd på værkstedet: Den
monotone dunken af maskinens rem
træk.
Falsemaskinen skabte et pladsproblem
i det i forvejen ret lille værksted. En mu
lighed for forbedring kom, da rebslager
Skivesen sidst i fyrrerne lukkede sin
virksomhed. Hans butik ud mod Vester
gade blev nu lagt til værkstedet. Det be
tød, at Holger Hendriksen fik en mere
beskyttet plads til håndforgyldningen.
I begyndelsen af 50’erne byggede Ar
bejdernes Fællesbageri et nyt bageri i
gården og en ny butik. Bogbinderiet
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kunne da udvide endnu en gang ved al
lægge det gamle bageriudsalg med til
hørende kontor til værkstedet.
Ligesom vi i vor barndom fik et bredl
kendskab til bogbinderihåndværket, fik
vi også indblik i menneskers forskellig
hed gennem den personkreds, der havde
berøring med firmaet.
I butikken kom naturligvis musikel
skerne, både de professionelle og ama
tørerne. Musikdirektør Rusberg, der ikke
ville spille »det amerikanske hunde
æde,« musiker Anker Christiansen, by
ens spillelærerinder, lederen af »Salling
Spillemænd«, lærer Thygesen, der købte
partiturer og orkesterstemmer, sam
»Thomas Maler«, der boede længere
nede i gaden, og som foruden at væn

maler spillede fremragende klarinet i
Rusbergs orkester. Han så ofte lidt de
rangeret ud, men der er bevaret en kom
position af vor oldefar, Georg Tetzschner, der er afskrevet af Thomas Maler
med den smukkeste nodeskrift, man kan
tænke sig.
Dr. phil. Gudmund Schütte på Eskjær
kom regelmæssigt med indbindingsop
gaver. Han var en meget venlig og
stilfærdig mand med en vis snert af di
straktion. Han var således tilbøjelig til at
glemme sin hat, når han skulle gå. Un
dertiden havde han sin hustru med, som
åbenbart også var distrait, idet hun ofte
forvekslede en lille dør ud til udstillings
vinduet med udgangsdøren.
Også forfatterinden Johanne Buchardt
med de sørgmodige øjne kom med bøger
til indbinding. Med hende fik de to
brødre et særligt samarbejde, idet hendes
digt »Mindernes Danmark« med musik
af Laurids Lauridsen i 1945 blev udgivet
af Brdr. Hendriksen, Musikhandel, Skive.
Et særligt gys greb os begge, når byens
danselærerinde kom i butikken, for hun
undlod aldrig at gøre opmærksom på, at
nu var det på tide, at Jacob og Knud fik
lært at danse!
De fleste af byens lærere fandt vej til
butikken for at købe noder. Lærer Bjerregaard fik værkstedet dog et særligt
samarbejde med, da han udgav flere
bøger på eget forlag, bl.a. et par essays
om kaffe og tobak. De blev trykt på Ski
ve Folkeblad og indbundet hos Brdr.
Hendriksen.
En mindre gruppe kom uden egentligt
ærinde. Det var venner, der kom for at
snakke om stort og småt. Det var graver

Tybjerg, snedker Jensen (»MaghoniJensen«), prokurist Schröder fra Andreas
Andersens kontor i Vestergade, lærerne
Dyhrberg-Christensen, Aage Pedersen
og Carl Wiinberg samt »Litteraten« Otto
L. Sørensen og urmager Flarup, der altid
åbnede butiksdøren med et rask tag med
råbet »Det er mig!«.
Medens Tybjerg, »Maghoni-Jensen«,
Schröder, Flarup og Dyhrberg holdt
samtalen på det lokale plan med afstik
kere til verdenssituationen, foretrak de to
skønånder Pedersen og Wiinberg de lidt
mere beåndede temaer, gerne inspireret
af en øl eller to. Vi følte os generede af
at se lærere fra vor skole i fri dressur. Vi
hængte derfor et papskilt op i værkstedet
med teksten »Øldrikkeri Forbudt.« Til
vor ærgrelse blev skiltet slet ikke obser
veret.
Drillerier kunne forekomme. Engang
kom Schröder på besøg, netop da
præmieskjoldene til dyrskuet var ved at
være færdige. Ved den lejlighed måtte
han finde sig i at blive dekoreret med et
stort flot skjold med teksten »Præmie
tyr.«
De to brødre var gode radikale vælge
re og havde været stillere for Bertel Dahlgaard. Aage Pedersen var ligeledes ra
dikal, medens Wiinberg var socialdemo
krat. De forskellige gemytter kunne der
for få en god diskussion.
Et af samtaleemnerne i 1938 var Tysk
land og den truende krig, og det var en
stor lettelse, da Christian Hendriksen en
dag kom med Politiken, der med store
typer på forsiden forkyndte: »Freden
sikret. «
Både Aage Pedersen og Wiinberg lyt-
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Bogbinderiet i dag. Håndværket er blevet en industri. Foto: Poul Hansen, Skive.

tede, når der på værkstedet blev fortalt
familieminder, og begge skrev et par ar
tikler i Jul i Skive om slagter Hendriksen
og musiker Tetzschner. Skives lokalhi
storiker, Otto L. Sørensen, »Litteraten«,
havde også sin gang på værkstedet for at
samle stof.
Trods den beroligende overskrift i Po
litiken kom krigen jo alligevel og med
den et nyt begreb i forretningslivet,
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»Bukkevarer«. Det var varer, der var
knaphed på. og som derfor gemtes under
disken til de trofaste kunder. En speciel
bukkevare i butikken var smørrebrøds
papir. Det lykkedes engang at fremskaffe
et parti smørrebrødspapir, der lå i store
ark, som det var kommet fra fabrikken.
Vi blev alle sat i arbejde med at tilskære
papiret i den rigtige størrelse og tælle del
op i bundter med 100 stk. og lægge el

omslag omkring hvert bundt. Det blev
en vældig succes, og der blev hurtigt
udsolgt.
Den 10. juni 1950 ophørte samarbej
det mellem de to brødre, da Holger
Hendriksen pludselig døde. Jacob Hend
riksen var året før blevet færdigudlært
som bogbinder og trådte nu ind i firmaet
som sin fars kompagnon. Dette samar
bejde kom til at vare til den 20. marts
1955, da Christian Hendriksen pludselig
døde, og Jacob Hendriksen derefter førte
virksomheden videre alene.
Om Holger Hendriksen blev der efter
hans død bl.a. skrevet: »Holger Hendrik
sen var et sjældent nobelt og fornemt
tænkende menneske. Han interesserede
sig ikke for at deltage i det offentlige liv
- hverken politisk eller fagligt. Han pas
sede sit arbejde på bogbinderiet samvit
tighedsfuldt - kun afbrudt af flere små
ture daglig på kirkegården, hvis stilhed
og store naturskønhed han aldrig blev
træt af. Han var en meget dybt tænkende
og oplyst mand, som man altid kunne få
en berigende samtale med. Hans største
glæde udenfor arbejdstiden var dog mu
sikken. «
Også om Christian Hendriksen blev
der sagt smukke mindeord: »Christian
Hendriksen var en mand i særklasse.
Hans interesser lå i et kunstnerisk plan,
som prægede ham på alle områder.
Hans faglige og tekniske kunnen var
uangribelig, og hans dybe og inderlige
familiefølelse var et smukt træk i hans
personlighed. Blandt sine medmennesker
kunne han næppe finde nogen fjende, til
trods for at han ofte kunne udtrykke sine
meninger om dem på sin egen specielle

måde, fuld af lune og humor. Hans gode
kulturelle interesser spændte vidt, men
musikdyrkelsen var, som han selv udtryk
te det. dagligt brød for ham. «
Tiden der fulgte
De to brødre kom ikke til at opleve bog
binderiets forvandling til en bogbinderi
industri. Denne nødvendige forandring
blev gennemført af Jacob Hendriksen og
betød en ny kundekreds, nemlig forlage
ne, og indførelse af nye maskiner, bl.a.
garnheftemaskinen, der på en time kun
ne hefte ligeså mange ark, som en dygtig
bogbinderjomfru kunne klare på en dag.
Lokalerne i Vestergade blev hurtigt for
små, og virksomheden flyttede derfor i
1957 om på første etage af skofabrikken
bag Vestergade 14. Der blev firmaet i 5
år, hvorefter det blev flyttet til nybygge
de lokaler i Søndergade 13-15.
Musikhandelen forblev i Vestergade
16, men blev solgt fra i 1962.
I 1976 flyttede firmaet til et nyopført
fabrikskompleks på Ulve vej. En ny ge
neration sætter nu sit præg på firmaet,
nemlig Jacob Hendriksens søn, Christi
an. Han er således i bogbinderisammen 
hængen Christian den Tredie.
Kilder

Jacob Hendriksens privatarkiv
Knud Hendriksens privatarkiv
Skive Folkeblad
Skive Avis
FO-orientering
Bogbindertidende
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Mine 50 år som handelsmand
i Skive 1949-1999
1. del: I lære hos isenkræmmer Saustrup 1949-1953
Af Knud Jespersen, Skive
Fra jeg var en lille dreng har der altid
været noget med handel i mit liv, lige fra
dengang i 30’erne, hvor jeg samlede
gammelt jern og klude, som jeg solgte
hos produkthandler Frederik Laursen på
Reberbanen og så til den dag i dag, hvor
jeg som pensionist kan se tilbage på et
begivenhedsrigt handelsliv.
Men det ligger nok i slægten på min
fars side, for både min farfar og de fleste
af hans børn, deriblandt min egen far,
var håndværkere og handelsfolk. Min
farfar var udlært skrædder, men jeg me
ner at vide, at han var mere handelsmand
med køb og salg af gårde, opkøb af jord
som fx Skive Plantage, som han og hans
drenge gik og plantede til med gran
træer; men også med butikssalg som
pantelåner og skrædderbutik med salg af
færdigsyet herretøj. Forretningen lå i
Adelgade 14, hvor der i dag er installati
onsforretning. Han har haft mange jern i
ilden. Min far blev udlært som buntma
ger hos Peder Christensen i Adelgade,
og han begyndte selv forretning i 1933 i
Nørregade 10, og her var det nok også
mere handelen med hatte og pelsværk,
der interesserede ham end selve buntmageriet som håndværk.
Jeg har altid været glad for værktøj.
Hammer, knibtang, stemmejern og høvl
var noget min far havde i sit værktøjs
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skab fra ungdomsårene, og det fik jeg
lov til at låne. Så der var mange ting, jeg
som dreng kunne fremtrylle. Det blev
både til sværd og skjolde, men også til
drager og små sejlskibe. I det hele taget
var det med søm og skruer lige noget for
mig, og dengang jeg som dreng boede i
Frederiksgade 46, fik jeg lov til at bruge
lejlighedens viktualiekælder til værk
sted. Det er ikke sikkert, at ejendom
mens ejer, kørelærer Pedersen, var alt
for begejstret for den støj, der kom fra
kælderen. Men han var heldigvis selv
tømrer af uddannelse, så han har nok
haft forståelse for sagen. Forøvrigt hav
de han selv et stort snedkerværksted i
kælderen, men det var desværre altid af
låst, men engang imellem fik jeg da lov
til at kikke på alle herlighederne, han
havde samlet der. Min fars værktøjsskab
og en del af hans gamle værktøj har jeg i
dag i vores garage, og selvom skabet er
ormstukket, så vækker det dejlige min
der fra en tid for mange år siden.
Som dreng kom jeg meget i min onkel
Aages butik i Struer. Her havde han en
stor isenkræmmerforretning, som han
drev sammen med sine to sønner, mine
fætre, som jeg fik meget at gøre med se
nere i livet. Mine forældre besøgte ofte
familien i Struer; under krigen vel nok
hver fjortende dag, så jeg kender tog-

Frederiksgade 10 med isenkræmmer Saustrups gamle forretning.

strækningen fra Skive til Struer som min
egen bukselomme den dag i dag. Højde
punktet for et besøg var »en tur ned i bu
tikken«; min onkel og tante boede i en
lejlighed over butikken. Her var det
spændende at gå rundt og kikke. Han
havde stor handel med håndværkere og
fabrikker, så der var masser af værktøj
og beslag. Ja, han havde et helt bagloka
le fyldt med søm, skruer og bolte i alle
størrelser. Men også køkkenudstyr, glas
og porcelæn var rigt repræsenteret. Og
så havde han figurer fra Den Kgl. Porce
lænsfabrik og Bing & Grøndal, det var
dyre sager, som blev præsenteret i et af
låst glasskab. Men han havde også jagt
og fiskeriudstyr, så det var en meget al
sidig forretning, som jeg elskede at gå
rundt i; jeg kan endnu huske den helt
specielle duft, der var i hele butikken, det var skønt!

På et ret tidligt tidspunkt i mit drenge
liv blev jeg klar over, at jeg ville være
isenkræmmer. Det skulle i hvert fald
ikke være buntmager, som min far. Det
med nål og tråd var ikke lige min livret.
Året før jeg fik min realeksamen i 1949,
blev det ordnet sådan, at jeg kunne kom
me i lære hos isenkræmmer Saustrup
Christensen i Frederiksgade 10, Kosmoramabygningen, og det glædede jeg mig
rigtig meget til. Jeg kendte lidt til forret
ningen og dens indehaver på den måde,
at mine forældres gode venner, manu
fakturhandler Harry Knudsen, i Torvega
de, og kone Maggi, havde en søn, Carl
Vilhelm. Han blev kun kaldt Calle, og
han var kommet i lære hos Saustrup i
1945. Fra de mange sammenkomster de
to familier imellem, hvor Calle og jeg al
tid var med til bords, havde jeg fået
mange oplysninger om familien Sau-
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Isenkræmmer Carl Saustrup, fotograferet i
1932.

strup og butikken i det hele taget, og det
skærpede kun mit appetit på at komme i
lære der, ligesom Calle. I mellemskolen
havde jeg en anden god kammerat, Hugo
Poulsen; han gik ud af vores klasse i 3.
mellem og kom i lære hos Saustrup
også, så han havde været der i to år, da
jeg begyndte læretiden i 1949.
Den 1. maj startede jeg efter at have
10 års skolegang bag mig, så det var en
helt ny verden, der lukkede sig op. Sau
strups butik var helt ny og moderne, idet
den kun var ti år gammel. Men Saustrup
havde haft butik der i mange år forinden.
Jeg tror, at han var startet allerede sidst i
10’erne. Jeg har set et billede af Sau
strups isenkrambutik taget engang i ty
verne. Da lå forretningen på samme sted,
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men bygningen var kun een etage høj og
en meget gammel ejendom. Her lå også
kosmoramadirektør Emil Andersens
filmforevisningslokale. Til isenkramforretningen var der en trappe med gelæn
der op til butiksdøren, og der var kælder
under hele bygningen. Men i 1939 lod
Den Nye Borger- og Haandværkerforening den gamle bygning nedrive, og man
opførte en helt ny ejendom i flere etager.
Her fik Saustrup til huse i helt nye loka
ler med nyt inventar og moderne vindu
er. Et flot indgangsparti med en grøn
gummimåtte med ipræget isenkramlogo
var indbydende, og da trappen nu var
borte, kunne man gå lige ind i butikken
fra gaden. Der var to store udstillings
vinduer til gaden, men da Kosmorama
også var nybygget, blev der i den lange
passage ind til billetkontoret også plads
til et udstillingsvindue der. Disse tre vin
duer kom jeg til at stifte nærmere be
kendtskab med i de kommende år, og tak
for det, for jeg blev meget optaget af at
pynte vinduer.
Der havde været mange ansatte i Sau
strups forretning gennem tiderne, men
jeg husker af omtale især een, og det var
Truelsen, som var der i mange år. Senere
kom der en mand ved navn Mørk; han
var søn af den gamle murermester Mørk
i Frederiksgade oppe ved vandtårnet.
Han kom senere til isenkræmmer Ri
chard Andersen på Østertorv, og senere
endnu til grosserer Michael Nielsens en
gros isenkræmmerlager i Braarupgade.
Her hentede jeg mange varer til butikken
og kom på den måde til at kende ham.
Men som sagt var det mest Calle Knud
sen og Hugo Poulsen, jeg kendte, og

gennem dem havde jeg et vist forhånd
skendskab til den forretning, der i de
næste fire år skulle være min læreplads.
Her begyndte jeg som sagt i maj 1949,
og det var med en vis spænding. Calle
Knudsen var rejst samme år, da han hav
de udstået sin læretid, men Hugo Poul
sen havde stadig to år tilbage af sin lære
tid, så da vi ingen udlærte havde uden
chefen selv, så var Hugo førstemand og
den, der skulle oplære mig. Hugo var en
gudbenådet dygtig sælger, og ham lærte
jeg meget af. Til trods for, at han kun
havde været i forretningen i to år, da jeg
tiltrådte, så vidste han næsten alt, så det
var bare med at suge til sig.
Fra mine mange besøg i Struer kendte
jeg en hel del til værktøj, men skruer,
søm og beslag skulle der læres noget
om. I kælderen havde vi et stort lager
med mange rum, og her var hovedparten
af varerne opmagasineret. Fra butikslo
kalet var der en trappe ned til det første
lagerrum, hvorfra det mest solgte af
håndværkerudstyr hurtigt kunne bringes
op. Her var et stort udpakningsbord,
hvor vi også kunne sortere beslag, hæng
sler og dørlåse, som var tunge ting, der
blev pakket her og sendt til håndværker
ne ude på landet. Der var meget at lære,
men det kom hurtigt. Også fordi de fle
ste håndværkere var meget flinke ved vi
læredrenge, især de gamle mestre, som
morede sig med at bestille »en ol« bolte
eller »en tylvt« skruer. Vi lærte hurtigt,
at »en ol« var fire snese, altså 80 styk
ker, og »en tylvt« var den gamle beteg
nelse for et dusin, altså 12 stykker. Da vi
havde lært sådan noget, steg vi meget i
agtelse hos de gamle håndværkermestre.

I det hele taget var det med mål og vægt
noget, der var en stor del af oplæringen.
Dengang regnede man stadig med alen
sammen med metersystemet, men der
var også danske og engelske tommer. Et
dusin og en snes havde vi jo lært i sko
len, og det blev dengang brugt meget af
håndværkerne. Vi havde også udsalg fra
Justervæsenet, og det betød, at vi måtte
sælge lodder i forskellige størrelser lige
fra få gram og op til 50 kg. Men det be
tød også, at vi måtte indsende gamle lod
der til lovpligtig justering i København.
Det var et værre mas at knokle med de
mange kilo, men forretningen tjente vist
15% på handel og justering af disse ting,
og det var jo også værd at tage med.
I Saustrups butik var der også meget
andet end værktøj og beslag. Han havde
meget i køkkenudstyr, og selvom jeg
kom i lære bare fire år efter krigen, så
var der alligevel begyndt at komme gang
i produktionen herhjemme og i udlandet.
Så vi kunne sælge alt, hvad der kunne
skaffes af gryder, potter og pander. Kni
ve, gafler og skeer kunne også leveres,
selvom der var ventetid på de bedre va
rer fra fx Rådvad. Igennem alle krigsåre
ne havde folk kun kunnet få erstatnings
ting lavet af metallegeringer, og disse
ting var nu gået til og skulle udskiftes, så
der var stor handel med køkkenudstyr.
Sådan noget som emaljevarer fra Glud &
Marstrand var der stadig mangel på, især
de store komfurkedler til varmt vand,
som man brugte på landet. Folk var skre
vet op til sådan nogle i årevis. Børsteva
rer hentede vi selv på Skive Børstefa
brik, som lå i Østergade; her var jeg ofte
nede og hente gadekoste, skurebørster
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Frederiksgade 10 i 1939. Den nye Borger- og Håndværkerforening opførte i dette år en helt ny
ejendom, hvor isenkræmmer Saustrup kunne flytte ind i splinternye lokaler.

og opvaskebørster. Haveredskaber fik vi
direkte fra Zinck og Lysbro fabrikken i
Silkeborg, og det blev der solgt meget
af. Jagt- og fiskeriartikler fra Julius Gullmann i Korsør var også en vare i forret
ningen, men der blev ikke omsat ret me
get. Derimod kunne alt i jagtpatroner fra
Hærens Krudtværk i Frederiksværk sæl
ges i uanede mængder, - hvis blot vi
kunne få nok. De var stærkt rationerede i
de første år efter krigen. Men man kunne
købe sortkrudt, hagl og fænghætter, så
kunne jægerne selv genlade deres brugte
patronhylstre. Jagtgeværer og salonrifler
solgte vi også i begrænset antal. Jeg tror
ikke min chef havde rigtig forstand på
de dele.
I størstedelen af vort århundrede var
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byernes energikilde bygas, som i Skive
blev produceret på Gasværket, som lå i
skovbrynet ved havnen. Derfor var salg
af gasapparater og gasovne, især fra
Voss i Fredericia, en stor artikel. Og en
delig solgte vi barnevogne i mindre om
fang, men i begyndelsen af min læretid
havde vi altid et par stykker på lager; det
var »Odder-Vogne«, som vist også ken
des i dag. Men Saustrup stoppede dette
salg, inden jeg havde udstået min lære
tid, hvorfor ved jeg ikke, men de fyldte
nok for meget i butikken.
Og så var der også »nipset«, som en af
vore landbokunder kaldte det. Det var
keramik i alle afskygninger lige fra de
fineste vaser og fade fra »Søholm« på
Bornholm til »Ibsens Enke« figurer og

askebægre. Men der var også rædselsful
de ting imellem som kaminfigurer,
»Hunden og Drengen« og lignende i ma
let gips. Det var i grunden utroligt, hvad
der blev solgt af disse. Forannævnte
landbokunde kom i forretningen een
gang om året, han var ikke helt gennem
bagt, og han sagde altid »må jeg lige se
på nipset«. Det endte altid med, at han
gik med varer for flere hundrede kroner,
og det var altid det, vi helst ville have
solgt. Jeg aner ikke, hvad han brugte det
til, men Saustrup var godt tilpas efter
hans besøg. Med glasvarer gik det bedre,
fordi vi havde nogle store glasværker
herhjemme. Kastrup Glasværk var stor
leverandør af syltetøjsglas og henkog
ningsglas og fra Holmegaards Glasværk
i Holme Olstrup på Sjælland fik vi de fi
nere ting i glasservice og lignende. Hvad
der blev solgt af vinservicet »Ranke med
sort fod« var ikke småting. Porcelæn og
fajance spise- og kaffestel var ved at
komme frem, og det blev der også solgt
meget af. Men de rigtig fine ting fra Den
Kgl. Porcelænsfabrik og Bing & Grøn
dal kunne Saustrup ikke rigtig få. Jeg
ved ikke hvorfor, da jeg havde set mas
ser af den slags ting hos min onkel i
Struer. Dog lykkedes det Saustrup at
købe noget fra disse fabrikker engang
imellem, og det var store dage, når der
kom et par tunge kasser fra »Den Kgl.«
Netop disse tunge trækasser var en
stor del af min læretid. Kasserne kom på
lastbiler om i Håndværkerforeningens
gård, hvor vi havde en slidske ned til vo
res lager. Den er der endnu, og jeg kan
stadig se de store ridser i væggen, der
fremkom, når vi var et par unge fyre, der

skulle bakse disse tunge kasser ned på
lageret, hvor vi transporterede dem vide
re på en sækkevogn. Fx var kasserne
med porcelæn fra »Den Kgl.« eller deres
fajancefabrik »Aluminia« særligt tunge,
men det skyldtes disse fabrikkers pakke
måde. Alt var pakket ned i træuld, som
efter endt pakning blev vandet, sådan at
træulden udvidede sig. Hermed lå fajan
ce og porcelæn så fast pakket, at der så
at sige aldrig var noget gået i stykker. På
samme måde fik vi beslag hjem fra Pe
der Nielsens Beslagfabrik i Nibe og fra
Pedershaab Maskinfabrik i Brønderslev.
Det var strengt arbejde, men det hørte
med til faget.
Tid efter anden havde vi fået samlet så
mange trækasser sammen, at disse skulle
returneres til de respektive firmaer.
Sådanne kasser kostede mange penge,
og de var faktureret til Saustrup, som
først fik sine penge refunderet, når kas
serne var hjemme på fabrikkerne igen.
Disse kasser skulle altså returneres, og
det foregik på den måde, at vi lånte en
stor trækvogn fra møbelhandler Thomas
Christensen længere ned i Frederiksga
de. På en sådan vogn kunne vi have en
femten til tyve trækasser, som så blev
bundet fast med reb, og så var vi to
mand af sted ned af Frederiksgade og
Østergade, hvor især den sidste var stejl,
og så ud til godsbanegården, som den
gang lå langt ude ad Viborgvej; det var
jo før banegårdsflytningen. Godt vi var
to mand af sted med disse læs, for som
metider væltede nogle af kasserne af, og
så skulle vi omfordele dem. Når vi så
kom ud på godsbanen, skulle vi have
vore papirer stemplet som »tom retur«
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gods. Herefter hjem til butikken igen,
dog inden med et besøg hos bageren ef
ter en halv stang wienerbrød. Sådan en
operation kunne godt vare en hel formid
dag, og vi var godt trætte bagefter.
Med hensyn til varesortimentet i min
læretid er der to ting, som jeg særligt
kan huske. Det var plastikvarernes frem
komst og så Marshall-hjælpen.
Plast var noget helt nyt, og det var en
opfindelse fra krigens tid i Amerika. I
begyndelsen af min læretid begyndte de
første varer at dukke op; det var mest
redskaber til køkkenbrug. Skåle og fade,
grydeskeer og vandspande, natpotter og
gardinringe, ja der var næsten ikke den
ting, der ikke kunne laves i plastik. Og
kunderne købte det i massevis, for det
var billigt.
Den anden ting var Marshall-hjælpen
fra USA. Det var en gave til Europa, for
at landene kunne komme i gang igen.
Hjælpen kom også til Danmark, og
isenkræmmerne over hele landet be
gyndte nu at få værktøj af bedste kvali
tet, fx crome-vanadium varer, som var et
særligt hårdt hærdet stål, som brugtes til
rørtænger og skruetrækkere, og a propos
det sidste, så fik vi en helt ny opfindelse
fra USA, og det var den automatiske
skruetrækker, som håndværkerne stod i
kø for at erhverve sig. Men sådanne ting
var også rationerede, endnu.
Det var ellers ikke sådan, at man ikke
havde godt værktøj til salg, men der var
bare ikke nok. I Sverige lavede man i
Eskildstuna meget værktøj af høj kvali
tet, Bacho skruenøgler og lignende.
Tysklands fabrikker var ved at komme
på fode igen, og Saustrup fortalte, at han
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havde solgt meget fint værktøj fra Solin
gen før krigen, men dette var ikke til at
få fat i omkring 50’erne. Til gengæld
kunne vi få en del engelsk værktøj fra fx
Sheffield, men kvaliteten kunne ikke
måle sig med amerikanske og svenske
produkter.
Til slut vil jeg fortælle om en vare
gruppe, som tog meget af vores tid; og
det var nøgleservice. På lageret i kælde
ren havde vi en fræsemaskine, hvor vi
kunne lave bl.a. Rukonøgler. Af stan
dardnøgler var de mest almindelige Danzigernøgler, som brugtes til næsten alle
indvendige døre. Disse låse kunne let
dirkes op, og derfor brugte man mere og
mere låse med cylindre eller med tilhol
dere til udvendige døre. Og her var no
get at lære, ja vi blev faktisk helt eksper
ter i at kunne omlægge disse låse i syste
mer og i det hele taget rette dem til efter
kundens ønske. Det var sjovt og spæn
dende arbejde. Sommetider måtte vi ud
til kunderne med et nøglebundt, når en
nøgle var bortkommet. Men når en yder
dør med dirkefri lås, enten cylinder eller
tilholderlås, var gået i baglås og nøgler
ne var bortkommet, så måtte vi give op.
Så var der kun een udvej, og det var
Kleinsmed Neumann lidt længere oppe i
gaden. Han kunne åbne alle låse, men
han havde i sine unge dage også været
ansat på »Panzerbox« fabrikken i Berlin
og havde ikke bestilt andet end at rejse
rundt i Europa og åbne bokse i banker
og på fabrikker, når disse havde proble
mer i låsesystemet. Samme Neumann
kom meget i forretningen, og vi lærte
meget af ham. Men det var sjovt at ar
bejde med nøgler og låse, og i min lære

tid blev det til flere tusinde Rukonøgler,
som jeg fræsede ud på maskinen nede på
lageret.
Da jeg kom i lære, var arbejdstiden på
48 timer ugentlig. Det tænkte man
såmænd ikke særligt meget over, sådan
var det jo. Vi mødte kl. 8.00 om morge
nen, havde een times middagspause,
hvor man tog hjem, og så arbejde videre
til 17.30. Om fredagen arbejdede vi til
kl. 20.00 og om lørdagen til 13.30. De
første fire dage i ugen gik vi på handels
skole fra kl. 18.20 til kl.20.00, så det var
nogle lange dage. Vi lærte meget på han
delsskolen, meget som jeg senere i livet
har haft stor glæde af. Men også i læreti
den var kundskaberne fra Handelsskolen
til gavn, for selvom Saustrup selv førte
sine regnskaber, så blev det dog overladt

til mig at skrive regninger til kunderne,
og det var nu ikke så let en sag, fordi
Chefen havde en håndskrift, som var
ulæselig. Men efterhånden lærte man
den jo at kende, og så gik det bedre. Alt
foregik naturligvis med håndskrift, skri
vemaskiner og regnemaskiner fandtes
ikke hos os, så også alle sammentællin
ger var som hovedregning.
Lønnen var ikke stor som lærling.
Startlønnen lå på 78 kroner, og det var
ikke meget. Men når jeg senere har
prøvet at omsætte beløbet til nutidskro
ner, så har jeg anvendt regnestykket med
frimærker og porto. I 1949 var brevpor
toen på 25 øre, så udgifterne stod jo i
forhold til indtjeningen, men 78 kroner
var nu ikke meget, så det var godt jeg
boede gratis hjemme hos mine forældre.

Bodil og Jens Saustrup, fotograferet i midten af 1970’erne.
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Senere blev lærlingelønnen hævet, og
jeg fik i det sidste læreår omkring 250,kroner om måneden.
Jeg vil fortælle lidt om familien Sau
strup Christensen. Carl Saustrup var gift
med Bodil Wünsche, som var bagerdat
ter fra Vestergade her i Skive. De fik to
børn, Jens og Kirsten. Jens var i lære
som isenkræmmer udenbys, og jeg har
aldrig arbejdet sammen med ham, for
han kom først hjem til sin fars forret
ning, efter at jeg var begyndt andet steds
efter at have udstået min læretid. Tiltale
formen i forretningen var dengang natur
ligvis »De« og »Herr«, og vi omtalte al
tid chefen i 3. person, altså »vil Chefen
ikke lige prøve at se her..«! Det faldt os
ganske let at tale på denne måde.
Carl Saustrup, min chef, var en flink
mand med stor viden om sit fag, og han
var en god læremester. Alle mennesker
har sine særheder, og det havde han na
turligvis også. Hans stemme var sjov, og
især Calle Knudsen kunne efterligne den
så korrekt, at vi lå flade af grin. Og så
kunne Saustrup ikke sige halv-tresøre;
det blev til halvtees øre, et halvthundrede ører, eller allerbedst 1/2 krone! Så
hans kælenavn i byen var: Halvtees-øre!
Fru Bodil Saustrup var en flink dame,
men ramsaltet og bestemt. Her blev der
ikke givet ved dørene. Hun bestemte, når
forretningsgulvet skulle have olie og når
vinduerne skulle pudses. Det første var
ikke så slemt; man hældte noget special
olie ud over linoniumgulvet, smed en
masse savsmuld på, og så kørte man det
hele rundt, til olien var trængt ned i gul
vet. Det var et træls arbejde, som blev
gjort ca. een gang om måneden. Men
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mere træls var det at pudse vinduer. Ud
stillingerne var nemlig lukket bagtil inde
i forretningen, og det var med trævægge
med glas foroven. Disse glasruder havde
en tendens til at blive utroligt fedtede, så
de skulle pudses ustandselig, og dengang
havde vi kun almindelig husholdnings
sprit til arbejdet, så det var ikke til at
gøre ordentligt. Een eneste gang er jeg
blevet rigtig sur på Fru Saustrup, og det
var en fredag aften lige ved lukketid.
Der havde intet været at lave i butikken
hele dagen, og vi havde haft god tid til
alt andet. Men lidt i otte kommer Fruen
ind i butikken og siger, at nu skal vi
have pudset vinduerne. Vi var et par
lærlinge, og vi sagde nej og argumente
rede for, at det kunne vi have klaret om
dagen. Fruen blev også sur og forlod bu
tikken, men vi hørte aldrig mere til den
sag, og hun lod os aldrig høre for det si
den heller.
Deres datter Kirsten var kun en stor
skolepige, da jeg var i lære, og hun kom
kun engang imellem og snakkede med
sin far eller os drenge. Jens Saustrup
derimod kom jeg til at lære nærmere at
kende senere hen i livet. Han kom hjem
til forretningen i 1953, da jeg var holdt
op. Her blev han til sin altfor tidlige død,
men han nåede ved sin dygtighed at
fremdrive forretningen til en noget større
butik, end den var, da jeg var i lære. I
mine unge år, efter at jeg var blevet gift,
havde jeg faktisk en del med ham at
gøre. Men så blev han også gift, og så
gled bekendtskabet lidt efter lidt ud. Vi
kom dog i hinandens forretninger, for
jeg handlede selvfølgelig i min gamle
læreplads, når der var noget, der skulle

Et af butiksvinduerne hos Saustrup, dekoreret med »pynteting« til jul. Til venstre ses en af de
søjler, der altid var i vejen Det er ikke mig, der har dekoreret vinduet, for fotografiet stammer
fra I960'erne.

bruges her og nu. Ellers handlede vi i
Struer hos Onkel Aage, for her fik vi
20% rabat!
Til allersidst vil jeg fortælle om det
bedste, der hændte mig i min læretid hos
isenkræmmer Saustrup. Jeg fik stor in
teresse for dekoration og vinduespyntning. Det havde Calle og Hugo haft før
mig, og vi pyntede altid vore vinduer
selv. I kælderen ude under Kosmorama
havde vi et par gode lokaler, som blev
brugt til dekorationsrum, og hvad der
ikke blev fremstillet her af blikfang, er
ikke værd at nævne. Mine forgængere
havde været dygtige dekoratører og jeg
mener også selv, at jeg havde flair for
disse ting. I Handelsskolen havde vi et

fag, der hed skilteskrivning, og her fik
jeg lært grundprincipperne med pensel
og vandfarve. Jeg var nu ikke helt så god
til det, som jeg kunne ønske mig, men
jeg lavede da prisskilte, der var rimelig
gode. Vi havde tre vinduer, der skulle
pyntes. Det ene var altid med værktøj og
det hårde isenkram; det andet med glas,
porcelæn og pynteting. I det lille vindue
ud mod kosmoramagangen var der ikke
så megen plads, så det blev bl.a. brugt til
haveredskaber. Der stod, og står stadig,
en rund søjle i hvert af de store vinduer,
og hver gang, jeg ser dem i dag, så tæn
ker jeg på de ærgrelser og besvær, de
gav mig ved dekoreringen; de stod i ve
jen, og det var vanskeligt at få dekorati
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ons-papiret til at passe omkring dem.
Det var sjovt at lave blikfang til vinduer
ne, og det var næsten kun fantasien, der
kunne sætte grænser. »Moderne Kunst«
var et af blikfangene. Det var lavet med
en dekoration af et cykelhjul, kost og
skovl, alt malet i stærke farver. Hver
eneste lørdag til lukketid lavede jeg en
udstilling indenfor butiksdøren. Det var
mest nogle borde, der blev flot pyntet
med dug og servietter, som vi lånte af
Fru Saustrup, og så kom det fine porce
læn som »Frisenborg« og »Rosenborg«
på bordene sammen med glas og bestik.
Et spotlys på hvert bord, så var effekten
fuldendt. Og jeg havde den glæde, at
mange mennesker stoppede op i week
enden og betragtede de udstillede varer.
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Fra den tid lærte jeg, hvordan et fint
bord skulle pyntes, og siden har jeg også
altid nydt at sætte mig til »et veldækket«
bord, både ude og herhjemme. Jeg var
som sagt meget glad for dette arbejde,
og i lang tid var jeg helt overbevist om,
at jeg ville uddanne mig videre som de
koratør og komme på skole for samme,
når jeg havde udstået min læretid.
Men sådan kom det ikke til at gå, for
jeg var nemlig begyndt at interessere
mig for fotografering, og dermed var
min skæbne beseglet.
Den 1. marts 1953 kl. 8. 00 begyndte
et nyt kapitel i mit liv, og dermed også
en helt ny tilværelse! - Den dag begynd
te jeg som »udlært« hos »Bandagisten« i
Nørregade 16.

Historisk Samfund for Skive
& Omegn 2001-2002
Af Poul Tolstrup, formand for Samfundet

Historisk vandring 2002
Nogen egentlig vandring var der ikke
tale om i år. Men de 55 deltagere spadse
rede dog gennem den fine og moderne
undervisningsfløj på Bustrup. Hertil var
hovedparten af selskabet ankommet i
bus fra Skive og gæstfrit modtaget af
forstander Inger Bertelsen i den smukke
Utzontegnede foredragssal.
Forstanderen gav en orientering om
den Tvindejede Bustrup Hovedgård, der
dels tjener som dagskole for 30 børn fra
egnens socialpædagogiske arbejdssteder
og dels giver et 1/2 års kursus til unge
ulandsarbejdere fra hele Europa, som
forberedelse til hjælpearbejde i Afrika.
Man lægger vægt på, at hver enkelt elev
har egen studieplan og får gode oplevel
ser under opholdet på Bustrup.
Bjørn Westh
Herefter fortalte tidl. MF & justitsmini
ster Bjørn Westh om sin barndom i 50erne og 60erne på Bustrup som søn af
forstanderparret på Bustrup. Gården var
dengang en af Børne- og Ungdomsfor
sorgens institutioner for unge, der havde
begået kriminalitet, men havde fået til
talefrafald.
Den tidligere justitsminister fortalte
om faderens pædagogik. Det var for
denne vigtigt at møde eleverne med for

ståelse og ikke med straf. De skulle føle
sig velkomne og trygge og have en vis
frihed. De 42 elever (ikke »de anbrag
te«) boede og arbejdede sammen med
institutionens 16 medarbejdere og deres
familier. Der var forskellige værksteder
som cementstøberi, hønseri, maskin
værksted, snedkeri etc., hvor man kunne
observere, hvad eleverne var gode til.
Forstanderparrets egne børn spiste, ar
bejdede og deltog i sport på lige fod og
sammen med eleverne. Man deltog i
boldspil sammen med nabolandsbyernes
unge og havde f.eks. årligt bal med de
kvindelige elever fra Krabbesholm Høj
skole og Skive Seminarium. Der skete
en socialisering, og eleverne blev vist
tillid, og de lærte noget. Bjørn Westh
fandt, at han havde haft en fantastisk
barndom blandt dem på Bustrup.
Han sluttede af med at fortælle, at en
del af egnens beboere med Skive Folke
blads redaktør Elin Hansen i spidsen dog
havde været kritiske overfor forstander
Westh’ pædagogik og den gang skrev
aggressivt om de anbragtes springture og
biltyverier. Men forstanderen forsvarede
sine »elever«.
Alex Lind
Efter kaffen på Spøttrup Kro fortalte en
veloplagt Alex Lind om Spøttrup kom159

mune, hvis borgmester han var i 12 år.
Først fik tilhørerne et historisk rids fra
de tidligste tider: Køkkenmødding på
Hjortholm, jættestuer i Krejbjerg og Vadum, 13.000 ravperler fra Mollerup sø,
vikingetids handelsplads ved Frammerslev og 11-1200-tallets 13 kirker. Videre
nævnte han herregårdene Bustrup, Kås
og Spøttrup, 5 andelsforetagender i Rød
ding, husmandsbevægelsens indflydelse
ved udstykningen af Spøttrup i 1938, eg
nen som radikal højborg og rundede af
med iværksættertrangen hos de mange
møbelfabrikanter i kommunen.
Alex Lind fortsatte foredraget med en
charmerende og engageret fortælling om
Spøttrup storkommune fra 1970 og til i
dag. Dengang lykkedes det 8 radikale
sognerådsformænd at påbegynde udvik
lingen af 8 bysamfund i Spøttrup. Og det
lykkedes i en sådan grad, at kommunen i
dag er gældfri, folketallet er øget med
1000 indbyggere og med en borgerservi
ce, som man sagtens kan være bekendt.
Lind fandt, at det havde været sjovt at
være borgmester i den lille landkommu
ne. Han kendte f.eks. rigtig mange af
borgerne, påstod at han omtrent vidste,
hvad hver enkelt stemte og nød at høre
ældre mennesker på 90 eller 100 år for
tælle om deres gode liv.
Med hensyn til fremtiden frygtede
Lind, at demokratiet ville lide skade ved
at gøre kommunerne endnu større med
følgevirkninger som nedlæggelse af sko
ler og institutioner, der usvigeligt sikkert
førte til, at de små landsbysamfund ville
blive affolket. Men trods argumenterne
mod at »stort er godt«, så han i øjnene,
at man i fremtiden alligevel ville slå de
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mindre landkommuner sammen til
større, og »amternes tid var helt sikkert
forbi om få år«, sluttede Viborg Amts
kulturudvalgsformand sit foredrag.

Generalforsamling
Formandsberetningen drejede sig hoved
sagelig om arbejdet med udgivelsen af
Skivebogen. Det har igen i år været mu
ligt at skaffe egnede manuskripter, her i
blandt en arkæologisk artikel om skål
sten. Vi har bestræbt os for at dække
Salling- og Fjendsområdet så alsidigt
som muligt.
Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var lektor Niels
Bonnesen, Skive, lokalhistorisk forfatter
Bodil Hansen, Fjends, og Poul Tolstrup,
Skive, der alle ønskede at fortsætte i be
styrelsen. De blev genvalgt, da der ikke
var andre forslag.
Revisorerne Per Mouritsen, Roslev, og
Oda Thomsen, Kjeldbjerg, havde velvil
ligt tilbudt at fortsætte.
Oplaget for Skivebogen 2001: 1200.
Vort medlemstal er på godt 500.
Kontingentet blev fastsat uændret: 75
kr. + porto for forsendelse af Skivebo
gen.
Regnskab
Foreningens kasserer lektor Niels Bon
nesen forelagde et regnskab dækkende
perioden 1.8. 2001-31.7. 2002, der ba
lancerede med 93.716 kr. Underskuddet
var på 9.311 kr. Foreningens kapital an
drager 48.680 kr. udover værdien af
Bostrup Tinghøj ved Jebjerg. Regnska
bet blev godkendt.

Eventuelt
På generalforsamlingen tilkendegav fle
re, at buskørsel til den historiske van
dring var at foretrække fremover. Dog så
man gerne en bus med mikrofon, så der
kunne fortælles undervejs. Dette foranle
digede straks bestyrelsesmedlem Rud
Kjems, Balling, til at fortælle et par mor
somme lokalhistoriske hændelser. I
øvrigt stor tak til samme Rud Kjems for
den velarrangerede tur.
Desuden tak til byarkivar Niels Mor
tensen, foreningens sekretær, hvis dygti
ge hjælp Historisk Samfund ikke kunne
være foruden. Specielt vil jeg fremhæve,
at vi til kommende Skivebøger har et
meget stort billedmateriale at bruge. En
forsigtig status for billedsamlingerne på
Skiveegnens lokalhistoriske arkiver vi
ser, at arkiverne tilsammen har 110.000
glasplader og 780.000 filmnegativer,
Skive alene har 58.000 glasplader og
504.000 filmnegativer. Hvad, der virke
lig tæller op, er afleverede billedarkiver
fra egnens fotografer i mange tilfælde
med ordrebøger, så man kan finde ud af,
hvem der blev fotograferet for 100 år si
den. Desuden tæller avisernes billedarki
ver for 50 år kraftigt med.
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