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97 år med film i Skive
Af H. Frank Jensen

I snart et hundrede år har der været bio
grafteater i Skive. 10 år efter, at der
første gang blev vist film i Danmark,
kom de levende billeder til Skive, og det
skete et par uger før verdens ældste film
selskab, Nordisk Film, blev oprettet.
Manden bag initiativet i Skive, Emil An
dersen, var født i Hammel 1870. Hans
far var smed, og sønnen gik i hans
fodspor. I 10 år arbejdede han ved DSB's
smedeværksteder i Århus. Han var dog
mere interesseret i film end i smedefa
get, og en dag, hvor han stod i kø foran
en biograf i Århus, fik han idéen om selv
at ville vise film. Filmens førstemand i
Danmark var Ole Olsen, som i Køben
havn havde slået sig op på at vise leven
de billeder med kongehusets medlem
mer, blandt andet ved Christian den Ni
endes begravelse, og statsminister I.C.
Christensens udråbning af Frederik den
Ottende som ny konge. Det blev det
første gennembrud for den danske stum
film. Nu var levende billeder ikke læn
gere kun markedsgøgl. De første film
var situationer fra gadelivet og små for
nøjelige sketchs, hvor man blandt andre
kunne se den unge skuespiller og tegner,
Robert Storm Petersen, boltre sig.
Emil Andersen opsøgte Ole Olsen, og
denne rådede ham til at søge en biograf
bevilling. Det gjorde han så. Sendte brev
til samtlige politimestre i Jylland og fik
svar fra Fredericia, Silkeborg og Skive.
Daværende politimester Holm i Skive

svarede, at Andersen kunne blive ene
om at have bevilling i Skive. Hvad An
dersen ikke vidste var, at han mindre end
et år efter fik en konkurrent i Bio Skive.
Emil Andersen kaldte sin nye, beskedne
biograf for Kosmorama og placerede
den på Østertorv på en grund, hvor der
tidligere havde været et bødkerværksted.
Den lille vej blev senere uofficielt kaldt
Kosmoramagade. Den første forestilling
bestod af følgende film: »Efter torden og
lyn kommer solskin«, »Præstens høj
sind«, »Kapsejlads mellem motorbåde«,
»En rejse mellem planeterne« (koloreret
humoristisk), »Fremtidens kvinde« (hu
moristisk). Hver film varede 5-6 minut
ter.
I Skive Folkeblad fra 17. oktober 1906
finder vi en anmeldelse af Kosmoramas
allerførste forestilling: »Allerede sidste
markedsdag var det meningen at begyn
de forestillinger i Kosmorama, og enkel
te gange siden har førsteforestillingen
skullet gives. Men er stadig blevet udsat,
da hr. Andersen ikke har kunnet få for
bindelse med elektricitetsværket. Ende
lig i går blev forbindelsen indgået, og i
aftes fremtrylledes de første levende bil
leder på Kosmoramaets hvide forgrunds
tæppe. Den just ikke synderlig store sal,
hvis hygge yderligere vil være forøget,
når den står fuldt færdig fra håndværker
nes side, var stuvende fuld. Den stærke,
ubehagelige flimren, der oftest ledsager
levende billeder, sporedes kun her i rin-
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Skive fik sit første biografteater i 1906. Det opførtes på en lille sidegade til Østertorv, og
adressen fik det uofficielle navn Kosmoramagade. På postkortet skimtes Kosmorama-skiltet i
førstesalshøjde til venstre i billedet på Tårnborg, der senere kom til at lægge navn til gaden.

ge grad. Man undgår herved de kendte
øjentrækninger. Programmet var behage
ligt afvekslende. Pauserne udfyldtes af
Herold-koncert per grammofon, og
fremvisningen foregik til akkompagne
ment af god klavermusik.«
I de første år beholdt Andersen sit fa
ste job som lys- og gasaflæser. Det med
filmen var kun en hobby. Det skulle gå
anderledes.

Så kom konkurrenten
Knap otte måneder efter, den 2. juni
1907, åbnede »en gros købmand« Chr.
Jensen sit biografteater i Torvegade. Han
var vel egentlig grosserer, men den titel
kunne han ikke lide, for det kunne en
hver kalde sig.
»Der er ikke skyet nogen udgift for, at
6

det nye teater kan blive et første rangs«,
hed det i Skive Folkeblad dagen efter
åbningen. »Monteringen er flot, og der
findes 300 siddepladser. Et smukt glas
loft med et utal af elektriske blus giver et
imponerende indtryk, når man træder
ind. Væggene er prydet med kønne ma
lerier, ligesom baggrunden, hvor bille
derne vises, er meget fint dekoreret. Der
var propfuldt hus til alle forestillingerne
i går, og de foreviste billeder var glim
rende, men teatret er også forsynet med
de nyeste og bedste maskiner. I harmoni
med al den pragt, der her udfoldes, gives
der en god mellemaktmusik af violin og
piano.«
Biografens mangeårige direktør, Cicilie Nielsen, var datter af Chr. Jensen. I
en artikel i Folkebladets julenummer

1967 fortæller hun om den glansfulde
åbning: »Den gang var jeg en stor pige.
Jeg husker, at min far overraskede fami
lien ved søndagsbordet en dag i 1907
ved at sige til os: »Nå børn, nu er det
slut med at gå i Kosmorama søndag ef
termiddag, for nu kan vi snart selv«. Vi
var 16 børn, men det var nu ikke moti
vet, at han ville spare billetter til os. Den
bevilling min far fik, var den sidste, ju
stitsminister Alberti udstedte, inden han
måtte i fængsel for sine bedragerier.« I
første omgang fik Chr. Jensen dog afslag
hos politimesteren. Han troede ikke på,
at der kunne eksistere to filmteatre i en
by af Skives størrelse. Men Chr. Jensen
gik til Alberti og fik ved dennes indgri
ben opnået koncession i februar 1907.
Et af de første programmer, Biografen
viste, var en blanding af aktuel ugerevy,
spænding,
morskab,
tragedie
og
rørstrømskhed. Et af numrene hed »Sø
røverskibet«, en drabelig historie fra
Tordenskjolds tid.
Det blev Cicilie Nielsens mor, Camilla
Jensen, som trak det store læs i hele
stumfilmperioden. Et halvt år efter Bio
grafens indvielse blev hun enke. Efter
hånden som hendes børn voksede til,
hjalp de hende, så godt de kunne. I 1617 år var Cicilie Nielsen kontrollør,
mens moderen sad ved kassen. Det
hændte, at Cicilie var afløser ved klave
ret, og ved særlige lejligheder medvirke
de en violinist. Filmselskaberne sendte
ikke noder med filmene. Stumfilmens
musikanter måtte improvisere. Var det
en lystig film, skulle der raske melodier
til, og var det tragedie fandt man passen
de musik til det. I mange år stod mu-

Godt et halvt år efter Kosmoramas åbning fik
Skive sin anden biograf Skive Bio i Torvega
de. Bygningen ses til venstre i billedet. Den
større bygning, Bio læner sig op ad, er Skives
gamle posthus.

sikdirektør Kamp Hansen for denne del
af programmerne.

Løvejagten
Kosmorama blev kun få år på Tårnborg
vej (vejens andet uofficielle navn) og
flyttede til Frederiksgade. Der blev givet
mange forestillinger, på søndage hele
fem begyndende kl. 4 og fortsatte kl. 5,
7, 8 og 9. Hverdage blev der spillet kl. 8
og 9, og på fredage kl. 2 og 3. Hvor fik
Kosmorama mon publikum fra så tidligt
på fredage? Emil Andersen må have haft
en del apparatur og flere medarbejdere,
da han også var i stand til at give fore
stillinger i Durup (lørdage) og i Roslev
(søndage). 17. juni 1908 vistes et pro-
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gram med følgende titler: »Loppen på
vandring«, »Fiskekonservesfabrikken i
Rusland«, »En rejse gennem Sverige«,
»Den lille Savoy arddreng« og »Fjeder
madrassen«. Emil Andersen var også
producent, idet han som ekstranumre
havde optagelser fra grundlovsfesterne
på egnen og fra monumentafsløringen i
Skive Anlæg 5. juni 1908.
18. november 1908 averterede Kos
morama i Skive Avis med en sensation:
»Kun mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
den berømte »Løvejagten på Elleore«
som nu har opnået tilladelse til at blive
vist i Danmark, efter at direktør Ole Ol
sen har vundet sin sag ved Højesteret.«
Ole Olsen, manden der grundlagde
Nordisk Film, fandt hurtigt ud af, at der
skulle mere dramatik ind i filmen. Han
fandt på at lave en historie om en løve
jagt. Det var naturligvis altfor kostbart at
tage til Afrika, så han fandt en øde ø i
Roskilde fjord, købte et par gamle løver
hos Carl Hagenbeck i Hamborg. De blev
fragtet til Danmark og sejlet til Elleore,
hvor de blev anbragt i bure, for de var
nemlig ikke så bovlamme, som en sene
re eftertid ville gøre dem til. Det vakte
kolossal opsigt, og Ole Olsen blev an
klaget for dyrplageri. Justitsminister Al
berti, som på det tidspunkt endnu ikke
var afsløret som storsvindler, blev rasen
de og udstedte forbud mod optagelserne,
men det omgik Ole Olsen. Filmen blev
færdig, men ramtes af forbud mod fore
visning i Danmark. Malmø var det nær
meste udland, så her blev filmen sat op,
og københavnerne valfartede til Skåne,
som det blev tilfældet et halvt århundre
de senere, da den amerikanske helaftens
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film »Borte med blæsten« ikke kunne vi
ses i Danmark på grund af et penge
spørgsmål. Affæren med »Løvejagten«
fik udløbere til Folketinget, som det vil
føre for vidt at omtale her. Da filmen en
delig blev tilladt i Danmark, var det no
get af en triumf for Emil Andersen at
vise den i sin biograf.

Afgrunden
Indtil 1910 varede spillefilmene højst
15-20 minutter, så det gav ikke nogen
mulighed for skuespillerne til at fordybe
sig i rollerne. Det blev der til gengæld i
Urban Gads »Afgrunden« i 1910 med
Asta Nielsen som en ung spillelærerinde.
Hun myrder sin troløse elsker, Poul Reumert, netop som hun var ved at blive
genforenet med sin tidligere kæreste.
Filmen blev verdensberømt, blandt andet
på grund af en lidenskabelig gauchodans
med Asta Nielsen og Reumert. Nogle
mavevridende scener vakte forargelse i
flere lande, hvor den blev forbudt. Asta
Nielsens spil blev indledningen til hen
des storhedstid i stumfilmen.
Eftersommeren 1910 må have været
en ganske varm periode, hvis man skal
dømme efter en annonce fra Bio 5. sep
tember: »Biografen er det køligste og
bedste lokale i Skive og har det bedste
program.« Ugen efter stod »Amatørty
vens hustru« på programmet. I forskræps
annoncen stod der, at det var en folke
komedie i 36 afdelinger med hr. Peter
Fjeldstrup som tyven. »Musikken er
særligt arrangeret for billedet. Stykket
varer hele timen. Det anbefales at købe
det illustrerede program med 17 billeder
af de mest spændende scener. Stykket er

Den nyopførte biograf i Torvegade imponerede samtiden. Glasloft, et utal af elektrisk lys og
kønne malerier på væggene var med til at understrege den moderne stil. Foto: C. Hadrup.

spillet en måned i København for fuldt
hus.«
Filmen blev anmeldt i Skive Avis. An
melderen heftede sig ved, at der blandt
de utrolige ting skete det, at en skovfo
ged blev kørt over af en automobil.
»Han bliver båret hjem af to skovarbej
dere, og det er jo et opløftende syn for
dem, der er bange for automobiler. Vi vil
ønske, at Biografen må blive så stuvende
fuld af voksne tilskuere i denne uge, at
det bliver umuligt for børn at komme
derind. For det er stor synd mod børn at
lade dem se dette billede.«
Filmproducenterne kastede sig også
over operetter, og en af de første var Le
hars »Greven af Luxemburg«, som fandt
vej til Kosmoramas lærred i 1910. De lo
kale musikere havde næppe hele operet
tens partitur, men måtte klare sig med

det, der var »arrangeret for billedet.«
»For at landboerne kan få lejlighed til at
se dette udmærkede program, er der uaf
brudte forestillinger på markedsdage«,
meddeltes det i en annonce.
Annoncekrig
Ved at læse biografernes annoncer fra
1910 fornemmer man en ganske hård
konkurrence mellem Skives to filmtea
tre. Et slagsmål var i gang om den første
lidt længere danske film »Den hvide sla
vehandel«, produceret af selskabet Fotorama i Århus. I flere opslagsværker
hævdes det, at det var verdens første
langfilm. Filmens længde svarede til
næsten tre kvarters spilletid, hvad man
slet ikke var vant til i 1910. Producenter
ne var stærkt i tvivl om, at publikum
kunne fastholde interessen i så lang tid,
9

men overalt blev »Slavehandlen« en
kæmpesucces. Det blev den også i Kosmorama, og i den anledning udsendte
konkurrenten en løbeseddel, der advare
de folk mod at forveksle det billede, der
gik i Kosmorama med et andet storartet
billede af samme navn, som snart ville
komme til Skive. Publikum lod hånt om
advarslen, for der var »stuvende fuldt«
til begge forestillinger i aftes, hedder det
i Skive Avis: »Men der var sikkert heller
ingen, der fortrød, at de havde ofret de
res 25 eller 10 øre. Billedet »Den hvide
slavehandel« er aldeles glimrende. Man
ser så levende gengivet, hvordan disse
hjerteløse skurke af hvide slavehandlere
driver deres gemene geschæft, og lokker
troskyldige, intetanende unge piger bort
fra forældre og hjem for at føre dem ud i
deres og kollegers forpestede buler, blot
for at tjene penge på dem.«
En helt fra 64
Der var dog ingen grund til fortvivlelse i
Torvegade over konkurrentens succes
med »slavehandlerne« for, som det hed
der i Skive Avis: »Fru Jensen, den ener
giske indehaverske af Biografteatret, har
skudt papegøjen. Kosmorama spillede
trumf ud med »Den hvide slavehandel«,
men fru Jensen holdt klørdame hjemme,
og nu spiller fruen en trumf ud, som
modspilleren, hr. Andersen, ikke kan
stikke. Det er »En helt fra 64«, spillet af
Århus Teaters personale. I aftes gik den
af for første gang under tilstrømning af
alt, hvad der duer i Norden, der var både
Cort Trap, fru byrådsmedlem Thomsen
og hr. Rosted, den sidste med sekretær.
Og der var mange flere. Fru Jensen var

10

et eneste smil. Når hun skuede ud over
den hær, der stillede i kø foran billethul
let og langt ned ad Torvegade, kom tri
umfator-smilet frem, det virkede som
kolde lyn helt op midt i Frederiksgade,
hvor der var mørkt og tomt. Biograftea
tret var smækfuldt i hver en krog. To
gange i aftenens løb ringedes personalet
i Skive Bank op for at modtage de poser
af 25 ører, som fru Jensen sendte til op
bevaring i bankens solide boks af stål og
sten. Kort sagt: Skive stod på den anden
ende. Så rullede da endelig tæppet op for
»Helten fra 64«. Det viste sig at være en
temmelig grøn unge i høj grå hat. Han
kyssede sin barnekæreste, så det gav
svup i spilleværket og sloges med ty
skerne, så drengene hylede af begej
string. Bag ved os sad en ungersvend på
ca. 25 år med gule dun på hagen og ild i
øjet. Når de danske stormede, klappede
han i hænderne og råbte, så det gjaldede
over hele teatret: Bravo! Nu får de mul
det tyske rak, den ku’ de ikke stå for, tju,
der fik han en kugle, de’ er godt, gi’ dem
bare, de tyske mikler, hold fast på fanen,
bravo, bravo! Og drengene på første
række råbte: På’en, på’en igen lille Ferdinandt Lodvi'sen. Til sidst forærer den
døende greve helten sin sabel, og så dør
han med kæresten med de lange fletnin
ger i den ene arm og Dannebrog i den
anden. Finale. Og så åbnedes dørene, og
publikum styrter ud - i regnen. Men fru
Jensen skuer ud over den ny hær og smi
ler. Fru Jensen smiler stadig i disse dage.
Hun er ligeglad, hvor mange der dør i
hver forestilling. Hendes helt ligner gri
sen Særimner, der hver morgen står op
med frisk flæsk på skinkerne, trods det

Direktør Emil Andersen flyttede ret tidligt fra Østerbro til Frederiksgade 10 i en af Skives æld
ste ejendomme. Læg mærke til de to flgurantinder på taget. De står ved hver sin side afjord
kloden. Billedet er fra 1917. Foto: C. Hadrup.

at den blev spist om aftenen. Jo, der er
»En helt fra 64« kommen til byen, og
han gæster fru Jensen i Biografteatret
hver aften i denne uge«, slutter Skive
Avis' udsendte. Titelrollen blev i øvrigt
spillet af Carlo Wieth, Mogens Wieths
far. Også til den film var »musikken
særlig arrangeret for billedet« og blev
udført af frk. Nees og hr. Thorsøe.
De første lidt længere danske film,
som den om slavehandlerne og 64-helten, var lidt af et gennembrud, men det
store gennembrud kom under verdens
krigen 1914-18. Da fandt producenterne
på at filmatisere kendte romaner og tea
terstykker. Spilletiden blev udvidet, og
biograferne kunne øge billetpriserne.

Blev bange for FY OG BI
I 1918 rasede »den spanske syge«, og
det medførte fem ugers lukning af Kosmorama. Emil Andersen benyttede pau
sen til at udvide og modernisere sit tea
ter. Siddepladserne blev udvidet fra 140
til 245, de gamle stole blev ombyttet
med nye og mere behagelige. Desuden
blev ventilationen forbedret.
Danske film blev en stor eksportvare i
stumfilmtiden. I Nordisk Films storheds
tid fra 1911-16 fremstilledes op mod 700
spillefilm. Mange andre selskaber var
også flittige producenter. Et af dem hed
Kinografen, som kastede sig over en no
velle af Herman Bang, »De fire djævle«,
en cirkusfilm med en spilletid på godt
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tre kvarter, og som blev en verdenssuc
ces. Uden tvivl også et stort nummer i
Skive. Fra 1919 til langt ind i 20’erne
indspillede Nordisk Film en række film
over Charles Dickens romaner, blandt
andre »Store forventninger« og »David
Copperfield«. Dickens-filmene blev
pæne succeser i Danmark, men de gjor
de sig ikke ude i verden. Det gjorde deri
mod det nystiftede filmselskab Palladi
ums film med Fyrtårnet og Bivognen.
En forløber for dem var »Væddeløbe
ren« optaget i 1919 hos Nordisk Film.
Det blev til to mere, men først da man i
Harald Madsens Bivognen fandt den rig
tige partner til Carl Schenstrøms Fyrtår

net kunne Palladium med sine to vaga
bonder erobre verden. 1920’erne blev
deres største tid. Det begyndte i 1921
med »Landliggeridyl«, fortsatte samme
år med »Sol, sommer og studiner« og
»Film, flirt og forlovelse«. Sådan fort
satte det i 20’erne med ca. tre film hvert
år. En af filmene var »Tordenstenene« i
1927.
Den husker Kosmoramas direktør
(1957-84) Knud E. Pedersen. Han så den
som 7-8-årig i morfars biograf, og det
var en af de film, som gjorde ham bange.
- Det var noget med, at Fy og Bi fik ar
bejde på en fabrik, som viste sig at blive
ledet af anarkister. De fabrikerede sten

Fy og Bi i stumfilmen »Tordenstenene«. En af »stenene« er netop eksploderet. Den scene satte
en skræk i den 7-8-årige Knud E. Pedersen. Billedet er lånt fra Marguerite Engbergs bog »Fy
& Bi«.
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Facaden var ikke imponerende, men en kraftig reklamering kunne stimulere besøget til Osvald
Helmuths første film »En fuldendt gentleman«. Det var i 1937.

med dynamit, og selv om det var stum
film, må det alligevel have virket vold
somt. En anden film fik mig ligefrem til
at græde. Det var med den tids store barnestjerne Jackie Coogan. Tårerne kom,
da Jackies hus brændte. Min mor sad
inde bag fortæppet og spillede klaver
som ledsagelse til filmen. Da hun så, jeg
græd, sagde hun: Nåh, lille Knud, du
skal ikke være ked af det. Det er jo kun
film, og så klappede hun mig med sin
ene hånd, mens hun spillede videre med
den anden, husker Knud Pedersen.
Hans mor, Lilli Pedersen, var i god
træning, for hun havde ledsaget film
med sit klaverspil siden 1910, da hun
endnu var en stor pige. I det hele taget
var hun en uvurderlig hjælp for sin far,
Emil Andersen. Hun tog sig også af bil
letsalget. Ved faderens død i 1955 over
tog hun ledelsen i samarbejde med søn
nen, der tog over et par år efter.

Forløber for tonefilm
Da Kosmorama mange år senere lukke
de, mindedes Gunnar Balling i et læser
brev i Skive Folkeblad »disse dygtige pi
anister, som var mestre i at ramme stem
ningen på lærredet, lige fra det blide til
når helten kom farende på hesteryg og
altid i sidste øjeblik. Det skete dog, at
der var en violin med, og til filmen »Val
sedrømme« var der en dametrio fra
Wien. Omkring 1927-28 var den elektri
ske grammofon kommet til, og Kosmo
fik installeret to store højttalere oppe ved
lærredet, så nu kunne man spille musik
til filmene og i pauserne. Vi børn kom
ofte i god tid for at høre musik, for end
nu var radioen ikke kommet til alle
hjem. Jeg kan endnu huske, at mit favo
rit musikstykke var »Vojvodens ånd«.
Det var gerne sådan nogle pompøse pla
der, man spillede.«
Da talefilmen kom frem var det de
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færreste provinsbiografer, som havde
mulighed for at spille de nye film. I
1927 kom den første amerikanske tone
film »Jazzsangeren« og året efter »Den
syngende nar«, begge med Al Jolson,
som i sidstnævnte sang »Sonny Boy«.
Kosmorama anskaffede sig et koncertan
læg, og med »Den syngende nar« med
fulgte grammofonpladen med Al Jolsons
sang.
- Min bedstefar syntes ikke om syste
met. Det var uhyre svært at få grammo
fonstemmen til at passe med det, der
skete på lærredet. Helt galt blev det, hvis
filmen gik i stykker. Så kom der til at
mangle en del, og det så jo underligt ud,
hvis manden på lærredet blev færdig
med at synge før stemmen på grammo
fonpladen. Der var også problemet med
stifterne til pladerne. De skulle skiftes
tit. Bedstefar fik en fidus med at bruge
skomagerpløkker, som blev nippet af,
men han fandt det hurtigt uholdbart at
køre videre med det system, siger Knud
Pedersen.

Da lydfilmen kom
I 1931 kom lydfilmen til Skive. Den be
givenhed fik fyldige omtaler i de lokale
aviser. Til ære for dem og en kreds af
indbudte blev filmen vist formiddagen
før aftenens premiere. I Skive Venstre
blad hedder det blandt andet: »Før lyset
blev slukket udtalte direktør Andersen:
Det, der sker her i dag betyder for Kos
morama en vending i filmens historie.
Hvad der glæder mig mest ved foran
dringen er, at det lydfilmsanlæg, der her
er installeret, er dansk arbejde med und
tagelse af den lille fotocelle, der ikke
14

kan laves herhjemme. Det er ikke til
strækkeligt alene at have et godt materi
ale. Der skal også være et godt persona
le. Min datter, fru Pedersen, har hidtil
betjent koncertapparatet, og Bang &
Olufsens repræsentanter siger, at det ap
parat, jeg har, er et af de apparater, der er
blevet bedst betjent. Også lydfilmsapparatet skal have en forstående og kyndig
betjening, og denne vil også blive lagt i
min datters hænder.«
Premierefilmen var den tyske »Drøm
menes vals« med Lillian Harvey og Wil
ly Fritsch i hovedrollerne. »Man ser et
100 mands orkester spille, og tonerne
følger nøje violinbuernes bevægelse.«
Det »er en ret udpræget talefilm, der
bæres af en række vidunderlige valseme
lodier. Den tyske tale ledsages af dansk
tekst, og replikkerne falder nøje sammen
med de optrædendes mimik, ligesom ly
den af, hvad der sker, nøje falder sam
men med billederne. Filmen er overor
dentlig flot iscenesat med store masse
optrin, og billederne er meget klare,«
skrev Skive Folkeblad.
I Socialdemokraten betegnes filmen
som »rigt udstyret med lydeffekter, der
gengives naturligt, som hørte man lyde
ne i virkeligheden. Bilhornenes tuden,
støjen fra en bil, der startes, et lokomo
tivs fløjtesignal og skuespillernes tale alt gik rent igennem, og da det er en tysk
film, kan enhver med lidt kendskab til
dette sprog følge med. Navnlig er mu
sikken fortrinlig. Hovedmotivet er ind
smigrende og smukt. Filmen er så god,
at den som stumfilm også ville have
været en succes, og dens værdi stiger
selvfølgelig betydelig ved tone og tale.«

Camilla Jensen blev et halvt år efter Bios indvielse enke og drev i mange år biografen alene.
Hun fik god hjælp af datteren, Cicilie Nielsen, og dennes mand, Johannes Nielsen. Han tog
over efter svigermoderen og drev teatret til sin død i 1947. Han ses til højre i billedet. De tre
andre herrer er fra venstre hotelejer Viggo Christiansen, Hotel Royal, direktør Jens Peter
Andsager, Skive Korn- og Foderstofforretning og købmand Peter Hansen. Stedet er ved ind
gangen til Skive Korn, som havde kontor i Østergade-siden af den nu nedrevne Olesens Gård.

Kun fire dage efter lydfilmspremieren
i Kosmorama kom tone- og talefilmen
også til Skive Bio, men her var der knap
så megen festivitet. Ikke noget med en
særforestilling for særligt indbudte.
Sådan noget var Kosmorama-Andersen
åbenbart bedre til. Biografen åbnede
med »Paramounts Stjerneparade«. Der
var stuvende fuldt hus ved begge fore
stillinger til premieren 27. marts, skriver
Skive Venstreblad i sin anmeldelse:
»Man kan være uenige om værdien af en
amerikansk tonerevy, men man må ind
rømme, at den i hvert fald viser, hvad toneapparatet duer til, og det viste sig, at
såvel tale som sang går glimrende igen
nem. Det gengiver klart og tydeligt, og

for folk med sprogvanskeligheder er der
ikke nogen hindring. Det er ikke svært at
følge med. Stjerneparaden er en afvek
slende revyfilm med megen farvepragt,
og med alle selskabets stjerner som soli
ster. Svenskeren Ernst Rolf binder som
konferencier filmens 12 afdelinger sam
men, og blandt de medvirkende er Mau
rice Chevalier, Clara Bow og Gary Coo
per.«
Kort efter var det 2. påskedag, og de
to biografer kunne glæde sig over at
have to populære tonefilm på program
merne. I Kos vistes den svenske »Fridas
Viser« efter Birger Sjöbergs »Ur Fridas
Bok«. Bio havde en rigtig operettefilm
på programmet, »Prinsgemalen« med
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Kosmorama-Andersen i sine velmagtsdage.
Da han åbnede sin biograf på Østertorv, be
holdt han i et par år sit arbejde som lys- og
gasaflæser. Foto: C. Hadrup.

30’ernes store stjerne Jeanette McDo
nald og Maurice Chevalier i hovedrolle
ne.
Brand i operatørrummet
Men alt det nye, fine udstyr i Kosmo
rama fik kun godt fire års levetid. En ok
toberaften i 1935 blev operatørrummet
ødelagt ved brand. Filmstrimlen sprang,
satte sig fast, og på få sekunder var hele
rummet et flammehav. Operatøren var
denne aften bankassistent Th. Nielsen
(senere direktør for Salling Bank). Han
forsøgte at slukke, men ildslukningsap
paratet virkede ikke. Han måtte springe
ud i gården for at redde sig selv. Der var
henved 75 tilskuere i salen. På lærredet
kunne de se et genskin af flammerne.
Knud Pedersen var tilstede, skyndte
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sig ind i salen og råbte til folk, at der var
brand, men at der ikke var fare på færde
for dem. Sidedørene blev åbnet, og folk
skyndte sig ud i gården, hvorfra de kun
ne se, at operatørrummet var et buldren
de ildhav. Rummet var imidlertid isole
ret, så ilden ikke kunne brede sig. I løbet
af syv-otte minutter kom brandvæsenet
til stede, og det varede kun en halv snes
minutter at få ilden slukket. Salen led in
gen overlast. Varmen fra bålet havde
været så voldsom, at en tagrende uden
for døren var smeltet. Branden opstod
umiddelbart efter, at et ekstranummer
var vist. Hovedfilmen hed »Skandale i
gesandtskabet«, også den gik tabt som
alt andet i rummet. Direktør Andersen
havde forsikret, men ikke så meget, at
han undgik tab, mente Skive Folkeblad,
som anslog tabet til ca. 25.000 kr. og
forudså en pause i filmforestillingerne
på tre uger.
Blandt det ved branden ødelagte mate
riale var også en rulle film med optagel
ser fra lokale festligheder optaget af
Emil Andersen. Men lykkeligvis havde
Andersen mange andre optagelser, og da
han fejrede 30 års jubilæum i 1936 præ
senterede han dem ved en række sær
forestillinger. I Skive Folkeblad omtales
jubilæumsfilmen sådan:
»Kosmorama-Andersen er vokset op
med byen i den tid, der virkelig er sket
en udvikling i Skive, og han er i stand til
at vise byens borgere denne udvikling,
idet han med visse mellemrum har taget
films fra byens liv af begivenheder, der
er indtruffet. Alle disse begivenheder er
nu blevet samlet på en film, der er nykopieret, al flimren og rysten er fjernet. De

Kosmorama i tre udgaver, den første fra Østertorv og de to næste fra Frederiksgade.

første billeder er fra en grundlovsde
monstration, og de sidste taget for nogle
dage siden af gadelivet, som det nu ud
folder sig, når klokken er 12, og der er
færdsel ved bankens hjørne.« »Det bed
ste i filmen er jubilæumsoptagelserne fra
1926 (Skives 600 års jubilæum). Her ser
man blandt andet nogle ualmindelig
gode billeder af Jeppe Aakjær.« »Store
ting er sket indenfor filmens verden i de
forløbne 30 år, men Andersen har for
stået at følge med, og det har altid været
hans mål at give publikum det bedste.« I
Socialdemokraten hefter man sig ved
optageteknikken: »Det er morsomt at se
den fart, alle skibonitter havde på i 1906.
Den har vel nok forandret sig, eller er
det mere rigtigt at sige, at det er filmens
teknik, der har forandret sig til det bed
re?«
Tre gange Aakjær
I 1938 løb Kosmorama ind i sin hidtil
største succes, som næppe er overgået
siden. Det var »Livet på Hegnsgård«,
der var på plakaten i syv uger. Filmen
var bygget over Jeppe Aakjærs skuespil

fra 1907 af samme navn og optaget her
på egnen. Hovedrollen havde Karin Nel
lemose, som fik strålende omtaler i de
lokale aviser, og man bar over med, at
hendes jysk bestemt ikke var fjandbomål. Filmen var kun en uge gammel, da
den fik »provinspremiere« i Skive. »Når
man ser bort fra sproget, var der intet at
indvende«, skrev »jack« i sin anmeldelse
i Skive Folkeblad. »Det havde måske
været bedre, om man havde ladet skue
spillerne tale deres daglige sprog. For en
københavner virker det måske som
jydsk, men ikke for en jyde.« Skuespil
lerne fik mange rosende ord. Om Karin
Nellemose (der 40 år senere var Misse
Møhge i »Matador«) hed det: »Havde
hun kunnet tale et ægte bondemål, ville
hun have været uforglemmelig. Hendes
spil var strålende og ægte. Det samme
må siges om Karl Heger, som Arne Weel
(instruktøren) fandt på Aalborg Teater.«
Han (Heger) dannede i filmen par med
Karin Nellemose. »Den bedste af dem
alle var dog Axel Frische som Per
Søwren.« Efter den »rigsdanske« anmel
delse af filmen er der også en på ravjysk,
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Emil Andersen og hustru med dattersønnen
Knud.

og den er omtrent lige så rosende som
jacks, men der er ikke sat mærke under
den. Om Karin Nellemose skrives: »Hun
æ indda en dejli pieg. Vi kinner hin jo å
tøwes møj godt om hin fræ »Elverhøj« å
»Der var engang« på Krabbesholm«
(hvor der i 30'erne blev givet friluftstea
ter), »mæn næ'er hon no dukker op som
en gordmandsdætter fra Hvidbjerg, ja, så
er hon jo næsten som jæn af wor ejn. Aa
I ka' trow, de skri'er fuer hin. Hun ka'
baag aa bryg aa malk aa gjø ve'. Aa gi'
en dram, nær det kniwer! Ja, hun ku' da
osse gi' æ små kali søe mjælk...« Aakjær-filmen fik ud over sine første syv
uger i Kosmorama adskillige repremie
rer i årenes løb - plus en enkelt opførelse
i Skive Bio mange år senere.
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Filmen fik forpremiere om eftermid
dagen i Kosmorama for en indbudt
kreds, som bagefter blev budt på kaffe i
Håndværkerforeningen. Herfra sendtes
et telegram til fru Nanna Aakjær på Jenle.
Året efter blev der optaget en svensk
version af »Livet på Hegnsgård«. I Sve
rige fik den titlen »Folkene på Högbogård« med Annalisa Ericson i den rolle,
Karin Nellemose havde i den danske
version. Handlingen fulgte nøje Aakjærs
gamle skuespil, og den svenske udgave
havde, som den danske, Arne Weel som
instruktør.
Al den virak, der stod om »Hegns
gården«, blev bestemt ikke den næste
Aakjær-film til del. Det var en filmatise
ring af Jeppes røverroman »Jens Lang
kniv«. Den havde premiere 5. februar
1940 i København, hvor den fik en
nedsabling, som vist ikke er overgået
nogen anden dansk film før eller siden.
14 dage efter fik den premiere i Kosmo
rama, hvor den kun fik en uges levetid. I
Skive Venstreblad skrev anmelderen
»aran«, at han havde håbet, københav
nerkritikken var overdrevet og for hård,
men »det var værre, meget værre. Hele
det dramatiske stof i Aakjærs roman har
været ude for en utrolig mishandling, og
hvor man forstår, at drejebogsforfatter
ne, Theodor Christensen og Karl Roos,
straks i forfærdelse fralagde sig ethvert
ansvar for dette elendige misfoster, der
på snart sagt ikke et eneste punkt kunne
danne kim for en forståelse hos publi
kum af det, det hele drejede sig om.«
»Røveren med de 1000 synder og en dyd
leder man forgæves efter i de forskellige

Skive Bio moderniserede første gang i 1929, den anden i 1939. Interiørbilledet er fra 1939,
hvor den hidtidige biografsal blev indrettet til foyer. Foto: C. Hadrup.

optrin. Han er der ikke. Det er en mand
med skæg, iklædt pjalter, og han kaster
med kniv.« Titelrollen blev spillet af
Poul Reichhardt. Han blev kaldt for en
»chokoladerøver«. Det var Reichhardts
anden film-hovedrolle. Den første var i
»Nordhavets mænd«, men han havde en
række større og mindre biroller bag sig,
og fiaskoen med gæstespillet hos Aakjær
kom ikke til at genere hans senere strå
lende karriere. Her på egnen var der stor
forhåndsinteresse for filmen. Den blev
optaget over to måneder på Hjerl Hede.
Lokale beboere medvirkede som stati
ster. Inden premiere-månedens udgang
gik selskabet Fotorama, der havde beko
stet filmen, konkurs. Det blev en rigtig
dårlig forretning, men ikke for Sevel
Kro, der i et par måneder havde 30 film
folk indlogeret. Litteraturforskeren Hen

rik Fibæk Jensen har i en lille fin bog
»Jens Langkniv - en jysk Robin Hood?«
skrevet om de forskellige opfattelser af
Jens, og kommer også ind på den famøse
film. Han har blandt andet fundet et digt
af »Ærbødigst« (Viggo Barfoed), der in
spireret af den lammende kritik på melo
dien til »Jens Vejmand« skrev om, hvor
dan Jens genopstod i Reichhardt skikkel
se for straks at blive likvideret af anmel
derne:
»Det var såmænd Jens Langkniv,
han fik så kort et liv.
Men i hans hjerte sidder
kritikkens lange kniv. «

Alle kendere af Aakjærs roman må have
undret sig over, at det kunne lade sig
gøre at ødelægge så farverigt et stof.
19

Måske skulle man opfordre Lars von
Trier til at se på den gamle historie.
En tredje film over et Aakjær skuespil
fra 1911 var »Når bønder elsker«. Fil
men fik dan markspremiere i Skive Bio
30. november 1942. Landsaviserne fandt
filmen noget tung og nerveforladt, men
den fik en betydelig bedre modtagelse i
provinsen. I Skive Venstreblads anmel
delse hedder det blandt andet: »Udebillederne hovedsagelig omkring Karup Å
er så smukke, at de kommer op på siden
af naturbillederne i den forkætrede »Jens
Langkniv«, og det siger en del, selv om
det er blevet overset af folk i lutter iver
for at snakke københavnerbladenes an
meldere efter munden. Sangene er ind
lagt på en naturlig måde, og i det hele er
der en smuk jysk tone over hele filmen.
Lad være at sproget er et sammensurium
af rigsdansk og jysk« skrev »eric« i sin

anmeldelse. Inge Hvid Møller og Jørn
Jeppesen debuterede i filmens hovedrol
ler, og en høstvise blev sunget af tidens
store sangidol, Axel Schiøtz. »Når bøn
der elsker« fik to ugers levetid i Biogra
fen, men havde nok kunnet holde lidt
længere, hvis ikke Kosmorama på sam
me tid viste en af periodens bedste dan
ske film, »Søren Søndervold« med Bodil
Kjer og Ebbe Rode.

Barken Margrethe
Skive Bio havde i midten af trediverne
haft en langtidssucces med »Barken
Margrethe af Danmark«. »Første gang
gik den i seks uger, anden gang i fem.
Siden er den sejlet over lærredet hos os
mange gange, og den har spillet store
summer hjem. Det er ikke mange år si
den, vi sidst havde den på programmet
en søndag eftermiddag. Nu går den dog

Biografens nye sal fra 1939. Foto: J.A.C. Laursen.

20

De to Skive-biografer fulgte godt med hinanden, når det gjaldt ombygninger og moderniserin
ger. Det gamle Kosmorama blev revet ned, og det nye blev indviet i november 1939.

ikke mere, men det er jo ikke mærkeligt,
når man tænker på, at filmen er fra
1934«, sagde Biografens ejer og direk
tør, Cicilie Nielsen i Skive Folkeblads
julenummer i 1967.1 samme artikel sag
de hun: »Vi biograffolk mangler de ægte
folkelige film. Producenterne interesse
rer sig ikke for dem, eller også forstår de
ikke at lave dem. I de store år var det an
derledes. Da fik vi også dejlige film fra
udlandet, film, der ikke satte det lødige
til ved at være folkelige. Jeg tænker
blandt andet på den amerikanske »100
mand og én pige« med den henrivende
Deanna Durbin og dirigenten Leopold
Stokowsky. Jeg glemmer ikke de scener,
hvor han dirigerede symfoniorkestret på
en trappe.«
Biografens første ombygning fandt

sted i 1929, den kostede 50.000 kroner,
hvad der var mange penge dengang, sag
de Cicilie Nielsen i den nævnte artikel.
»Ombygningen betød, at vi stod godt ru
stede, da talefilmen kom. En overgang
var vi ved at tro, at radioen skulle slå os
ud, men filmen klarede sig alligevel
godt.« 10 år efter kom Biografens anden
store ombygning. Der blev bygget til
bagud, og det gav væsentligt bedre
pladsforhold. I fru Nielsens tid skete der
ikke flere store ændringer, bortset fra, at
lærredet blev større, for »en moderne
biograf kan ikke klare sig med de små
lærreder, vi kørte med, til tv-tiden kom.«
Fru Nielsens mand, Johannes Nielsen,
overtog bevillingen efter sin svigermor,
Camilla Jensen, og efter Johannes Niel
sens død i 1947 førte Cicilie Nielsen te-
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Skuespilleren Børge Rosenbaum skrev dette digt i Kosmorama-Andersens gæstebog i 1939.
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atret videre, i sine seneste år med hjælp
af sønnen Sven Nielsen.
Nyt Kosmorama
1939 blev den gamle Kosmoramabygning revet ned, og Kosmo lånte i ombyg
ningstiden Teatersalen, men det kom til
en del aflysninger, når teaterturneerne
gæstede Skive. Arkitekt H. Toft Hansen,
Skive, tegnede et helt nyt hus. Bygherre
var Den Ny Borger- og Håndværkerfore
ning. Emil Andersen har fortalt, at
københavnske turister havde sagt til
ham, at det jo næsten var et helt Palladi
um (den nye fine biograf i hovedstaden),
men i Skive var der dog ikke noget kino
orgel til at stige op af gulvet. Men der
var så meget andet. Først og fremmest et
fuldt moderne toneanlæg fra Bang &
Olufsen i Struer, magen til et anlæg som
blev opstillet i den nye Platan-biograf i
København, rost til skyerne og nævnt
som det bedste i Skandinavien. Salen var
også blevet udvidet til 382 pladser. Fra
foyeren førte en tunnelagtig gang ind i
selve salen, som man står midt i, når
man skal finde sin plads, hvadenten den
er foran eller bagved. »Der skal i intet
provinsteater i Danmark være så brede
og behagelige stole som i det ny Kos
morama. De er faktisk alle af model Hel
muth Strøm (populær tyk skibonit og
skuespiller), og der er rigelig plads til
selv den mest langbenede. Stolene står
skråt overfor hinanden, og på grund af
den kraftige stigning i gulvet vil ikke et
eneste menneske i teatret være det fjer
neste generet i at se, hvad der forgår på
det hvide lærred - selv om den foran sid
der med hat på eller har en manke som

en grønkålsstok«, hedder det i en be
gejstret omtale i Skive Venstreblad.
Inden den egentlige premiere på den
nye Shirley Temple-farvefilm »Den lille
prinsesse« var der arrangeret en indviel
sesfest for særligt indbudte, bl.a. skue
spilleren Børge Rosenbaum, senere ver
densberømt under navnet Victor Borge.
Der blev blandt andet vist en smalfilm,
der viste, hvorfor det gamle hus måtte
falde og måtte give plads for den nye
smukke bygning.
Da indvielsen fandt sted, var krigen
brudt ud to måneder tidligere, og knapt
et halvt år efter blev Danmark besat, og
det betød helt nye tider - også for bio
grafdriften.
Luftalarmer
Den 9. april 1940 kunne man i Skive Bio
se den amerikanske »Frihedens sang«
med den flot syngende Nelson Eddy, og
selve titlen stod i en ejendommelig kon
trast til dagens tyske overfald på Dan
mark og Norge. Engelske film blev ret
omgående fjernet fra biograferne, de
amerikanske, som udlejerne havde fået
hjem, fik lov til at blive spillet, indtil
amerikanerne gik ind i krigen ved ud
gangen af 1941, og endnu i 1942 kunne
man se nogle af de gamle amerikanske,
som filmudlejerne havde på lager.
Selvom de film fyldte meget i reperto
iret, var der ikke den store mangel på
film, husker Knud Pedersen: - Der blev
produceret mange danske film i de år, og
vi fik mange svenske. Og så var der de
tyske. Selvom de ikke var så populære,
var der alligevel publikum til dem,
blandt andre de tyske soldater. Vi gjorde
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det, at de så vidt muligt blev placeret i
den ene side af salen. Vi blev også tvun
get til at arrangere særforestillinger i
dagtimerne for Værnemagten. Senere i
krigen måtte operatørerne finde sig i, at
der blev holdt tysk vagt i operatørrum
met. De var bange for, at modstandsfolk
brød ind i operatørrummet, fjernede afte
nens film og sendte allierede film i ste
det, fortæller Knud Pedersen.
Det kunne ske, at luftalarm afbrød en
forestilling. I en annonce kan man læse:
»På grund af luftalarmer i lørdags vil re
sten af filmen blive vist tirsdag kl. 8.30.«
I en anden annonce hedder det: »Da der
på grund af lysrestriktioner ikke kan
køres mere end en forestilling pr. aften
er det umuligt at tilfredsstille efterspørg
slen efter billetter, og da publikum stadig
ikke afhenter bestilte billetter til tiden,
vil telefonbestilling kun kunne modta
ges, såfremt der ikke findes købende
publikum ved billetkontoret kl. 5-7. Be
stillinger til efterfølgende dage modtages
ikke.«
- På den tid havde vi en rengøringsko
ne, som var af østrigsk afstamning, siger
Knud Pedersen. Hun var skrap ved de
tyske soldater og skældte dem ud, hvis
de ikke opførte sig ordentligt, og navnlig
hvis de kom med beskidte støvler. Dem
ville hun ikke have op på sæderne. Hun
kunne også forlange, at de skulle lægge
en avis på stolesædet, inden de satte sig,
og hun ville absolut ikke have, at de tog
flødeskumskager med ind i biografen.
Vi skulle spille tyske film og kunne
ikke gøre som direktøren for Nørreport
Bio i København. Han satte den svenske
»Landevejskroen« med Edvard Persson
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op på sit teater 11. april 1940 og der blev
den i halvandet år. På den måde undgik
han at sætte tyske film op. Københav
nerne støttede ham i demonstrationen
ved at se den hyggelige film flere gange.
En på kassen
Knud Pedersen er udlært elektriker hos
Harald Espersen, og i 1941 bestod han
justitsministeriets prøve for filmopera
tører med ug minus i gennemsnit. I to af
de syv discipliner fik han rent ug, nemlig
elektrisk installation i operatørrummet
og kendskab til bestemmelser for bio
grafteatre, så hvad han ikke vidste om de
emner, var ikke værd at vide. Det kom i
høj grad Kosmorama til gode, men det
var ikke altid lige let at være operatør
om aftenen, når man som han havde
været på arbejde som elektriker på fuld
tid. Det kunne give en arbejdsdag fra 7
morgen og omtrent til midnat.
Knud Pedersen havde haft sin gang
overalt i Kosmorama fra han var ganske
lille:
- Den første operatør, jeg kan huske,
var vaskeriejer Andersson. Han stak mig
en på kassen, da jeg var listet ind i ope
ratørrummet for at se filmen »King
Kong«. Klejnsmed Neumann var opera
tør i mange år. Der var mange i årenes
løb. De passede i reglen et borgerligt job
ved siden af, som jeg selv gjorde. En af
kontrollørerne var Peder Jensen, af bør
nene kaldet Peder Kost, af andre Bombe
Jensen. Det sidste skyldtes, at han passe
rede Topps Konditori, da det i det sidste
krigsår blev schalburgteret (af tyske
håndlangere). Ved eksplosionen blev han
kastet gennem ruden til købmand Peter

der i Kosmobygningen sprængtes. Vores
kanariefugl med bur blev slynget ned på
gulvet, og radioen fik også en tur, så den
ikke kunne give lyd fra sig. Friis Farsøe
havde i øvrigt glæde af naboskabet med
os. Der kom ofte bud fra konditoriet, om
hvor mange tilskuere der var inde til af
tenens forestilling. Udfra tilskuertallet
kunne de beregne hvor mange konditor
kager, de skulle gøre klar til det publi
kum, som nød en kop kaffe efter forestil
lingen.
Loven krævede, at der skulle være to
mand i operatørrummet. Vi klarede det
på den måde, at den ene stod ved ind
gangen og rev billetter af, og når filmen
skulle begynde, gik han op i rummet. I
vore dage behøver der ikke at være no
gen i rummet, idet det hele foregår per
automatik, siger Knud Pedersen.
Samme familie drev Skive Bio i 84 år. Sven
Nielsen (billedet), der var barnebarn af
grundlæggeren Chr. Jensen, dannede direk
tørpar med hustruen, Lis Richardt, efter Cici
lie Nielsens død, i realiteten nogle år tidlige
re.

(Klap) Hansens butik i Olesens Gård og
fandt sig selv siddende på købmandens
skrivebord. Peder Jensen var gårdmand i
Håndværkerforeningen om dagen, og
om aftenen holdt han styr på de dejlige
lange køer ved billetkontoret. Den gang
blev der virkelig solgt billetter. Ofte var
der udsolgt flere dage i forvejen, og vi
kunne avertere i dagbladene om, hvornår
der var udsolgt. En anden bombeepisode
fra krigens sidste tid var i vores umid
delbare nærhed. Bomben var anbragt op
ad døren til Friis Farsøes konditori. Ska
den var dog minimal, men samtlige ru

Operatør i 30 år
Biografen i Torvegade havde også en del
operatører. En af dem var Marinus Pe
dersen. Ved sit 30 års jubilæum i 1951
var der en samtale med ham i Skive Fol
keblad, og han blev spurgt, om han hav
de været med til at dreje på håndsving:
»Nej, det var før min tid, men det blev
for resten også klaret af en enkelt mand.
Det er i øvrigt det tredje hold maskiner,
jeg arbejder med. Den længste årrække
arbejdede jeg med stumfilmsapparat det er kun 14 år siden, vi gik over til
tonefilm.« (Her husker Marinus Peder
sen forkert, idet tonefilmen kom til Bio
grafen i 1931, eller også er der tale om
en trykfejl). »Maskinerne blev lavet om,
men de gik hurtigt i stykker, og så måtte
der nye til. Som operatør foretrækker jeg
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tonefilm, for der opdager man lettere,
hvis der er noget i vejen.« Intervieweren
»max« spørger, om det ikke er trættende
at se film aften efter aften? »En operatør
ser jo ikke filmen for sin fornøjelses
skyld - han skal først og fremmest køre
filmen og holde øje med, at den ruller,
som den skal. I en provinsbiograf virker
det ikke trættende, fordi der skiftes film
et par gange om ugen. Det må have
været værre for den operatør, der måtte
køre »Landevejskroen« i næsten halvan
det år.«
På spørgsmålet om han ikke har fået
nok efter de 30 år, svarer den 75-årige
Marinus Pedersen: »Jeg er rask endnu,

og der er gode forhold på min arbejds
plads, så jeg spekulerer ikke på at holde
op endnu. De første 22 år kørte jeg film
hver aften, de sidste år har jeg dog slap
pet lidt af. Men træt af det er jeg langt
fra.«
Spærretid
Krigsårene bød på flere ejendommelige
hændelser for biograferne. 29. august
1943 indførte tyskerne spærretid. I de
første dage efter bruddet med forhand
lingspolitikken spillede biograferne kun
en aftenforestilling, nemlig kl. 20. 27.
september skærpede tyskerne undtagel
sestilstanden, så biograferne lukkede et

Bios facade i 1978, før den blev til dobbeltbiograf
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Et ungt par på vej gennem »slusen« til Kosmoramas billetkontor. Foto: Poul Jensen.

par dage. Men allerede den 30. genåbne
des med forestillinger kl. 17. Den føl
gende søndag var der forestillinger kl.
14, 16. og 18.
Da de engelske og amerikanske film
kom igen efter krigen, blev de modtaget
med stor jubel. Der var mange krigsfilm,
erindrer Knud Pedersen. »Jeg husker en
om krigen på havet. Da amerikanerne
sænkede en tysk ubåd, klappede folk.”
Run på billetkontorerne
De »ægte folkelige succeser«, som Ceci
lie Nielsen talte om, kom dog også med
mellemrum til begge biografer. Kaj
Munks »Ordet« blev en smuk succes i
Biografen, og i Kosmorama sejlede
»Styrmand Karlsen« i næsten lige så
mange uger, som »Livet på Hegnsgård«
holdt sig på plakaten.

30’erne, 40’erne og 50’erne var i det
hele taget store år for biograferne. Der
var run på billetkontorerne. Det kan
Grethe Pedersen tale med om. Hun blev
fast afløser i Kosmorama allerede i
1946: - Det var ikke altid lige let at sidde
i billetkontoret. Folk kunne blive rasen
de, hvis de havde stået i kø, og når de
nåede frem til billethullet var der ud
solgt. De kunne stirre stift på de bestilte
billetter, og lavede alle mulige krum
spring for at få fat i dem. Jeg har også
været udsat for, at folk ville have billet
ter, som de i virkeligheden havde bestilt
i Skive Bio. Så måtte jeg ringe til Bio
grafen og spørge dem, om de havde be
stillinger til den og den. Der var ofte be
hov for at være to i billetkontoret. Cho
koladesalget skulle også passes. En af de
ting, jeg særlig husker, var, da vi spillede
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»Styrmand Karlsen«. Selskabet sendte
en grammofonplade med, som skulle
spilles foran hver forestilling. Det var
Clara Østø, som sang »På min lysegrøn
ne ø«, og den hørte vi to gange hver af
ten i seks uger. Den blev jeg hurtig træt
af, for den rungede i billetkontoret, hu
sker Grethe Pedersen.

Blæst om bevillingerne
Det var svært at få en biografbevilling.
Bevillingerne sorterede under justitsmi
nisteriet, og hvis der blev en ledig, blev
den ofte tildelt en kunstner. Der var me
gen blæst om bevillingen til Regina i
Århus, fordi den gik til skuespilleren Jo
hannes Meyer. Hvordan kunne han passe
Regina, når han samtidig spillede på Det
kongelige Teater og ofte indspillede
film? Men han fik den alligevel. Der var
også uro om en bevilling til sangeren
Aksel Schiøtz, som efter megen tummel
fik tildelt en bevilling i Roskilde.
Da Kosmorama-Andersen døde i 1955
(85 år gammel) blev bevillingen ledig,
og det var ikke en selvfølge, at datter
sønnen Knud Pedersen tog over, selvom
han i realiteten havde ledet Kosmo i de
seneste år af morfaderens liv. Bevillin
gen blev opslået ledig, og der kom 14
ansøgere. Der var biografdirektører fra
Havndal, Ulfborg, Roslev (Aksel Krogh
Poulsen), Nyborg, filmoperatører fra
Århus og Skive (Jens Peder Laursen),
inspektører fra Varde og København, en
kystløjtnant fra Frederikshavn og opera
sanger Hans Christian Anthonsen,
København. Og så naturligvis Knud Pe
dersen. Skive Kommune stod også som
ansøger, men det var mere proforma.
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Byrådet vedtog, at såfremt ministeriet
ville godkende biografteatrets nuværen
de inspektør (K.P.), ville man frafalde
ansøgningen.
- Min kone og jeg var rundt at hilse på
medlemmerne af det udvalg, som skulle
træffe afgørelsen om bevillingen. Vi
kom vidt omkring i riget, men det endte
da med, at jeg fik den i maj 1956. Jeg
var glad for borgmester Woldhardt Mad
sens og byrådets støtte, siger Knud Pe
dersen.
I ministeriets begrundelse hedder det,
at det har tillid til, at K.P. fortsat vil dri
ve biografteatret med forståelse af, at en
biograf ikke blot er en forretning, men at
der også er kunstneriske hensyn at tage.
Når publikum svigter
Det sidste havde Skive Venstreblad fat i
i en artikel fra juni 1956. Bladet finder
det sørgeligt, at der i Skive er så ringe
interesse for de kunstneriske film og ta
ger et aktuelt eksempel frem:
»Den italienske storfilm »La Strada«,
der i mandags havde premiere i Kosmo
rama og i aftes blev taget af plakaten
som en af direktør Knud Pedersens i
økonomisk henseende dårligste forret
ninger. Bortset fra en aften har billetsal
get været yderst beskedent, en aften var
der således kun 170 mennesker til de to
forestillinger. Man forstår godt, at en
biografdirektør kan blive bitter, når han
gang på gang ser, at publikum svigter de
gode film, som det ofte er en ren under
skudsforretning at vise. I dette tilfælde
er der tale om en film, som verdenspres
sen har hævet til skyerne og karakterise
ret den som årets bedste film.« Artiklen

Forventningsfulde børn
i kø foran Kosmoramas
billetkontor. Foto: Poul
Jensen.

slutter: »Man skal ikke skyde på biograf
direktørerne, men på det publikum, der
svigter filmene.«
Der var dog fortsat kassesucceser i by
ens biografer. Morten Korch og Lille
Per-filmene scorede kassen. Det begynd
te i 1950 med »De røde heste«, som blev
set af 2,4 millioner og som ifølge Gyl
dendals Filmguide er den mest sete dan
ske film nogensinde. Det blev til i alt 19
spillefilm med »Fruen fra Hamre« som
den foreløbigt sidste. Snesen bliver run
det, hvis man tager TV-serien om »Stil
lebækken« med, så Morten Korch må
også have en slags længderekord i dansk
film, idet hans romaner, mere eller min
dre frit, er blevet filmatiseret i en perio
de på mere end et halvt århundrede.
»Far til fire«-serien kom op på otte
film, den første i 1953, den sidste i 1961.
Ti år senere søgte man at genoplive seri
en med et helt nyt hold, men den niende
i rækken led en krank skæbne.
Det var Kosmorama, som kunne glæ
de sig over at have så solide kassesucce
ser. Der blev også tjent penge på spag

hetti-western. Senere kom filmene med
Olsen Banden, den første i 1968, og op
gennem 70’erne blev de det store hit.
I 60’erne blev konkurrencen fra TV
mere og mere mærkbar, og som mod
træk indførte biograferne widescreen, et
kæmpelærred, hvorpå man kan vise al
mindelige 2-dimensionale film. Den
største nyhed i 1955 blev cinemascope,
et buet lærred 2 1/2 gange større end det
gængse. Bio åbnede i januar med »En
verdensomsejling under havet«, og Kosmo kom med lidt senere, da bevillings
spørgsmålet blev afklaret. I 1955 be
gyndte man også med midnatsfilm på
skift hver anden lørdag.
Men trods nye systemer var det svært
at hamle op med konkurrencen fra TV.
Skive Folkeblad spurgte i 1963 de to
biografdirektører, hvornår de begyndte
at mærke tilbagegang på grund af TV?
Knud Pedersen svarede, at det blev
mærkbart, da TV samlede ind til fordel
for Ungarnshjælpen, men ellers er det
kommet gradvis. »Jeg tror nu ikke, at til
bagegangen udelukkende skyldes fjern-
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Børnefilmklubber og
Skolescenens Bio har
i flere årtier haft godt
tag i såvel store som
små børn.
Her fordrives venteti
den inden en film i
Skive Bio. Foto: Poul
Jensen.

synet. Kan det ikke lige så godt tænkes,
at det er på grund af den større levefod.
Folk har fået flere penge mellem hæn
derne, de har sat sig i gæld med afbeta
lingskøb af blandt andet fjernsyn. Så er
der ikke råd til at gå i biografen.« Videre
i artiklen siger Knud Pedersen, at bio
grafernes publikum nu mest er unge
mennesker. »De har ikke de samme
månedlige udgifter som de lidt ældre,
gifte.«
Biografens Cecilie Nielsen er enig
med Knud Pedersen og siger: »Det er
ganske rigtigt de unge, der kommer i dag
og ikke så meget de ældre som tidligere,
men filmene er heller ikke de samme.
Det er hele udviklingen, og den kan man
ikke gå imod.«
Spørgsmålet om filmenes kvalitet bli
ver ved med at spøge. I 1972 tages em
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net op igen, og Biografens Sven Nielsen,
der blev direktør i 1970, siger: »Film
branchen er forretning. Publikum be
stemmer selv, hvilke film de vil se.
Kommer de ikke til kvalitetsfilm, bliver
de heller ikke sat op i vore teatre.«
Knud Pedersen: »Kravet om kvalitets
film er et råb i ørkenen. Folk vil jo ikke
se de film. De vil gerne ud af biografen
med fred i sindet. Til daglig har de pro
blemer nok, og de vil hverken bruge tid
eller penge på at få flere. Publikum øn
sker denne utopi, at de onde bliver straf
fet, de gode bliver rost, og de unge får
hinanden i filmens slutning«.
Sven Nielsen: »Nej, folk ønsker ikke
et budskab. De vil more sig. Jeg skal
ærligt indrømme, at en film som »Hvem
er bange for Virginia Wolff« med Elisa
beth Taylor og Richard Burton er af høj

kunstnerisk kvalitet. Men man bliver de
primeret bagefter. Og det er ikke sagen
for publikum.«
Knud Pedersen: »Hvis vi ikke havde
film som »Olsen-Banden« og »Senge
kantsfilmene« kunne teatret slet ikke
køres. De film betaler resten. En by skal
have en vis størrelse for at vise kunstne
riske film. Der skal være en slags menig
hed at køre disse film for. Så stor er Ski
ve ikke. Statistisk set skulle vi vise 1
procent kvalitetsfilm og 99 procent po
pulære film. Men vi viser da procentvis
mange flere kvalitetsfilm.«
Filmklubberne
Og hvis det ikke var nok, så var der
filmklubberne. Ganske vist måtte den

ene efter den anden give op på grund af
manglende tilslutning. Siden 1940’eme
har der været fem filmklubber i Skive.
Den sidste »almene« af slagsen måtte
give op foran sæsonen 1973-74.
»Vi skal have mindst 150 medlemmer,
for at foreningen kan køre på et forsvar
ligt økonomisk grundlag«, sagde for
manden Peter Kim Holt på den sidste
generalforsamling, hvor kun bestyrelsen
var tilstede. Som forklaring på den svig
tende tilslutning nævnte formanden, at
der var et stigende udbud af øvrige fri
tidsaktiviteter i Skive. Desuden bryder
folk sig ikke om at gå i biografen på be
stemte datoer. Bestyrelsen enedes om at
henvise medlemmerne til Skive Gymna
siums filmklubs forestillinger. Denne

De mange Morten Korch-fdm var en sikker indtægtskilde i Kosmorama. Grethe og Knud E.
Pedersen her med en af dem, som fortsat kan trække mange seere, når den vises i TV.
Foto: Casper Jacobsen.
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klub fortsatte virksomheden til ind i
90'erne.
Ser man i programmerne fra de for
skellige filmklubber finder man en per
lerække af det bedste, filmkunsten har
frembragt, og en stor del af filmene hav
de på et eller andet tidspunkt været på de
to biografers normale programmer, om
end de måske kun havde fået få opførel
ser.
I en artikel fra 1967 i Skive Folkeblad
nævnte Bios daværende direktør, Cicilie
Nielsen, at hun havde fået ros fra udle
jerne over, at hun havde beholdt Hen
ning Carlsens film over Hamsuns »Sult«
i næsten en uge med stigende besøg fra
aften til aften. I Fredericia holdt den kun
en aften.
Der var også børnefilmklubber, som

Knud E. Pedersen i operatørrummet en af de
sidste dage, hvor han og hustruen drev Kos
morama. Foto: Casper Jacobsen.
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holdt sig længe op gennem årene med
forestillinger søndag formiddag, og så
var der Landsskolescenens Bio, som gav
forestillinger på hverdage. Her var det
ofte svært for lærerne at skaffe ro i sa
len, men mod det uvæsen havde Knud
Pedersen et effektivt middel:
»Lige før en forestillings begyndelse
holdt jeg øje med de mest urolige børn i
salen. Jeg valgte en af dem, tog fat i ham
og bugserede han ud af salen. Så skal jeg
love for, at der blev stille. Når filmen så
kom i gang, lukkede jeg drengen ube
mærket ind igen. Værre var det ikke.«

Farvel til KOSMO
For Kosmorama lakkede det mod enden
i slutningen af 70'erne. Det begyndte
med, at Den Ny Borger og Håndværker
forening solgte det hus, Kosmo boede til
leje i til isenkræmmer Saugstrup Chri
stensen, og efter hans død solgte enken
det videre til isenkræmmer Hans Kol
ding. Efter købet opsagde Hans Kolding
lejemålet for såvel biografteatret som
Knud Pedersens privatbolig ovenover
Kosmo. Det skulle gælde fra 1. decem
ber 1984. Samtidig krævede den nye ejer
en lejeforhøjelse fra 59.000 kr. årligt til
150.000. Knud Pedersen protesterede,
og det kom til en retssag, som K.P.
vandt. Ved salget til Saugstrup var den
nes forretning splittet op i to dele, en på
hver side af Kosmoramas hovedindgang.
Det var denne indgang, Hans Kolding
gerne vil have fjernet, så de to isenkramforretninger kunne bygges sammen. Ef
ter flere forhandlinger indgik de to parter
forlig. Knud Pedersen indvilgede i at
forlade bygningen, og alt udstyr blev sat

Fire unge tog over efter Knud E. Pedersen og drev Kosmorama i endnu tre år. De havde alle
været knyttet til Kosmo. Det blev ikke nogen økonomisk succes. Fra venstre ses Frank Ander
sen, Jan Christensen, Heinrich Nielsen og Rene Larsen. Foto: Poul Jensen

til salg. Dermed sluttede en epoke i den
lokale biografhistorie. Samme familie
havde ledet biografen i henved 80 år.
Emil Andersen drev Kosmorama i knap
50 år, Knud Pedersen i 29. Men Kosmo
fik endnu tre år som interessentselskab,
inden den blev opslugt af Koldings for
retning. Fire unge mennesker, der havde
været knyttet til Kosmos personale, rej
ste kapital, så de kunne overtage bio
grafudstyret, og de sluttede en treårig
kontrakt med Kolding om lejemålet. De
fire var manufakturlærling Allan Kamp
Nielsen, bogbinder og operatør Heinrich
Nielsen, bogbinderlærling Jan Kristen
sen og kontorelev Tom Friis Hansen. De
tider var forbi, hvor en biografbevilling
var et guldrandet papir. Nu kunne enhver

slå sig ned som filmudbyder, hvis man
ellers havde penge og lyst. Lyst havde de
fire, men nogen udpræget succes blev
det ikke.
»Vi har ikke tjent guld på de tre år.
Når vi blev ved, skyldes det vores store
interesse. På en måde er jeg lettet over,
at vi slutter. Det har af og til været hårdt
at skulle bestride to job, sagde Heinrich
Nielsen« til Skive Folkeblad, da det var
slut.
Dobbeltbiograf
Fire år tidligere blev Biografen i Torve
gade ombygget, så det 72 år gamle teater
blev til en dobbelt biograf. Byggepro
grammet blev gennemført uden slip i fo
revisningerne. Den nye sal blev indrettet
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med 81 pladser, hvor der tidligere var
foyer. I den store sal var der uændret 329
pladser. 60 procent af stolene var udskif
tet få år tidligere. Investeringen kostede
godt en million. For de penge fik teatret
også en ny forevisningsmaskine. Den
kunne have alle en films akter på en spo
le, og én operatør var i stand til at betje
ne alle tre forevisningsmaskiner til de to
sale. Herefter skiftede Bio Skive navn til
Bio 1-2.
»Det er ikke hensigten, at der skal til
rettelægges et repertoire for den lille bio
graf. Vi tager de film hjem, vi har ind
tryk af, folk vil se. Belægningsgraden af
gør hvilke film, der skal vises hvor«,
sagde Sven Nielsen til Skive Folkeblad.
I 1982 fejrede biografen sin 75 års
fødselsdag. Det blev en festdag. Direk
tørparret, Lis Richardt og Sven Nielsen,
og det øvrige personale mødte op i tøj,
som kunne se ud som modetøj fra 1907.
Billetpriserne var fra samme år, det vil
sige 35, 25 og 10 ører per billet. Også
musikeren Poul Hansen havde iført sig
høj hat og hvide handsker. Begge dele
blev dog afført, mens han spillede til de
dramatiske handlinger oppe på lærredet.
Det var film fra perioden 1907-10, deri
blandt »Løvejagten på Elleore«. Den
bedste af de seks korte film var en histo
rie om en ny huslærer til et par Knold og
Tot-drenge. Den var umiddelbar mor
som, og den fik børn på de forreste ræk
ker til at more sig halvt fordærvet.
Fem år efter solgte Sven Nielsen den
700 kvadratmeter store biografbygning
til direktør Karl Thygesen, Højbjerg.
Købesummen var 2,5 millioner. Køberen
ønskede ikke at ændre på Bios status.
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Dobbeltbiografen blev drevet videre
med Sven Nielsen som leder. »Den ene
ste forskel på nu og før, er, at nu sidder
jeg til leje i en bygning som så mange af
landets øvrige biografdirektører,« sagde
Sven Nielsen til Skive Folkeblad.
Farvel efter 84 år
Vekselerer Karl Thygesens mangeartede
forretningsvirksomhed gik imidlertid kon
kurs i 1990, og det var konkursboet via
Amagerbankens filial i Århus, som stod
som sælger. Købere var ægteparret Bir
gitte Abild og Anders Holm-Knudsen.
De stillede imidlertid som betingelse for
at overtage, at kommunen ville garantere
et årligt beløb. Kultur- og fritidsudvalget
indvilgede i at købe forestillinger til
skolebørn og pensionister for 50.000
kroner.
I den anledning sagde Lis Richardt til
Skive Folkeblad: »Vi misunder bestemt
ikke vore afløsere, at de får et beløb. Det
skammelige er blot, at vi tidligere har
søgt om det samme, men hver gang har
vi fået afslag. Hvordan kan det være, at
nogle helt fremmede unge mennesker
pludselig kan få, og vi andre har altid
fået nej. Vi mener, det er en usædvanlig
dårlig behandling.« På spørgsmålet om
Richardt og Nielsen ville have fortsat
driften af Bio, hvis de havde fået en til
svarende støtte svarede fru Richardt til
Folkebladet: »Vi ville nok have sagt nej,
for nu er vi ærlig talt kørt trætte. Det har
været et slid for så få mennesker, som vi
er, at arbejde med Bio, men det er mær
keligt, at vi skal erfare gennem avisen, at
andre kan få en støtte, vi aldrig har kun
net opnå trods flere henvendelser. Vores

Leif Søgaard Pedersen overtog i 1993 Skives eneste biograf Bio 1-2. Foto: Steen Don.

familie har drevet Bio i 84 år. Vi synes,
det rent ud sagt er uforskammet, at et
kommunalt udvalg siger farvel til os på
denne måde.«
Kulturudvalget forsvarede sig med, at
alternativet muligvis var en lukning af
Bio. En by af Skives størrelse kan dårligt
undvære en biograf, mente udvalget.
I de næste par år gik det helt pænt for
det nye par i Bio 1-2. De havde tidligere
drevet en dobbeltbiograf i Aars. Især
Holm-Knudsen var bidt af biografdrift.
Han indledte sin karriere i filmens ver
den som billetafriver i Bramming. Sene
re drev han i otte år den sønderjyske
Rødding Bio, og sideløbende hermed i
nogle år en biograf i Brørup.
Noget af det første parret foretog sig

med Bio, var at tynde ud i stolerækker
ne. De forreste rækker, 65 stole, blev
fjernet. Motiveringen var, at de stod for
tæt på lærredet. Det så ud til at gå rigtig
godt for de to nye ejere. Der var flere
kassesucceser, eksempelvis den danske
»Krummerne«, som samlede 15.000 til
skuere, nyindspilningen af »Robin
Hood«, »Danser med ulve« og »Ikke
uden min datter«, men pensionistfore
stillingerne blev noget af et flop. HolmKnudsen havde en idé om, at der kunne
laves en lille scene oppe ved lærredet.
Den kunne anvendes til noget cabaretoptræden eller sommerrevy.
Det blev dog ved tanken, og efter gan
ske få år slap ægteparret tøjlerne og
solgte til den nuværende ejer, Leif Sø35

gaard Pedersen, i oktober 1993. HolmKnudsen bestyrer nu en biograf i Skjern.

BIO’s nye mand
Søgaard Pedersen drev i 21 år biograf i
Nykøbing Mors, i en del år hele to nem
lig Kino og Bio. På et tidspunkt solgte
han Kino og koncentrerede sig om Bio.
Men i 93 så han større muligheder i Ski
ve, så han skilte sig af med sin biograf i
Nykøbing. Den har siden været drevet af
en forening. - Jeg er vældig glad for
skiftet, men jeg er ikke glad for de for
kerte oplysninger, der blev fremsat af
byrådets kulturudvalgsformand, Knud
Bjerre, i sommeren -03. Det var i forbin
delse med planerne om et biografcenter
med nye bowlingbaner. Bjerre påstod, at
vi havde et markant fald i billetsalget, og
at vi kun solgte halvt så mange billetter,
som den nye biograf i Struer. Det er
usandt, og i virkeligheden kan han ikke
vide noget som helst om de to biografers
salg. De tal er fortrolige oplysninger,
som han ingen adgang har til. Vi har haft
pæne publikumstal i de 10 år, vi har
været i Skive. Vores største succes var
»Titanic«, der var på plakaten i 2 1/2
måned, og »Åndernes hus« som var hos
os i ca. halvanden måned.
Vi begyndte at få bedre biograftider
nogenlunde på det tidspunkt, hvor Sven
Nielsen afstod Bio 1-2. Det skyldtes
især, at det blev væsentligt billigere at få
filmkopierne frem til biograferne. For
15-20 år siden blev der trukket langt
færre kopier af de enkelte film, men man
fandt frem til et system, hvor man kunne
sende 100 kopier til hele landet. Dermed
kunne også provinsens små biografer få
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film, mens de er nye og omtalt i presse
og TV, og vi kan få flere danmarkspre
mierer. Jeg kunne godt have undt Sven
Nielsen, at han havde fået del i de nye ti
der. Han var en dygtig filmmand, som
måtte finde sig i, at nabobiografer fik fil
mene længe før Bio 1-2.
- Hvis det eventuelt nye biocenter bliver
til noget, og hvis de tilbød dig arbejde
som inspektør, ville du så tage imod det?
- Nej, jeg er 61 år. Kommer centret står
jeg af, men hvis det ikke kommer, tager
jeg gerne nogle år endnu i Bio 1-2.

Blikket for sundheden
om etableringen af et nyt sygehus i 1880’ernes Skive
Af Thomas Fibiger

I løbet af 1800-tallet næsten tredobles
Danmarks befolkning. Det er en eksplo
siv vækst, de små, gamle købstæder
såvel som helt nye byer vokser sig store,
og på trods af en stærk afvandring fra
land til by bliver der også flere menne
sker på landet. Perioden byder hverken
på stigende indvandring eller et stigende
fødselstal. Det er i den anden ende, så at
sige, at årsagen skal findes: I løbet af det
19. århundrede holder folk op med at dø.
Det er naturligvis ikke rigtigt, men døde
ligheden falder markant. Dette gælder
alle aldersgrupper, men mod slutningen
af århundredet overlever stadigt flere
børn de første vanskelige år; før 1850
døde mellem 30 og 40% af alle børn før
de var fyldt 10 år, og dette tal bevæger
sig ned mod en halvering i løbet af peri
oden. Således bliver stadigt flere voksne,
arbejds- og fødedygtige, og det sætter
forståeligt nok sit markante præg på
samfundet. Befolkningsudviklingen er
vel nok den væsentligste sociale foran
dring af det danske samfund i denne pe
riode, og udviklingen grunder i en foran
dring af sygelighed og sundhed. Derfor
denne artikel; det skal her diskuteres,
hvordan samtiden iagttog og reagerede
på disse forandringer.
I dag kan man umiddelbart overskue
denne tydelige udvikling gennem stati
stikken; befolkningen stiger støt, døde

ligheden falder støt, sundhedsforholdene
forbedres. Men dengang, endnu i
1880'erne, det årti som står særligt cen
tralt i det følgende, er bevægelsen langt
fra entydig, endegyldig og sikker. I dag
vil man være tilbøjelig til at sige, at sam
fundet blot udviklede sig, at det måtte gå
sådan. Men man må huske på, at dati
dens mennesker - myndigheder såvel
som befolkning - stod midt i orkanens
øje, og derfra måtte de forsøge at handle
og tage stilling til deres muligheder.
Det ovenfor anførte argument for den
ne artikel bygger på statistisk materiale,
og ikke mindst i dette forhold er det vig
tigt at erindre om tidernes forskellige
forudsætninger for at vurdere forandrin
ger. I dag er det for en historiker indly
sende at bruge statistisk sprogbrug, som
fx ovenfor tredobling, dødelighed og
procent, og netop når Danmarkshistorien
behandler det 19. århundrede, begynder
statistikker at optræde som kildemateria
le. Det er ingen tilfældighed; det er nem
lig først på dette tidspunkt, at de bliver
udarbejdet, i al fald udviklet og systema
tiseret. I 1800-tallet er statistikken altså
ikke så indlysende som argument, og
først mod slutningen får den styrke til at
vise, at dødeligheden ikke blot har et na
turligt leje på fx 1/3 af alle børn, at tallet
svinger fra tid til anden og fra sted til
sted, og at der således i sundhedspolitisk
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henseende kan gøres noget for at ned
bringe denne dødelighed, og deri befolk
ningens sygelighed.
Statistikken fortæller derfor ikke blot
en social historie om befolkningens sam
mensætning og vilkår. Ved netop at duk
ke op som videnskab i denne periode
fortæller den også en kulturel historie
om bevidstheden om disse forhold.
Førhen var den udbredte opfattelse, også
blandt læger, at der gror ingen urt imod
døden. Den statistiske videnskab kan nu
sammen med læger, hygiejnikere og lig
nende videnskabsfolk overbevise om, at
der er en mulighed for at dæmme op for
og undgå sygdom og død. Statistikken er
således i rene tal en beretning om fx sy
gelighed, dødelighed og befolkningsbe
vægelser i 1800tallet. Men den er samti
digt et levn fra den gryende bevidsthed
om disse forhold. Statistikken fortæller
derved både om faktiske og åndelige for
hold, og er således både social- og kul
turhistorie.
På samme måde er også denne artikel
båret af både social- og kulturhistoriske
tematikker. Den tager udgangspunkt i de
socialhistoriske forhold, som statistik
kerne afslører - men den vil derfra be
væge sig mod en diskussion af bevidst
heden om sundhed og sygelighed, om
viden og opfattelser af dette fra forskelli
ge positioner, og om de initiativer og
projekteringer, der blev gjort i sund
hedspolitisk henseende.
Artiklen vil fremhæve og diskutere et
eksempel på disse projekteringer: Fra
myndighedernes side tages i stadigt flere
byer initiativ til at rejse sygehuse, der
kan dæmme op for almuebefolkningens
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sygelighed. Disse imponerende og dyre
institutioner kommer i byerne til at stå
som vartegn for den ny bevidsthed om
en sund befolkning. I det følgende skal
det konkret belyses, hvordan man i Ski
ve i 1880’erne fandt anledning til at rej
se et nyt, for sin tid meget stort og mo
derne sygehus. Artiklens grundlæggende
problemstilling lyder altså: hvorfor blev
der bygget et nyt sygehus i Skive. Den
vil dog også stille spørgsmålet om, hvor
dan initiativet blev modtaget i lokalbe
folkningen.
En hovedårsag til netop at stille disse
spørgsmål er, at man flere steder i littera
turen om de danske sygehuse før 1900
oplyses om, at syge folk faktisk ikke var
interesseret i at lade sig anbringe på sy
gehuset - det regnedes for den visse død.
Dette er et af de forhold, der gør netop
sygdoms- og sundhedsområdet til et af
kerneområderne for diskussionen af
Danmark som konflikt- eller konsensussamfund, som de sidste årtier har været
en afgørende debat i historieforsknin
gen. Debatten handler om hvorvidt og
hvornår der i hele samfundets bredde har
været enighed om dets midler og mål,
om det blik man dengang havde og nu
har for samfundet og i dette tilfælde for
spørgsmålet om sygdom og sundhed.
Derfor kaldes denne artikel ‘blikket for
sundheden’, og med historien om etable
ringen af det 2. Skive Sygehus vil jeg
forsøge at vise, hvordan blikket både
rummer forskelle og ligheder - at kon
flikt og konsensus ikke findes hver for
sig, men er forskellige elementer tilstede
i de samme forløb og begivenheder.

Placeret højt over byen blev det ny sygehus et kraftigt signal om, at sygdomme kunne og skulle
bekæmpes i myndighedernes bestræbelser for at standse ‘ Udbredelsen af smitsomme og epide
miske Sygdomme fra de Fattige til den øvrige Befolkning ’.

Kildernes blik: Man må beundre
det Fremsyn der er vist af de Mænd
Blikket vil således være denne artikels
centrale metafor, blikket for sundheden
som det syn, den viden og de opfattelser,
der i forskellige tids- og rummæssige
sammenhænge kan være på spørgsmålet
om sygdom og sundhed. Blikket vil som indledningen allerede kredser om altid være afhængig af det tilgængelige
materiale og de holdninger og opfattel
ser, den tilgængelige litteratur rummer.
Det gælder imidlertid også omvendt, at
valget af materiale kun er muligt med et
specielt blik for det, og søgningen efter
materiale til denne artikel har haft et
spørgsmål særligt for øje: Blev ideen til

og opførelsen af et nyt sygehus i Skive
almindeligt anerkendt og godt mod
taget?1
Spørgsmålet om modtagelsen er et
spørgsmål om forholdet mellem sygehu
sets autoriteter og befolkningen. De sid
ste er det vanskeligt at finde kildeudsagn
fra, og jeg har i stedet valgt at henholde
mig til sygehusets statistikker om antal
let af patienter og deres sygdomme. Dis
se findes i lægeindberetningerne fra år til
år, som går fra sygehusets læge, som
også er egnens distriktslæge, til fysikus
for Viborg Amt og derfra videre til
Sundhedskollegiet i København. Det er
på denne baggrund, at de landsdækkende
statistikker som diskuteret i indlednin
39

gen bliver til. Disse lægeindberetninger
er meget væsentlige kilder, ikke alene på
grund af talmaterialet, men især fordi
lægerne - for her må også byens øvrige
lægers indberetninger inddrages - giver
en kommentar med, som regel over 3-5
sider, om sundhed og sygelighed i året
der gik. Her får man ikke sjældent noget
at vide om befolkningens brug af læger
ne, og dermed i al fald lægernes opfattel
se af forholdet mellem institution og be
folkning. Uenigheden mellem lægerne i
disse beskrivelser antyder, at de har blik
for noget og ikke for andet - man må
altså være skeptisk over for disse kilders
fulde pålidelighed; men tager man dem
som tidens opfattelser og holdninger til
sundhedsforholdene er de til gengæld
meget meddelsomme.
Derudover er avisartikler og byråds
forhandlinger vedrørende det ny sygehus
anvendt til at belyse holdninger til pro
jektet, der bliver nævnt i de politisk-administrative kredse. Byrådets beslutnin
ger er naturligvis meget afgørende for
processen, og i Skive Avis og Skive Fol
keblad er det eftersøgt, om der skulle
være nogle kommentarer til disse beslut
ninger.
Da det er byrådet og byens læger og
forhold, der fremstår som centrale ak
tører i spørgsmålet om det ny sygehus’
tilblivelse, har jeg valgt at se bort fra, at
Skive Lægedistrikt og i endnu højere
grad sygehuset, som er forpligtet over
for hele Viborg Amt, har et opland langt
uden for Skive Købstads grænser. Til ar
tiklen er altså ikke søgt særligt efter kil
der uden for købstaden. Det betyder
bl.a., at et interessant forhold som bru
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gen af sygehuset fra henholdsvis land og
by må henvises til en anden diskussion.
Sygehuset og dets projektering er be
skrevet i flere ældre fremstillinger, især
er der i 1920'erne i flere anledninger ud
givet kortere tekster herom. ‘Bogen om
Skive’ ved byens 600 års købstadsjubi
læum (1926) er en grundig introduktion
til mange forhold i byens historie, også
om ‘sygevæsenet’, som det kaldes. I
1930 fandt de danske sygehuses årsmø
de sted i Skive og Viborg, og det gav an
ledning til en historisk redegørelse fra
Skive Sygehus’ forvalter, M.A. Holm.
Uden for byens egne rammer inkludere
de Ridter sygehuset i sin beskrivelse af
‘Danske Sygehuse’ (1927), og det er
ham, der bemærker at ‘naar man med
Nutidens Hospitalsøjne betragter det da
opførte Sygehus, maa man beundre det
Fremsyn, der er vist af de Mænd, som
har haft med Projekteringen at gøre’2.
Tendensen til en sådan beundring gør sig
gældende i samtlige disse tidlige frem
stillinger - mens netop fremsynet i denne
artikel underkastes en mere kritisk un
dersøgelse, idet projekteringen på den
måde står i kontrast til sin samtid. Som
Ridter fortsætter: ‘Man maa nemlig erin
dre, at Befolkningens Tillid til Sygehu
sene var meget ringe’. Hvor de tidlige
fremstillinger altså i høj grad skriver
vindernes historie, vil denne artikel i en
mere kritisk tilgang til projektet søge at
belyse, hvorfor og hvordan man kunne
finde på at bygge et nyt sygehus til en
befolkning, der ikke ville bruge det, og
hvordan denne befolkning reagerede på
projektet.

Tidens blik: Hvorfor fik Skive
et nyt sygehus?
Ligesom de fleste andre danske byer op
levede Skive i sidste halvdel af det 19.
århundrede en voldsom vækst og befolk
ningstilgang. Byens indbyggertal mere
end 10-dobledes fra de 500 sjæle, som
den lille handelsby for Sailingland forin
den havde talt. Havnen og Jernbanen,
1860’ernes store projekter, forstærkede
mulighederne for et godt handels- og in
dustriliv, og med de muligheder for øje
slog mange landboere sig nu ned i Skive.
Men hvor mennesker kommer til at bo
flere og tættere sammen, og hvor en by
er i hastig og noget uorganiseret vækst,
trives og spredes sygdomme, så for
sundhedstilstanden i Skive har denne ud
vikling næppe været gunstig.
Det kan derfor undre, at denne sund
hedstilstand så hyppigt i lægernes indbe
retninger til deres overordnede, fysikus i
Viborg og sundhedscollegiet i Køben
havn, beskrives med ord som ‘god’, ‘til
fredsstillende’, ja endog ‘upåklagelig’,
som distrikts- og sygehuslæge C. M.
Schou kalder den i 18773. Set med nuti
dens øjne vil de færreste nok finde det
upåklageligt, at fx 13 mennesker er døde
af skarlagensfeber, men i 1877 har det
bemærkelsesværdige været, at så få er
døde af sådanne sygdomme. Sundheds
tilstanden afslører sig nok bedre ved Ski
ves praktiserende læge Caspar Rings ord
om, at året har ‘udmærket sig ved en
ualmindelig god Sundhedstilstand ’.
Hvorfor dette er ualmindeligt, hvorfor
sundhedstilstanden normalt er noget rin
gere, afslører især Ring blot to år efter. I
1879 har der været ‘hyppig indkomne

Tilfælde af gastrisk og tyfoid Feber’, og
fysikus skriver til collegiet i hovedsta
den, at ‘Ring omtaler de slette hygiejni
ske Forhold i Skive som sandsynligt
Aarsagsmoment’. Ring har påpeget ‘Lo
kaliteter, hvor mangelfuld Afledning af
Spildevand og Infektion af Brøndene
formentligt støde i Forbindelse med der
forekomne Sygdomstilfælde’. Også den
ny læge i byen, Jacobsen, er kritisk over
for byens sundhedsforhold, mens sund
hedscollegiet må bemærke, at Distrikstlæge Schou ‘anser dem for ulastelige’.
Beskrivelsen af byen for 1879 - hvor
en tyfusepidemi nok engang har ramt
byen - gør sig gældende som en generel
vurdering af byens sundhedsforhold i
perioden - men lægerne er altså uenige
om denne vurdering. Blikket for sund
hedstilstanden er forskelligt, måske fordi
Schou som byens gamle læge har set en
positiv forandring over tid, måske fordi
blikket for, hvad der kan stilles op over
for sygdommene, er forskelligt.
De farlige Syge
Forskellige tiltag var allerede gjort for at
dæmme op for sygdommenes spredning.
Byens sundhedskommision tog sine
første spæde skridt i 1848, men kom
først i løbet af 60'erne - med Læge Ring
som leder - til at foretage hyppige in
spektioner af sundhedstilstanden rundt
om i byen, med henblik på at pålægge
beboerne at udbedre misforhold, som fx
at fjerne en mødding, fordybe en brønd
eller lægge en stensætning under la
trinet4. Og ikke mindst byens første sy
gehus, som i 1854 blev placeret i Søn
derbyen i udkanten af det gamle Skive,
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Skives første sygehus blev indviet i 1854 i byens sydlige udkant. Da Skive ligesom andre byer
voksede kraftigt herefter, blev sygehuset snart omringet af Sønderbyens huse. Her fandt især
arbejderklassen bo, og man blev bekymret for, at smitsomme sygdomme herfra ville finde vej
til sygehuset. Beliggenheden var et af de afgørende argumenter for det ny sygehus. Foto: C.
Hadrup ca. 1925.

skulle være det sted, hvor sygdommene
blev isoleret; sygdomme kunne kontrol
leres ved at fattige, der ikke havde råd til
privat lægehjælp, og hvis hjemlige for
hold gav gode betingelser for epidemisk
spredning, kunne indlægges på sygehu
set.
Dette argument fra myndighedernes
side er tydeligt, ikke mindst i bemærk
ningerne til sundhedscollegiets forslag
til en sundhedsvedtægt for købstæderne
fra 18595. Denne sundhedsvedtægt blev
påkrævet efter den alvorlige koleraepi
demi i 1853, og rummede blandt andet et
afsnit om, at alle købstæder skulle have
et ordentligt og tidssvarende sygehus.
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Baggrunden for disse sygehuse er ‘Sam
fundets Forpligtelser mod sig selv, hvad
angaaer Udbredelsen af smitsomme og
epidemiske Sygdomme fra de Fattige til
den øvrige Befolkning’. For ganske vist
havde samfundet også en forpligtelse
mod de fattige, men det står rent ud, at
dette ikke er ‘den offentlige Hygieines
Omraade’. Den er interesseret i, hvordan
sygehusene kan stoppe sygdommenes
spredning:
Et sletindrettet, overfyldt Fattigsyge
hus er en saare gunstig Betingelse baade
for Udviklingen og Udbredelsen affarli
ge epidemiske Sygdomme. Mangelen af
et Sygehus for de Fattige vil ofte med

føre Nødvendigheden, at lade dem for

blive i deres navnlig for Behandlingen af
epidemiske Sygdomme höist ugunstige
Hjem, hvorved Sygdommens Forplantelse ligeledes kan befordres.

Der går nogle år, hvor Skives sygehus
er fyldestgørende i denne henseende.
Dets 42 senge er sjældent belagt, norma
len er en 5-10 patienter ad gangen, og
der er altså god plads ved epidemier6. I
1881 går det imidlertid galt. Efteråret
bringer en epidemi, som kræver flere
indlæggelser på sygehuset, og den ad
skilte afdeling for epidemitilfælde, som
netop skulle skille epidemisk syge fra
andre syge, blev for lille. Da epidemitilfældene derfor blev blandet med de
andre patienter, blev også en del af disse
smittede, og enkelte døde. Disse hospi
talssygdomme havde man altså lige si
den 1850'erne søgt at undgå, og det blev
nu nødvendigt at forandre forholdene på
Skive Sygehus.
Dette kunne ske ved en tilbygning til
det eksisterende sygehus, men allerede i
månederne efter epidemien havde andre
argumenter samlet sig i ideen om et nyt
sygehus7. Der var nemlig stødt flere pro
blemer til udover de pladsmæssige for
hold; bygningerne var i dårlig stand og
visse dele angrebne af svamp, hvilket
skyldtes, at grunden hvor sygehuset stod
var fugtig. Man erkendte, at også dette
forbedrede betingelserne for sygdomme
nes vækst og spredning, og da sygehuset
samtidigt var blevet omkranset af huse
til byens fattigere befolkning, kunne
spredningen blive skæbnesvanger.
Derudover blev, i både 1881 og 1882,
brøndvandet ‘chemisk og mikroskopisk

undersøgt’ på forskellige offentlige ste
der. I al fald i 1882 kommer Dr. Stein til
Skive fra sit laboratorium i København.
Af hans brevveksling med Læge Ring
fremgår det, at han er lidet tilfreds med
resultatet, og særligt vandet ved Skive
Sygehus er forurenet. En ‘aldeles ab
norm’ koncentration af salpetersyre til
skrives forrådnelse af kvælstofholdige
stoffer, og dette ‘maa anses som et me
get væsentlig Moment til at stemple
Vandet som meget stærkt forurenet’.8
Skulle byens sygehus, som tænkt i
sundhedsvedtægten, kunne inddæmme
og begrænse sygdommenes vækst frem
for at fungere som potentiel smittespre
der, måtte der altså ske ganske markante
forandringer; og først fra Ring i sund
hedskommisionen og kort efter fra
Schou i sygehusdirektionen lød forsla
get, at der skulle bygges et nyt sygehus
til disse farlige sygdomme.9
Nødvendigheden kan vi ikke afgøre
At et nyt, tidssvarende sygehus ville
være et stort projekt, var man klar over i
det byråd, som i løbet af 1883 tog stil
ling til initiativet10. Et overslag beregne
de udgiften til 100.000, måske 120.000
kroner, og det ville dermed være det dy
reste byggeri i byens historie, til en pris
der var 2-3 gange så høj som kommu
nens årlige udgifter i øvrigt. Amtet var
imidlertid villig til at betale 3/4, i fald
det ny sygehus ligesom det gamle blev
forpligtet til at optage patienter fra hele
amtet på samme vilkår som byens egne.
Stadig var det dog et stort projekt, og fra
visse sider mente man, at skavankerne
omkring det gamle sygehus let måtte
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kunne udbedres, og at man derved kunne
slippe væsentligt billigere om ved sagen.
Særlig brøndvandsundersøgelserne men for så vidt også erkendelsen af sy
gehusets uheldige beliggenhed i det hele
taget - vidner imidlertid om, at et helt
nyt videnskabeligt apparat er taget i an
vendelse og kan argumentere for det ny
sygehus. Læge Ring og apoteker Norgaard, begge byrådsmedlemmer, viden
skabeligt uddannede og med apotekeren
som medlem af sygehusets direktion
også begge engagerede i sagen, er lyd
høre for disse argumenter og fører dem
frem i byrådet. Det er derfor karakteri
stisk, at dette endeligt tilslutter sig den
nye projektering uden de store indven
dinger, men med den bemærkning, at
‘nødvendigheden kan vi ikke afgøre’".
Byens folkestyre må altså her sætte sig
selv ud af spillet til fordel for et styre af
en anden orden, nemlig den videnskabe
lige sandhed.
I 1885 går byggeriet i gang på en højtbeliggende grund uden for byen, og året
efter kan sygehuset tages i brug. Først
dog i 1888 står det store, i byen så mar
kante byggeri færdigt - hvad senere
fremstillinger har kaldt et ‘efter datidens
forhold så enestående Sygehus’, idet det
med sin størrelse og værelsernes gode,
luftige indretning viste en ‘usvigelig Tro
på Fremtiden’12. Man må, som Ridter
skriver, ‘beundre det Fremsyn, der er
vist af de Mænd, der havde med Projek
teringen at gøre’. Men de, der besluttede
sygehuset, vidste ikke, hvad de havde
med at gøre, men havde tillid til den vi
denskab, der argumenterede for dem.
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Vandet skal for Resten
have en god Smag
Der markeres således en tydelig forskel
på, hvad man ved om tilstanden for det
gamle sygehus og nødvendigheden af et
nyt, selv i samfundets styrende klasser.
Der mangler imidlertid ikke vilje til at
lade viden afgøre sagen; byrådet lader
videnskaben afgøre nødvendigheden af
et helt nyt sygehus, og man er fra begyn
delsen ikke blind for, at sygehuset har
store problemer, hvis alvor registrerin
gen af epidemien i 1881 har dokumente
ret. I et indlæg imod den kostbare pro
jektering af et nyt sygehus anerkender
Skive Folkeblad da også vandets behold
ning af skadelige ‘infusionsdyr’, men
mener, at dette skyldes, at brønden opta
ger for meget vand fra de øverste jord
lag, og at det ikke kan koste meget at ud
bedre dette problem13. Og det tilføjes, at
‘vandet skal for Resten have en god
smag’. Dette bliver avisens afgørende
prøve på vandets beskaffenhed; metoden
at smage lægger markant afstand til
Steins videnskabeligt langt mere avance
rede - og for den almindelige befolkning
helt uigennemskuelige - videnskabelige
metode. Med sit ‘for Resten’ antyder
den da også sin egen usikkerhed, og den
holder så at sige ikke vand. Steins meto
de vinder, for selvom byrådet selv kan
smage på sygehusets vand, så tror de
mere på målingens abstrakte tal.
Denne lille situation er interessant,
fordi den fortæller noget om forskellen i
viden om en given sundhedstilstand, og
ikke mindst om forskelle i adgang til vi
den. Når Skive Folkeblad bruger smagen
som metode, antyder det samtidigt kon

kret erfaring som den måde, hvorpå be
folkningen må tilegne sig en viden, ikke
andet kan overbevise om. Sygehusenes
udfordring mod slutningen af 18OO-tallet er netop at navigere mellem den vi
denskabelige viden, om at isolation af
sygdomstilfældene kan begrænse spred
ning, og befolkningens skepsis, der kon
kret har erfaret - i Skive fx i 1881 - at
folk bliver smittet og dør på sygehusene.
Lægerne er af videnskab og myndighe
der udpeget til at lede dette oplysningens
slag for en bedre forståelse for sundhe
den, og i deres indberetninger kan man
følge deres arbejde og dermed belyse
både lægernes og befolkningens vilkår.

Befolkningens Vilkaar og Levemaade
Selv om sundhedstilstanden så godt som
hvert år beskrives som tilfredsstillende,

og selv om statistikkerne både for os i
dag og også dengang har vist et aftag i
sygdom og dødelighed, har lægerne alli
gevel været betænkelige ved befolknin
gens udvikling, ikke mindst i byerne.
Man har frygtet, at urbaniseringens soci
ale og kulturelle konsekvenser ville bli
ve en ny stigning i sygeligheden. Den
sidste del af 1880'erne medsender Schou
i sine indberetninger nogle betragtninger
over denne udvikling. Dette finder fysik
us i Viborg i 1885 så interessant, at han
refererer det i sin opsamling til sundhedscollegiet, selv om han dog mener, at
Schou ser ‘al for meget Graat i Graat’.
Schou skriver:
Hvad Befolkningens Vilkaar og Leve
maade angaaer, da maa jeg desværre

oplyse, at disse blive Aar for Aar siette
re. Man udfører Landets bedste Næ

Det ny sygehus blev vedtaget i by- og amtsråd i 1883, og indviet 1888. Det blev udvidet flere
gange, men det oprindelige sygehus blev revet ned i 1960’erne.
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ringsmidler (Fedestude, Sviin, Faar, Æg,
Smør og Korn) og indfører istedetfor

Tobak,

Modepynt,

Legetøi,

Blomster

o.s.v. Brugen af den tynde Centrifuge
mælk og den deraf lavede slette Ost bli

ver mere og mere almindelig. Medens
Befolkningens Beklædning bliver mere
tynd og luftig og dens Føde mindre
nærende, tiltager Drikfældighed, Forly

stelsessyge, Selvrraadighed og Letsin
dighed. Medens Boligerne paa Landet
maaske gjennemgaaende ere noget bed

re end tidligere, bliver det i Skive mere
og mere almindeligt at indrette Kjældere
til slette Boliger. Ligeledes bliver det
mere almindeligt, at Smaakaarsfolk have
en Stue, der kun staar til Pynt, medens et
lille Kammer bagved tjener til Ophold
for hele Familien saavel om Dagen som

om Natten. Da Brænde og Tørv nu ere

- i det mindste på sundhedsområdet - er i
lægens hænder, han ved, hvad der er
godt, og han har kontakten til at formidle
det videre til befolkningen. Helt tydeligt
er der forskel i det blik, lægen Schou
har for sundheden, og det blik befolknin
gen har - og i det ovenstående synes han
at resignere for den kulturelle udvikling.
Andre steder, både før og efter, er sy
gehusets læge mere viljefast. Under epi
demien i 1881 beklager han sig over sine
egne vilkår med hensyn til at bedre den
modvillige befolkning14. Et gårdmands
barn er bragt til ham, men faderen vil
ikke lade det blive på sygehuset, og
hjemme igen spredes smitten til nabola
get, med enkelte dødsfald til følge.
Havde jeg haft juridisk Magt til at

have tilbageholdt det første Barn i Skive,
da havde Sognet været fri for den Epide

temmelig kostbare og Kakkelovnene ofte

mi [..] Dette er den sædvanlige Historie

trækker slet, blive Værelserne ofte min

for alle Epidemier der hidrører hovedsa

dre godt ventilerede, og Stuerne fulde af
Røg og muggen Luft. Disse dårlige For
hold tilsammen ere snarere Aarsag til
Brysttæring og andre chroniske Sygdom
me end Klimaet.

gelig fra Almuens selvraadighed og
Mangel paa Samvittighed. Havde jeg
diktatorisk Myndighed, skulle der ingen
Epidemi opstaa i min Virksomhed.

Det er bemærkelsesværdigt, at netop
Schou, der tidligere har kaldt sundheds
tilstanden i byen ‘upaaklagelig’, nu i den
grad spidder befolkningen. Man skal,
som fysikus påpeger, nok være varsom
med at tro på hele beskrivelsen, og man
må sige, at den snarere skildrer folks le
vemåde end deres vilkår.
Det er der forskel på; med sin beskri
velse har distriktslægen lagt ansvaret for
sundhedstilstanden over på en befolk
ning, der ikke har forstået, hvad der er
godt og skidt. Den påkrævede oplysning
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Men bonden har, som vi har set, i
1881 haft god grund til at være nervøs
for sit barns helbred på Skive Sygehus og samtidigt har opholdet kostet penge. I
1889 er loven om vederlagsfri kur imid
lertid vedtaget, hvorefter epidemisk syge
frit kan behandles på sygehuset15. Netop
dette år viser det ny Skive Sygehus sin
duelighed. I Nordsalling har der været
mange tilfælde af difteritis, og 17 af dis
se er sendt til sygehuset. Den ene døde
dagen efter indlæggelsen, ifølge lægen
pga. sygdommens fremskredne tilstand,
mens resten blev behandlet med succes.

Carl Marinus Schou (1819-1895) var di
striktslæge i Skive og omegn, og samtidig sy
gehuslæge på byens første sygehus i Sønder
byen. Hans indberetninger til Sundhedscollegiet i København tyder på, at Schous største
bekymring var befolkningens levevis, hvis
sundhed han betragtede med lige så ringe til
lid som befolkningen havde til sygehusvæse
net. Han ville hellere opdrage og oplyse end
give befolkningen et nyt sygehus, den ikke
syntes at ville bruge. Han fortsatte dog indtil
1893 som leder af det 2. Skive Sygehus.
Foto: N. Jepsen.

Caspar Ring var møllersøn fra Skive og blev
privatpraktiserende læge i byen i 1862. Som
medlem af byrådet og formand for sundheds
kommissionen kunne han rette en skarp kritik
af forholdene på det gamle sygehus. Ikke
mindst hans brevveksling med Dr. Stein, der
havde foretaget mikroskopiske undersøgelser
af byens brønde, førte til beslutningen om at
bygge et nyt sygehus. I 1893 blev Ring ud
nævnt til distriktslæge i Hillerød, hvorefter
han flyttede fra Skive. Foto: Mathias Chr.
Lund.

Langt de fleste tilfælde blev dog, til
Schous fortrydelse, beholdt på landet,
ikke mindst fordi landlægerne ikke ville
give slip på deres patienter. Af disse 78
patienter døde 21. I modsætning til fx
1881 er det lykkedes det ny sygehus
både at isolere tilfældene og at kurere
dem. Schou slutter derfor sin indberet
ning med håbet om, at ‘Befolkningen ad
Aare .. vil paaskjønne og bruge den

Gave, Staten har skjænket Landet ved
Loven om vederlagsfri Kuur’. Noget ty
der i al fald på, at befolkningen hurtigt
retter blikket mod det ny sygehus, for al
lerede året efter bliver der travlhed under
en omfattende epidemi.

Pinseu vej rets Ofre
I pinsen 1890 slår det milde forsommer
vejr pludseligt over i torden, regn og
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blæst. Rundt om i landet er ungdommen
taget ud for at se pinsesolen danse og
overraskes da af det dårlige vejr. Under
ovennævnte overskrift beretter Skives
aviser om flere ulykkestilfælde, hvor
unge mennesker er druknet, efter at være
kæntret i deres joller.16 Så galt går det
ikke i Skive, men i ugen efter pinse be
gynder en tyfusepidemi i byen.17 Schou
registrerer i sin indberetning 53 tilfælde i
den første uge, som bliver til 90 i alt
over de 4 uger, epidemien varer.
Over halvdelen af disse bliver af en nu
pludseligt velvillig befolkning indlagt på
sygehuset. Schou tilskriver dette ‘Pani
ken’ og er alt andet end utilfreds, da det
således kan lade sig gøre at desinficere
hjemmenes værelser og sengeklæder (til
klæderne har sygehuset længe haft en
desinfektionsovn), samt at få befolknin
gen til at holde gader og gårdspladser
rene. Dermed mener Schou, at samarbej
det mellem befolkning, sygehus og
læger hurtigt har inddæmmet og forkor
tet epidemiens varighed. På sygehuset
behandles i alt 63 af årets 109 tyfus
tilfælde i Skive købstad, og der er ingen
dødsfald.
Med sin opfattelse af, at udbruddet var
forårsaget af ungdommens ubesindighed
i pinsen, kan Schou samtidig forsøge at
lede befolkningen til en større agtpågi
venhed for et godt helbred. De andre
læger i byen er imidlertid ikke enige
med Schou i denne årsag. Læge Ring
mener, at sygdommen er startet på
Østerbro, hvor husene er bygget på fug
tig engbund og ligger ‘i nærheden af
Svineslagteriet, fra hvilket i Løbet af
Vinteren Blod og andet Affald er kjørt
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ud på Engene, hvor det ved den i Foraaret tidlige og ualmindelig stærke Varme
laae og forraadnede’. Hvor Schou altså
som i 1885 leverer en bredside mod be
folkningens levemåde og deri finder
skylden for dens sygdomme, fokuserer
Ring på forekomsten af forrådnelsesbak 
terier, som nok skyldes uvidenhed eller
uforsigtighed, men som den almindelige
befolkning ikke kan stille noget op over
for, som må beskrives som et vilkår for i
al fald Østerbros beboere.
En tredie forklaring kommer fra byens
nyeste læge, Henrik Sporon, som dog til
en vis grad følger Rings spor. Han be
mærker, at svineslagteriets ‘stinkende
Affald var benyttet til Gjødning’ på en
gård lidt uden for Østerbro, og har foran
staltet en undersøgelse, der viste, at
mange af de smittede har brugt mælk fra
denne gård. Han tør ikke afgøre, om
gødningen har bragt smitten til mælken,
men at smitten kommer fra mælken, er
han ikke i tvivl om. Denne teori tilbage
viser distriktslæge Schou i sin indberet
ning, idet han ikke mener, at de syge har
haft forbindelse med mælken.
I denne forbindelse er det ikke så in
teressant at afgøre, hvem der havde ret det kan være vanskeligt, al den stund det
er usikkert hvilken sygdom, der reelt er
tale om - som at belyse forskelligheden
mellem lægernes argumenter. Schous er
baseret på en opfattelse af, at smitten
spredes fra tilfælde til tilfælde, mens
Sporon mest tydeligt finder en smittekil
de, som tilfældene skal have været i for
bindelse med. Dertil kommer som
nævnt, at Schou placerer ansvaret hos
befolkningen, hvor de to andre søger

smittekilden i en virksomhed, befolknin
gen ikke umiddelbart kan gøre så meget
ved.
Der er altså også mellem lægerne tale
om en forskel i blikket for sundhed og
sygdom, om forskellige videnspositioner
at betragte sygdom fra. Således har det
ovenstående forsøgt at finde frem til
denne forskel i blikket på sundheden
mellem forskellige grupper i Skive; ind
byrdes mellem lægerne, mellem lægerne
og befolkningen, og som det blev belyst
ved beslutningsprocessen omkring det
ny sygehus, mellem den videnskabelige
ekspertise og byrådets borgerlige demo
krati. Jeg har forsøgt at vise, hvordan der
forskellige steder i samfundet er forskel
lig viden og opfattelser af, hvordan ver-

Henrik Sporon (død 1897) overtog i 1893 sy
gehuset efter Læge Schou. I 1890’erne blev
sygehuset allerede en ubetvivlelig succes, og
i 1899 fik Sporons efterfølger, overlæge Ro
sing Hansen, en assisterende læge. Foto: N.
Jepsen.

den hænger sammmen, og det er det, der
udmønter sig i forskellen i blikket på
sundheden.
Også i dag, i den historiske forståelse,
kan der være forskel i blikket. Man kan
således vælge at anskue etableringen af
det 2. Skive Sygehus som noget ganske
uproblematisk. Efter små 30 år kan det
gamle sygehus ikke længere svare samti
dens behov, der med sundhedsvidenska
ben og en vågnende hygiejnisk bevidst
hed er i hastig udvikling. Da sygehuset i
1881 viser sig både for lille og for
dårligt i stand til at tage vare på en større
epidemi, er det naturligt at udskifte det
med et nyt og betragteligt større syge
hus, der kan være en varig garant for
samfundets indsats mod sygdomme.
Man kunne imidlertid også forestille
sig et helt modsatrettet standpunkt: det
første sygehus blev aldrig nogen succes,
for folk ville nødig indlægges, og da sy
gehuset i 1881 for en gangs skyld fyldes
op, udbreder det snarere end inddæmmer
epidemien. Det ville derfor være natur
ligt at nedlægge sygehusvæsenet og lade
folk passe deres sygdomme i hjemmene,
med eller uden lægehjælp.
Denne position var der tilsyneladende
ingen, der holdt i 1880’ernes Skive; selv
de, som gerne havde sparet det offentli
ges udgift til et nyt sygehus ville have
forbedret det gamle. Ikke at have noget
sygehus i byen var simpelthen blevet
utænkeligt. Denne utænkelighed er inter
essant, fordi den markerer en afgræns
ning af de forskellige positioner - viden
og opfattelser - der kunne være i spørgs
målet om sygehuset, og som blev lokali
seret i det ovenstående. Den forskel i

49

Læge Schous doktorstol kan nu ses på Skive Museum. Doktorstolen blev spændt på hestevog
nens lad, så lægen kunne hvile sig på vejen til og fra patienter på landet. Det fortælles, at læge
Schou kunne sove i stolen - noget afen præstation på datidens veje.

blikket, som her blev beskrevet, har haft
det fælles udgangspunkt, at et sygehus
var nødvendigt i købstaden Skive. Det
var det, fordi selve sygehusets formål
var ønskværdigt, ved nemlig at forsvare
samfundets ‘Forpligtelser mod sig selv,
hvad angaaer Udbredelsen af smitsom
me og epidemiske Sygdomme fra de
Fattige til den øvrige Befolkning’18. Der
var således konsensus om tilstedeværel
sen af et sygehus i Skive, men denne
konsensus må ikke forståes som fravær
af konflikt, idet formålet markerer en
klar adskillelse af befolkningsgrupper;
sygehusene skal ikke beskytte de fattige,
men samfundet mod de fattige.
Når etableringen af det 2. Skive Syge
hus så hurtigt bliver en succes, så skyl
des det altså, at der er grænser for blik
kets forskellighed, og at det på det
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grundlag er muligt at overvinde forskel
le. I beslutningsprocessen overbevises
byrådet meget hurtigt, i løbet af nogle
måneder i 1883, om det nødvendige i at
rejse et nyt sygehus, idet det lader viden
skaben afgøre sagen for sig. Befolknin
gen undgår ikke at bemærke det markan
te byggeri over byen og tager i løbet af
dets første år til efterretning, at det er
meget effektfuldt i sin inddæmning af
epidemiske sygdomme. Derfor bliver det
brugt under frygten for en alvorlig epi
demi i sommeren 1890, og fra da hersker
der ingen tvivl om sygehusets duelig
hed19. Hvorvidt dette skyldtes fremsyn
og lægevidenskabelig dygtighed skal jeg
lade være usagt, men lægernes uenighed
om epidemien i 1890, og overhovedet
om der var tale om en alvorlig epidemi,
antyder, at de lægelige skridt endnu ikke

var stilsikre. I denne sammenhæng er
dog det væsentligste, at lægerne er enige
om, at sygehuset er det rigtige sted at an
bringe i al fald epidemiske patienter, og
at sygehuset ikke længere skuffer denne
forventning.
Spørgsmålet om blikket på sundheden
er et perspektiv af det overordnede
spørgsmål om samfundets midler og
mål. Der er i det ovenstående dokumen
teret en række forskellige positioner i
dette spørgsmål, men det er alle positio
ner, som kan forhandles og som foran
drer sig, i dette tilfælde hen imod en
enighed om etableringen af det 2. Skive
Sygehus som en duelig institution i
byen.
Og det blev det. Det står der jo - skønt
senere års konflikt og konsensus om dets
fremtid - trods alt endnu.

Noter:
1. Jeg skylder Niels Mortensen, Skive Byhi
storiske Arkiv, og Gert Pedersen, fhv. over
læge på Skive Sygehus, stor tak for hjælpen
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hjælp og vejledning i øvrigt. Gert Pedersen
har i øvrigt i Skivebogen 1985 forfattet en ar
tikel om det første Skive Sygehus.
2. Ridter 1927:164.
3. RAV: Medicinalindberetninger, ViborgThisted Fysikat, 1870-1890.
4. LAN: Forhandlingsprotokol for Sundheds
kommisionen i Skive, 1848-1887.
5. RAV: Sundhedsvedtægt for Købstæderne
1858-1862.
6. RAV: Skematisk indberetning i Medicinal
indberetninger fra Viborg-Thisted Fysikat
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7. Bl.a. Forhandlingsprotokol for Skive Sy
gehusjanuar 1883.
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10. Mødereferater fra Byrådet, i Skive Avis
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13. Skive Folkeblad, 5. juni 1883.
14. RAV: Medicinalindberetninger, ViborgThisted Fysikat, 1881.
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16. Skive Avis og Skive Folkeblad, 3. og 6.
juni 1890.
17. Schou kalder det i denne indberetning
både tyfus og influenza; symptomerne min
der om hinanden, men tyfus udvikler sig of
test alvorligere. RAV: Medicinalindberetnin
ger, Viborg-Thisted Fysikat, 1890.
18. Op.cit. p8, sundhedscollegiets bemærk
ninger til forslaget til en sundhedsvedtægt,
1859.
19. Forhandlingsprotokollen for Skive Syge
hus 1854-1925 viser fx en tydelig vækst i an
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Svansøgaards historie
af Verner Svansø

I et naturskønt og fredeligt område nogle
kilometer syd for Skive by ligger
Svansøgaard. Dens historie kan spores
til omkring år 1500. Gennem historisk
tid og frem til nutiden har egnen med
dens sandede jorder og vidtstrakte heder
været tyndt befolket. Landskabet er
præget af to tilsyneladende hinanden
modsatte naturer: Den skarpe, sandede
hede og den »tungt henskridende Karup
Aa«, der giver liv til de frodige enge.
»Aaen var det sandede landskabs sjæl«,
skriver Jeppe Aakjær.
Svansøgaard har navn efter en sø, der i
svundne tider har ligget øst for gården,
og som efterhånden er udtørret og blevet
til mose. Herom skriver P. K. Hofman
sen i Skivebogen 1974: »Navnet maler
en vision af stolte, hvide fugle, der i en
fjern fortid med mægtigt brus og vand
bølger efter sig har slået sig ned på en
mørkeblå sø mellem brune hedeflader
for langt fra menneskers boliger at finde
sig en uforstyrret redeplads. Uvist når,
men allerede før 1768, var søen omtrent
forvandlet til en sump »Swansøe Mose«,
og da man omkring 1842 lod grave en
stor grøft fra den nordlige del af denne
mose ned gennem lavningen, der går
nord om Svansøgaard og ned gennem
engene ved Karup Å, blev terrænet så
godt som udtørret, men det smukke navn
hæfter stadigvæk ved stedet«.
Den overvejende del af nævnte mose
ligger på det Fly sogn tilhørende areal.
Sydvest for gården ned mod Karup åda-

len, men på det Svansøgaard og den nu
værende Svansømosegaard tilhørende
areal ligger også en mose, som kaldes
Svansø mose. Der hersker nogen uklar
hed omkring de to mosers navne, da de
begge kan kaldes Svansø mose. Svaner
nes sø har ganske sikkert ligget øst for
gården, og i vor tid kommer der da også
svaner og slår sig ned i småsøerne i mo
sen. Men mosen hører til Fly, og beboer
ne i området kalder den Fly mose. Den
anden mose kalder beboerne Svansø
mose, og det navn har den måske haft
helt tilbage i den tid, hvor »Svansø« på
den anden side af gården ikke var blevet
til mose.
I det følgende vil jeg holde mig til be
boernes betegnelse og kalde de to moser
henholdsvis Fly mose og Svansø mose.
I heden og ved moserne omkring
Svansøgaard er der spor, der vidner om,
at egnen i oldtiden har været tættere be
boet end i historisk tid. Der er således
mange gravhøje i området. Og øst og
syd for Fly mose er der fundet bevarede
oldtidsagre, der viser, at området i ældre
jernalder har været opdyrket.
Den 25. maj 1940 fandtes ved tørvegravning et pragtfuldt bronzesværd i den
del af Svansø mose, som hører til
Svansømosegaard, efter at denne i 1919
blev oprettet ved en udstykning fra
Svansøgaard. Arbejdsmand Anders Laur
sen, Bilstrup (se side 76), gjorde fundet
under sit arbejde. Uden at vide, hvad der
var skjult, stødte han sin spade så hårdt

53

mod sværdets fæste, at dette gik af og
faldt i mosehullet. Man håbede at finde
fæstet, og efter 14 dages spænding blev
det fundet af Thora Kjeldsen, Svansø, da
hun gik og rejste tørv. Sværdet er fra be
gyndelsen af yngre bronzealder. Det var
stukket lodret ned i jorden, som man
brugte at gøre det, når man ofrede til gu
derne.
Det er et meget fremtrædende sværd.
Med fæstet er dets samlede længde 87,7
cm, og klingen er omkring 5 cm bred.
Dets vægt er ikke mindre end 1218
gram. Klingen har en enkel, smuk orna
mentering langs midtlinjen, og fæstet er
meget rigt ornamenteret.
Nedlæggelse af våben i vådbundsom
råder som ofring til guderne fandt sted
helt tilbage i stenalderen. Antagelig har
der i sådanne områder været en form for
helligsteder. I bronzealderen havde de
våben, der blev nedlagt i de dødes grave,
karakter af at være personlige ejendele,
mens f. eks. Svansø-sværdet måske sna
rere er led i en offerhandling, hvor hele
bygden eller stammen står bag.
Krigersværdet i Svansø mose er et af
de betydeligste fund i sin art.
Svansøgaard lå til op i 18OO-tallet som
en »enestegård« og har derfor kun peri
ferisk været med i et landsbyfællesskab.
Ofte har sådanne gårde i middelalderen
været anlagt med voldsted omkring til
værn mod fjendtligt overfald. Der findes
et voldsted, Klodeborg, knap en kilome
ter nordvest for gården, men det er usik
kert, om vi kan betragte dette som en
forløber for gården, som vi ved gennem
de svundne fem århundrede har ligget,
hvor den nu ligger.
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Bronzesværdet fra Svansø mose.
Foto: Niels Thomsen.

Parti fra Svansø
mose. Foto: John Si
monsen.

Om voldstedet skrev Strandgaard i
1874 følgende: »I Engen vest for
Svansøgaard findes et Voldsted. Det er
temmelig nøjagtig firkantet. Der er en
Grav rundt om og atter en Vold, der især
er synlig mod Vest og Syd og Nord. Fra
det nordvestre Hjørne går en Ophøjning
i nordvestlig Retning ind mod Land efter
den yderste Ende af Kludebjerg. Denne
Ophøjning er sandsynligvis den gamle
Dæmning, hvorpaa Vejen førhen har ført
ud til Gaarden, der maa have ligget der.
Om det muligvis er Svansøgaard, der har
staaet der, eller hvilken anden Gaard det
har været, ved man ikke noget om paa
Egnen. Voldstedet ligger temmelig nær,
lige overfor Estvadgaard.«
Svansøgaard er ét ejerlav, og dets om
råde, som også blot kaldes Svansø, er
ikke matrikuleret ud i flere talnumre.
Området er på ca. 200 ha (eller 360 td.
land). Gården er beliggende i den allersydligste del af det tidligere Skive
Landsogn, der blev indlemmet i Skive
kommune i 1950.

Svansø og den øvrige del af Skives
område syd for åen hører til Fjends her
red. Vest for Svansøgaard går herreds
grænsen også langs Skive Å, således at
Estvadgaard ligger i Ginding herred.
Svansøgaard med dens på flere måder
yderlige beliggenhed har en noget om
skiftelig og til tider dramatisk historie var skiftevis selvejergård og fæstegård en overgang som ødegård var dens eksi
stens truet, blev så igen selvejergård og i
en kort periode fæstegård, inden den
gennem det sidste par århundreder atter
kan betegnes som selvejergård. Fra 1778
til 1914 har den været beboet af samme
slægt og har givet navn til slægten.
Jeg vil her fortælle om gårdens histo
rie og herunder berette om personer, ste
der og begivenheder, der har tilknytning
til gårdens historie.

Svansøgaards ældre historie
Vidnesbyrdene om Svansøgaards histo
rie i den bevægede tid op mod reformati
onen i 1536 er svære at klarlægge.
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I den officielle udlægning af historien
nævnes Svansøgaard første gang i 1524.
I en skatteliste fra dette år står der, at
»Swanszøe« i »Skyffue Soghn« da hører
under kronen og er beboet af Jeb Mas
sen. Dernæst nævnes gården i en liste
over rustningshavre fra 1541, lensregn
skaber. Gårde med denne afgift tilhørte
sandsynligvis alle kronens bøndergods. I
1544 tilskødede kronen Svansøgaard til
Oluf Munk. Denne var i en kort periode
før reformationen biskop i Ribe efter sin
farbror, Iver Munk. Han blev afsat lige
som de andre katolske bisper og fik som
en slags erstatning - eller belønning for
at acceptere protestantismen - tildelt sto
re jordegodser. Oluf Munk nævnes også
som lensmand (bestyrer af kongens
gods) i Skivehus. Slægten Munk blev
særlig tilgodeset, da det var brødrene
Mogens og Iver Munk, der havde stået i
spidsen for nedkæmpelsen af Christian
den Andens tilhængere.
Ovenstående er den version af histori
en, som der er umiddelbar dokumentati
on for.
I Skive Folkeblad den 4. oktober 1969
findes en artikel af revisor Viggo E.
Noer, hvor han søger at påvise, at sejr
herrerne manipulerede med historien om
denne bevægede tid. Herunder fremfører
han, at Svansøgaard da havde en betyd
ning, og at dens historie faktisk begynd
te i sidste del af 1400-tallet.
Efter Noers fremstilling var begiven
hederne, der førte til Grevens fejde og
skipper Clements kamp mod adelen,
udelukkende en strid om højadelens
magt contra den holdning til frisind og
ligeværd, der prægede de bonde- og bor
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gervenlige konger, Hans og Christian
den Anden, og disses få, men tro tilhæn
gere indenfor adelen. Men historien om
den tid blev skrevet af sejrherrerne, og
derfor sættes der en særlig glans over
den del af adelen, der kom til ære og
værdighed. Mange af hændelserne er
slettede, og der er sket direkte forfalsk
ninger.
Således er begivenhederne omkring
Skive søgt helt mørkelagt, og den kendte
adelsslægt, Juel, har bortmanipuleret
herremanden på Astrup, Niels Juel, og
fuldstændig strøget hans sønner, både af
slægtens aneliste og af historien. Denne
Juel-slægt benævnes ofte Stjerne-Juel’er
efter deres våbenskjold med en guld
stjerne i modsætning til de mindre kend
te Lilje-Juul’er (med to u-er), der havde
en hvid lilje i deres våbenskjold.
Niels Juel og hans sønner var på Chri
stian den Andens side i kampen for det
menige folks ret, mens størstedelen af
Stjerne-Juel’erne holdt ved adelens
magt. Blandt disses efterkommere var
det især landsdommer Erik Juel (1591 1657), der bortskaffede skøder og mani
pulerede med historien for at dølge, at en
del af slægten havde været på tabernes
side.
For sandhedens skyld må det her be
mærkes, at Christian den Anden havde
sine skyggesider. Der tænkes her bl.a. på
det forfærdelige blodbad i Stockholm.
A. D. Jørgensen skriver om ham, at det
»med rette er blevet sagt, at han havde
tvende hjerter i sit bryst«.
Op gennem 1400-tallet havde mange
herremænd ved køb af gårde og jorder
udvidet deres gods. Det er derfor ikke

usandsynligt, at Niels Juel, der omkring
1460 havde overtaget Astrup, derefter
har købt Svansøgaard, muligvis af en
selvejerbonde. Ifølge Noers artikel har
der oprindelig været noteret skøder fra
ham til sønnen, Anders Nielsen Juel, på
Svansøgaard, og til en anden søn, Peder
Nielsen Juel, på en gård, som formodes
at være Dalsgaard i Dommerby
Anders Nielsen Juel havde latinskole
(og præsteskole) på Svansøgaard. Det er
uvist, om katolske præster er blevet fuldt
uddannede her, men det er ikke utænke
ligt, da det ikke var før i 1479, at det
første danske universitet blev åbnet i
København
Det er vel også usikkert, om Anders
Nielsen Juel har boet på Svansøgaard i
hele sin ejertid. Han blev kansler under
kong Hans, men blev fældet af højadelen
ved en falsk og fingeret tyverianmeldel
se, idet man havde anbragt effekter hos
ham, hvis tilstedeværelse han ikke kunne
give forklaring på, hvilket blev brugt
som bevis for tyveri, og da tyveri var
mere strafbart end mord, blev han hen
rettet, hvilket kong Hans tog sig meget
nær. Dette må være sket før 1502, idet
hans efterfølger i embedet, Poul Laxman, i 1502 blev myrdet af to adelsmænd. Denne begivenhed kender vi fra
danmarkshistorien. Kong Hans har sik
kert været under pres fra højadelen. Bro
deren, Peder Nielsen Juel, blev ifølge
Arild Huitfeldt henrettet sammen med
skipper Clement i 1536.
Efter reformationen blev der i de fleste
købstæder oprettet latinskole til forud
dannelse af protestantiske præster, som
så blev færdiguddannede på Københavns

Universitet. I lange tider efter reformati
onen betalte slægten Juel på Astrup til
gifter og legater til Skive Latinskole,
måske for at dække over forfædrenes
rolle i clementsfejden, men denne latin
skole var ikke på Svansøgaard.
De to henrettede brødres ejendomme
blev inddraget under kronen og kunne
ikke genløses af slægten, men blev - som
det også fremgår af den officielle histo
rie - i 1544 tilskødet Oluf Munk. Ud fra
Noers oplysninger kan det konkluderes,
at Svansøgaard kom under kronen før
1502, hvilket godt kan stemme overens
med, at gården fortsat var under kronen i
1524 og i 1541. Det kan herefter betrag
tes* som nogenlunde sikkert, at Svansø
gaard var kronens ejendom fra før 1502,
til den i 1544 blev tilskødet Oluf Munk.
Men havde den henrettede og fra hi
storien udslettede Anders Nielsen Juel,
Svansøgaard, nogle børn? Muligvis hav
de han to sønner, der begge blev præster.
Det er uvist, om disse i så fald har fået
en del af deres uddannelse på præsteskolen i Svansøgaard.
Som den eneste med Svansønavnet,
der ikke hører til den nuværende
Svansøslægt, findes på internettet en hr.
Peder Svansø, der i 1550 omtales som
sognepræst i Tved sogn i Sunds herred.
Fra Institut for Navneforskning har jeg
fået oplyst, at sognepræsten ved Jacobi
kirke i Varde fra 1526 til 1555 hed Niels
Andersen Svansø. I den første tid var
han katolsk præst, men studerede fra
1537 i Wittenberg. Derefter var han en
tid lektor i luthersk teologi i Viborg. I
1543 vendte han tilbage til embedet i
Varde og blev tillige provst.
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Svansøgård ca. 1840. Udsnit af »matrikulens minore rede kort« over Skive Landsogn, Fjends
Herred, Viborg Amt. Copyright: Kort- og matrikelstyrelsen. (Tilladelse 6.11-97).

Hans søn, Anders Nielsen Svansø. f.
1547, var 1579-1603 præst ved Jacobi
kirke.
Da Svansø er det eneste sted i landet,
hvor en bebyggelse har Svansønavnet,
anser jeg det for sandsynligt, at de to
nævnte præster, Peder Svansø og Niels
Andersen Svansø, har haft tilknytning til
Svansøgaard. Aldersmæssigt kan de
godt være sønner af Anders Nielsen
Juel, der jo er blevet henrettet meget nær
ved år 1500. Deres navne passer også
godt ind i slægten. Hvis min teori holder
stik, kan én af grundene til, at de ikke
har kaldt sig Juel, men Svansø, være, at
de har villet dølge, at deres nære forfædre var på tabernes side i clementsfejden.
Men dette er slutninger, som mangler
historisk dokumentation.

58

Det ser ud til, at Oluf Munk ret hurtigt
efter overtagelsen har afhændet Svansø
gaard, idet Nils Mogenssen i Fløe (Fly)
med sine medarvinger til »Swansiøe«
nævnes, da Mads Hvid til Estvadgaard i
1549 sendte en skrivelse til landsdom
merne med et lovhævd til et øde bygge
sted, kaldet »Nøerkiisom«. Og i 1553
dømte landstinget, at en lovhævd, som
Jenns Madtzen i »Svanszøe« havde gjort
på mark og hede mellem Fly og Skive,
skulle stå ved magt. Denne Nils Mo
genssen, Fly, der nu synes at være i hvert
fald medejer af Svansøgaard, var en
storbonde, der havde part i flere ejen
domme i omegnen. Han har ikke boet på
Svansøgaard, og Jenns Madtzen har
måske været en af Nils Mogenssens
medarvinger.1

Estvadgaards ejerforhold
Herefter varer det ikke længe, før
Svansøgaard kommer under Estvadgaard. Da Svansøgaards fæstere således
blev meget afhængige af Estvadgaards
ejere, skal her fortælles om disse ejere
frem til begyndelsen af 1700-tallet, hvor
fæsteforholdet for en tid ophørte.
Estvadgaard er beliggende et par kilo
meter vest for Svansøgaard, og åen går
gennem engområdet mellem de to gårde.
Gennem århundreder var Estvadgaard i
førende adelslægters besiddelse. I 1400tallet og i begyndelsen af 1500-tallet var
det Gyldenstjerneslægten, der ejede
gården.
I 1574 blev Oluf Munks brodersøn,
den 40-årige Peder Munk, eneejer af
Estvadgaard med tilhørende bøndergods.
Han var blevet admiral i 1567, og i 1576
blev han rigsadmiral. Under Christian
den Fjerdes mindreårighed fra 1588 til
1596 var han en af de fire rigsråder, der
regerede landet. Derefter blev han rigs
marsk (krigsminister).
Ved skøde af 22. september 1614 af
hændede Peder Munk Estvadgaard med
underliggende bøndergods til Jacob Lyk
ke til Tanderup i Thy. Under godset hør
te ifølge skødet ikke mindre end 101
gårde, hvoraf de 40 var beliggende i Estvad og Rønbjerg sogne, mens resten lå i
Salling og spredt ud over Vestjylland.
Det er egentlig imponerende, at datidens
herremænd med de foreliggende sam
færdselsmidler kunne eje og drive god
ser over så store afstande.
Jacob Lykke ejede kun i få år Estvad
gaard.
I 1624 besad Johan Rantzau, fætter til

rigets hovmester, Frantz Rantzau, gården
med alt dens gods. Fra nu og frem til
1710 var Estvadgaard i Rantzau ’mes be
siddelse. P. K. Hofmansen skriver i Ski
vebogen 1969: »De stolte og tro Rantzau'er var kraftige og energiske menne
sker, der dog almindeligvis stod på den
bedste fod med deres bønder, men de var
tillige adelsfolk i tidens stil og grumme
mod deres uvenner«.
Johan Rantzau døde i 1638, hvorefter
sønnen, Frantz Rantzau, videreførte
gården til sin død i 1676. Hans enke,
Helle Urne, var derefter ejer af gården,
til sin død i 1688. Deres søn, Frederik
Christian Rantzau, f. ca. 1661, arvede
gården og blev tredje og sidste generati
on Rantzau på Estvadgaard. Han blev
gift med sit næstsøskendebarn, Øllegaard Rodsten, datter af admiral Jens
Rodsten og hustru, Sophie Amalie Gersdorff, på Rodstenseje ved Odder. F. R.
Rantzau tilbragte efterhånden en stor del
af sin tid ved militæret, idet han avance
rede fra premierløjtnant over ritmester til
major. Han valgte da at lade en forpagter
overtage driften af Estvadgaard. Valget
faldt på Christen Poulsen, og han havde
forpagtningen fra 1688 til 1699. Han var
en dygtig og velhavende mand, der kla
rede driften godt.
Frederik Christian Rantzau købte Nørkjær, hvor han en tid boede med sin
hustru og børn. I 1699 blev Christen
Poulsen forpagter på Ulstrup i Thy,
hvorefter Rantzau selv overtog Estvad
gaards drift. Men i 1696 var han avance
ret til at blive oberstløjtnant og kunne
derfor på grund af sin tjeneste i hæren
ikke altid være hjemme på Estvadgaard.
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I slutningen af 1699 berettes det af
præsten i Estvad, at Rantzau og hans
»Velbaarne Frue ikke holder Hus her ved
Stedet, men er ude ved Regimentet«,
men »1 Ladekarl, 1 Staldkarl, 3 Røgtere
og 2 Piger holdt Arbejdet i Gang på
Gaarden«. Rantzau fik dog sin afsked fra
hæren med karakter af oberst i 1701.
I økonomisk henseende gik det tilbage
for Frederik Christian Rantzau. Han fik
flere gældsposter, og i 1690 måtte han
pantsætte Estvadgaard sammen med en
stor del af dens jordegods. I 1692 pant
satte han det meste af det resterende
gods.
Såvel Frantz Christian Rantzau som
flere andre herremænds onde »ånder« i
de tider var de to grådige penge- og
jordspekulanter, far og søn, Christen
Linde (den ældre) til Stenumgaard og
Christen Linde (den yngre) til Volstrup.
Til Rantzau’s undskyldning kan frem
føres de dårlige tider for landbruget, og
mens mange adelige herremænd gik fal
lit, undgik Rantzau økonomisk sammen
brud, indtil han sommeren 1707 sammen
med sin familie kunne flytte ind i sin
hustru, Øllegaard Rodstens barndoms
hjem, Rodstenseje. Året før var hendes
mor død, og samme år, i 1707, døde hen
des far. Dette år var også søsteren, Mar
grethe Rodstens mand, Palle Dyre på
Sindinggaard, død. Han, der tidligere
havde været gift med den fra J. P. Jacob
sens roman kendte Marie Grubbe, blev
som sin slægts sidste mand dræbt af et
kårdestød i en duel efter uenighed i spil.
Herefter fik Øllegaard Rodstenseje i arv.
Rantzau antog en ridefoged og en lade
foged, der kunne passe Estvadgaards
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drift. Dette varede dog kun et års tid, for
ca. 1708 afstod Rantzau Estvadgaard
med det meste af sit underliggende bøn
dergods til Anders Brønsdorff til Linderumgaard m.m. i Vendsyssel. Brønsdorff
var af borgerlig herkomst, og dermed
sluttede den epoke i Estvadgaards histo
rie, hvor den var i adelens besiddelse.

Fæsterne i Svansøgaard
Svansøgaard var fæstegaard under Est
vadgaard i de henved halvanden hundre
de år, Peder Munk, Jacob Lykke og Ran
tzau’erne var dens ejere.
De fleste fæstegårde lå samlede i
landsbyer med markerne opdelt i smalle
strimler rundt om landsbyen. Markerne
blev derfor drevet i et landsbyfælles
skab, og det hoveriarbejde, bønderne ud
førte for herremændene som betaling for
fæstet af deres gårde, blev også udført i
fællesskab. Det var upraktisk, at Svan
søgaard, der jo lå uden for landsbyfæl
lesskabet som »enestegård« var med i
hoveriarbejdet. Derfor har gården sand
synligvis ikke været pålagt egentligt ho
veri. Betalingen for fæstet har været i
form af »landgilde«, som er benævnel
sen for »den i almindelighed, dels i korn
og husdyr, dels i penge fastsatte årlige
afgift, som fæsteren af en bondegård har
at erlægge til ejeren«.
Peder Munk ejede som nævnt Svan
søgaard fra 1574 til 1614. I Hald lens
ekstraskatteregnskaber nævnes Anders
Christensen, der boede i Svansø, 16101629. Og da Peder Munk i 1614 afhæn
dede Estvadgaard med underliggende
bøndergods til Jacob Lykke, omtales
denne Anders Christensen med sin med

fæster Jes Andersen i »Swansø«. Deres
årlige landgilde var da: 6 byskæpper rug,
1 fjerdingkar smør, 1 skovsvin, 1 føde
nød, 1 får, 1 gås, 2 høns og 1 daler som
afløsning for gæsteri. En »nød« er et
ungkreatur, og en fødenød må antages at
være en kvie, der snart skal føde (kælve)
- altså det, vi i dag kalder en kælvekvie.
Endnu i 1629 nævnes Anders Chri
stensen i »Swansøe«, da han som fæster
under Johan Rantzau sammen med man
ge andre bønder på egnen »for deres Fat
tigdom og Armods Skyld« hver kun skal
betale halv skat (1/2 rd.) til kgl. Maje
stæt - altså statsskat.
Fra 1630 til 1660 omtales Christen
Christensen i »Swansøe«. Hans med
fæster, Michel Nielsen, stod 28. novbr.
1647 fadder i Estvad kirke til Jens Niel
sens datter fra Estvad, og samme Michel
Nielsen nævnes sammen med Christen
Christensen i »Suendtzøe« 1660, da de
res årlige landgilde til Estvadgaard var
12 tdr. 2 skp. »haarth Korn«.
I 1662 var fæsterne i »Sunesøe«: Chri
sten Christensens enke, Karen Adsersdatter, og Michel Nielsens søn, Rasmus
Michelsen, og med undtagelse af gæsteriafløsningen var gårdens landgilde den
samme som i 1614.
Ved matriklen i 1664 var Svansøgaards hartkorn sat til 9 tdr. Men man
indså snart, at denne matrikel ikke førte
til en retfærdig beskatning af landets
jord. Der blev foretaget opmåling til en
ny matrikel, og ved denne blev gårdens
hartkorn nedsat til 5-0-0-2 tdr. Ved den
ne lejlighed blev Svansøgaards 9 fald
målt. De har navnene: Bommerland,
Broager, Grønbeck, Wester, Lillebierig,

Storbierig, Mose, Brendager og For
holm. De eneste kornsorter, som avledes
til gården var rug og boghvede. Dertil
kom årlig 10 læs mosefoder (antagelig
hø) fra »Saaend eng«, »Tøgersholm« og
»Offuer Kier«, men »ald bemeldte Eng
saavel som Bilstrups bortskyldis offte
udaf aaen, saa dj deraf inttet beholder«.
På overdrevet var der græsning til 8 og
på udlægsjordene til 4 høveder. Der var
ildebrændsel til gårdens fornødenhed fra
to små moser, »en liden till Torffuegriff«
og »Westen for Heederne en liden Støck
Skovtorffuegrøfft« (det må være tørv,
det drejer sig om), hvortil kom »Svandsøe Hede« med »Liungslett" og »Fladtørff«. Trods den gennemløbende å til
lægges gården ikke herlighed i form af
fiskeri eller andet.
Karen Adsersdatter (f. ca. 1607) døde
i Svansø 15/8 1696, 89 år gi. (begr. i
Skive 19/8 d. a), men da havde hendes
søn, Christen Christensen, forlængst
overtaget hendes del af fæstet. Han var
2/1 1676 blevet gift (trolovet2 21/11
1675) i Estvad kirke med Anna Mads
datter (f. ca. 1638). De fik en søn, som
også fik navnet Christen Christensen altså samme navn gennem tre generatio
ner. Han levede måske ikke op til sin
slægts æresbegreber, idet han betegnedes
som vidtløftig og flere gange blev udlagt
som barnefader. I 1708 boede han i
Kisum, men 1713 i Bilstrup. Forældre
ne, Christen Christensen og Anna Mads
datter, døde med fem dages mellemrum
omkring julen 1705 og blev begge be
gravede i Skive.
Førnævnte Rasmus Michelsen (f. ca.
1626) og hustru Karen Thomasdatter var
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Christen Christensen og Anna Madsdat
ters medfæsterpar. En af deres sønner,
Michel Rasmussen, var en kort tid om
kring 1700 faderens medfæster i Svansø,
men fik senere tjeneste på Estvadgaard,
hvor han døde i 1715. Datteren, Karen
Rasmusdatter, blev 26/9 1697 gift i sit
hjemsogns kirke, Vor Frue i Skive, med
Søren Pedersen i Dommerby. En anden
datter, Anna Rasmusdatter, var hjemme
hos forældrene i Svansø 1688-1692. En
delig nævnes sønnen, Jens Rasmussen,
som fæster i Svansø sammen med sin far
i kopskatteregnskabet, dateret 18/11
1705. Men allerede samme år døde fade
ren, og Jens Rasmussen fortsatte ikke
fæstet. Året før var moderen, Karen
Thomasdatter, død, og dermed var begge
fæstepar i Svansøgaard døde i løbet af to
år.

Tiden som ødegård
De dårlige tider for landbruget i sidste
halvdel af 1600-tallet, sammenholdt
med, at en stor del af herremændene un
derkuede bønderne, gjorde, at mange
bønderkarle søgte bort fra deres hjemegn
for at prøve lykken andre steder. Nogle
af dem endte dog som tiggere.
Derfor var der i første halvdel af 1700tallet mange øde fæstegårde. I 1733 ind
førte Christian den Sjette stavnsbåndet
for alle fæstebønder i hele kongeriget.
Derved kunne herremanden sætte enhver
bonde, som han fandt brugelig, til at op
dyrke én af ødegårdene. Samtidig - og
det var nok kongens bagtanke - kunne
han udtage soldater til landmilitsen, som
var blevet oprettet i 1702. Vanskelighe
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derne for landbruget forværredes af, at
der i 1740’erne udbrød kvægpest.
Svansøgaard blev også ødegård, men
herremanden udtog ikke nogen fæster til
den. Gården kom i andre hænder.
Som nævnt afstod Rantzau gården i
1708 (skødet blev skrevet i 1710) til An
ders Brønsdorff. Han var én af de bor
gerlige herremænd, der på den tid arbej
dede sig frem til at blive godsejer. Han
var allerede i besiddelse af meget jorde
gods, men havde tillige store gældspo
ster, da han erhvervede Estvadgaard, og
hans herremandstid endte da også med
fallit i 1726.
Efter de sidste fæsteres død i 1705 lå
Svansøgaard tildels ubeboet og øde hen.
Bygningerne faldt sammen, og markerne
groede til med ukrudt og lyng. I
»Præstemandtal, dateret Skive 8/6 1711«
nævnes det, at »denne øde Gaard« var
beboet af nogle tjenestefolk hos Brøns
dorff på Estvadgaard.
I Skive kirkebog 23/9 1714 og 25/8
1715 nævnes »Svansøhus« beboet af
henholdsvis Mads Holgersen og Terchild
Iversen. Denne beboelse har antagelig
været identisk med de sidste faldefærdi
ge rester af den gamle Svansøgaard.
Nævnte Terchild Iversen stammede fra
Rønbjerg og overtog 1717 fæstet på
halvdelen af gården Sønderby i Røn
bjerg sogn. Både han og hustruen Johan
ne Madsdatter tjente ved deres trolovelse
i 1715 i Flyndersø Mølle, og »Svansø
hus« var deres første hjem. Her blev dat
teren Kirsten født i 1715, og med særlig
tilladelse blev hun døbt i Estvad kirke,
men moderen holdt sin »kirkegang«
(renselse efter fødsel) i Skive kirke.

Tilladelsen blev vel givet, fordi famili
en havde tilknytning til Estvad-Rønbjerg
pastorat. Svansø havde jo altid hørt til
Skive kirkesogn og vedblev dermed ind
til 1974, da den sydlige del af sognet
blev udskilt og fik navnet Egeris sogn.
Fra 1716 synes Svansøgaard at have
ligget helt ubeboet hen. Helt upåagtet fik
den øde gård dog ikke lov at ligge, idet
der i 1727 opstod en voldsom strid om
skellet mellem Fly-gårdenes og Svansøgaards heder. Herom fortælles senere.
Ved Brønsdorffs fallit i 1726 havde
kancellisekretær Johan Severin Bentzon
til Brorupgaard ved Slagelse overtaget
Estvadgaard. Bentzon købte 22 år gam
mel i 1714 Brorupgaard med dens 407
tdr. hartkorn. Han var i sin ungdom
præget af ungdommeligt overmod, og at
han så tidligt blev herre over så stort et
gods, har sikkert fremmet hans ikke ube
tydelige selvbevidsthed.
Hans uheldige egenskaber kunne give
sig udslag i en hård og brutal behandling
af sine undergivne bønder. Johan Bent
zon er betegnet som »den onde herre
mand på Estvadgaard«. Jeppe Aakjær
fortæller i bogen »Af min Hjemstavns
Saga«, at der blev stjålet et hestedækken
på Estvadgaard. Én af gårdens bønder,
Jørgen Eskesen, indrømmede, at han var
tyven. Videre fortalte han, at hestedæk
kenet var overtaget af broderen, Simon
Eskesen. En februarmorgen i 1736 stod
Bentzon og flere af hans karle pludselig
i stuen i Simon Eskesens hjem i Kisum.
Han befalede sine folk at føre alt indbo i
huset og det brødkorn, de kunne finde,
op på Estvadgaard. Han lod Simon
Eskesen og hans hustru binde, og sam

men med indboet blev de så ført til Est
vadgaard. Her blev manden sat i halsjern
ved brønden i gården, hvor han stod i to
kolde døgn uden at få hverken vådt eller
tørt. Konen blev bundet til en støtte i
mælkestuen, hvorefter Bentzon befalede
hendes svoger, tyven Jørgen Eskesen, at
piske hende på hendes blottede over
krop. Hun fik derefter lov at gå, men et
par dage senere lod Bentzon hende brin
ge igen, og denne gang gav han sig selv
til at banke løs på hende med en tyre
pisk, så den til sidst brækkede.
Da ægteparret omsider kom fri, flygte
de de straks til Viborg, hvor de for retten
anklagede Bentzon. Da han kom for ret
ten, nægtede han at svare på anklagerne.
Ingen skulle blande sig i den måde, han
tugtede sine bønder på. Der var imidler
tid kommet en anklage mere mod ham,
nemlig at han havde ladet ægteparrets
søn, Peder Simonsen, bagbinde, klæbet
plaster for hans øjne og hængt ham op
ved benene gennem en hel nat. Bentzon
turde dog ikke benægte sigtelserne ved
ed eller kunne modbevise. Han blev
dømt til at betale 60 lod sølv i bøde samt
50 rdl. til sine ofre.
Hans urimelighed i kravene til bønder
nes hovarbejde havde også ført til retssa
ger ved herredstinget i Mønsted, hvor
hans koleriske temperament flere gange
trådte voldsomt frem. En gang ville
Bentzon med sin stok genne bønderne,
der var indkaldt som vidner i retten,
»hiem og giøre deres Arbeide«. Herreds
fogden råbte til dem om at blive og vid
ne deres sandhed. Men Bentzon blev så
ophidset, at han med sin stok truede her
redsfogden, mens han »skiævede Daare«
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(gjorde grimasser) ad denne og råbte:
»Mieu! Mieu! Mieu!, således kalder de
ad Svin! Hafde jeg Eder paa et andet
Sted, da skulle jeg vel sige Eder noget
andet!« Hertil svarede herredsfogden: »I
slaar mig vel icke?« Bentzon svarede: »I
kunde vel være paa det Sted, I kunde faa
noget, men her vil jeg dog icke giøre
det!«.
Herredsfogden, Christen Nielsen Kold,
var ellers en mand, der tidligere havde
oplevet noget mere dramatisk. Han var
født 1693, antagelig i Norge. De sidste
seks år af Store nordiske krig (17001720) var han kammertjener for Tor
denskjold. I sit tragiske drama: »Tor
denskjold« fremstiller Oehlenschlaeger
Kold som ikke alene kammertjener, men
som Tordenskjolds ven og rådgiver. Da
krigen var slut, foretog Tordenskjold en
udenlandsrejse, men nåede ikke længere
end til Hannover, hvor han i 1720 blev
dræbt i en duel med den svigagtige sven
ske oberst Stahl. Han udåndede i armene
på Kold, der førte hans lig til Køben
havn. Christen Nielsen Kold blev 1722
udnævnt til herredsfoged3 over Fjends og
Nørlyng herreder, og boede som sådan i
Harrestrup. Her døde han 1762 og blev
begravet på Mønsted kirkegård, hvor
man kan se hans mindesten.
I forbindelse med Brønsdorffs fallit i
1726 var Svansøgaard sammen med fle
re andre bøndergårde tilfaldet kancelli
råd Lucas Kjærulf, Viborg. Det var da
mellem Lucas Kjærulf og Fly-bønderne,
bag nogle af hvilke stod deres godsherre,
Bentzon på Estvadgaard, der opstod en
strid om skellet i heden mellem Fly og
Svansø. På denne vidtstrakte hede var
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der god lyngbjergning til kreaturerne.
Sålænge såvel Svansøgaard som de fle
ste af gårdene i Fly og Aakjær hørte un
der Estvadgaard, medførte denne lyng
bjergning tilsyneladende ingen uover
ensstemmelse, selv om man ikke rigtig
vidste, hvor skellet mellem Fly hede og
Svansøgaards hede gik. Men da Svansø
gaard ved Lucas Kjærulfs overtagelse
blev fraskilt Estvadgaards gods, var fre
den forbi. I sommeren 1726 slog nogle
bønder i Fly og Aakj ær-bønderne lyng i
heden, som de havde gjort de foregående
år. Da anlagde kancelliråd Kjærulf sag
mod bønderne for Fjends-Nørlyng herre
ders ret, og der blev indstævnet en række
personer for at vidne i sagen. Bønderne
havde svært ved at tilbagevise, at de
uden kancellirådens »Villie og Minde«
havde slået lyng i Svansø hede. Ankla
gen lød, at han »ved slig formastelig Ad
færd« havde taget stor skade på sin til
hørende »Ejendomb«, og denne skade
måtte naturligvis påtales og erstattes.
De fleste af bønderne indrømmede un
der forhøret, at have slået og bjerget
lyng i »Svansøe Heede«, men den ene af
tre bondedøtre, der også var indkaldt
som vidner i retten, søgte at tilbagevise
anklagen. Det føltes, som om hun i for
vejen havde fået de ord, hun fremførte,
lagt i munden af sekretær Bentzon, Est
vadgaard, der også var til stede i retten.
Hun udtalte, at selv om hendes fader
havde fået lyng »fra det Sted, som kal
des Svansø Heede, men som der er flere
Steder paa deres Marker, nemblig en
Sted, som kaldes Taastum Knolde, hvil
ket derfor icke tilhører Tastum Bye«, så
kunne hun ikke sige, »at aid den Sted,

der bar Navn af Svansøe Heede, er der
for Svansø Grund tilhørende«. Derefter
indskød Bentzon den bemærkning, at
gamle folk havde sagt ham, at af »dend
Moese, kaldet Svansø Moese, skulde
icke dismindre meere end Halfdeelen
være Fly Bye tilhørende«.
Sekretær Bentzon søgte nu at bagatel
lisere sagen, idet han meddelte retten, at
denne sag havde han forlængst »forme
delst sin Ringhed frafalden«, men ankla
geren mente, at det var tilstrækkeligt be
vist, at bønderne var skyldige og skulle
straffes, og med tydeligt sigte mod se
kretær Bentzon tilføjede han, at de ind
stævntes husbonde, som havde taget
bønderne i forsvar, burde findes ansvar
lig og pligtig til at betale mulkten, hvis
bønderne ikke selv kunne.
Herredsfoged Kold afsagde dommen
den 30/9 1727, og denne lød, at da kan
celliråd Kjærulf havde »taget Skade for
et Hundrede Læs Lyng« skulle samtlige
indstævnte bønder for hvert læs betale
ham 20 skilling og til straf for »deres
formastelig Adfærd« 30 rdl. Hvortil kom
10 rdl. i sagsomkostninger.
Nu kan man spørge om, hvad Lucas
Kjærulf skulle have brugt den lyng, han
havde mistet, til, når Svansøgaard på det
tidspunkt havde ligget øde hen og uden
besætning i henved tyve år. Men Kjærulf
var ved sin handel kommet i besiddelse
af flere gårde i omegnen, som var i drift,
og lyng kunne jo også sælges. Så han
har sikkert udnyttet så meget som muligt
af lyngen på Svansøgaards marker.
Først i 1731 blev skellinjen mellem
Fly bys og Svansøgaards heder fastsat
ved opsætning af skelstene. Måske har

man ved denne fastsættelse kigget i den
lovhævd fra Jenns Madtzen i »Svanszøe«, som i 1553 blev dømt til at skulle
stå ved magt. (Se side 58).
Kancelliråd Lucas Kjærulf flyttede
snart efter til Norge som justitiarius ved
overhofretten. Her døde han i 1739, og i
1744 solgte hans enke Svansøgaard.

Svansøgaard genopbygges
som selvejergård
Den nye ejer var Christen Nielsen
Skyum, der tidligere havde været ridefo
ged på Estvadgaard. Som navnet anty
der, var han fra Thy. Han blev gift med
Dorthea Mortensdatter, der også havde
haft en plads på gården.
De må have været velhavende og der
til meget dygtige, for skønt den øde gård
nærmest lå totalt i ruiner, formåede de at
bygge gården op med et stuehus så rum
meligt, at der var plads til to familier. På
et kort fra 1768, der nu findes i
matrikelsarkivet (se Skivebogen 1919,
side 31) er Svansøgaard afsat som en fi
relænget gård med stuehuset i nordøst og
foran denne en brønd på gårdspladsen.
Den nuværende Svansøgaard har samme
placering, dog er brønden der ikke. Kor
tet viser tillige den skellinje mellem Fly
bys og Svansøgaards heder, som blev sat
ved landmålingsekstraktet af 1731.
Endvidere fik Christen Skyum mar
kerne genopdyrkede. Som han skriver
3/11 1746 »nogenledes faaet Jorden i
brugbahr Stand« igen, men jeg ej til
Dato har kunnet avle sønderlig mere,
end jeg og de til Avlingens Fortsættelse
holdende folk kan fortære«.
Christen Skyum beholdt kun gården
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knap en halv snes år. I 1753 solgte han
den til Mads Pedersen Brøndum for 600
rdl. En stor pris, men der var jo også
gode, nye bygninger. Det var ikke på
grund af økonomiske vanskeligheder,
Christen Skyum solgte Svansøgaard.
Samme år købte han Lundø kirke, og det
følgende år købte han en gård med
købmandshandel i Vestergade i Skive og
var der købmand til sin død.
Det var nok nogle af den unge Mads
Pedersen Brøndums slægtninger, der af
sluttede handelen i 1753, for manden
selv opholdt sig i »kondition” i Kristia
nia (Oslo). Hans bedstefar, Mads Jensen
Brøndum, var da forpagter på Grinderslevkloster. Han var den sidste af de fire
bekendte sønner af præsten, Jens Mad
sen i Brøndum, som fik mange fremtræ
dende efterkommere i Skive og på eg
nen.
Mads Jensen Brøndum havde gennem
sit liv haft svært ved at slå sig til ro læn
gere tid på samme sted. Først var han
ejer af Haubrogaard i Himmerland, der
efter forpagter på Nørkjær, så ejer af
herregarden Hvanstrup i Himmerland.
Han var første gang gift med Else Marie
Dons. Hun fødte ham sønnen Peder
Jensen, som blev far til Mads Pedersen
Brøndum. Anden gang giftede Mads
Jensen sig med en enke, hvorved han
kom i besiddelse af Nørgaard i Salling.
Den solgte han, hvorefter han blev for
pagter på Grinderslev Kloster.
Den ældre Mads Brøndum, der nu var
enkemand, håbede at få en rolig alder
dom sammen med sønnesønnen på
Svansøgaard, men den unge Mads Brøn
dum, der var vant til livet i den norske
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hovedstad, kunne ikke slå sig til ro ude
på heden. Efter knap halvandet års for
løb solgte han gården til Henrik Høegh,
der var præstesøn fra Estvad. Prisen var
500 rdl. og 2 gulddukater. Besætningen,
der fulgte med gården var 4 heste, 4
køer, 16 får og til udboet hørte 2 vogne,
2 plove og 2 harver.
Høegh købte formentlig gården i den
hensigt at tjene penge på den. Han solgte
den snart efter til kancelliassessor Jens
Jørgen Hopp, Viborg, der vistnok var af
en nordjysk uradelsslægt. Prisen var igen
500 rdl., så Høegh tjente ikke på den,
men tabte tværtimod sine to gulddukater,
medmindre da han inden handelen havde
solgt gårdens besætning, hvilket der ikke
er oplysning om.
Assessor Jens Jørgen Hopp var født på
Lerbæk ved Frederikshavn, hvor hans
far var ridefoged, men senere en kort tid
selv blev herremand. J. J. Hopp fulgte i
faderens spor, og omkring 1730 var han
ridefoged (fuldmægtig) på Hegnet, der
på den tid ejedes af Frederik Kjær på
Børglumkloster. Der er en mængde
fæstebreve og andre dokumenter fra
Hopps tid på Hegnet, og de indledes alle
med ordene: »Jeg, Jens Jørgen Hopp, ri
defoged til Hegnet, gør vitterligt, at o.s.v.« Der er ingen tvivl om - skriver
magister Hansen i 1929 - at Jens Jørgen
Hopp var en mand med selvfølelse. Men
det fremgår af det, Hansen videre skri
ver, at Hopp også havde gode egenska
ber. Hopp blev - antagelig i 1730'erne gift med en datter af Helverschou til her
regården Imp i Thy og overtog denne
herregård. Under Irup hørte den gang de
fleste store gårde i Krejbjerg i Salling:

Hummelgaard, Krejbjerggaard, Nødgaard, Svendsgaard, Skrivergaard og fle
re. I 1750 solgte Hopp alle disse gårde
til Peder Damgaard på Nørgaard, og un
der denne måtte deres fæstere slide på
hovmarken. Hopp havde ikke været af
dem, der udnyttede sine bønders arbejds
kraft stærkt, og han var også god mod
sin slægt. Han havde en bror, der var
rektor i Aalborg, og som døde forholds
vis ung fra en stor flok børn. Dem tog
Hopp sig af og lod ikke mindre end tre
af sine brodersønner læse til præst. En af
disse blev præst i Thise i Salling.
Det var vel hans godhed og gavmild
hed, der gjorde, at han ikke kunne klare
sig som herremand. I året 1754 solgte
Hopp sin herregård, Irup. Han ejede et
hus i Viborg, men han solgte det, da han
ikke kunne tænke sig at bo i en by, og
købte da Svansøgaard og flyttede derud.
Men han kunne ikke overvinde sine her
skabelige vaner og kostede derfor for
meget på gården. Hans sidste penge gik,
og han pantsatte gården for 200 rdl.
Gælden øgedes år for år, og i 1763 satte
hans kreditorer Svansøgaard til auktion.
Den blev solgt for 701 rdl. til Mikkel
Sørensen, borger og bedemand i Skive.
Han havde kun købt den for at sælge den
videre, og én af assessor Hopps gamle
venner, major Poul von Klingenberg til
Volstrup, købte den snart efter af ham,
for at Hopp ikke skulle blive jaget ud og
være hjemløs. Denne blev da også boen
de til sin død i 1771 og blev begravet på
Skive kirkegård. Man under den lidt for
finede, men godhjertede og elskelige,
herre godt, at han kunne leve sine sidste
år i de fredelige omgivelser.

Efter sit køb af Svansøgaard havde
von Klingenberg antaget en forpagter,
Niels Pedersen, der var fra Thy. Denne,
som snart blev kaldt Niels Thybo, skulle
selv sørge for besætning til gården og
årlig give 24 rdl. i forpagtningsafgift
samt yde den gamle assessor visse natu
ralier.
Major von Klingenberg døde omtrent
ved samme tid som vennen Hopp, og
hans enke var derefter hverken forpligtet
til eller interesseret i at beholde Svan
søgaard længere. Niels Thybo drev fort
sat gården, men enken satte den snart ef
ter til auktion, og den blev solgt til for
valter Laurberg ved Estvadgaards stiftel
se.
Igen fæstegård under Estvadgaard
Laurberg fik direktionens sanktion til at
lægge Svansøgaard ind under stiftelsens
bøndergods, og nu skulle Niels Thybo
under almindelige fæstevilkår. Stiftelsen
gav ham 60 rdl. for besætningen, levere
de ham 3 tylvter træer og 4 læs tag til
istandsættelse af bygningerne og nedsat
te den årlige afgift til 16 rdl. Niels Thy
bo var fri for hoveri, men skulle til
gengæld vedligeholde vasen fra Estvad
gaards bro over åen øst på hen til
Svansøgaards mark, hvor hovvejen var
for Estvadgaards fæstere i Fly, Trevad
og Bilstrup.
Estvadgaards stiftelse var oprettet af
Johan Bentzons enke, fru Frederikke
Louise Glud i 1745 (den senere navn
kundige præst, Kr. Glud i Jebjerg, var af
samme slægt). Stiftelsens formål var
uretmæssigt betegnet som et »kloster«
for 6 adelige enkefruer og 6 adelige
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frøkener (senere forøget til 16 i alt). Den
ældste af fruerne kaldtes priorinde. Men
i virkeligheden var gården et fristed for
disse damer, hvor de ud fra gårdens ind
tægter kunne bevare deres hidtidige le
vefod.
Det såkaldte »kloster« blev nedlagt i
perioden 1805-1810, og de fleste af god
sets gårde og huse solgt til selveje
Slægtsgård
Efter at have været fæster i seks år af
stod Niels Thybo i 1778 sit fæste til en
ung mand, Thomas Nielsen, vistnok fra
Egeris eller Bilstrup. Han overtog
Svansøgaard på de samme betingelser,
som Niels Thybo havde haft. Men der
udover skulle Niels Thybo og hans kone
blive boende på gården som aftægtsfolk
og modtage visse naturalier, så længe de
levede. Aftægten blev langvarig, idet de
døde i henholdsvis 1802 og 1804. De
havde ingen børn, og efter konens død
kunne skifteretten ikke finde de to gam
les slægtninge. Efterlysningen af arvin
ger blev indrykket i aviserne, og en sko
mager fra Thy mødte da også op. Han
forklarede, at han var én af arvingerne
og forsøgte at gøre rede for nogle andre
slægtninge til ægteparret. Men han hav
de ingen beviser og blev anmodet om at
rejse hjem og skaffe sådanne. Man hørte
imidlertid ikke mere fra hverken skoma
ger eller andre arvinger, så de efterladte
midler gik i statskassen. Det gik nok ofte
således i svundne tider med de svært
overkommelige afstande, at når nogen
flyttede bort fra hjemegnen, mistede de
kontakten med deres slægtninge.
Den 13. september samme år som
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Thomas Nielsen overtog fæstet, blev han
trolovet i Estvad kirke med Mette Pedersdatter fra Øster Lidegaard i Estvad
sogn. Og den 10. oktober blev parret viet
i Estvad kirke.
Mette Pedersdatter og Thomas Nielsen
var den første af fire generationer i
Svansøgaard af den slægt, der fik Svansønavnet.
Mettes far var Peder Nielsen, som an
gives at være fæster af Øster Lidegaard
både i 1770 og i 1748. I 1787 er Niels
Pedersen, gift med Katrine Pedersdatter,
fæster af Øster Lidegaard. De er hen
holdsvis 48 og 29 år. Niels er sikkert
bror til Mette.
Svansøgaard bliver vedvarende
selvejergård
I begyndelsen af 1800-tallet bortsolgte
Estvadgaards stiftelse sit bøndergods.
Thomas Nielsen købte da i 1807
Svansøgaard til selveje for en pris af 400
rigsdaler. Det var jo i tiden omkring år
1800, at de fleste fæstegårde i landet
overgik til selveje.
På samme tid indfandt den såkaldte
oplysningstid sig, og folk skulle have
»oplysning«. Det skete endog, at præster
fra prædikestolen underviste bønderne i
de nye og bedre dyrkningsmetoder, der
var kommet frem. Også børnene skulle
have bedre undervisning. I 1814 kom
den første egentlige folkeskolelov, men
den medførte næppe nogen øjeblikkelig
forandring. Inspireret af pietismen var
der i første halvdel af 1700-tallet i de
fleste af landets sogne oprettet skoler,
hvis hovedformål var at indpode kristen
dom i børnene.

I Skive blev folkeskolevæsenet grund
lagt i 1740. Der blev ikke bygget nogen
skole i Skive søndre landsogn, og børne
ne herfra måtte gå ind til byen for at få
undervisning. De blev her undervist af
klokkeren, der var blevet pålagt at fun
gere som medhjælper for degnen i byen.
I 1802 blev der bygget skole i Egeris,
og hertil søgte børnene fra den søndre
del af Skive Landsogn, her iblandt fra
Svansøgaard. Skoleholderen fik kost og
logi på omgang hos sognemændene. I
Skives 650-års jubilæumsbog skriver C.
E. Thomsen, at skoleholderen i Skive
Landsogn omkring 1810 fik en del af sin
løn betalt som gratis ophold på
Svansøgaard i jule- og påskeferierne.
Med nybygning i 1901 eksisterede Ege
ris skole frem til 1950.
Thomas Nielsen solgte i 1815 gården
til sin søn, Peder Thomasen, født 1787.
Han var opkaldt efter sin mors far i
Øster Lidegaard. Foruden denne søn
havde Mette og Thomas en datter, der
hed Kirsten, samt vistnok endnu to døt
re, der blev gift henholdsvis i Dalsgaard
i Dommerby og Grønkjær.
Thomas blev til sin død boende som
aftægtsmand hos sin søn.
Familierne i de ensomt liggende gårde
(enestegårde) søgte gerne hinandens om
gang og selskab og var ikke så meget
med i landsbyernes liv. Derved blev dis
se familier ofte giftet ind i hinanden. Det
ses i tilfældet med Mette fra Øster Lide
gaard, og også Peder Thomasen fandt
sig en kone i den ensomt liggende gård,
Bersholm, i Estvad sogn. Hun hed Kir
sten Kristensen, og hendes slægt har for
mentlig boet på gården siden 1600-tal-

lets midte. Kirsten og Peders søn, født
22. april 1819, fik navnet Christen, sik
kert efter sin mors far. Faddere ved
dåben var Kirsten Thomasen, faster til
barnet, Christen Jensen af Grønkjær, an
tagelig onkel til barnet, Jens Christensen
af Kisum, Estvad, og Niels Christensen
af Bersholm. De to sidstnævnte må for
modes at være morbrødre til barnet.
I to generationer var den - vistnok ældste søn blevet opkaldt på spindesi
den, og derved gled Thomas Nielsens
navn ud af slægten. Årsagen dertil var
måske, at hans slægt var mindre anset
end de gamle slægter fra Øster Lide
gaard og Bersholm.
I 1844 blev der foretaget en ny matri
kulering af landets jord, og Svansøgaards hartkorn blev nedsat til 3 tønder
og 6 skæpper.
Kirsten og Peders søn, ovennævnte
Christen Pedersen, blev gift i 1847, og to
år senere, den 4. marts 1849, overdrog
forældrene gården til sønnen. De blev
boende i gården som aftægtsfolk, men
allerede den 7. september 1850 døde Pe
der Thomasen. Ifølge kirkebogen blev
han fundet druknet i Skive Å ved
Svansø. På Landsarkivet har jeg set efter
i herredsfogedprotokollen og politirap
portprotokollen. Jeg har intet kunnet fin
de nedskrevet om de nærmere omstæn
digheder ved dødsfaldet.
Karen og Christen Pedersen
i Svansøgaard
Christen Pedersens hustru var Karen
Eriksen, f. 24. juli 1818 i Otting. Hendes
far var gårdmand Erik Jensen, Otting, f.
1780 i Lem sogn. Efter i 1814 at være
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Peder Christensen (Svansø) (f. 1848), foto
graferet ca. 1880.

hjemkommet fra deltagelse i Napoleons
krigen ankom han til Otting sogn som
tjenestekarl, og her fandt han sin tilkom
mende hustru, Karen Madsdatter, f. 1795
i Hvidbjerg, datter af gårdmand Mads
Guust.
I sin ungdom tjente Karen Eriksen i
Krejbjerg og Oddense. Om hendes for
hold ved afgangen fra de to sogne er i
kirkebøgerne anført henholdsvis: »godt«
og »meget anstændig«.
Karen Eriksen havde en søster, Anne
Kirstine, der var gift med gårdmand Ja
cob Knudsen, Bilstrup. Hertil ankom
Karen som tjenestepige den 6. oktober
1845. Hun mødte Christen Pedersen fra
den nærliggende Svansøgaard, og de
blev som ovenfor nævnt gift i 1847.
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De fik syv børn, fem sønner og to døt
re. Disse børn fik alle Christensen som
efternavn.
Det ældste af børnene var Peder, født
1848. Derefter fulgte Erik, født 1850. Så
kom en pige, Kirsten Marie, født 1852.
Og så drengen, Mads Christian, født
1854. Han døde som ung. Derefter en
pige, Karen, født 1856. De to yngste var
drengene, Jens, født 1857, og Carl, født
1862.
Gårdens stuehus var antagelig det,
som Christen Nielsen Skyum byggede i
midten af 1700-tallet. I 1863 byggede
Karen og Christen et nyt stuehus. Dette
hus ligger stadig som gårdens stuehus
med byggeårstallet på gavlen ud mod
vejen.
De sandede markjorder var mindre eg
nede til græsning, men de frodige enge
gav grundlag for et ret stort kvæghold.
Dertil medvirkede, at der på de store are
aler med hede, overdrev og kær kunne
gå mange ungkreaturer, især stude. Net
op i 1860’erne blev der foruden salget af
stude til Tyskland også åbnet for kødeks
port til England. Ved samme tid indfør
tes korthornstyre fra England. Korthomsracen fremmede studenes kvalitet
og bredte sig over hele det vestlige Jyl
land.
Gårdens beboere ved folketællingen 1.
febr. 1870 var Christen og Karen samt
alle deres seks børn: Peder og Erik, der
da var 21 og 19 år, Jens og Carl på 12 og
7 år, Kirsten Marie og Karen var 17 og
13 år. Af »tjenestetyende« var der to, Pe
der Hansen, 25 år, født i Fly, og Mette
Jensen, 21 år, født i Estvad..
Det ser ikke ud til, at familien har

Svansøgaard, set fra øst ca. 1950. Det var i den nærmeste længe, modstandsfolkene skjulte
våbnene.

brugt meget at lade børnene komme ud
at tjene blandt fremmede.
Karen Eriksen og Christen Pedersen
nåede ikke at blive gamle. De døde beg
ge i 1870’erne. Gravskrifterne over dem
er bevarede.
Ved gravskrift forstås et skrift med
mindeord over den afdøde. Skriftet var
som regel udarbejdet af sognets degn,
som læste indholdet op ved kisten i for
bindelse med, at den afdøde blev »sun
get ud« fra hjemmet. Det var almindeligt
i 1800-tallet. Ovennævnte begivenhed
kaldes »bisættelse«, og foregår i nutiden
oftest fra et sygehuskapel. Her må man
gøre sig klart, at ordet »bisættelse« nu
også måske noget misvisende anvendes
som betegnelse for bortkørsel med ki
sten til kremering efter jordpåkastelsen i
kirken.
Efter begravelsen blev dette skrift ind
rammet og ophængt på stuevæggen. Der

er slægtsforskere, der ikke tillægger dis
se gravskrifter nogen betydning, dels på
grund af den noget højtidelige sprogbrug
og dels fordi de - som nekrologer i al
mindelighed - oftest indeholder overdre
ven ros. Men til trods for dette vil jeg
tage dem alvorligt. Læst med både for
behold og indlevelse fremtræder der et
billede af vedkommendes personlighed
og liv, og der gøres på en sprogligt smuk
og levende måde udtryk for menneskeli
vets betydning.
Her vil jeg ikke medtage gravskrifter
ne i deres fulde ordlyd, men nøjes med
kort at citere eller referere de fremførte
egenskaber.
Først Christen Pedersen, som døde i
1871, 52 år gammel. Fra gravskriftet
over ham citerer jeg: »Af sine Medmen
nesker var han agtet og afholdt, fordi
han var tilfreds og venlig, men også for
di de Fattige og Trængende som offtest
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fandt Raad og Hjælp hos ham, og saaledes havde han skaffet sig Venner baade
blandt Høje og Lave. Han var en Mand,
der førte et stille Liv og virkede med
Flid og Lyst i den Gerning, som Gud
havde anvist ham her paa Jorden for at
gavne og glæde sin Ægtefælle og sine
Børn. Savnet af ham er derfor stor, nu da
hans Virksomhed er afbrudt; thi efter 6
Dages haarde Lidelser lod Gud ham om
skifte Tiden med Evigheden«.
Fem år senere - i 1876 - døde Karen
Pedersen af lungebetændelse, 57 år gam
mel. I hendes gravskrift står, at hun var
en kærlig og omhyggelig mor, og i de 24
år, hun levede i ægteskabet med sin
mand, stod hun som en trofast og virk
som hustru ved hans side. Og i de fem
år, hun levede som enke, drev hun sin
ejendom ved sine børns hjælp og havde
den store glæde at se, at børnene virkede
sammen i enighed. Så står der videre, at
hun på »sottesengen" beskikkede sit hus
ved at dele sin formue mellem sine 6
børn. Sluttelig er med henvisning til
apostlen Johannes’ord: »Mine Børn el
ske hverandre!« en formaning til børne
ne om at rette sig efter disse, for derved
vil de også rette sig efter moderens øn
ske.
Formaningen til børnene om at stå
sammen i enighed grundede nok i den
erfaring, at sådan en flok efterladte børn
i den alder (13-28 år) undertiden kunne
ryge uklar om arven. Men børnene efter
kom formaningen, og moderen havde da
også beskikket sit hus og ordnet det
sådan, at de to ældste brødre Peder
(1848-1915) og Erik (1850-1923) kunne
overtage Svansøgaard i fællesskab. Det
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te fællesskab varede kun godt et år. Den
16. maj 1877 solgte Peder sin halvdel af
gården til Erik, hvorefter han købte en
gård i Egeris. Den solgte han i 1889 og
købte Smedegaard, Grove i Brøndum
sogn.
Mette Kirstine og Jerrik i Swånsø
Erik var nu eneejer af Svansøgaard. Han
blev den 23. oktober 1877 viet i Hem
kirke til Mette Kirstine Jensen, der var
født 1855 i Hem sogn som datter af
gårdmand Jens Villadsen i Krarup. Erik
blev kaldt »Jerrik i Swånsø« og var en
anset mand på egnen. Fra 1892 til 1895
var han sognerådsformand i Skive
Landsogn-Resen kommune, som da syd
for Skive omfattede: Svansø, Bilstrup,
Egeris, Gammelgaard, Aarbjerg og Glattrup, og dertil mod nord: Lund, Vinde og
Resen.

Erik Svansø (f 1850) og hustru Mette Kirsti
ne (f 1855). '

Erik var formentlig valgt i sognerådet
som repræsentant for Højre. I slutningen
af 1800-tallet sympatiserede den overve
jende del af bønderne ud over landet
med Venstre, men i Skives nærmeste
omegn havde de fleste bønder helt fra
stænderforsamlingernes tid været mere
konservative. I »Skive kommunes histo
rie« skriver Poul Tolstrup, at hen ved
75% af de stemmeberettigede mænd i
Skive Landsogn-Resen kommune indtil
år 1900 stemte på Højre ved valgene. Da
vælgerne ved hvert valg kunne stemme
på det antal kandidater, der skulle væl
ges, var det største af de to partier sikker
på at vinde alle de kandidater, der var på
valg.
I oversigten over sognerådsformænd i
Landsognet angives ikke noget partitil
hør ved Erik Christensen fra Svansø
gaard. Men det angives, at ved valget i
1891 havde de højstbeskattede valgt 4
højremænd i sognerådet, og i 1894 valg
tes 3 venstremænd af hele vælgerkorp
set, hvorefter Erik i 1895 afløstes som
formand af en venstremand. Det må der
for antages, at Erik sympatiserede med
Højre. Broderen, Peder, var da også tro
fast højremand.
Der var dengang en vis sammenhæng
mellem det folkeligt politiske Venstre og
den grundtvigske kristelige og folkelige
vækkelse. Svansøgaard var vist ikke be
rørt af vækkelsen. Her levede man i en
gammeldags kristendomsforståelse. De
nordlige dele af Landsognet var nok
mere berørt af såvel den grundtvigske
som den indre-missionske vækkelse.
Jerrik i Swånsø var egnens spillemand
ved fester og baller. Der fortælles, at det

var ikke lydløst, når han ankom til dan
sen i sine kendte, knirkende støvler. Un
dertiden indbød han egnens ungdom til
dans i Svansøgaards storstue. Han havde
musikelever, bl.a. den senere berømte
violinist, A. C. Yttrup. Erik sagde: »Det
varede ikke længe, før eleven overgik
mesteren«.
Erik var mild og gemytlig. Mette Kir
stine var også god, men hun kunne godt
være noget skrap.
Ved folketællingen 1. febr. 1880 var
beboerne i Svansøgaard: Erik Christen
sen, 29 år, husfader, Mette Kirstine Chri
stensen, 25 år, husmoder, Carl Christen
sen, 17 år, husfaderens broder, medhjæl
per. Følgende tre var anført som »tjene
stetyende«: Maren Nielsen, 19 år, Kre
sten Larsen, 20 år, og Søren Laursen, 12
år.
Nævnte »Carl« blev senere dyrlæge.
Broderen Jens, f. 1857, var i en årrække
bestyrer af gården LI. Ramsing (nu Tors
mark) i Oddense sogn. Den var ejet af
svogeren, Laust Nielsen Ladefoged, der
boede i London og drev en omfattende
handel med fødevarer. Jens var gift med
Laust Ladefogeds søster, Marie, mens
Laust Ladefoged var gift med Vibekke
Lønborg fra Brøndum Hougaard. Hen
des søster, Elisabeth Kirstine (Stine) var
gift med Jens’s broder, Peder. De to
brødre fra Svansøgaard, Peder og Jens,
var således begge svogre til Laust Lade
foged.
Mette Kirstine og Erik fik ingen børn,
men omstændighederne og deres gode
sindelag bevirkede, at de havde pleje
børn, der opvoksede i Svansøgaard.
Eriks søster, Kirsten Marie, fødte i
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Luftfoto af Svansøgård ca. 1950. Laden og vestlængen har stråtag.

1880 en datter uden for ægteskab. Bar
net blev født i Viborg og fik navnet Ka
ren Kristine Christensen. Kirsten Maries
søster, Karen, var på det tidspunkt blevet
gift og boede vistnok i Viborg. Dette har
nok været grunden til, at Kirsten Marie
fødte barnet i Viborg. Hun blev imidler
tid boende i Viborg, hvor hun beskæfti
gede sig med at sy tøj for folk. Barnet,
Karen Kristine, fik sit hjem hos sin mor
bror og tante i Svansøgaard. Kirsten Ma
rie opholdt sig dog meget i sit gamle
hjem, hvor hun kunne være sammen
med sin datter.
Beboerne i Svansøgaard ved folketæl
lingen 1. febr. 1890 var foruden Erik og
Mette Kirstine, barnet, Karen Kristine, 9
år, født i Viborg, og endvidere tre mand
lige medhjælpere, 20, 18 og 12 år, samt
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den kvindelige medhjælp, 30 år. Som det
ses, var der ligesom i 1880 en tolvårig
tjenestedreng. Denne var fra Se vel, og
når han således havde fået plads i et
fremmed sogn, skulle han både flytte i et
fremmed hjem og skifte skole. En sådan
dreng var meget afhængig af, hvorledes
hans husbondsfolk behandlede ham. Jeg
vil tro, Mette Kirstine og Erik var gode
ved deres tjenestedreng.
I konfirmandprotokollen for Skive fin
des Karen Kristine Christensen, Svan
søgaard, konfirmeret den 30. sept. 1894.
Som forældre er anført ugifte Kirsten
Marie Christensen af Viborg og som ple
jefader gårdmand Erik Christensen,
Svansøgaard. Det anføres, at pigen er
»døbt i kirken« den 28. novbr. 1880,
men jeg har ikke kunnet finde hende

hverken i Viborg eller Skive kirkebøger.
Karen Kristine blev gift med en gård
mand, hvis hustru var død fra en flok
børn. Karen Kristines førstefødte var en
datter, Kathrine. Mette Kirstine og Erik
holdt meget af den lille pige, hvis mor
og mormor jo var opvoksede i Svan
søgaard. Kathrine kom da til dem som
plejebarn, da hun seks år gammel havde
fået en lillebror, Erik. Han blev hos sine
forældre, men kom meget på Svansø
gaard i sin barndom.
Den 26. juli 1895 er der tinglyst dok
trin om fredning af 5 gravhøje ved
Svansøgaard. Det har været en frivillig
fredning, idet loven om fredning af grav
høje først kom i 1937. Doktrinen videre
føres i senere lysninger ved handel med
det berørte jordareal.
Ved kgl. bevilling af 27. juli 1902 hav
de slægten fra Svansøgaard fået eneret
på navnet Svansø som efternavn. Erik og
hans søskende fik da Svansø som efter
navn, mens Christensen gled frem som
mellemnavn.
I 1914 kom Svansøgaard ud af slæg
tens eje, idet Mette Kirstine og Erik
solgte den og flyttede til Skive. Her fort
satte Erik sit virke som musiker. Han
døde i 1923, og Mette Kirstine døde i
1934. De blev begravet på Skive kirke
gård, hvor deres gravsten er bevaret.
Jerrik i Swånsø blev således den fjerde
og sidste generation i Svansø-slægten på
Svansøgaard.

Svansøgaard efter 1914
Erik Svansø solgte i 1914 Svansøgaard
til Jens Kristian Krogh. Der fulgte nu en
periode, hvor gården havde skiftende

ejere. Tre år senere - i foråret 1917 blev gården solgt til hestehandler Niels
Chr. Thorsen og sagfører (advokat) Niels
Petersen, Skive. De drev gården ved be
styrer. De havde to forskellige i de tre år,
de ejede gården. Først en bestyrer, der
hed N. Lauridsen. Dernæst fulgte Røde
Søren. Det er uvist, om hans tilnavn
skyldtes, at han var rødhåret, eller at han
var socialist
En betydelig del af arealet i Svansø
Mose var god tørvejord. Da importen af
udenlandsk brændsel var begrænset som
følge af krigen, var der god efterspørgsel
på tørv, ikke alene til opvarmning af bo
liger og til brændsel i komfurerne, men
der anvendtes også tørv til drift af de ny
lig oprettede elektricitetsværker. Ifølge
artikler i Skive Avis, d. 21. april og d.
12. juni 1917, startede de nye ejere,
Niels Chr. Thorsen og Niels Petersen, en
tørvefabrik på Svansøgaard. De indkøbte
maskiner m. m. og regnede med, at pro
duktionen kunne komme i gang i løbet
af maj måned, men den begyndte dog
først den 11. juni. Skive kommunes be
lysningsudvalg havde taget imod et til
bud om køb af et større parti tørv. Af
produktionen i 1917 havde kommunen
købt 2 mill, tørv, men man håbede at
kunne producere yderligere 1 mill, tørv i
dette år.
Man mente at kunne udrede i alt 60
mill, tørv på arealet, der omfattede 11
tdr. land. En sagkyndig fra Hedeselska
bet konstaterede, at tørvene var af ud
mærket beskaffenhed.
I 1919-1920 havde brændselssituatio
nen ændret sig, og de to ejere solgte
Svansøgaard. De har nok ikke tabt penge
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Svansøgaards stuehus 2002. Stuehuset er netop renoveret, og der er isat vinduer med små ru
der.

på gården. Tørvene har sikkert givet
overskud, og de fik gården solgt, inden
krisetiden satte ind omkring 1922.
I efteråret 1919 solgte ejerne ca. 25 ha
af den sydvestlige del af Svansøgaards
jord til Ole C. Christensen, som her op
rettede Svansømosegaard. Navnet fik
den, fordi en stor del af Svansø mose
fulgte med i handelen.
Svansøgaard med det nu lidt mindre
areal solgte N. C. Thorsen og Niels Pe
tersen først på sommeren 1920.
Den nye ejer hed Niels Gregersen. I
modsætning til de forrige ejere af
Svansøgaard tabte han penge på gården.
Konjunkturerne vendte, i 1926 kunne
han ikke klare sine forpligtelser længere,
og gården gik på tvangsauktion.
Jens Christian Jensen, som i forvejen
havde en gård i Bilstrup, købte nu
Svansøgaard. J. Chr. Jensen var delvis
invalid, da han på gården i Bilstrup hav
de fået armen revet af i tærskeværket.
Han var ugift og havde helt fra sin første
tid i Bilstrup haft en husbestyrerinde,
Andrea. Han testamenterede Svansø
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gaard til hende. J. Chr. Jensen døde i
1940, men Andrea ville dog hellere flyt
te i et hus, og hun solgte Svansøgaard til
Kristian M. Knudsen, som havde været
ejer af Svansømosegaard siden 1924.
Straks efter købet af Svansøgaard i
1940 frasolgte Kristian Knudsen ca. 100
ha. (180 td. land) til Skive kommune.
Salget omfattede ca. halvdelen af Svansø-matriklens areal. Det var overvejende
det sydligste af arealet, som mest var
hede og overdrev. Prisen var ikke høj,
ca. 40 kr. pr. td. land. God landbrugsjord
kostede på den tid omkring tyve gange
så meget. Kommunen tilplantede arealet
med skov, hvilket blev gjort som nødbe
skæftigelse. Det kaldes nu Svansø plan
tage.
Ligesom under Første Verdenskrig
blev der sat en større tørveproduktion i
gang både på Svansøgaard og på
Svansømosegaard, nu under ledelse af
Kristian Knudsen. Størstedelen af de 60
mill, tørv, der i 1917 vurderedes at være
på mosearealet, har nok været i behold.
Det var her, at Anders Laursen, der ud-

førte tørvearbejde for Kristian Knudsen,
men senere blev medejer af Svansø
gaard, i 1940 fandt det i indledningen
omtalte betydningsfulde bronzesværd.
I 1943 solgte Kristian Knudsen Svan
søgaard.

Svansøgaard overtages af
den nuværende slægt
Køberne var to brødre, ovennævnte An
ders Laursen og Martin Laursen. De var
fra en nærliggende gård, Strandetgaard,
som hører til Bilstrup. En tredje broder,
Gustav, flyttede med som medhjælper.

Et Haandtryk til:......................................................

Med nærværende lille Tryksag sender vi en Hilsen og
en Tak for den Hjælp, De ydede os under Krigen. Ofte
var det forbundet med Livsfare at huse vore Folk og
de »Smaating«, som hørte til vort Udstyr. Vi var den
gang glade for den hjælpende Haand, og vi vil aldrig
glemme, at uden disse mange hjælpende Hænder, havde
det ikke været muligt at føre vor Kamp til Ende. Vi
har Minder, som gaar tilbage til vore trofaste Hjæl
pere, og disse Minder er det bedste, vi fik med os fra
Kampens Aar, fordi de vidner om den Samdrægtighe
dens og Uselviskhedens Aand, som var Modstandskam
pens Bannermærke.
Det har været et Ønske hos os alle at komme rundt
og give dem, som hjalp os, et velment Haandtryk, men
det har været umuligt, og i Dag kalder Hverdagens
Pligter paa de fleste af os. — Vi naar det altsaa ikke,
men vi beder Dem betragte denne lille Hilsen som et
Haandtryk — et Haandtryk, der skal sige alt det, som
er saa svéert at forme i Ord, fordi det er noget, som
har med vore inderste Følelser at gøre.
Kampen er endt, og mange i vort Folk lærte for lidt,
men alle vi, som var fælles om at føre denne Kamp,
vi har for længe siden lært, at der er Værdier, der er
saa store; at de er værd at ofre Livet for.
Kampen er endt, men en ny Kamp er begyndt. Lad
os derfor give hinanden Haandslag paa, at vi vil fort
sætte Modstandsaandens Linje i Kampen for at Sand
heden maa sejre i Danmark.

Nedfotograferet
»Haandtryk« til
Martin Laursen.
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De havde også en tjenestedreng fra eg
nen, Gert Boller, samt naturligvis en
husbestyrerinde, Mette.
Martin stod mest for landbruget, mens
Anders ledede tørveproduktionen, som
fortsatte i Svansøgaards mose. Også ef
ter krigen fortsatte produktionen, da der
gik nogle år, inden brændselsimporten
var normal. Da oliefyr og elektriske
komfurer vandt frem i løbet af
1950’erne, ophørte tørveproduktionen
helt.
Besætningen var på 16 køer og ca. 30
ungkreaturer. Der var en del opdræt af
føl og plage, så hestebestanden var på 68 dyr.
Mod slutningen af besættelsen kom
Svansøgaard i centrum for modstands
kampen på Skiveegnen.
Modstandsbevægelsen, som havde or
ganiseret 600-700 mand i Salling, Skive
og Fjends, var kommet i bekneb for
våben til bevæbning af hele denne styr
ke. En sådan bevæbning var nødvendig i
krigens slutfase - enten det kom til di

rekte krigshandlinger i Danmark, eller,
som det heldigvis blev tilfældet, tysker
ne overgav sig uden kamp. I sidste
tilfælde skulle modstandsbevægelsen be
skytte livsvigtige områder og sørge for
opretholdelse af ro og orden samt even
tuelt medvirke ved afvæbning af tyske
soldater.
Organisationen i Skive var ved Gesta
pos razzia den 9. januar 1945 blevet re
vet op, og det store våbendepot på Spøttrup gik tabt. Nye nedkastninger mislyk
kedes. Et af disse fandt sted på Ørum
hede den 24. april, hvor Tage Nielsen,
som var fætter til de tre brødre i
Svansøgaard, blev dræbt.
I slutningen af april lykkedes det en
delig at få våben fra Struer, som åben
bart må have haft rigeligt. Struer-folkene
kørte våbnene til Vridsted kirke, hvorfra
Skive-folkene kørte dem til Svansø
gaard, hvor de blev skjult i udhusene,
det meste i den østlige længe og en del i
laden. Det var sent om aftenen, og kort
tid efter at modstandsfolkene var blevet

Ophængt på væggen i Svansøgaards entre ses en bajonet med skede, efterladt fra våbenlage
ret, og Toldstrups »Haandtryk ”.
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færdige med arbejdet, ankom der uven
tede og - i særdeleshed i den foreliggen
de situation - uvelkomne gæster. Det var
en tysk troppeenhed på 80-85 mand, der
havde været på øvelser i Hjelm HedeFlyndersøområdet. De krævede at over
natte i laden, hvilket skete.
Gert Boller fortæller, at ingen af bebo
erne i Svansøgaard overnattede på går
den den nat, og de vendte ikke hjem, før
der var sikkerhed for, at tyskerne ikke
var stødt på de skjulte våben. Var det
sket, ville beboerne jo være de første,
der var kommet under afhøring.
Næste dag kom modstandsfolkene og
pakkede våbnene om i portioner bereg
net til hver gruppe, og om natten blev de
afhentet af de enkelte grupper, som kom
med mellemrum ad forskellige veje.
Ifølge Ib Dragheim i Skivebogen 2000
var der 125 modstandsfolk i aktion om
kring Svansøgaard.
Efter befrielsen tilsendte modstands
bevægelsen en folder med frihedskam
pens symboler og en skriftlig anerken
delse og tak til hver enkelt af de menne
sker, der havde ydet en særlig indsats el
ler hjælp til bevægelsen. Skrivelsen er
underskrevet af lederen af våbennedkast
ningen i Jylland, Toldstrup, alias tolder
Anton Jensen. Han er fra de allieredes
side blevet kaldt Europas bedste ned
kastningschef. Folderen indgår nu sam
men med bl.a. en bajonet med skede,
som er efterladt fra våbenlageret i udhu
sene, i et ophæng på væggen i Svansøgaards entré. Det er Martin Laursens
dattersøn, Martin Rasmussen, som på
den måde har villet bevare et minde om
sin morfar.

Gert Boller fortæller videre, at der
kom mange mennesker på Svansøgaard
den gang i slutningen af besættelsen.
Men da de samme mennesker kom igen
efter befrielsen, havde de andre navne!
Anders Laursen tilskødede den 11.
maj 1946 sin halvdel af gården til brode
ren, Martin Laursen, som nu blev enee
jer. Denne drev derefter i en årrække
gården som almindeligt landbrug med
kvægbesætning. Omkring 1950 udstyk
kede han i området mellem gården og
Karup Å to statsejendomme. De drives
nu som fritidsbrug og har navnene
Svansøskovgård og Enggård.
Svansø-området var det sidste sted på
Skiveegnen, hvor Salling, Fjends og
Ginding Herreders Højspændingsanlæg
indlagde elektricitet. Det skete i 1957,
og Svansø var på det område en slags Uland, da det var 20-30 år bagefter den
normale udvikling. Svansøgaard havde
vindmølle på ladebygningen, og kraften
herfra drev tærskeværket og kværnen,
men køerne blev malket med hånd på
såvel Svansøgaard som de andre ejen
domme i området. Belysningen bestod af
petroleumslamper både i beboelses- og
udhuse. Men på Svansøgaard havde man
gennem nogle år op til 1957 etableret et
hjemmelavet værk, som gav elektrisk
belysning i stuehuset. Værket bestod af
en mindre tovinget mølle (med to meter
lange vinger) som var anbragt på taget af
østlængen - længst henne mod stuehuset.
Vindkraften herfra drev en generator, der
frembragte strøm. Den var kun på 6 volt,
hvilket dog var for svagt. Så fandt man
frem til en generator fra en gammel, tysk
lastbil. Den gav 12 volt fra sig, og nu var

79

I jagtstuen på Svansøgaard ses trofæer som bukkegevirer og udstoppede rovfugle.

belysningen god, blot lyset ikke blev
tændt over hele huset på én gang. Strøm
til radio fik man fra en opladelig akku
mulator.
I slutningen af 1950’erne satte Martin
Laursen køerne ud, og han slog sig nu på
frøavl af lupiner. Svansøgaards lette jor
der var velegnede til dyrkning af denne
plante, og gården var den eneste på eg
nen, som havde denne frøavl. Lupiner
anvendtes som grøntfoder til kreaturer,
og planten er blevet benævnt »sandjor
dens lucerne«.
Martin Laursens datter, Hanne Ras
mussen, ejer nu Svansøgaard. Gården
drives som fritidslandbrug. Omkring
halvdelen af jorden er udlagt som skov,
og en del er lejet ud. Der er en besætning
af gotlandsk pelsfår på gården.
Såvel jord som bygninger fremtræder
velholdte. Stuehuset fra 1863 er fornylig
renoveret og både udvendig og indven
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dig ført tilbage i den gamle stil. Storstu
en, hvor Erik Svansø indbød ungdom
men til dans, er der stadig, men kaldes
nu »jagtstue«, og på væggene er op
hængt gevirer af alle de råbukke, dådyr
og kronhjorte, som Hanne Rasmussen og
hendes familie har nedlagt.
Svansøgaard vil sikkert blive bevaret
mange år ud i fremtiden. Gården ligger i
de omgivelser og i hovedsagen med den
struktur, den har haft gennem århundre
der. En sådan gård vil nok kun overleve
som fritids- eller deltidslandbrug. Men i
modsætning til de produktionsgårde, der
nu udvikles til store industrilandbrug, vil
Svansøgaard og lignende forholdsvis
uberørte gårde vidne om den landbokul
tur, der har præget Danmark, og hvoraf
det værdifuldeste forhåbentlig vil være
inspirerende i fremtiden.

Noter
1. At navnet »Svansø« staves på forskellige
besynderlige måder, skyldes måske, at der på
den tid taltes tysk i de finere kredse. Derfor
ansås det for fint med forsøg på fortyskning
af navne.

2. Fra gammel tid har et ægteskab hvilet på
en forud indgået aftale, hvor pigens værge
(som regel faderen) var part. I de ældste dan
ske retskilder, f.eks. Jydske Lov, stadfæstes
en sådan fæstelse eller trolovelse, som såle
des oprindelig havde et verdsligt grundlag.
Kirken gjorde så gældende, at de kommende
ægtefæller måtte udtrykke vilje til på et tids
punkt at indgå kirkelig vielse. Men juridisk
havde hverken trolovelse eller kirkelig vielse
nogen gyldighed. Først ved indførelsen af
Danske Lov fra 1683 blev det fastslået, at vi
elsen skulle være juridisk gyldig.
Efter Danske Lov var trolovelsen imidlertid
stadig obligatorisk, og den skulle foregå for
præsten og i et vist antal vidners nærværelse.
Den gjaldt ikke for adelen eller lige med ade
len priviligerede, og i 1799 blev den ved kgl.
forordning afskaffet som obligatorisk. - Så
kan vi spekulere over, hvorvidt vor tids så
kaldte papirløse forhold kan sammenlignes
med tidligere tiders verdslige trolovelse!
3. Endnu i enevældens tid var herredsfogden
en selvejerbonde, så vidt muligt velhavende,
idet han skulle være i stand til at godtgøre
den skade, han kunne forvolde ved en fejlag
tig dom. Men kort tid efter Danske Lovs ud
stedelse i 1683 besluttedes en større omlæg
ning af retskredsene, således at to eller flere
herreder eller birker blev lagt sammen til én
retskreds. Dette skete først og fremmest af
sparehensyn, men også for at muliggøre
ansættelse af mere kvalificerede fogeder. Som man ser, er det ikke alene i nutiden, at
det ideelle princip om nærhed må vige for ef
fektivitet!
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Mine 50 år som handelsmand
i Skive 1949-1999 (2)
Af Knud Jespersen, Skive

Den 1. marts 1953 kl. 8.00 begyndte et
nyt kapitel i mit liv, og dermed også en
helt ny tilværelse! - Den dag begyndte
jeg som »udlært« hos Bandagisten i
Nørregade 16. Bandagisten var et gam
melt firma, som handlede med sygeple
jeartikler, men også med fotoartikler, og
de havde eget mørkekammer.
Egentlig havde jeg ikke udstået hele
min læretid på fire år hos isenkræmmer
Saustrup, jeg manglede to måneder. Men
det forholdt sig som følger: Min mor
havde altid taget mange billeder i vor fa
milie, og hun ejede et fint Kodak bælg
kamera i formatet 6x9 cm. Takket være
dette kamera har jeg mange dejlige bille
der fra min barndom. Dette kamera lånte
jeg og begyndte at fotografere, men jeg
fik snart behov for et bedre kamera. Så
da Børge Panduro var begyndt som foto
handler i Nørregade 21 i 1950, begyndte
jeg at komme i hans forretning, da han
var både flink og dygtig. Hos ham købte
jeg et småbilledkamera, et Kodak Retinette, som han havde været så heldig at
få et par stykker af. Det kostede omkring
300 kroner, og det var mange penge for
en lærlingeløn. Til gengæld var det et
helt andet kamera end et 6x9 bælgkame
ra, - det tog meget bedre billeder. Hjem
me i kælderen i Frederiksdal nr. 15, hvor
jeg havde mit hjem, fik jeg indrettet et
mørkekammer, hvor jeg til at begynde
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med kunne lave 6x9 billeder i små klap
rammer, og det gik fint.
Jeg købte nu ikke alle mine fototing
hos Børge Panduro i »Fotomagasinet«,
som hans forretning hed. Jeg handlede
også i fotoafdelingen hos Bandagisten,
hvor der var et par gode ekspedienter,
bl.a. min gamle skolekammerat Svend
Lauritsen, som var gået ud af 3. mellem
sammen med Hugo Poulsen. Svend, el
ler »Meludi«, som han blev kaldt, snak
kede jeg godt med, og de havde et pænt
udvalg i kemikalier og papir. På den
måde blev jeg et kendt ansigt hos Ban
dagisten. Der var nogle ældre mennesker
i denne butik også, men dem kendte jeg
ikke, dog vidste jeg, at indehaveren hed
»Ricaar..d«, altså et langt »a«. Senere
kom jeg naturligvis til at vide, at manden
hed Christian Richardt, men det var først
efter at han var blevet min nye chef.
Engang i efteråret 1952 talte min far,
som havde sin buntmagerforretning i
Nørregade 10 og dermed var næsten
nabo til Bandagisten i nr. 16, med Ri
chardt, som spurgte, om han ikke troede,
jeg kunne tænke mig at blive ekspedient
inde hos ham. Han havde set mig nogle
gange oppe hos Saustrup i Frederiksgade, og han syntes godt om min måde at
tale med kunderne på, og så vidste han
også, at jeg havde interesse for fotogra
fering, for han havde jo set mig i sin bu-

Omkring år 1900 var Nørregade 16 delt op i to forretninger. Til venstre lå bandagist Christen
sens, og til højre ses en helt anden type butik, nemlig en slagterforretning, ejet af slagtermester
Mouritsen, som for øvrigt var gode venner med mine bedsteforældre.

tik. Det kom far så hjem og fortalte mig,
og jeg var fyr og flamme med det sam
me. Men problemet var, at jeg skulle
kunne tiltræde den 1. marts 1953, for de
havde måttet lade en medarbejder forla
de firmaet med øjeblikkelig varsel, og
nu stod de i akut mangel på en ny ekspe
dient. Min læremester, Saustrup, blev fo
relagt sagen, og han var så venlig at ef
tergive mig to måneder af min læretid,
sådan at jeg kunne begynde hos Richardt
den 1. marts. Og hermed begyndte så et
helt nyt liv i en helt anderledes forret
ning.
At begynde hos Bandagisten var som
at blive sat langt tilbage i tiden. Jeg kom

jo fra en moderne ejendom med central
varme og en forretning med nyt inven
tar; Kosmoramabygningen var kun 14 år
gammel i 1953. Nørregade 16 var en
gammel ejendom, hvor underhuset var
bygget i forrige århundrede og førstesa
len var bygget på omkring århundred
skiftet. Der var een kakkelovn til at var
me hele stueetagen op, så der var rime
ligt koldt i butikken, inden vi fik fyret
op. Der var en lillebitte kælder, hvor vi
hentede kul og koks til ovnen. Bagloka
let, som ikke lå i forbindelse med butik
ken og kontorerne, var indrettet til mør
kekammer med et specielt rum til frem
kaldelse af film, og et rum til fremstil83

ling af papirbilleder i sort/hvid. Foran
disse to rum lå vores sorteringslokale
med tørreskab til de fremkaldte film og
en højglanspresse til tørring af billeder
ne. Sorteringsbordet var stort og havde
vindue ud til gårdspladsen, sådan at der
var lys og luft i de ellers til tider trange
og ildelugtende rum.
Og opvarmningen, ja herude var der
ingen kakkelovn, men en såkaldt »grudeovn«, som var et stort monstrum, man
havde solgt under krigen, da der var gas
rationering. En sådan grudeovn kunne
fyres med brunkul, eller rettere sagt gra
nulat af brunkul, og det lugtede forfær
deligt. Ovnen kunne bruges til at bage i,
men vi brugte den til at varme vand i, og
den gav en god varme, når den langt om
længe var kommet i gang, for det kunne
være svært, især når brunkullet ikke var
tørt nok. Der var også en grudeovn ude
på det store lager, som lå bag det hele,
men den var ikke ret tit i gang. De to
ovne var de sidste, der var på lager i for
retningen, man havde nemlig solgt den
slags i de varefattige tider under krigen.
På førstesalen boede familien Richardt
selv. Herfra gik en ret stejl trappe ned
gennem butikslokalet og ud til gaden. På
den måde blev butikken delt i to afdelin
ger, og det passede godt til sygeplejear
tikler og fotoartikler. En meget stejl trap
pe gik fra første sal op til anden sal, hvor
der var seks eller syv forskellige små
rum. Her havde Richardts tre døtre, Lis,
Doris og Fritze haft deres ungpigeværel
ser. D.v.s. Fritze, der var i konfirmati
onsalderen, havde stadig sit værelse der
oppe, da jeg begyndte i butikken. Loft
værelserne og rummene deroppe var no
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get gammel bras, der trængte stærkt til
fornyelse. Det var så lidt om Nørregade
16s indretning, og jeg vil nu fortælle om
selve butikken og kontoret, som blev
min arbejdsplads i de næste år, inden de
forskellige ombygninger.
Hos Bandagisten var der to udstil
lingsvinduer, som var adskilt fra forret
ningslokalet med trævægge med glas
foroven. Det brugte man dengang, for
det var næsten den eneste måde, man
kunne holde vinduesglasset dugfrit på.
Og netop dette med at holde vinduerne
dugfri var dengang et kæmpeproblem,
fordi varmen i lokalerne var så forskel
lig. Om vinteren måtte vi endda sætte
ventilatorer op inde i selv vinduesrum
met, og disse kunne til nød holde dug
gen borte på de værste dage. Kunderne
skulle jo gerne kunne se varerne. Inven
taret i forretningen var meget gammelt
og nedslidt. Kun i fotoafdelingen havde
man, inden jeg begyndte, anskaffet en ny
bagreol med hylder og skuffer samt en
ny glasdisk med bakker til at udstille va
rer på. Men ellers var resten fra århun
dredskiftet, vil jeg tro. Der var eet kasse
apparat, et gammelt National med hånd
sving. Butikslokalet var ikke ret stort,
højst 40 m2 i alt. Fra dette lokale var der
en åbning ind til det første kontor, hvor
vores kakkelovn stod. Her havde vi to
skriveborde, et stort til disponenten og et
lille et, der blev mit. På væggen ind til
det næste kontor hang telefonen, den rig
tige gamle model, som man kan se på
museer i dag. Fra vores kontor var der
en dør ind til det »allerhelligste«, nemlig
selve Richardts kontor, og han havde så
igen udgang til gården. Når vi skulle ud

på det store lager i gården, skulle vi gen
nem begge kontorer, og det var meget
upraktisk. I dette hus begyndte jeg så
den 1. marts 1953, i de nævnte facilite
ter. Men der gik kun et par år, så be
gyndte renoveringen af butikken ganske
langsomt, men først lidt om firmaets hi
storie.

Firmaets historie
Bandagist N. C. Nielsen A/S var firma
navnet, da jeg begyndte. I 1877 blev fir
maet grundlagt af en fingersnild herre
ved navn Mekanikus Christensen. I den
anden halvdel var der slagterforretning
med en slagtermester, der hed Mourit
sen, og som for øvrigt var venner med
min mors forældre. Mekanikus Chri
stensens forretning var altså noget af en
blandet landhandel. Og det var den Niels
Carl Nielsen købte engang i begyndelsen
af 20erne. N.C. Nielsen var født og op
vokset i Skive, men var taget over Atlan
ten som så mange andre danske den
gang. I USA havde han tjent en del pen
ge, bl.a. som murerarbejdsmand, og dis
se penge skulle nu efter hjemkomsten
sættes i en butik her i Skive eller et eller
andet sted i landet. Men det blev altså
Skive, for den gamle Christensen havde
nu drevet forretning i over 45 år, og han
ønskede at sælge. N.C. Nielsen købte
forretningen, og i de næste åringer arbej
dede han den op, sådan at han i 1936
havde 35 personer ansat som syersker,
butikspersonale og repræsentanter ude i
marken, hvor de opsøgte læger og dyr
læger, hospitaler og institutioner, og
mange andre. Forretningen var for alvor
ved at blive stor, og her kom så min

kommende chef, Christian Richardt, ind
i billedet. Inden jeg fortsætter med ham,
vil jeg berette om en ting, der fik betyd
ning for mig senere i livet.
N.C. Nielsen havde i USA set, hvor
dan fotograferingen greb omkring sig.
Det var jo i KODAKs eget land, og han
havde åbenbart selv lært at fotografere
derovre, for han bragte et flot Eastman
Kodak kamera med hjem til Danmark, et
kamera som vi for øvrigt har i firmaets
museum i dag! Der gik kun kort tid ef
ter overtagelsen, så var der også fotoar
tikler at finde i Nørregade 16, og der var
et arbejdende mørkekammer til fremstil
ling af billeder, som også begyndte at
blive mere og mere almindelig her i
Danmark.
I 1936 besluttede N.C. Nielsen sig for
at flytte sit efterhånden store firma til
København, men forretningen her i Ski
ve skulle ikke nedlægges. Han lavede
den derimod om til et aktieselskab, hvor
Chr. Richardt og hans hustru Olga, kom
med som medejere; med 51% af aktierne
til N.C. Nielsen, og resten til Richardt,
som dog sammen med sin hustru havde
flertal i bestyrelsen.
Christian Richardt var sjællænder af
fødsel, men kom tidligt til Skive, hvor
han uddannede sig til købmand; først
hos købmand P.C. Jensen i Frederiksgade, og senere som selvstændig købmand
i Nørregade 1, der hvor der stadig er en
købmandsforretning. De to forretnings
folk kendte hinanden godt, så Richardt
solgte sin forretning og flyttede over på
den anden side af Nørregade, hvor han
nu fortsatte som Bandagisten. Hvordan
kunne en sådan omstilling lade sig gøre,
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Christian Richardt var købmand af uddannelse, og han havde sin egen butik i Nørregade 1.
Herfra havde han et godt kendskab til Niels Carl Nielsen, den nye ejer af bandagistforretnin
gen på modsatte side i nr. 16. Så i 1936 lavede de to en aftale om oprettelse af et A/S med Chr.
Richardt som direktør, og kolonialforretningen blev solgt til anden side. Chr. Richardt blev
altså i Nørregade, og N.C. Nielsen flyttede sit efterhånden store firma til København.

for der var jo unægtelig en forskel på at
drive købmandsforretning og nu en sy
geplejeforretning med fotoafdeling?
Her kommer så en person ind i bille
det, som jeg senere fik meget med at
gøre, og det var Robert Rasmussen,
(Demme). Han var førstemand hos Ban
dagisten og havde arbejdet hos N.C.
Nielsen lige siden denne overtog forret
ningen. Han var fagmand indenfor sit
felt, og han lærte Richardt en masse om
de nye ting, der var så forskellige fra ro
siner, sukker og mel. Men Richardt hav
de forstand på tal, og han førte selv fir
maets regnskab i alle årene derefter. Det
var en god kombination, og med forskel
lige medhjælpere i butik og mørkekam
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mer gik de næste åringer hurtigt, både
gennem krigstid med varemangel, og ef
terkrigstid med næsten lige så stor knap
hed på alle ting.
De første år hos bandagisten
Og så er jeg fremme ved året 1953, hvor
jeg skulle til begynde i Nørregade 16.
Jeg var meget spændt på at starte. Jeg
havde aldrig været ansat i en anden for
retning, så hvordan var menneskene, arbejdskollegerne, chefen? Som sagt skul
le jeg afløse en ekspedient, som var ble
vet fjernet fra sit arbejde nogle måneder
tidligere, og der havde kun været Robert
Rasmussen til at passe fotobutikken. I
den anden afdeling kunne Richardt sag

tens gå ind og hjælpe til. I mørkekam
meret var ansat en dame, frk. Aagaard,
hun hjalp også til i forretningen og med
bogholderiet, når der var tid. Men indtil
1. marts havde man været temmelig un
derbemandet. Samtidig med at jeg starte
de, fik vi også en ny lærling; det var Liz
zy Andersen, datter af ham der blev
kaldt »Singer-Andersen«, en symaskine
forhandler. Så pludselig fik butikken
tilført to nye medarbejdere.
I mørkekammeret havde vi en dygtig
lærling, der hed Henry Hess. Han var
udlært under min senere kollega og ven
Henning Olesen, som havde været ansat
i firmaet fra 1944 til 48, hvorefter han
havde været ansat i et firma i Kastrup.
Og så skulle jeg til at sætte mig ind i
alt det nye. Ja, en del kendte jeg dog til
varerne i forvejen, men andet var nyt for
mig. Vi havde varer at sælge, men det
var ikke mange i 1953. Nogle få bælgka
meraer i 6x9 og flere forskellige box-kameraer. Men vi havde film og fotopapir,
for vi havde heldigvis en fabrik her i
Danmark, som fremstillede sådanne va
rer. Det var fabrikken »Merkur«, som lå
i Valby. Men her kunne man ikke få
råvarer nok, så alt var stærkt rationeret.
Kemikalier og forskellige fotovæsker
var der nok af, og en dansk fabrik havde
kronede dage med at fremstille tilbehør
som stativer, lampeskærme, afstandsmå
lere, skåle og fremkaldertænger og man
ge andre ting. Men varer fra udlandet var
stadig her otte år efter krigen kun tilste
de i ganske små mængder, f.eks. Kodak
og Agfa film. Småbilledkameraer kunne
slet ikke fås, og hvordan Panduro et par
år i forvejen havde fået fat i det Retinette

småbilledkamera, han solgte mig, var en
gåde. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at fir
maet af og til fik nogle af den slags ka
meraer, men det var »bukkevarer«, som
kun blev solgt til firmaets gode kunder,
og dem var der mange af blandt kunde
kredsen af læger og dyrlæger.
Disse kunder var for øvrigt Robert
Rasmussens særlige område, for han la
vede opsøgende arbejde som repræsen
tant for firmaet ude i oplandet. Herved
fik han et tæt forhold til disse kunder,
som var meget begejstrede for ham og
hans måde at være på. Robert Rasmus
sen var meget veltalende og beleven, og
han havde en særlig form for charme,
som kunderne godt kunne lide. De invi
terede ham da også ofte til at blive til
middag, når han besøgte dem med vore
varer. Og jeg kom også snart til at arbej
de med sygeplejeartiklerne, for ordrerne,
som Robert kom hjem med, skulle jo
pakkes og sendes, og der var oftest også
fotovarer med i bestillingerne. I 1954 fik
firmaet af myndighederne tilladelse til at
købe en ny bil, fordi Robert var repræ
sentant, så han købte en helt ny engelsk
bil af fabrikatet »Vanguard«. Og så skal
jeg ellers love for, at der kom gang i sal
get. Nu besøgte han også sygehusene i
Viborg og Holstebro samt nye emner in
denfor læge- og dyrlægestanden, og det
var store ordrer, der blev bragt til huse
nu.
Robert Rasmussen blev min nye lære
mester i foto og sygeplejeartikler. Dette
sidste varede dog ikke så længe, for jeg
fik mere og mere at lave i fotoafdelin
gen. Repræsentanterne for de forskellige
importfirmaer opdagede nemlig, at N. C.
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Sådan så facaden ud i maj 1957. Forretningen var delt op med sygeplejeartikler t.v., og fotoar
tikler t.h. 1 midten ses opgangen til Chr. Richardts private beboelse på l. sal.

Nielsen havde fået en ny ekspedient, der
var meget interesseret i foto, og det re
sulterede i, at jeg fik knyttet nogle gode
bekendtskaber med disse sælgere, og vi
fik flere og flere varer på hylderne. Også
»bukkevarer" kunne vi nu tillade os at
udstille, og det begyndte at give »run"
på fotoafdelingen.
Jeg fik efterhånden også flere person
lige kunder, som kun ville ekspederes af
mig, og det var jo lidt af et rygklap. Al
lerede inden det første år var gået, havde
jeg af Richardt fået lov til at disponere i
fotovarer; det var herligt!
Som nævnt var forretningen meget
gammeldags indrettet. Det havde jeg dog
ingen indflydelse på, men vi talte da om,
hvor dejligt det kunne være, hvis vi fik
ændret lidt. Og så en dag i slutningen af
1953 kom Richardt og sagde, at han hav
de talt med sin kompagnon, N. C. Niel
sen, og at vi godt kunne lave nogle nye
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tiltag i forretningen. Så i begyndelsen af
1954 gik håndværkerne i gang, først og
fremmest med indlæggelse af centralvar
me i hele huset, og det var nok det bed
ste af det hele. Ud til gården havde vi et
stort vinduesparti med dannebrogsvindu
er, og det var frygtelig gammeldags! Jeg
spurgte Richardt om, at hvis vi nu kunne
få et nyt vindue sponsoreret, ville firma
et så betale rammen? Richardt var altid
meget imødekommende overfor mine
forslag, så han sagde ja. På det tidspunkt
var den store fotovirksomhed Zeiss Ikon
ved at komme på fode i Tyskland, og jeg
stod på vældig god fod med deres im
portør her i Danmark, gennem dennes
repræsentant. Ham snakkede jeg så med
om dette vinduesparti, og resultatet blev,
at vi fik en stor matglasrude isat med et
naturmotiv fra stranden, og naturligvis
med logoet fra ZEISS IKON domineren
de midt i det hele. Ruden fik vi lavet på

Skive Glasimport, der havde ansat noget
af en kunstner ved navn Borchmann.
Hvor mærkeligt det end lyder i dag, så
gav det forretningen et løft opad. Nu var
det ikke længere en sygeplejeforretning
med en fotoafdeling, nu var det også en
selvstændig fotoforretning. Dette var de
første ændringer i butikken, jeg havde
lidt indflydelse på. Det følgende år, i
1955, fik sygeplejeafdelingen så sin om
forandring, men det vil jeg fortælle om
lidt senere.
Jeg var som nævnt ved at komme på
god talefod med fotogrossisternes
repræsenter. Nogle af dem havde jeg et
særligt godt forhold til, og jeg lærte me
get af dem. Men også importfirmaet
»Agfa«, som dengang ikke blev kaldt

ved sit rigtige navn her i Danmark, men
det mærkelige »Photo-Tone«, havde jeg
en god kontakt til, og butikken blev
snart domineret af Agfa-varer, kameraer,
kemikalier og fotopapir. Kodak var i
midten af 50erne først ved at komme på
banen med deres tysk fabrikerede »Reti
na-kameraer«, men deres film solgte vi
ikke mange af endnu, ej heller deres pa
pir og kemikalier. Det var nu nok min
skyld, for jeg var meget begejstret for
Agfa. På samme tidspunkt, altså i midten
af årtiet, begyndte vi at få Leica-kameraer til salg. D.v.s. vi kunne kun få et eller
to stykker af gangen, og de var dyre.
Men vi havde jo en meget købedygtig
kundekreds, så vi solgte alt, hvad vi kun
ne få. Og Leitz/Leica var det ypperste,

Sådan så fotoafdelingen ud, da jeg tiltrådte 1. marts 1953. Der var varer på hylderne, men
ikke mange. Det var stadig vanskeligt at få fotoartikler efter krigen.
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På billedet her fra
1955 betragter jeg
hylderne, som nu er
begyndt at ligne en
fotoforretning. Mu
lighederne for ind
køb var vokset stær
kt, især fra Tyskland,
som her 10 år efter
krigen var ved at
komme på fode igen.
Den hvide kittel var
obligatorisk for alle
i butikslokalet.

man kunne købe; kvaliteten var helt i
top, både hvad funktion og optik angår.
Det var dengang meget fornemt at kunne
præsentere et Leicakamera i sin butik,
og det blev vi for øvrigt også kraftigt be
lært om af repræsentanten fra Leitz, Herr
Egede. Han var meget stolt af sit fabri
kat, og behandlede det som juveler. At
se ham skifte et objektiv på en Leica var
en fryd, man skulle tro det drejede sig
om guld og ædelstene. Men også mange
andre firmaer kom jeg fint ud af det
med, og da fotoomsætningen var stigen
de, købte vi jo også mere, hvad der be
virkede, at vi oftere og oftere fik besøg
fra importfirmaerne. Det at vi fik større
og større salg havde flere årsager. Først
og fremmest var der nu ved rigtig at
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komme varer på hylderne igen, næsten
alt kunne fås, og det trak kunder. Vi fik
efterhånden så meget at lave i fotoafde
lingen, at jeg ikke kunne klare det alene
med een lærling. Robert Rasmussen hav
de nok at gøre med sygeplejeafdelingen,
så fra ham fik jeg ikke megen hjælp.
Faktisk var det efterhånden påkrævet
med flere ansatte, og derfor blev der an
sat to nye lærlinge. Det blev to Skive
drenge, Benny Lysdahl og Knud Erik Ja
kobsen, som i dag begge er selvstændige
fotohandlere i København. Og de to var
begyndelsen til en stribe af lærlinge,
som i årenes løb udgik fra vores forret
ning. Dengang var læretiden stadig fire
år, og lærlingene var to år i mørkekam
mer, og derefter to år i butik. Når de

havde udstået deres læretid, var jeg sik
ker på, at de kunne deres fag. Det var
heller ej vanskeligt for dem senere hen
at få en stilling i andre forretninger.
For mit eget vedkommende var jeg
nødsaget til for en stor del at være selv
lært. Robert var jo sådan set min lære
mester, men der gik ikke mange måne
der, før jeg vidste mere end ham. Det er
lysten, der driver værket, siger man. Og
jeg blev efterhånden mere og mere be
gejstret for at være kommet til fotofaget;
det er skønt, når arbejde og hobby kan
forenes. Som sagt lærte jeg meget af re
præsentanterne, men også af kunderne,
som jeg delte erfaring og viden med.
Især een kunde; det var Peter Gade, som
var maskinmester på børstefabrikken.
Han kom en smut i forretningen hver
middagsstund, når der var frokostpause
på fabrikken, og hvad han ikke vidste
om foto, var næsten ikke værd at vide.
Han var faktisk en af mine læremestre;
vi talte godt sammen.
Efterhånden som den tyske fotoindu
stri begyndte at komme på fode efter kri
gen, blev der et behov for verdensudstil
linger. Den første af den slags var løbet
af stablen allerede i 1950, i Köln i Tysk
land og under navnet »Photo-Kina«. Si
den har denne udstilling været holdt
hvert andet år, og i 1954 skulle den tred
je verdensudstilling så holdes. Jeg spurg
te min chef, Chr. Richardt, om jeg måtte
bruge noget af min ferie til at besøge
denne udstilling; det skulle være i okto
ber måned. Jeg fik tilladelsen, men for
egen regning. Dog skulle jeg ikke bruge
min ferie, jeg fik bare fri. Min far ville
gerne med, så han stillede bil til rådig

hed, og sammen med Peter Gade og et
par andre gode kunder, kørte vi fem så
til Köln. Og det blev alle tiders tur til en
udstilling af fotoudstyr i alle afskygnin
ger. Messehallerne var så store, at vi
måtte bruge tre dage til at se det hele.
Her traf jeg så også de danske repræsen
tanter, men også mange af deres chefer,
som jeg ikke havde hilst på før. Det var
en god indgangsvinkel til mit senere fo
toliv! Efter en sådan oplevelse i et mek
ka af det bedste fotoindustrien kunne
byde på, var det spændende at komme
hjem til Skive og prøve at omsætte noget
af det i praksis, for jeg havde fået en
masse inspirationer. Min chef var meget
glad for, at jeg havde været dernede; og
ekstra glad blev han, da Skive Folkeblad
omtalte Bandagistens »unge fotomand«,
der havde været på fotosightseeing i
Köln.
Jeg var klar over, at vi nu måtte til at
gøre noget for kunderne, sådan at vi
kunne få flere af slagsen. Vi begyndte at
arrangere demonstrationsaftener for en
indbudt kundekreds (jeg var begyndt at
lave et kundekartotek i 1954) og allerede
i vinteren 1955 inviterede vi ca. 100
kunder til en Zeiss Ikon-aften i Hånd
værkerforeningen. Der kom 75, og re
præsentanten fra Zeiss fortalte og de
monstrerede deres mange produkter. Det
blev en kæmpesucces, der gav en good
will, som var med til at bygge forretnin
gen kraftigt op i de kommende år. Næste
år lavede vi en endnu større demonstra
tionsaften, denne gang med Agfa, som
var begyndt at lancere deres »Agfacolor"
farvefilm til dias. Vi lejede den store sal
på Hotel Royal, og vi fik vel samlet 250

91

Dette billede er taget i 1956. Fra venstre: Benny Lysdahl, Lizzy Andersen, Finn (bydreng), mig
selv, B.Z. Huusom, Chr. Richardt, Robert Rasmussen, Knud Erik Jakobsen og Henning Olesen.

kunder, hvad Agfa var vældig imponeret
af. Her viste man så farvebilleder på en
stor skærm, fortalte om farvefilmens op
bygning, og teknikken bag billederne.
Agfa havde dengang en meget dygtig
medarbejder, som forstod at anskuelig
gøre det, som kunderne havde behov for.
I de kommende år havde vi en del lig
nende demonstrationsaftener, bl.a. med
Leica. Det var dog for en mere lukket
kreds på 25 til 30 kunder, som alle havde
et Leicakamara, eller påtænkte at købe
et. Og her var Leitz/Leicas repræsentant
et geni til at fortælle og forklare, og til at
forberede et salg for os andre.

Ekspansion og moderniseringer
Der var ekspansion i firmaet i midten af
50’erne, og hvordan klarede vi det sådan
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rent internt? Som beskrevet var alt jo
meget gammeldags lige fra lokaler og
inventar til kasseapparat og belysning.
Da jeg tiltrådte i 1953 havde firmaet dog
noget, jeg ikke havde set i min læreplads
hos isenkræmmeren. Man havde een
skrivemaskine, en af de små man brugte
til rejsebrug. For at kunne komme ud af
huset havde vi en vægtelefon, og de to
ting var faktisk alt, hvad der var af tekni
ske hjælpemidler. I begyndelsen af årtiet
var der som før nævnt stadig mangel på
mange varer, og der blev ledt med lys og
lygte efter varer, der kunne sælges. Een
af Richardts venner, malermester Ewert i
Frederiksgade, havde en nevø, som solg
te butiksinventar, og da vi nu havde fået
moderniseret lidt i fotoafdelingen året i
forvejen, så syntes Richardt, at der skul

le ske lidt i sygeplejeafdelingen. Nevøen
kom og lavede nogle beregninger og for
slag, og disse blev accepteret, og en dag
kom der nogle håndværkere fra inventar
firmaet og tog de gamle udtjente hylder
og skabe ned. I løbet af tre dage var der
kommet nye hylder med indbyggede lys
stofrør til indirekte belysning op, og vi
havde fået tre dejlige skuffemøbler til
alle vore småting, som der var rigtig
mange af i sygeplejeafdelingen. Alt dette
gav de gamle butikslokaler et løft, men
vinduerne var stadig de gamle. Dog hav
de vi nu kunnet tage vinduernes bag
vægge ned og erstatte disse med et stof
forhæng; det var det nye centralvarme
anlægs skyld, for nu var der jævn varme
overalt, og vinduerne duggede ikke
mere.
Jeg var stadig glad for at dekorere vin
duer, d.v.s. jeg havde kun eet; det andet
pyntede Robert selv, og det var han ikke
særlig god til. Jeg prøvede på at lave
nogle fotovinduer, der var lidt anderle
des, end man tidligere havde lavet. Store
blikfang og skilte med en fangende
tekst; f.eks. »Gem hvad De ser, - foto
grafér!« - og også denne her: »Gem Nu
tiden til Fremtiden - køb et godt Kamera
hos os«. Der var også en tekst, som i dag
kan synes meget naiv, men som vi brug
te den gang: »Vær velklædt med et Ka
mera«. Jeg pyntede fotovinduet så ofte,
jeg kunne. Gerne med intervaller på fire
uger, og det var man ikke vant til i den
butik. Her stod vinduerne gerne i halve
år med samme varer, som efterhånden
var godt støvede. Vi havde mange varer
at udstille efterhånden, sådan at der hele
tiden var noget nyt at se på for publi

kum. Jeg lavede også en aftale med Agfa
om dekorationsmateriale. Da vi solgte
rigtig meget af deres produkter, lavede
de uden beregning store blikfang, som
passede lige til vores vinduesstørrelse.
Det var en fornøjelse at se, at folk stand
sede op og betragtede de udstillede va
rer. Der blev solgt noget i de år; det var
ikke bare til jul og konfirmation, nej, det
var hele året rundt. Kameraer og film
mest om sommeren og mørkekammer
udstyr i vinterhalvåret.
Nu skal man ikke tro, at vi blot hand
lede med Agfa, eller rettere Agfa/Gevaert, som firmaet hed dengang. Den belgi
ske fabrik Gevaert, som også var en stor
producent af film og papir, var økono
misk fusioneret med Agfa efter krigen,
men havde dog selvstændig repræsenta
tion i Danmark. Også andre firmaer hav
de fået godt indpas i vort firma. Dette
gjaldt især et firma som Zeiss Ikon. Der
var i midten af 50erne vældig skub i
Zeiss Ikon, og de fabrikerede i stribevis
af nye kameraer, som var meget gangba
re. Jeg husker tydeligt, at vi på bare eet
år solgte over 350 stykker af en model,
der hed »Contina Ila«, et lækkert
småbilledkamera med indbygget belys
ningsmåler. Kameraet kunne vi sælge for
lige godt 300 kroner, og samtidig med
en god fortjeneste, fordi vi købte store
antal af gangen. Det bedste af det hele
var dog dette, at vi havde fået mange
nye kunder, der så var begyndt at foto
grafere, og dermed blev forbrugere af
tilbehør og film, som så igen skulle
fremkaldes.
Det kunne jo ikke undgås, at vi tog en
del kunder fra konkurrenterne, som vi
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Dette billede er jeg
meget glad for. Det
viser min chef sid
dende ved sit skri
vebord i »Det aller
helligste«. Chr. Ri
chardt var meget
dygtig til »tal«, og
han ordnede selv
hele vort regnskab.

havde to af i byen dengang, nemlig
føromtalte Børge Panduro i Foto-Maga
sinet længere ude i Nørregade og foto
graf Laursen i Thinggade. Flere bog
handlere solgte også dengang kameraer
og film, noget som de mente hørte til de
res sortiment, men p.g.a. den aggressivi
tet, som især Foto Magasinet og vi an
dre, altså N.C. Nielsen, lagde for dagen,
så opgav de - til stor fortrydelse for i
hvert fald et af de gamle boghandlerfir
maer. Men det var der jo ikke noget at
gøre ved; handel var for alle, og da jeg
efterhånden af Richardt havde fået frie
hænder til at købe og disponere, så fulg
te jeg allerede dengang devisen: »Gør
noget - så sker der noget« !
Konkurrencen os fotohandlere imel
lem var også benhård.
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8 mm smalfilm
Et nyt produkt for fotohandlen var be
gyndt at vise sig på markedet. Det var
smalfilm i 8mm. Hidtil havde man mest
kendt til de mere eller mindre professio
nelle 16mm kameraer, men disse var for
beholdt et fåtal af kunderne, da de var
meget dyre. Vi havde nogle få kunder,
som havde købt deres kameraer før kri
gen, men de kunne tælles på een hånd.
Men i begyndelsen af årtiet var der duk
ket nogle enkelte nye 8mm kameraer op;
først nogle ret ukendte, som det franske
»Cristen« kamera. Få år senere begyndte
vi så at kunne købe de kendte mærker
som engelske »Bell & Howell« og
schweiziske »Bolex«. Det var dyre sa
ger, som ikke var forbeholdt enhver pen
gepung. Men igen kom vores købedygti-

ge kundekreds os til hjælp, og vi be
gyndte at sælge rigtig mange 8mm smal
filmskameraer. Og når et sådant kamera
var solgt, ja så skulle filmen jo også vi
ses, og så blev der salg i smalfilmsgengi
vere og skærme til at vise filmen på. Eet
problem havde vi dog: vi kunne ikke
skaffe 8mm film nok til alle de appara
ter, vi solgte, især var farvefilm en rigtig
»bukkevare«. Med sort/hvide film gik
det bedre.
Jeg havde nemlig fundet ud af, at den
italienske filmfabrik »Ferrania« lavede
16mm råfilm med dobbelt perforering,
hvilket var det, der brugtes i 8mm kame
raer. Vi hjemkøbte så store dåser med
120 meter råfilm, som vi i mørkekam
mer spolede 10 meter af over på tomme
8mm filmspoler, som vi tiltuskede os på
de laboratorier, der fik lov at fremkalde
disse 8mm sort/hvide film. Vi fik altså
12 film ud af en sådan dåse råfilm, dem
solgte vi for 10 kroner stykket, og det
var en god forretning. Ligeså godt var
det, at nu havde vi film at sælge til kun
derne, og så kom der yderligere gang i
smalfilmsalget. Der var ikke mange fo
tohandlere her i landet, der havde fundet
på den fidus, så vi havde kunder, der
kom langvejsfra og købte kamera og
film.
Dette for os nye produkt gav os efter
hånden en del pladsmangel, men der var
på det tidspunkt endnu ikke tænkt på
yderligere udvidelse af butikken. De »le
vende billeder” gav mig en idé om, at
der måtte kunne gøres noget mere. Vi
havde blandt kundekredsen en hel del
lærere, både fra by og opland, og de talte
en del om levende billeder i undervisnin

gen. En dag fik vi en konkret henvendel
se fra skolen i Nr. Søby. Førstelæreren
der hed Kjærgaard, og han var en god
kunde hos os. Han var interesseret i at
købe et Bell & Howell 16mm tone
filmsanlæg. Det havde vi ikke på lager,
men fra importøren, Ilford Foto, fik vi et
anlæg hjem i kommission. Jeg aftalte tid
med lærer Kjærgaard, og jeg drog ud til
skolen og demonstrerede apparatet. Han
havde fået en film hjem fra Statens
Filmcentral, så vi kunne se, hvad appara
tet kunne præstere. Det var fantastisk at
se, hvor stor forskel der var på 8mm og
16mm fremvisning. Resultatet af de
monstrationen blev, at skolen købte an
lægget. Det var min første store enkelt
handel, over 5000 kroner!
I 50’erne skulle de danske skoler på
landet centraliseres. Der blev bygget
mange nye centralskoler til afløsning af
de måske fire eller fem små skoler, der
var i et sogn. Disse skoler skulle have
undervisningsudstyr, bl.a. vore varer,
som førnævnte filmanlæg, lysbilledappa
rater, episkoper og filmlærreder og man
ge andre ting, men efter de dyre skole
byggerier havde sognene ikke mange
penge til rådighed, og sognerådene sad
hårdt på pengekassen. Så vores varer
kom derfor først i anden eller tredje ræk
ke, men jeg havde opdaget, at der var
muligheder i et skolesalg. I de kommen
de år skulle det da også vise sig, at vi
kunne lave en forretning på det område.
Nye medarbejdere
I vores mørkekammer, som var meget
gammeldags med kun to kopikasser til
6x9 negativer og andet oldnordisk ud-
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Billedet her er fra en af vore mange demonstrationsaftener i 1950’erne. Her er vi samlet i
»Kålormen«, som baren hed i Håndværkerforeningen. Vi samlede let 60-70 fotointeresserede
til sådan en aften.

styr, havde vi dog et forstørrelsesapparat
af god kvalitet, nemlig et Leitz Optima
med en fin Leitz optik. Der var ikke
mange, der fik lavet forstørrelser den
gang, så det blev kun taget i brug een
gang om ugen. Det var alligevel forbløf
fende så gode resultater, vort mørkekam
mer kunne frembringe. Men vi havde
også altid een faglært samt et par lærlin
ge. Jeg har nævnt den første faglærte,
der var der, da jeg kom til firmaet. Det
var Frk. Aagaard, og hun var meget dyg
tig. Jeg arbejdede kun et lille års tid
sammen med hende, så fik vi en ny, også
en dame ved navn Frk. Schiøler. Hun
blev hos os et par år; hun var dygtig,
men lidt nervebetonet - havde jeg ind
trykket af. Derefter fik vi en halvfaglært,
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Otto Andersen hed han, og han blev ved
os til 1956. Herefter emigrerede han til
Canada. Og her stod vi så uden en fag
lært til vores mørkekammer! Min kones
skoleveninde, Hanne Wiinberg, var ble
vet gift med vores gamle medarbejder
Henning Olesen, som efter en tur rundt
om København var kommet hjem til Ski
ve og havde startet et lille fest- og hjemmefotograferingsfirma henne i Adelgade
14. Ham talte jeg tit med, og vi var gode
venner. Jeg spurgte ham, om han kunne
tænke sig at komme tilbage til os som
førstemand i mørkekammeret; det var jo
en god fast stilling til en rimelig løn, og
da han var ved at køre træt i sit eget,
sagde han ja.
Jeg skulle dog først spørge Richardt,

men han syntes med det samme, at det
var en god idé. Og herefter var Henning
Olesen ved os i de næste 37 år!
Det var lidt af et scoop at få Henning
Olesen tilbage til firmaet og til at være
chef for mørkekammeret. Henning var,
og er, meget kreativ; faktisk lidt af en tu
sindkunstner. Han fik hurtigt reorganise
ret det gamle mørkekammer, men han
kunne jo også godt se, at det trængte til
en fornyelse. Få år senere fik han rig lej
lighed til at lade sin kreativitet få indfly
delse på dette! På et andet felt var jeg
også glad over at have fået Henning til
bage til firmaet. Han var nemlig fanta
stisk god til at skrive prisskilte, og han
kom hurtigt til at hjælpe mig med sådan
ne, når jeg pyntede vindue. Men først og
fremmest var Henning en dygtig fag
mand, der lavede eminent gode billeder.
Da vi efterhånden på det tidspunkt var
ved at have solgt flere tusinde småbilled
kameraer, skulle vi have noget godt ud
styr til at lave billederne derfra. Forma
tet, vi mest lavede dengang, var 7x10 cm
billeder efter 35mm negativer. Vi købte
et Agfa Varioscop forstørrelsesapparat
med forskellige objektiver, sådan at vi
kunne lave op til helarks forstørrelser,
altså 50x70 cm. Men det bedste af det
hele var, at vi også købte en automatisk
klapramme, en Agfa Variomat. Dette var
en helt ny opfindelse! Klaprammen var
vel en 6 til 7 cm tyk, og i indmaden var
der indbygget en elektronhjerne, som
selv bestemte belysningstiden for hver
enkelt negativ.
Det var et fantastisk fremskridt, og vi
mere end fordoblede vores produktions
evne, hvad der i spidsbelastningerne i

sommertiden var meget værd. Begge
disse Agfaapparater var meget kostbare,
men Richardt var helt med på denne ny
anskaffelse, som også var tjent ind på
meget kort tid. Men vi arbejdede stadig i
de gamle lokaler!

Farvebilleder bliver mere almindelige
Det var også ved at komme frem, at man
kunne lave sine egne farvebilleder, men
det var kompliceret, og jeg forsøgte at
læse mig til proceduren. Det var ikke
nok, for der skulle også praktisk anskue
liggørelse til. Tanken var nu ikke, at vi
skulle til at lave farvebilleder i eget mør
kekammer; det var der for få negativ far
vefilm i omløb til. Men mange kunder
var interesserede, og så skulle der jo ger
ne kunne svares korrekt. Derfor blev jeg
af Agfa inviteret på et »Agfa-Color-Kursus« på deres fabrik i Leverkusen i 1957.
Kurset var af en uges varighed, og jeg
må sige, at det var intensivt. Jeg sendte
mange varme tanker hjem til min gamle
tysklærer, Lindhardt Christensen, for
kurset var udelukkende på tysk, og den
danske repræsentant, vort lille hold på
syv personer, havde med, var ikke særlig
god til sproget.
Det var første gang, jeg så en tysk fo
tofabrik. Jeg havde en mængde materiale
med hjem til Skive, noget jeg brugte me
get i de kommende år i salgsarbejdet
over disken. Desværre viste det sig, at
der ikke var den helt store interesse for
egen fremstilling af farvebilleder; det
var for kompliceret. Nej, det var og blev
sort/hvid proceduren, der var altdomine
rende.
Hvordan var dansk fotohandel opbyg-
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get i 50’erne? Der var som nævnt mange
fotohandlere i Danmark dengang. De
fleste var gamle fotografer, som havde
udvidet deres forretning med en butik
med amatørvarer, men der var også man
ge, der var startet fra bunden og lavet en
Foto Specialforretning. Der var dog også
en del store boghandlere over hele lan
det, som havde indrettet en specialafde
ling i deres butik udelukkende til foto,
men dem var der ingen af i Skive.
Danske fotohandlere havde i mange år
før krigen været sammensluttet i en
brancheforening: Danmarks Fotohand
lerforening, og den var vi også medlem
af, men det var nu ikke meget, vi mær
kede til den ud over, at vi modtog med
lemsbladet »Foto-Tidende« een gang om
måneden. Her kunne man så læse om,
hvad der skete rundt omkring i den dan
ske fotoverden. Der var også praktiske
oplysninger af forskellig art. På grund af
valutasituationen i Danmark efter krigen
var der importbegrænsning på mange
varer, og der blev betalt en såkaldt »om
sætningsafgift« af de fleste importerede
varer (faktisk en forløber for nutidens
moms). Den ophørte dog omkring 1955.
Medlemsbladet fortalte også om »de sto
re« fotohandlere rundt omkring i landet.
Jeg slugte med begærlighed alt, for jeg
ville gerne tilegne mig mere kendskab til
den branche, jeg nu havde valgt som
livsvej. Fotohandlerforeningen blev le
det af en forretningsfører, som hed PockSteen, og han var på den post i de første
mange år, jeg var i faget, men jeg har al
drig mødt ham. Derimod deltog Richardt
af og til i de årlige generalforsamlinger,
som blev holdt rundt omkring i landet.
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Min chef var jo en dygtig talmand, så
han fulgte på den måde også med i fore
ningens økonomi, og han var helt af den
overbevisning, at man som branche be
tragtet skulle have en sammenslutning i
en forening. Og vi har da også været
medlem af Danmarks Fotohandlerfore
ning lige siden!

Jeg bliver disponent i firmaet
I begyndelsen af 1957 skete der noget
kedeligt i vort firma; vores disponent
Robert Rasmussen blev indlagt på syge
huset med tarmslyng i marts måned, han
blev opereret, men kunne ikke rigtig
komme sig. Hans sygdomstid varede
over 9 måneder, og han begyndte først
så småt igen i foråret 1958.
For mit vedkommende betød det, at
jeg fik et meget tættere samarbejde med
min chef, Christian Richardt, som nu
blev nødsaget til at engagere sig mere i
butikken. Dette kunne kun lade sig gøre
ved, at han fik noget hjælp til bogholde
riet, som han kørte helt alene. Hjælpen
var lige ved hånden, idet vi fik en del
tidsmedhjælper, der var lidt oppe i årene.
Det var pensioneret bankdirektør B.Z.
Huusom (Skive Diskontobank), en spøjs
person, som blev ved os helt frem til
1965. Han var en fin hjælp for Richardt,
for han var god til tal og regnskaber, na
turligvis!
Nu var jeg også nødsaget til at arbejde
mere med sygeplejeforretningen, og
bortset fra de mere specielle ting, som
kirurgiske instrumenter, bandager og
platfodsindlæg, så var det let at dispone
re i alt det andet, for jeg havde jo trods
alt på daværende tidspunkt været over

fire år i butikken. Selvom jeg næsten
kun beskæftigede mig med fotoartikler
ne, så kunne det ikke undgås, at jeg hav
de tilegnet mig en hel del viden om de
andre varer også. Richardt var meget be
hjælpelig, og han ekspederede selv me
get i det år, Robert var væk.
Firmaet var i de sidste par år vokset
ganske betydeligt i omsætning, og vi
havde derfor også fået mere at bestille.
Derfor var medarbejderstaben også ble
vet udvidet med flere lærlinge. I 1957
havde vi føromtalte Lizzy Andersen,
som var kommet i lære i 1953, samme
dag som jeg begyndte i firmaet. Men
hun havde lyst til at komme fra byen og
fortsætte sin uddannelse i en anden by;
så hun rejste til Vejle og fik plads i Thor
kild Petersens fotoforretning, og her for
blev hun forøvrigt i adskillige år, indtil
hun blev gift og rejste til Samsø.
Året før hun rejste havde vi fået to an
dre lærlinge ind i firmaet; det var Benny
Lysdahl og Knud Erik Jakobsen, som
begge i dag er selvstændige fotohandlere
i København. Dengang var læretiden fire
år, og de havde derfor først to år i mør
kekammeret og de sidste to år i butik
ken. Det var en lang læretid, men de var
faktisk også rigtig godt uddannede, når
de var færdige. Og så må man jo heller
ikke glemme, at lærlingene dengang gik
i handelsskole fire aftener om ugen. Med
en 48 timers uge var der ikke megen fri
tid tilovers.
Vi var altså fem mand til at ekspedere
og klare den daglige drift i butikken, og
da Henning Olesen havde fået en ferm
pige som medhjælp i mørkekammeret,
så gik det udmærket med at få tingene

fra hånden. Dog fik vi ikke de ordrer fra
læger og dyrlæger samt hospitalerne,
som Robert Rasmussen som repræsen
tant for os fik ved sine hyppige besøg i
marken. Men kunderne var alligevel me
get trofaste og bestilte pr. brev og tele
fon.
Året 1957 gik med travlhed og frem
gang, og i begyndelsen af 1958 kom Ro
bert Rasmussen så endelig tilbage og be
gyndte på nedsat arbejdstid. Han kom
sig rimeligt hurtigt efter sin lange syg
domsperiode, og ved årets slutning var
han næsten den samme igen. Det betød
for mig, at jeg nu atter kunne beskæftige
mig 100% med fotoafdelingen, som blev
større og større, ja faktisk solgte vi efter
hånden for betydeligt mere i foto end i
sygeplejeartikler.
I 1958 fik jeg atter en invitation fra
Agfa i Tyskland; denne gang en uges op
hold og kursus i firmaets hovedsæde i
München, hvor Agfas kameraproduktion
lå. På en eller anden måde fik jeg det ud
virket sådan, at Henning Olesen, vor
mørkekammermand, også kom med på
turen. Vi to havde en fin og udbytterig
tur derned, og jeg fik igen skabt nogle
kontakter, som blev en fordel for både
mig selv og firmaet. Turen foregik i
marts måned, og i det sydtyske lå sneen
stadig overalt. Agfa inviterede også på
udflugt til Kitzbühl i Østrig, og det var
vidunderligt at se de store bjerge med
sne i tindrende solskin. Rent fagmæsigt
havde vi flere kurser på fabrikken, hvor
vi også så produktionen af de kameraer,
vi solgte hjemme i butikken. Det var im
ponerende.
I 1959 skete der noget for mig, som
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blev af afgørende betydning for resten af
min tid som forretningsmand. Der skete
det, at en af vore repræsentanter, en hr.
Lützen fra Philips Lamper, en dag under
et besøg hos os lod en føler gå ud, om
jeg eventuelt kunne være interesseret i et
job i en anden fotoforretning i en anden
by? Selvom jeg var særdeles godt til
freds med min stilling hos N. C. Nielsen,
så var min nysgerrighed alligevel vakt,
og jeg forhørte mig så om, hvor denne
stilling var ledig. Det var hos det store
boghandlerfirma Knud Engsig i Ålborg,
og her havde man en afdeling med kon
tormaskiner og fotoartikler. Det var til
den sidste, man søgte en førstemand. Jeg
kendte firmaet af omtale, og jeg vidste,
det var et stort firma med mange ansatte.
Vi talte om det derhjemme, og Gudrun
og jeg blev enige om, at der jo ikke kun
ne ske noget ved at undersøge sagen
nærmere. Så en lørdag eftermiddag kørte
vi til Ålborg; jeg havde lavet en aftale i
telefonen med Knud Engsig. Fotoafde
lingen var pæn og stor og havde faktisk
det samme vareudvalg, som vi havde
hos N. C. Nielsen.
Jeg fik en meget venlig modtagelse og
et godt løntilbud, ja faktisk 50% mere
end jeg fik i løn hos Richardt. Jeg var
meget fristet, for en årsløn på ca. 20.000
kroner troede jeg ikke, der kunne opnås i
Skive. Jeg aftalte med Knud Engsig, at
jeg ville ringe i løbet af den kommende
uge og sige fra eller til; jeg måtte lige
have lidt tid til at tænke mig om; og jeg
ville naturligvis også fortælle Richardt
om mit tilbud. Mandag formiddag, da
Richardt var kommet på kontoret, gik
jeg ind til ham og fortalte, hvor jeg hav
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de været i weekenden og hvilket tilbud,
jeg havde fået. Der gik ikke to sekunder,
så sagde Richardt uden tøven, at jeg
kunne få den samme løn i Skive, og at
jeg samtidig ville blive udnævnt til dis
ponent! Jeg var overvældet, for godt nok
havde min chef altid været god ved mig,
lønmæssigt og på anden vis, men dette
her var dog helt fantastisk. I 1959 var
ovennævnte løn meget stor og ville vel i
dag svare til mindst en kvart million om
året. Jeg sagde mange tak og sagde sam
tidig, at så ville jeg allerhelst blive i Ski
ve, hvor jeg var meget glad for mit job.
Med den ballast fysisk, men også psy
kisk, gik jeg nu til mit arbejde med end
nu større iver. Jeg havde hals- og hånds
ret over fotoafdelingen, og havde jeg før
haft en lille følelse af, at jeg med mine
27 år var lidt for ung til det store ansvar,
så var denne nu forsvundet. Jeg vidste,
at Richardt havde tillid til mig, og det
ville jeg gøre mit bedste for at honorere.
Skolesalget vokser
Vort skolesalg var ved at udvikle sig rig
tig gunstigt, og jeg var af den overbevis
ning, at hvis jeg kunne komme ud og be
søge skolerne direkte, så kunne der sæl
ges meget mere. Gudrun og jeg beslutte
de os til at købe en splinterny bil, og jeg
lavede en aftale med Richardt om, at jeg
skulle have kilometerpenge for de km,
jeg kørte i firmaets tjeneste. Det var en
god ordning for begge parter, firmaet
havde bil og jeg fik tilskud til driften af
samme. Jeg købte hos Vulcan i Skive så
en ny Opel Record varevogn på det man
dengang kaldte »papagøje-plader«, hvil
ket betød, at man havde betalt halv om

sætningsafgift, men at man så til gen
gæld måtte benytte bilen i alle døgnets
24 timer.
Jeg begyndte nu at lave ruter, sådan at
jeg kunne besøge en fem/seks skoler på
de formiddage, hvor der var tid til at
komme fra forretningen. Det blev i de
kommende år til mange kørte kilometre,
og skolesalget voksede stærkt, til stor
ærgrelse for de etablerede firmaer, som
troede de havde patent på dette salg. I
begyndelsen var det mest oplandets sko
ler, jeg besøgte, men da disse efterhån
den var ved at blive rigeligt forsynet
med AV-varer (audiovisuelle), begyndte
jeg at køre længere bort; især ud i Vest
jylland, hvor jeg kom helt ned til Tarm
og Holsted, men også Thyborøn og
Sydthy var med i mine ruter. Der blev
solgt masser af 16mm tonefilmsanlæg,
episkoper, lysbilledapparater og film
lærreder, og meget meget andet. Senere i
60’erne begyndte vi også at sælge bånd
optagere og mikrofoner og alt det tilbe
hør, der fulgte med denne varegruppe.
Disse handler med skolerne var ofte
temmelig store, så det var store summer,
der blev omsat for. Et tonefilmsanlæg
med tilbehør kunne let løbe op i 5-6.000
kroner, og det var mange penge den
gang. Ofte kunne skolerne ikke selv af
gøre, om de kunne købe, det de gerne
ville have, så jeg sad ofte til møde med
sogneråd og kommunalfolk for at få en
bevilling igennem. Det gik i langt de fle
ste tilfælde godt, men skolens folk pres
sede jo også på for at få moderne under
visningsudstyr. Mange skoler havde
overhovedet intet AV-udstyr til rådighed.
Prisaftaler med konkurrerende firmaer

havde vi ikke og ønskede vi ikke; vi vil
le selv bestemme vore priser, så vi kal
kulerede med lidt lavere avancer, men
satsede på et større salg, og dermed en
god fortjeneste i den sidste ende. Det
lykkedes også. Vi fik en sidegevinst ved
vores skolesalg, og det var salget til sko
lernes lærere og personale. Vi gav en
skolerabat på kameraer og smalfilmsud
styr, og vi tilbød også fotoarbejde til en
gunstig pris. Denne ordning skaffede os
en særdeles stor kundekreds, som kom
langvejs fra og købte udstyr i forretnin
gen, da jeg jo ikke kunne bringe ama
tørudstyr med rundt på mine repræsen
tantbesøg.
Denne ordning knyttede mange skole
folk til vores forretning, og mange hand
lede ved os i årevis, ja selv i dag kom
mer der stadig kunder fra den tid. Salget
til denne kundegruppe gav i løbet af
60’erne en større omsætning end selve
skolesalget.
En spæd begyndelse til et nyt salgs
område blev også grundlagt i 1959. Da
solgte vi nemlig vores første varer til
Grønland. Det var til en af vore kunder
her fra Skive, som var blevet telegrafist
hos Grønlands televæsen. Han skulle ud
stationeres i Tingmiarmiut på Grønlands
østkyst, et lille ydmygt sted, som kun
bestod af telegrafstationen. For at få ti
den til at gå i vinterens mørke deroppe i
ødemarken købte han et komplet mørke
kammerudstyr med papir og kemikalier i
massevis. Det blev til en stor trækasse,
perfekt pakket så den kunne tåle den lan
ge sørejse og komme sikkert frem. Den
ne handel gav stof til eftertanke, og jeg
spekulerede i flere år på, hvordan vi
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11962 foretog vi den største ombygning i firmaets historie. Efter syv måneders rod og støvpla
ge kunne vi tage den nye butik i brug. Chr. Richardt er fraflyttet l. sal, som nu er inddraget til
salgsareal, og vi har fået tre udstillingsvinduer. Firmaet hedder stadig N.C. Nielsen A/S.

kunne lave et salg deroppe til de mange
danske skolelærere, som var deroppe i
disse år. Flere af vore skolekunder var
rejst derop som lærere, og dem ville vi
gerne have fat i, men om dette han
delsområde, som i løbet af få år skulle
give os en millionomsætning, vil jeg be
rette senere. Først vil jeg fortælle lidt om
udviklingen her i Skive, for i begyndel
sen af 60’erne var vi efterhånden kom
met i pladsnød.

Ombygning
Det store problem var, at familien Ri
chardt boede på hele førstesalen i vores
ejendom i Nørregade 16. Vi havde kun
stueetagen til butik, kontor og mørke
kammer. Dertil et glaslager ude i gården,
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et forbindsstoflager på første sal og slut
telig nogle gamle loftsrum på 2. sal.
Hvis vi skulle udvide, skulle Richardts
flytte et andet sted hen, men var de ind
stillet på det? Som den gode købmand
Richardt var, blev det ikke noget pro
blem. De besluttede sig for at finde et
nyt sted at bo, så firmaet fik plads til at
ekspandere. Allerede i 1961 flyttede de
op til en dejlig lejlighed i Frederiksgade
42, og vi havde så i Nørregade 16 et helt
hus, som nu skulle indrettes til en mo
derne forretningsejendom. Dette kræve
de hjælp, og vi entrerede os med arkitekt
Vermund Østergaard Nielsen til denne
store opgave. V. 0., som han blev kaldt,
lagde mange tegninger på bordet, inden
vi mente at have fundet den rigtige

løsning, og så gik håndværkerne i gang.
Ombygningen tog næsten et halvt år, og
i det meste af den tid fungerede forret
ningen fint omme i et baglokale i går
den, ja faktisk satte vi, hvor utroligt det
end lyder, omsætningsrekord. Aldrig har
vi solgt så mange kameraer og smal
filmsoptagere, og det selvom der ofte
var lidt støv på varerne. I den gamle
ejendom var der, som jeg har nævnt tid
ligere, en trappeopgang midt i facaden
til Nørregade op til Richardts lejlighed.
Trappen blev nu helt fjernet, og der blev
lagt jernbjælker ind, sådan at vi kunne få
eet stort butikslokale. Bag i butikken
blev der muret et trappetårn til 1. sal, og
helt bagerst i lokalet blev der indrettet
kontor til Robert Rasmussen og mig
med en glasrude ud til butikslokalet. Vi
femdoblede vort salgsareal og fik det ef
ter vor mening smagfuldt indrettet med
tidssvarende inventar, som jeg havde
fået idéen til ved flere besøg rundt i lan
det, bl.a. i Foto-Magasinet i Odense,
som jeg besøgte sammen med Richardt.
Men selve facaden, var Richardts helt
egen idé; den blev beklædt med
grå/sort/hvide mosaikstifter. Det var en
facade han havde set i en guldsmedefor
retning i Horsens. Og den var flot! Fir
manavnet N. C. Nielsen stod i pæne
plastbogstaver, og vi fik af Agfa et nyt
og meget stort reklameskilt, som domi
nerede i gadebilledet. Det var en stor
forandring.
Vort gamle mørkekammer og bagind
gang forsvandt ved ombygningen, og her
blev der nu indrettet et kontor til Ri
chardt og hans hjælper, Huusom. Der
blev bagved dette kontor lavet et prøve

værelse til de sygeplejekunder, som
skulle have brokbind og platfodsindlæg,
og her residerede Rasmussen og Ri
chardt med deres mange kasser, hvis
indhold jeg ikke havde noget med at
gøre. Jeg havde mere end nok at gøre
med fotoafdelingen. Een gang om måne
den fik vi besøg af en rigtig bandagist
fra København; det var firmaet Helmo,
der havde to medarbejdere, som skiftevis
kom og tog afstøbninger til indlæg og
tog mål til helt specielle bandager, som
blev syet på deres systue i København.
Vort lager i gården blev der i første
omgang ikke rørt ved, men på lageret på
2. sal blev alle skillerum revet ned, og
pludselig havde vi et meget stort og
brugbart loftslokale. Adgangen til 2. sal
var hidtil foregået via en udvendig svale
gang, men denne forsvandt ved opbyg
ningen af trappetårnet, så der skulle en
ny adgang til. Arkitekten foreslog en
vindeltrappe fra 1. sal, sådan blev det, og
den har fungeret fint i de godt og vel
femogtredive år, der nu er gået, selvom
det sommetider kunne være vanskeligt at
bugsere store ting op.
Vi skulle have nyt mørkekammer på 1.
sal, og det var spændende, for vi havde
hele 80 m2 at bruge. Her kom Henning
Olesen til at bestemme indretningen; det
var jo ham, der skulle arbejde der frem
over. Vi hentede idéer fra Thisted, hvor
vores kollega Jens Steffensen i »Foto
magasinet« netop havde indrettet et nyt
mørkekammer. Det endelige resultat hos
os blev særdeles godt med moderne ap
paratur til den produktion af sort/hvide
billeder, som var det eneste, vi fremstil
lede dengang. I de næste ti år blev der
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lavet i titusindvis af billeder i disse loka
ler, ja lige indtil farvebilleder begyndte
at dominere markedet i slutningen af
60’erne og begyndelsen af 70’erne. I
midten af dette årti var det ikke mere
rentabelt at lave sort/hvide billeder selv,
så vi lukkede »labbet«. Men Henning
Olesen blev ved os i mange år endnu;
han kom til at stå for vores postordre
forretning til Grønland, men herom se
nere.
Ejerskabet i forretningen var ikke for
andret efter den store ombygning, som
sluttede i 1962. Det var stadig N.C. Niel
sen i København, som sad på 51 % af ak
tierne; Richardt havde 49%, men til
gengæld var fru Olga Richardt det tredje
medlem i den lovpligtige bestyrelse, og
de to parter var dermed »låst« af hinan
den. Efter ombygningen kom N. C. Niel
sen til Skive for at se, hvad han havde
været med til at betale. Det var meget
sjældent han kom her til byen, ja jeg tror
kun jeg havde mødt ham een gang i de ti
år, jeg havde været ansat. Men nu kom
han altså på besøg, og han var meget til
freds med, hvad han så. Især fotoafdelin
gen imponerede ham, og her skal man
lige huske på, at det var ham, der havde
startet med salg af film og billeder i
Nørregade 16 i 1924 efter sin hjemkomst
fra USA, hvor han havde bemærket den
store udbredelse af det på dette tidspunkt
forholdsvis nye produkt. Smart og initia
tivrig var kendetegnet for denne dygtige
forretningsmand!
Der skete noget andet under hans be
søg, noget som senere skulle få afgøren
de betydning for mit virke som forret
ningsmand. Jeg fik en lille privat samta
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le med ham, hvor han lod forstå, at jeg
kunne regne med, at jeg ville blive opta
get som kompagnon i firmaet i løbet af
få år. Det var selvfølgelig noget, han
havde talt med Richardt om. Og jeg var
naturligvis meget glad for denne oplys
ning. Da jeg et par år senere under en
forretningsrejse besøgte N. C. Nielsen
på hans kontor i København, var han
meget venlig imod mig, inviterede mig
ud i byen til frokost, og her gentog han,
hvad han havde sagt i Skive. Der blev
ikke talt om, hvordan denne sag skulle
ordnes, for han vidste det vel knapt nok
selv her i 1965. I 1966 kom der så ende
lig realiteter på bordet!
Den nye forretning stod nu færdig, og
den var virkelig flot med moderne farver
og en belysning, der var ti gange bedre,
end vi var vant til, men alligevel blød og
venlig. Fotoafdelingen fik to udstillings
vinduer og det tredje vindue gik til syge
plejeartiklerne.
Vore lærlinge fra 60’erne var rejst til
København efter endt læretid, og vi hav
de fået nye ind. Først fik vi sygehusin
spektør Holms søn, Mads, ind, og senere
hans fætter Leif Holm. Men også en gæv
pige kom i lære hos os; det var Sonja
Nielsen, datter af rutebilejer Nielsen i
Hald. Denne pige blev med årene en af
de dygtigste medarbejdere, vi har haft,
og hun blev da også hos os i mange år
efter læretidens udløb ja helt frem til be
gyndelsen af 70’erne var hun ansat. Da
forretningen fortsat steg i omsætning var
der brug for flere folk, og vi ansatte flere
lærlinge. I 1962 kom Kristian Dam og
Niels Jørgen Jakobsen i lære, og eet år
senere kom Jørgen Thorup så ind i bille

det. Den første og den sidste blev senere
selvstændige fotohandlere, og Niels Jør
gen Jakobsen, »Sjønne«, blev så fast en
del af firmaet, at han var ansat hos os
som førstemand i flere årtier.
Brydningstider
1962 og 1963 var brydningstider for
fotobranchen. De gamle indkøbssyste
mer var forældede, og på grund af bran
chens store fremgang blev der lagt pres
på de forskellige importører for at få
nogle bedre indkøbspriser på bordet. Af
den grund var der flere store fotoforret
ninger rundt om i landet, som sluttede
sig sammen i indkøbsforeninger. Således
var der i 1962 blevet lavet en sådan i
Horsens; den kom til at hedde noget så
mærkeligt som »Danigefta«; jeg har al
drig fundet ud af hvorfor. Der var en hel
del jyske fotohandlere, som ikke kom
med i denne forening. Der var desværre
stort brødnid i branchen, og uenigheden
var også tilstede, da der var for mange,
der ville bestemme. Mange var p.g.a. de
res forretningers størrelse overbevist om,
at netop de havde den helt rigtige
løsning på alle problemer. Det korte af
det lange blev, at der året efter, altså i
1963, blev dannet en anden indkøbsfore
ning af rene jyske fotohandlere; den kom
til at hedde »Jyfo«. Senere kom der dog
også fotohandlere med fra resten af lan
det. Disse to »kæder« bekrigede hinan
den til stor skade for alle parter, og da
der samtidig var kommet en svensker
ved navn Brodmann til København, og
han kørte en helt ny linie med lave pri
ser, ja, så var der virkelig kommet pris
krig til landet. Hvor stod vort firma i

denne nye situation? Vi var ikke med
lem af nogen af de to indkøbsforeninger;
vi havde ikke engang fået opfordring til
at komme med til orienterende møder, ja
der gik faktisk lang tid, inden vi i det
hele taget hørte om disse indkøbskæder.
Jeg tror nu nok at det skyldtes, at vi hav
de ry for at sælge for billigt. Det gjorde
vi nu ikke, men vi havde en rabatordning
med vore læge- og dyrlæge kunder, og
det kan jo måske have »generet« nogle
kolleger i andre byer. Vi tog det nu ikke
så tungt, og jeg lavede gode købsaftaler
med mange importører, sådan at vor
bruttoavance var tilfredsstillende.
Set i bakspejlet var denne priskrig
ikke så dårlig for os, da den gav os større
mulighed for at konkurrere på prisen. Da
vi her i Skive ikke kunne få nogle prisaf
taler med de andre fotohandlere, så be
stemte vi selv, hvad vi ville have for va
rerne, og den deraf følgende udvikling
var kun en fordel for os.
Med vore nye vinduer havde vi nu
mulighed for at udstille mange flere va
rer, og vort varelager voksede i takt med
omsætningen. Faktisk havde vi ligeså
stort et udvalg i de fine mærkevarer som
de store københavnske forretninger, men
det skyldtes også, at vor kundekreds tak
ket være sygeplejeafdelingens mange
købedygtige kunder, hvoraf de fleste bo
ede langt fra Skive, handlede foto og
smalfilm hos os. I selve Skive by og op
land var der ikke kundeunderlag nok til
det vareudvalg, vi kunne præsentere.
Jeg pyntede stadig selv vore vinduer, og
da de nye vinduer var hævet 70cm over
gadeniveau, kunne jeg få varerne op i
næsten øjenhøjde, og dermed kunne de
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præsentere sig bedre. Henning Olesen
var som før sagt meget dygtig til skilte
skrivning, så han lavede alle prisskilte til
udstillingerne, som vi i modsætning til
mange af vore kolleger skiftede hver
måned, sådan at der hele tiden var noget
nyt. På den måde blev vinduerne heller
ikke støvede og »gamle« at se på.
På en måde var jeg jo selvlært i foto
branchen. Det var isenkram og dermed
handel, jeg var uddannet i, og det kunne
naturligvis bruges i fotobranchen også.
Min chef, Christian Richardt, og min
kollega, Robert Rasmussen, kunne ikke
lære mig noget; faktisk vidste jeg bety
deligt mere om foto og smalfilm end
dem, men det var jo også meget natur
ligt, da de to næsten kun beskæftigede
sig med sygeplejeforretningen, som den
gang gik rigtig godt.
Derfor var jeg også meget glad for de
invitationer, jeg fik fra importørerne i
Danmark til at komme på kursus på de
respektive fabrikker. I 1963 var jeg af
sted i to omgange. Først på året var det
et kursus hos Paillard i Schweiz; det er
den fabrik, der fremstillede det berømte
»Bolex" smalfilmudstyr i både 8mm og
16mm. Vi havde nogle meget dygtige
undervisere og fik en meget grundig
gennemgang af fabrikkens produkter.
Desuden fik vi lejlighed til at prøve de
forskellige smalfilmoptagere i praksis og
så resultaterne med kommentarer fra
vore lærere, inden hjemrejsen, som for
gik med tog op gennem Tyskland. Selve
fabrikken lå i meget smukke omgivelser
i en lille bjergby ved navn Set. Croix
lige midt i Jurabjergene ved den franske
grænse.
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I begyndelsen af efteråret 1963 fik jeg
en ny invitation; denne gang til Leitz fa
brikken i Wetzlar i Tyskland. Det er den
ne fabrik, der fremstiller de berømte Leica-kameraer. Her havde vi fra Danmarks-importøren den navnkundige, al
vidende Herr Egede med. Hvad vi i den
uge, kurset varede, ikke fik lært om fa
brikkens produkter er ikke værd at næv
ne. Det var et meget intensivt kursus,
hvor vi fik mulighed for at prøve alt det
dyre udstyr, som vi ikke så i hverdagen
derhjemme, men som vi dog vidste, vi
kunne skaffe. Vi havde i vor kundekreds
en hel del Leica entusiaster, nogle var
helt fanatiske med deres udstyr, og det
var jo lækkert at komme hjem og kunne
fortælle om de dejlige ting, jeg havde set
på fabrikken. Salg blev det på grundlag
heraf da også til i den følgende tid. For
øvrigt fik jeg på denne tur til Wetzlar et
meget smigrende tilbud fra Roskildes
førende fotohandler, Kurt Reidl. Jeg
kunne få stillingen som forretningsbesty
rer i hans store butik i Algade, og til en
løn, der lå meget højere, end den ellers
pæne løn, jeg fik i Skive. Men jeg sagde
pænt Nej Tak; jeg havde noget bedre i
vente, mente jeg.
Hjemme igen koncentrerede jeg mig
nu mere om vort skolesalg, og da jeg
ikke kunne medbringe alt, når jeg besøg
te skolerne, så begyndte vi at indrette det
store lokale på 1. sal ud mod gaden til et
demonstrationslokale. Der blev ikke spa
ret på dette lokale, og da det stod færdigt
med flotte paneler på væggene og sæn
ket loft med lys, der kunne dæmpes og
øges efter behov, havde vi et showroom,
der var meget flot. De udstillede varer

11966 fik vi så endelig det nuværende navn på facaden. N.C. Nielsen i København var købt ud
affirmaet, og Robert Rasmussen og jeg selv var blevet medejere med hver 25% af aktiekapita
len. Det var for øvrigt den flotteste facade i firmaets lange historie, synes jeg. Navneskiltet ly
ste i rødt neon og var utroligt smukt om aftenen. Og så var det jo anden gang, Chr. Richardt
havde sit navn over en forretning i Nørregade!

var rene AV-produkter, som nu også om
fattede båndoptagere og tilbehør til
skolebrug. Vi havde glæde af dette loka
le i mange år.
I 1965 var der en ny invitation fra
Paillard i Schweiz. Nye produkter var på
markedet, og dem skulle vi sættes ind i.
Jeg mener at vide, at vi i de år begyndte
at høre til de fotohandlere, der solgte
mest smalfilm i Danmark.
Mange fotohandlere var kommet for
sent i gang med denne gren af branchen,
eller de havde ikke mod på det, men hos

os havde vi arbejdet med smalfilm siden
begyndelsen af 50’erne, så vi var nok
kendt for at vide noget om levende bille
der i forhold til så mange andre foto
handlere. Derfor havde vi også et stort
salg i smalfilmsudstyr, og det var måske
derfor, jeg fik en ny invitation. Dette
kursus afveg ikke meget fra det, jeg hav
de gennemgået to år i forvejen, men der
var kommet nye produkter, som vi blev
sat ind i.
Denne tur til Schweiz kom dog til at
betyde utroligt meget for mig på anden
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vis. I toget på vej til Schweiz traf jeg
nemlig en kollega, som jeg ikke kendte.
Det var fotohandler Ove Byskov fra Vej
le. Vi kom i snak, da han forsvarede mig
overfor en fotohandler fra Silkeborg,
som anklagede mig for at »dumpe« pri
serne på skoleudstyr. Det ville Byskov
ikke give ham ret i; han ville handle på
nøjagtig samme måde, som vi gjorde i
Skive. Dermed var grunden lagt til et
venskab, der varer den dag i dag, og i
vores forretningstid holdt vi sammen i
tykt og tyndt. Nu har vi begge afhændet
vore forretninger, men vort venskab va
rer ved.
Men bekendtskabet med Ove Byskov
medførte for mig noget meget positivt.
Han var nemlig heller ikke medlem i no
gen indkøbskæde, så vi besluttede at be
gynde at købe ind sammen. Sammen
med en tredje fotohandler, Bent Hansen
fra Middelfart, kunne vi ved at lægge
vores køb sammen opnå større rabatter
hos de danske importører. Dette system
virkede perfekt i tre år, og vi tjente man
ge penge på ordningen. Samtidig lærte
jeg nu en hel del mere om fotobranchen
gennem de to nye kolleger, og jeg fik en
intern viden, som kom mig til gode man
ge gange senere i mit forretningsliv.
Der satses mere på Grønlandssalget
I årene omkring 1965 kunne jeg se mu
lighederne for et øget Grønlandssalg.
Der var med folketingets vedtagelse af
forøget hjemmestyre og udvikling i
Grønland rejst flere hundrede danske
lærere derop, ligesom danske håndvær
kere arbejdede i massevis med nybyg
ninger og anlæg. Disse mennesker var
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en potentiel kundekreds for os med vore
varer, fordi danskerne tjente mange pen
ge og ikke betalte noget i skat i de år.
Men hvordan kunne vi få disse menne
sker i tale? Gennem vort skolesalg var
jeg i forbindelse med mange lærere, og
jeg vidste, at de var sammensluttet i
Danmarks Lærerforening. Jeg fik så den
tanke at henvende mig til deres forening
for at spørge, om det var muligt at få en
fortegnelse over danske lærere, der hav
de taget arbejde i Grønland. Det lykke
des, og vi fik en liste med mange hun
drede adresser. Nu havde vi nogle emner
at arbejde med, og så skulle vi blot have
et budskab ud. Når man tænker på de
muligheder, der i dag findes for at mang
foldiggøre et budskab, brochurer f.eks.,
så kan jeg ikke forstå, at det kun er 35 år
siden, at det var en vanskelig opgave at
løse. Selvfølgelig kunne man få trykt
nogle brochurer, men det var alt for dyrt.
Så vi anskaffede en duplikator, og den
brugte vi flittigt i de kommende ti år til
at lave salgslister og tilbud over vore fo
toartikler. Vi startede med at sende til de
danske lærere, hvor vi jo havde adresser
ne. Samtidig begyndte vi at annoncere i
den største grønlandske avis, Grøn
landsposten. Lidt efter lidt begyndte det
at give resultater, og vi fik solgt for man
ge penge i de første år.
Salget til Grønland skulle sættes i sy
stem, og da landet var afgiftsfrit område,
skulle vi nu også til at have toldvæsenet
blandet ind i postordresalget, for vi skul
le have omsætningsafgiften, omsen og
senere momsen, refunderet.
Dette var nu ikke så vanskeligt, for
toldvæsenet var meget flinke ved os og

Vort salg til skoler og institutioner voksede stærkt i I960'erne, og vi lavede et demonstrations
lokale på 1. sal, hvor vi kunne vise kunderne de nyeste ting indenfor AV-udstyr.

hjalp os utroligt meget. Det med eksport
ud af landet var jo helt nyt for sådan en
detailforretning som vores.
Vi ekspederede de grønlandske bestil
linger efterhånden, som de ankom, og
det tog naturligvis en del af personalets
tid. Men efterhånden blev det een mands
job at være ansvarlig for grønlandsafde
lingen. Som før nævnt gik det i slutnin
gen af 60'erne nedad med produktion af
sort/hvide billeder i vort mørkekammer,
og derfor fik personalet der mere tid til
overs. Så Henning Olesen fik nu den op
gave at forestå håndteringen af grøn
landssalget samtidig med at han også var
chef for mørkekammeret, hvor der dog
til trods for den store fremgang med far
vebilleder var meget at lave. Det hele

begyndte at blive sat i system. Adresser
ne på den voksende kundekreds i Grøn
land maskinskrev vi på nogle master ark,
som kunne bruges i duplikatoren. Dette
var dog for besværligt, så vi købte en
adressografmaskine, som med en adres
seplade til hver kunde hurtigt kunne lave
f.eks. et tusinde kuverter med påtrykt
navn og adresse på kunden. Dette blev
dog hurtigt for kostbart, fordi kunderne
meget ofte skiftede adresse, og så skulle
der en ny, og dyr, plade til. Senere, med
teknikkens hurtige udvikling, fik vi dog
et meget bedre system. Vort kundekarto
tek med de mange adresser var krumtap
pen i hele vort postordresalg, så det pas
sede vi godt på.
Og så kom vi til året 1966. Efter tret
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ten års ansættelse i firmaet fik jeg nu
sammen med Robert Rasmussen mulig
hed for at blive optaget som kompagnon.

Kompagnon i firmaet
I samarbejde med vores gode ven, lands
retssagfører Gunnar Lakjer, fik vi skruet
en kontrakt sammen. N. C. Nielsen øn
skede helt at udtræde af aktieselskabet,
så han solgte sine 51% til Chr. Richardt,
som derefter havde 100%. Derefter køb
te Robert og jeg hver 25%, sådan at Ri
chardt havde 50% sammen med sine
kone. Det var en god konstellation, som
gav mulighed for på et senere tidspunkt
at købe Richardts andel. Og det skal lige
tilføjes, at jeg havde den opfattelse, at
N. C. Nielsen i København ikke ville
sælge sin anpart fuldstændig, så det kom
som lidt af en overraskelse for mig. Be
tingelsen for at han ville sælge var, at vi
ikke mere måtte bruge hans navn til fir
manavn. Og hvad var så mere naturligt,
end at kalde det nye firma CHRISTIAN
RICHARDT A/S? Det var alle glade for!
Med omforandringen i firmaets ejer
forhold ønskede vor mangeårige boghol
dermedhjælper, B.Z. Huusom, at trække
sig tilbage, og vi skulle have ansat en ny
bogholder. Dette var også nødvendigt,
eftersom bogholderifunktionen i de sid
ste år var steget voldsomt. En af mine
gamle skolekammerater og en god kun
de i forretningen var bogholder på Skive
Tømmerhandel i Asylgade. Jeg luftede
tanken for ham om en mulig stilling hos
os, og han var interesseret. Det endte
med ansættelse af Kaj Ove Larsen som
bogholder.
Forretningen gik godt i de år, og vi
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nåede op på en omsætning på omkring
tre millioner kroner. Og på den måde
kom vi hurtigt hen til året 1968. På dette
tidspunkt meddelte Richardt, at han øn
skede at stoppe sit forretningsliv, og at
han ville sælge sin aktiepost til Robert
Rasmussen og mig. Men, sagde han, var
det ikke en god idé at tage en regnskabs
kyndig mand med i et nyt aktieselskab?
Her tænkte han naturligvis på K. O. Lar
sen. Da hverken Robert eller jeg havde
haft noget med regnskab at gøre før, så
tilsluttede vi os tanken. Slutresultatet
blev et nyt A/S med Kaj Ove Larsen,
Robert Rasmussen og mig selv som in
dehavere med hver en tredjedel af aktier
ne, og denne sammensætning forblev
uændret i de næste ti år.
Banegårdsflytningen i slutningen af
50’erne havde lavet om på infrastruktu
ren i Skive bymidte, og den nye Sønder
gade lå flot ned til banegården. Her måt
te der være mulighed for en filial, for vi
vidste, at »hullet« som den store grund
overfor banegården blev kaldt, snart vil
le blive bebygget med butikker og kon
torer, og dermed blive en kundemagnet.
Så vi lejede et lokale på 50 m2 i ejen
dommen Søndergade 17, og her indrette
de vi en lille fotobutik med Niels Jørgen
Jakobsen som bestyrer. Vi var meget
spændte på, hvordan dette ville udvikle
sig, og vi var sikre på, at når »hullet«
blev bebygget, så ville der komme man
ge mennesker på det strøg. Vi vidste
ikke, at der skulle gå over 20 år, inden
Føtex fik etableret sig på byggegrunden.
Tilbage i 1968 gik det faktisk rimeligt
godt med den lille filial, som vi året efter
fik mulighed for at udvide med den ved

I 1968 startede vi en filial i Søndergade 17, hvor der var plads til den hurtige udvikling, vi
havde med skolesalg og salg til Grønland. Her drev vi forretning til 1982.

siden af liggende butik. Der blev nu al
drig den store omsætning i disse lokaler,
men omkostningerne var heldigvis små.
I 1968 skete der noget afgørende for
vort firma, for vi fik en indbydelse til et
møde med indkøbsforeningen Jyfo i
Randers. Hvorfor de ligefrem var be
gyndt at interessere sig for os, var jeg
ikke helt klar over, men en forklaring
kunne være denne, at vi ekspanderede
for kraftigt på skoleområdet i det midtjy
ske, og så har man tænkt sig, at det var
bedre at have os med sig end imod sig.
Jeg ved det ikke.
Der blev aftalt et møde på Jyfos kon
tor, og foruden os fra Skive var både
Byskov og Hansen inviteret, altså hele
triumviratet. Jeg kunne med det samme
se, at vore indkøbspriser var mindst lige
så gode som Jyfos, som dog til gengæld
havde en bonusordning, som ville være

en fordel for os. Resultatet af mødet
blev, at vi alle tre tilsluttede os Jyfo, og
det skulle vise sig at være en god gevinst
for vort firma. Pludselig var vi med i en
indkøbskæde med mange store og mel
lemstore forretninger, og jeg kunne med
vore købstal hurtigt se, at vi hørte til i
den bedste ende, og derfor også ville få
en større bonus.
Sammenholdet med de for os nye fo
tohandlere var en velkommen inspiration
til nytænkning, for sandt at sige fik jeg
ikke meget af den derhjemme. Nu kom
jeg pludselig til at arbejde sammen med
store firmaer som »Foto-Magasinet« i
Odense, »Mimosa« i Århus og »Johan
Christensen« i Randers. Sidstnævntes
søn, Jørgen Christensen, var direktør for
Jyfo, foruden at han havde fire detailbu
tikker i Randers. Jeg kunne dog se, at
»vi var godt med«, men alligevel kunne
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der læres noget. Og noget af det bedste
ved det nye samarbejde var, at centralla
geret lå i Randers, og at vi selv kunne
hente i læssevis af varer i vore egne bi
ler. Herved sparede vi mange penge i
fragt. Med tiden fik vi et endnu tættere
samarbejde med indkøbsforeningen,
men det vil jeg fortælle om senere.
Fra året 1968 begyndte jeg at rejse til
fotobranchens verdensudstilling, som fo
regik hvert andet år i Köln i Tyskland.
Jeg havde været der to gange før, først i
1954 og senere i 1960. Men nu begyndte
jeg at komme der regelmæssigt, og da vi
samme år var kommet med i Jyfo, var
det helt naturligt, at vi ville være sam
men med kolleger fra vores indkøbskæ
de. På disse udstillinger fik jeg også bed
re kontakt med vore leverandører og dis
ses chefer; hjemme til hverdag var det jo
almindeligvis kun repræsentanterne, der
kom i firmaet. Dog kendte jeg en del af
indehaverne gennem de forretningsbe
søg, jeg var begyndt at foretage til
København allerede inden, jeg blev in
dehaver. I Köln var alt samlet, både va
rer og de fagfolk, der skulle sælge dem,
så disse Photo Kina ture gav et vældig
godt udbytte på mange felter. Samtidig
var det hyggeligt at være sammen om af
tenen, og grundlaget for mange gode
venskaber blev lagt under sådan en ver
densudstilling.
I 1969 begyndte vi at tale om at ned
lægge sygeplejeafdelingen, da den efter
hånden ikke længere gav et tilfredsstil
lende overskud. Så året efter, altså i
1970, var beslutningen taget, og vi be
gyndte at sælge ud af det store, og i nog
le tilfælde meget gamle varelager. Det
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var Robert Rasmussen, der havde haft
ansvaret for denne afdeling, og nu var
det ham, der skulle sælge ud af varelage
ret. Det gik over al forventning. Vi fik
solgt næsten alt, og tilbage var der et lil
le sælgeligt varelager på kun 5000 kro
ner. Det var flot solgt. Men, og der er et
men, når man ser i bakspejlet. I dag for
tryder jeg, at vi nedlagde denne afdeling.
Den skulle blot være kørt videre i et an
det butikslokale i byen, for der var jo
trods alt mange varer, som var specielle
og som kun vi havde forstand på. Mange
af disse varer blev da også hurtigt opta
get i andre firmaer, f.eks. hos »Materiali
sten«. Det er let at være bagklog, men
jeg forstår i dag udmærket vor beslut
ning dengang, for der var fremgang i fir
maet, både i butikken, i grønlandssalget
og ikke mindst i skolesalget, som i de
sidste år af I960’erne nærmest eksplode
rede.
Salget til skolerne eksploderer
Vores skolesalg var startet så småt i slut
ningen af 50erne, og var langsomt vok
set i de følgende 10 år. Vi havde i 1966
anskaffet os en varevogn, en splinterny
Opel Record, og den havde vi fået vor
største samarbejdspartner, Agfa Foto i
København, til at sponsorere maling og
reklamepåskrift; alt holdt i Agfas oran
gerøde farve med blå skrift. Det var en
flot varevogn og en god reklame, når vi
kørte ud til skoler og andre kunder. I
1970 var een bil for lidt, så vi købte et
»Folkevogns Rugbrød«, altså en rigtig
kassevogn med stort rumindhold. Denne
blev også malet i Agfa farver, og den
blev både brugt til at hente store læs va-

I 1967 anskaffede firmaet sin første varevogn, som blev brugt til skolebesøg. Det skulle natur
ligvis foreviges, så personalet blev »linet« op til fotografering. Fra venstre: Robert Rasmus
sen, Knud Jespersen, Kaj Ove Larsen, Henning Olesen, Chr. Richardt, Sonja Nielsen (nu
Malmberg), Eva Albertsen (nu Laustsen) Birgit Poulsen, Niels Jørgen Jakobsen, en elev i mør
kekammeret, Poul Jensen, Erling Fihl, Erik Hede og Richardt (bydreng).

rer fra centrallageret i Randers og til
skolebesøg. Jeg var på det tidspunkt selv
holdt op med at besøge skoler, det admi
nistrative tog efterhånden al min tid. To
af vore medarbejdere, Kjeld Meinert Pe
dersen og butiksbestyreren fra Sønder
gadeafdelingen, Niels Jørgen Jakobsen,
brugte nu megen tid på at nå ud til skoler
og institutioner, og når de var hjemme i
firmaet deltog de i det almindelige bu
tiksarbejde. En anden af vore medarbej
dere var dengang vor senere kollega her
i byen, Erling Fihl Jensen. Han afløste i
Søndergadeafdelingen, når »Sjønne« var
ude i marken. Vi havde i de år et meget
stort salg af AV-midler, og det fortsatte
helt hen til omkring 1980, hvor skolerne
var ved at være »mættet« af vore varer.

Skulle vi have ekspanderet yderligere,
måtte vi have gået ud i en endnu større
radius fra Skive, men det ønskede vi
ikke. Omkostningerne var ved at blive
for store.
Indenfor Jyfo var vi seks forretninger,
der arbejdede med skolesalg, og vi be
sluttede at lave et yderligere samarbejde.
Så vi startede et firma, der kom til at
hedde »Fotavic«. Det så lovende ud, og
vi ansatte en repræsentant, som skulle
besøge fortrinsvis industrikunder. Men
samarbejdet duede ikke, og allerede in
den starten på arbejdet meldte et medlem
af Jyfo og Fotavic sig ud. Det var Jacobi
Foto i Viborg, som havde været med til
alle vore grundlæggende møder og der
med kendte den lagte strategi. Jeg syntes
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og synes, at det var et lurvet trick, men
sådanne skuffelser fulgte også med for
retningslivet. Fotavic eksisterede kun to
år og havde kostet alle deltagere en mas
se penge. Årsagen til, at det gik så skidt
var bl.a., at den ansatte repræsentant var
helt uduelig. Men vi var en erfaring rige
re, og vi fortsatte på egen hånd.
I 1970 var vi efterhånden en samlet
stab på 12 personer. I det år begyndte
min søn Peder Michael Jespersen, kaldet
P.M., sin læretid i fotobranchen, en lære
tid som dengang var tre år. Efter udstået
læretid fik han ansættelse i Randers i en
af vore Jyfo-direktørers forretninger. Her
blev han ca. halvandet år, hvorefter han
fik stilling hos en anden af vore kolleger
i Jyfo, denne gang i Haderslev. Her var
han i ca. et år, inden han endelig kom
hjem til vort firma igen, og han har
været her siden.
I 1971 skete der noget for os her i Ski
ve meget belejligt. Vor konkurrent i Foto
Magasinet i Nørregade 21, Børge Panduro, lukkede sin forretning. Panduro
var en dygtig fagmand, og han var en
god reparatør af fotoudstyr. Så vi lavede
den aftale med ham, at han skulle lave
mange af vore reparationer, og vi indret
tede på førstesalen et lille værksted til
ham. Her arbejdede han nu for os i de
næste ti år. Samtidig ansatte vi hans
kone, Inge, som eftermiddagshjælp i bu
tikken. Det var en god ordning til glæde
for alle parter. Men det bedste af det hele
var, at vi nu var den eneste fotoforret
ning i byen, og det var vi i de næste 12
år. Det er mærkeligt, at der ikke begynd
te en anden forretning i de mellemlig
gende år, men vi havde jo to forretninger
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i Skive, og det har sikkert afholdt nogen
fra at starte.
Ellers var de første år i 70’erne kende
tegnet ved fremgang på alle felter i alle
vore salgsområder. Selve butikssalget
gik godt, men især grønlandssalget hav
de stor fremgang, og det lille kontor, vi
startede med på 1. sal, blev udvidet med
et nyt kontor, vi lavede i lageret i går
den. Der blev sat vinduer i her, og vi la
vede en dør fra butikslokalet direkte ud
til det nye kontor, hvor Henning Olesen
nu regerede med fakturering og pakning
til Grønland. Alle disse omforandringer
spurgte vi ikke myndighederne om lov
til; vi gjorde det bare, men det var sik
kert ikke helt lovligt.
Jeg havde en del rejseaktivitet i de år
også. Nogle af vore importfirmaer var så
venlige at henlægge kurser til udlandet;
jeg husker bl.a. at Yashica lavede en tur
til Marokko. Foruden det minimale kur
sus fik vi så også en del at se i det sær
prægede land, men det bedste af det hele
var den måde, vi fotofolk lærte hinanden
at kende på. Mange af mine venskaber
med branchefolk stammer fra disse år.
Og tips og idéer i massevis blev bragt
hjem i bagagen.
Den største rejse fandt sted i 1973. I
det år havde Kodak, som vi fik mere og
mere samhandel med, arrangeret et be
søg på deres fabrik i Rochester i U.S.A.
Efter nogle dage ved Niagara-vandfaldet
i Canada kørte vi i bus til Kodaks hjem
by, Rochester, og her fik vi en lille idé
om dette lands størrelse. Alt var stort;
selve Kodaks fabrik var 50 km i om
kreds!
I 1974 blev jeg valgt ind i bestyrelsen

Vi havde mange leverancer uden for Skive. Her afsender vi varer til Grønland, som var be
gyndt at blive et godt marked for os.

for Jyfo, og der sad jeg i de næste 17 år.
Det var en spændende tid med masser af
udfordringer, og jeg fik et meget tæt
samarbejde med de øvrige bestyrelses
medlemmer samt vores direktør, Jørgen
Christensen. To år efter kom jeg til at ar
bejde i indkøbsudvalget og reklameud
valget, og det var spændende. Heldigvis
»kørte« vort eget firma på skinner, så jeg
kunne godt være borte på grund af be
styrelsesarbejde mange dage af gangen,
hvad jeg da også var. Den direkte ind
sigt, jeg fik i mange ting, var en kæmpe
fordel for os selv i Skive, både indkøbs
mæssigt og reklamemæssigt, og da vi på
dette tidspunkt, takket være både skole
salg og grønlandssalg, var blevet det fir
ma, der havde det største køb i Jyfo, så
var den økonomiske gevinst også sikret.

Vores filial i Søndergade 17 var en
pæn lille butik med en omsætning, der
desværre ikke kom over milliongrænsen,
men det var en forretning, som vi trods
alt tjente penge på, og så var den, som
før nævnt, sikkert også medvirkende til
at holde en konkurrent ude af byen. I
1972 havde Høm Typehuse købt nabo
grunden og her opført en butik til udstil
ling af deres produkter. Det gik vist ikke
så godt for firmaet, så de ville sælge
ejendommen i 1975. Vi fik den tilbudt,
og vi købte den. Der var 18 meter bu
tiksfacade, et stort salgslokale og to kon
torer. Da ejendommen var bygget på en
skråning, var der kælder under hele hu
set med direkte adgang til Søndergades
parallelgade. Jeg var med det samme
klar over, at denne bygning ville være
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ideel for os med det store salg, vi havde
udenfor Skive. Så vi flyttede både skole
afdelingen og grønlandsafdelingen der
ned, samt hele hovedlageret af vore va
rer. I de næste syv år slog vi firmaets ho
vedsæde op her, idet jeg flyttede mit
kontor ind i et af de lokaler, der var ind
rettet til det. Det var en lykkelig flyt
ning, som gav os plads til at ekspandere,
for det skulle vise sig, at grønlandssalget
eksploderede. I underetagen var der ide
el plads til kontor, lager og pakkerum,
og herfra gik i de kommende år i tusind
vis af pakker af sted til Grønland. Det
store salg krævede også mere mandskab,
og omkring 1980 havde vi 22 medarbej
dere ansat, foruden os selv. Heraf var
fem fuldtidsbeskæftiget i grønlandssal 
get, resten var fordelt i butikkerne i
Nørregade og Søndergade. Og det var
også på dette tidspunkt, at vi nåede fir
maets omsætningsrekord, næsten 11 mil
lioner!
Min gamle kæphest, vinduesdekorati
on, havde jeg måttet slippe i 1972; der
var simpelthen ikke tid til det mere. Men
da jeg altid har syntes, at en vinduesde
koration er et firmas øje og varemærke,
så ansatte vi en professionel dekoratør
fra Bryrup ved Silkeborg. Claus Wennerwald hed manden, og han var vant til
at dekorere fotovinduer. Han var fanta
stisk dygtig og lavede nogle vinduer, der
altid var helt i top og langt overgik, hvad
man kunne se af fotovinduer andre ste
der. Min gamle chef, Chr. Richardt, hav
de altid sagt, at den bedste reklame man
kunne have, var godt lys i sine vinduer.
Så det har vi altid haft, og dette sammen
med de fine dekorationer gjorde, at vore

116

udstillinger altid tiltrak mange interesse
rede. Claus Wennerwald arbejdede for
os i de næste 27 år!
Reklameaktivitet, hvad enten det var
vinduer eller aviser, har altid interesseret
mig, og på grund af vort store salg uden
for Skive var vi nødsaget til at lave
salgsmateriale i form af brochurer og ka
taloger. I 1976 lavede jeg udkast til et
katalog, der kunne bruges både i skole
salget og i Grønland, hvor vi for øvrigt
havde fået mange af de grønlandske fa
milier som kunder. Der kunne naturlig
vis ikke være priser i dette katalog, da
disse ville være forskellige fra Danmark
til Grønland, så der blev fremstillet en
løs prisliste for hvert område. Det færdi
ge katalog, som vi fik trykt på Skive
Folkeblad, var meget flot, - og meget
tungt, så det kostede en del at udsende.
To år efter lavede vi et nyt tilsvarende
katalog, da der var stor udskiftning i pro
dukterne. Men det var så også det sidste
af den type, vi lavede, for portoen var i
mellemtiden steget så meget, at det ko
stede en mindre formue at udsende.
Salgsresultatet var dog glimrende for ka
talogernes vedkommende, så i de kom
mende år lavede vi mindre og lettere ka
taloger, der ikke kostede så meget i por
to at sende.
Indtil 1978 var vi tre kompagnoner i
firmaet, men da Robert Rasmussen det
år fyldte 65, valgte han at afhænde sin
aktiepost til Kaj Ove Larsen og mig på
en sådan måde, at alle parter kunne være
tilfredse. Vores mangeårige revisor fra
København, Peter Fauerholt, var os me
get behjælpelig, ligesom bank og advo
kat var indblandet. Larsens kone, Gerda,

og min egen, Gudrun, indtrådte nu i be
styrelsen for aktieselskabet, og sådan var
strukturen frem til 1983.

Jubilæum og ny butiksindretning
i Nørregade
I 1977 havde vi fejret firmaets 100 års
jubilæum, og det var med et brag af en
fest og et salg. Alle sejl var sat for at
markere denne dag, som blev særdeles
festlig og fornøjelig med reception om
formiddagen i Nørregade 16 og frokost
for 80 indbudte gæster på Hotel Hilltop.
Om aftenen fest herhjemme hos os for
vennerne i forretningslivet. På salgssi
den var jubilæet en succes; vi solgte for
mange hundrede tusinde kroner, og bu
tikken var sort af mennesker, især den
morgen, hvor vi havde averteret med »i
anledning af vort 100 års jubilæum sæl
ger vi 100 kameraer for 100 ører pr stk.«
Køen foran butikken rakte hen til »ban

kens hjørne«! Den efterfølgende week
end havde vi inviteret hele personalet
med ægtefæller til Hanstholm Hotel på
et todages ophold med festmiddag om
aftenen.
To år senere besluttede vi at lave en ny
omforandring i butikken i Nørregade 16.
Jeg havde fået inspiration hos Ove By
skov i Vejle, som kendte en god indret
ningsarkitekt. Denne havde lavet et helt
nyt interiør i Byskovs butik, og resultatet
var meget flot. Vi bestemte os for at lave
noget tilsvarende, så i april/maj 1979 gik
vi i gang, og en ny butik med nye ud
stillingsvinduer stod klar i slutningen af
maj måned. Det var en meget flot butik,
lidt rustik med naturtræsdiske og brunt
og grønt som dominerende farver. De
hidtidige kontorer var inddraget i butiks
lokalet, som nu var over 20 meter i dyb
den. I loftet var der installeret 128 lam
per, som i parentes bemærket hver var

/ 1979 byggede vi atter om i Nørregade 16. Her er leverandører og gæster fotograferet uden
for den nye facade.

forsynet med en 60-watt softlys pære.
Det gav et hav af lys i lokalet, men sam
tidig en kolossal varme, som bevirkede,
at vi måtte anskaffe et klimaanlæg.
Strømforbruget var enormt, og det burde
indretningsarkitekten have forudset. Des
værre var han ikke så dygtig som påreg
net. Men det er en helt anden sag; vi
havde jo selv valgt ham.
Midt i ombygningsperioden var jeg af
Kodak blevet inviteret til USA endnu
engang. Firmaet havde arrangeret en tur
for deres gode kunder til den vestlige del
af landet, og for egen regning kunne
man tage sin kone med, hvad jeg så også
gjorde. Der fulgte nu 17 dage med ople
velse på oplevelse: Los Angeles, San Di
ego, over grænsen til Mexico, Las Ve
gas, Yellowstone Nationalpark, og til
slut San Francisco. Hele turen var vi gui
det af »Myggen«, den danske avisjour
nalist, som havde bosat sig i Californien.
Igen var jeg sammen med mange gode
kolleger, og fra Kodak var der også en
stor stab med.
Efter de begivenhedsrige år i sidste
halvdel af 70’erne skulle der nu være tid
til at trække vejret. Omkring 1980 be
gyndte vort skolesalg at stagnere. Lysbil
leder og levende film begyndte at blive
erstattet af video, og på dette område
forsøgte vi at følge med; vi var jo vant
til at sælge »levende billeder«. Vi kunne
godt fornemme, at det var radiobran
chen, der løb med salget til skoler og in
stitutioner. Ikke fordi de var bedre til at
sælge video, men fordi de allerede havde
et etableret værksted, som havde for
stand på teknik og reparationer. Vi solgte
dog stadig pænt til skolerne, men om-
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Atter en ny facade i 1986; særlig flot om af
tenen med indirekte lys bag bogstaverne.

sætningen faldt støt fra år til år. Derimod
gik grønlandssalget stadig frem.
En anden ting som vi måtte konstatere
i disse år var, at omkostningerne be
gyndte at stige kraftigt, især vore lønud
gifter. Og da vi havde mange medarbej
dere, begyndte forretningens overskud at
falde. Vi havde i 1981 udskiftet vor
københavnske revisor med en lokal. Det
var A. P. Dyhrberg, som var blevet os
anbefalet af Provinsbankens direktion,
hvor direktør Svend Andersen og Jørn
Beck var gode rådgivere. Med den nye
revisor begyndte der nu en ny tid for
vort firma. Den gamle revisor, som vi
havde et meget fint forhold til, havde
ikke været »streng« nok, og set i bak
spejlet skulle vi nok have haft en lokal
revisor for mange år siden. Den nye re-

visor, som kun blev kaldt »AP«, var helt
anderledes at arbejde med.
Vort omkostningsniveau skulle sænkes
betydeligt, for selvom vi i begyndelsen
af 80’erne omsatte for omkring ti millio
ner kroner, så var det årlige slutresultat
for dårligt. Derfor foreslog AP, at vi ned
lagde Søndergadeafdelingen og flyttede
hele firmaet sammen i Nørregade igen.
Og det gjorde vi så! Ejendommen blev
solgt, og jeg indrettede mit nye kontor i
det gamle mørkekammer på 1. sal; på
det tidspunkt var vi helt holdt op med at
lave billeder selv, så lokalerne stod bare
tomme. Grønlandsafdelingen blev der
også god plads til, og det gamle pakke
rum fik vi nu lavet om med nyt gulv og
isolering, så vi kunne bruge det i stue
temperatur hele året rundt. Samtidig blev
der ikke brug for så meget personale,
som vi nu kunne reducere til 10 perso

ner. Det var en god begyndelse til om
kostningsbesparelser, og da vi var slup
pet »helskindet« ud af handelen med
Søndergade-ejendommen, havde vi hel
ler ikke længere den udgift at tænke på.
I 1981 havde een af vore store impor
tører, Paul Westheimer, 25 års forret
ningsjubilæum, og i den anledning fik
jeg en invitation til en rejse til Mexico
sammen med min kone. P.W. var impor
tør af Minolta og Canon kameraer, så
hele turen stod i disse mærkers navn. At
ter en fantastisk tur over London til
Miami; derfra til Mexico City, videre til
Yucatan halvøen. Derfra med fly til New
Orleans og Miami igen. Afsluttende med
otte dages krydstogt i det Caribiske hav.
Alt fyldt med oplevelser, som ville fylde
mange nedskrevne sider, men som ikke
skal tages med her.

11990 var vi blevet medlem af den europæiske sammenslutning affotohandlere: »Euro-Activ«.
Vi var nu 1800forretninger. Det gav gode indkøbsmuligheden og vi fik eneforhandling på egne
varer.
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Generationsskiftet forberedes
Tilbage til mit handelsliv i Nørregade
16. Jeg har nok altid haft en drøm om, at
min søn Peder Michael skulle ind i fir
maet og med årene overtage dette. Men
hvordan det skulle ske, var en opgave,
der nu måtte til at løses. Jeg var jo stadig
i kompagniskab med Kaj Ove Larsen, og
selvom vi havde et godt samarbejde, så
trak vi alligevel ikke helt i samme ham
mel. Jeg var handelsmanden og den, der
mest repræsenterede firmaet udadtil,
hvor han altid havde ført en mere tilba
getrukket tilværelse. Enden på visen
blev, at jeg gav Kaj Ove Larsen et tilbud,
han ikke kunne sige nej til. Den 31. de
cember 1983 sluttede han i firmaet, som
nu blev lavet om til et I/S med PM og
mig som indehavere på lige fod. Jeg var
meget glad for denne ordning, som var
begyndelsen til et generationsskifte år
senere, uden at tidspunktet dog var fast
lagt. Det skal om den sag sluttelig siges,
at Kaj Ove Larsen og jeg skiltes i bedste
forståelse.
1984 og årene fremover var en ny og
dejlig tid for mig. Firmaet var nu et rent
familieforetagende, og det var en god
fornemmelse. Da hverken PM eller jeg
havde indsigt nok i bogholderifunktio
nen, skulle der ansættes en ny boghol
der, og her var vi usædvanlig heldige,
for allerede i februar 1984 kunne vi
ansætte Jette Christiansen. Hun var sam
men med sin familie netop vendt hjem
fra otte års ophold i Grønland, hvor hun
havde arbejdet som revisor. Det var såle
des lidt af en kapacitet, vi fik ansat, og
jeg skal lige love for, at der blev vendt
op og ned på vort bogholderi. Jette hav
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de et meget fint samarbejde med vores
revisor, AP, og i løbet af få måneder kør
te bogholderiet på skinner, vi fik måned
lige oversigter og beregninger, noget jeg
slet ikke var vant til tidligere. Det var et
helt nyt stykke værktøj, jeg her fik i
hænderne, og det hjalp til at få en rigtig
god oversigt over firmaets formåen og
muligheder.
Mit bestyrelsesarbejde i Jyfo var nu på
sit højeste, og jeg brugte i fuld overens
stemmelse med PM mange timer på det
te job, som gav mange rejsedage i både
Danmark og udland, fortrinsvis Tysk
land.
Sidst i 80’erne var konkurrencen i
branchen blevet større og større, ja vi
havde endog fået to nystartede konkur
renter her i byen, men også på landsplan
kunne det mærkes. Vi begyndte i besty
relsen i Jyfo at tale om et samarbejde
med udenlandske kæder, især med den
tyske kæde »Ringfoto«, som havde ho
vedsæde i Nürnberg. Den følgende tid
blev der afholdt mange indledende mø
der både i Randers og i Tyskland, og det
korte af det lange blev et samarbejde
mellem kæder i Tyskland, Frankrig, Hol
land, Belgien, England og Finland. Jeg
var med i hele opstarten af dette særde
les spændende arbejde, og jeg fik mange
gode kontakter, især i Tyskland. Vort nye
kædesamarbejde skulle have et fælles
navn, og på et møde i Nürnberg blev det
besluttet at kalde sammenslutningen
»Euro Activ«, hvad den da også hedder i
dag. Det nye samarbejde, hvor vi var
1800 forretninger fordelt over de nævnte
lande, havde en stor indkøbskraft, og vi
begyndte at lancere vore egne produkter

i Euro Activs navn, f.eks. kikkerter og
kameraer. Fordelen var foruden en god
avance også, at disse varer ikke kunne
ses i andre forretninger. På reklamesiden
bibeholdt hvert land sit eget image. Det
nye samarbejde startede i 1988, og i det
år havde jeg 75 rejsedage, men jeg kun
ne sagtens være hjemmefra, da PM ef
terhånden havde overtaget det meste af
det lokale salg, og Grønlandsafdelingen
under Henning Olesen gik perfekt.
I 1984, da firmaet blev omdannet til et
I/S og PM kom med som indehaver,
havde jeg nu været i branchen i 31 år, og
jeg var stadig fuld af gåpåmod. Men jeg
kunne godt tænke mig at slappe lidt af,
efter at PM havde fået ansvar. Det gjorde

jeg så med mange fridage og rejser, lan
ge ophold i vort sommerhus ved vestky
sten, og i det hele taget en meget lettere
hverdag uden de store bindinger. PM og
hans medarbejdere, hvor jeg særligt vil
fremhæve »Sjønne« og Henning Olesen,
og bogholderiet med Jette Christiansen
og senere Dora Hansen, klarede det flot
uden min hjælp, og det passede mig ud
mærket.
Et særligt kapitel vil jeg dog også skri
ve om. Da firmaet i 1984 blev omdannet
til et I/S, begyndte min kone, Gudrun, at
arbejde i butikken på halv tid, både fordi
hun gerne selv ville, men også som et
økonomisk bidrag til PM, idet vi to gam
le ikke hævede mere i løn end PM, hvis

/ 1984 var min søn PM. (Peder Michael) blevet medindehaver afforretningen, som han helt
overtog i 1993. Da havde jeg haft 40 gode år i fotobranchen, og tiden var inde til at stoppe og
lade den nye generation køre videre.
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kone først mange år senere begyndte sin
forretningstilværelse. Gudrun var meget
interesseret i sit arbejde, gik op i det
med liv og sjæl, og hun deltog i mange
kurser for at dygtiggøre sig. Hun blev da
også en kapacitet bag disken, og hun
havde mange personlige kunder, som
ønskede at blive ekspederet af hende.
Hun vedblev med sit arbejde indtil slut
ningen af 1998, efterhånden dog på min
dre og mindre tid.
1980’erne gik hurtigt, og i 1991 øn
skede jeg at stoppe mit bestyrelsesarbej
de i Jyfo af forskellige årsager. Jeg var
nu efterhånden blevet 60 år, og sammen
med revisoren begyndte jeg at diskutere
fremtiden. Enden på den snak blev, at
jeg den 1. august 1993 afhændede min
andel i I/S’et til PM, og dermed var min
tid som egentlig fotohandler forbi. Jeg
gik på efterløn i de næste fem år, og da
jeg ved årsskiftet 1998/99 blev folkepen
sionist, valgte jeg helt at stoppe mit vir
ke i det firma, som jeg da havde arbejdet
i i 45 år.

Gode år i fotobranchen
Når jeg ser tilbage på den tid, der er
gået, så kan jeg kun sige, at jeg har haft
et pragtfuldt forretningsliv, fyldt med
fremgang, oplevelser og møde med men
nesker, som er forblevet venner livet
igennem. Jeg ved, jeg har været heldig at
være på det rigtige sted på rette tids
punkt. Men, uden at det skal lugte langt
væk af selvros, så har en lille smule ini
tiativ og foretagsomhed nu ikke været så
ringe endda. Jeg har altid været og ER
godt tilfreds!
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I dag ligger firmaet stadig i Nørregade
16, og det er min søn Peder Michael, der
siden 1993 er indehaver. Fotobranchen
har gennem de 50 år, jeg har kendt til
den, forandret sig utroligt meget, og den
teknologiske udvikling, der stadig fore
går, har vi sikkert ikke set enden på end
nu.

Lundbro - boplads gennem 10.000 år
Af Kurt G. Overgaard, Skive Museum

I sommeren 2002 fik museet lejlighed til
at undersøge den sidste del af en kom
munal udstykning ved Katkjærvej, lige
vest for Skive. Området er beliggende
ved foden af en sydvendt skråning, der
nu falder brat ned mod et vådområde
med den nu regulerede Krarup Mølle
Bæk. Omtrent 500 m mod øst flyder
Krarup Mølle Bæk ud i Krarup Å.
Ved en undersøgelse i 1990 blev der
på den vestlige del af arealet fundet to
hustomter af Trelleborg-typen med ind
hegnet vejforløb umiddelbart vest for
husene. Husene dateres til 1000-tallet,
dvs. vikingetiden1.
Allerede i 1956 blev der syd for ud
gravningsfelterne fra 1990 og 2002 gjort
et sjældent fund. Ved sandtagning, der
fjernede ca. 40 m af den svage syd
skråning, blev fundet et kampestensfun
dament fra en 15 x 8 m stor bygning.
Inde i bygningen lå enkelte grave, mens
der uden for tomten var op til 300 grave,
hvoraf nogle havde spor efter kiste. Ud
over en oversigtstegning, lavet af en lo
kal arkitekt, foreligger der ingen yderli
gere dokumentation af det bortgravede
fundament. Heller ikke gravpladsen blev
opmålt.
Fundamentet er senest tolket som re
sterne fra et hospital og gravene kan
stamme fra vikingetiden og middelalde
ren2. Mulighederne for at finde flere gra
ve og huse fra vikingetiden var derfor i
høj grad tilstede. Det var derfor med for

håbninger om gode fund, at udgravnin
gen gik i gang, og vi blev ikke skuffede.
Der var dog ingen sikre spor efter
hustomter fra vikingetiden, ligesom gra
vene glimrede ved deres fravær. Deri
mod var der spor efter bosættelser fra
stort set alle oldtidens perioder.

Jægerstenalder
Tager man de ældste spor efter menne
skelig tilstedeværelse drejer det sig om
en pilespids, en såkaldt skafttungepil fra
Brommekulturen (11.500-10.000 f. Kr.).
Fund fra Brommekulturen er sjældne på
Skive-egnen. Indtil videre har vi kun
kendskab til en boplads og fem løsfund
fra museets område, der omfatter Salling
og Fjends. Pilespidsen fra Lundbro er
sandsynligvis en bortskudt pil, da der
ikke blev fundet andre oldsager fra den
ne periode på pladsen.
Næste gang man bosætter sig ved
Lundbro er i slutningen af Maglemosekulturen (8.900-6.400 f. Kr.). I en ca. 7 x
7 m stor koncentration af affaldsflint fra
tilvirkning af redskaber blev blandt an
det fundet forkullede hasselnøddeskaller,
ildpåvirket flint og redskaber som skra
bere til bearbejdning af skind og træ,
stikler, der er en art mejsel, til at arbejde
i tak og ben, bor til brug i træ eller ben
samt blokke, hvoraf man slog de flæk
ker, der bruges til at lave de såkaldte mikrolitter, der er pileskærper eller pi
lespidser. Blandt disse dominerer især de
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Kort over lokaliteter
nævnt i teksten. 1.
Lundbro, 2. Kluborg 3.
Rosgårde.
Tegning: K.G. Overgaard.

lancet- og smalle trapezformede. Under
det 20 cm tykke lag med redskaber og
affaldsflint, blev der fundet flere større
nedgravninger. En trækulsfyldt grube
med en del forkullede nøddeskaller, er
muligvis en grube til ristning af hassel
nødder. Ved at riste nødderne blev de
ekstra lækre og kunne samtidig gemmes
i længere tid uden at blive harske4. Has
selnøddeskallerne viser, at man i hvert
fald har været på pladsen om efteråret,
men man har givet beboet pladsen hele
året. Bopladsens placering i skoven tæt
ved Karup å gav gode betingelser både
forjagt, fiskeri og indsamling. Fra andre
bopladsfund, hvor knogler fra byttedyre
ne er bevarede, kan man se, at der bl.a.
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har været drevet jagt på urokse, kron
hjort, rådyr samt vildsvin, mens man i
søer og åer især har fanget gedder og
aborrer5.
Bondestenalder
Herefter går der lang tid, inden man igen
bosætter sig ved Lundbro. Det sker i be
gyndelsen af den ældre bondestenalder,
nærmere bestemt i den periode man be
tegner tragtbægerkulturen (3950 - 2800
f.Kr.). Bedømt ud fra de stilarter kera
mikken er ornamenteret i, skal bosættel
sen ved Lundbro dateres til 3800 - 3200
f.Kr.
Hovederhvervet er nu forandret fra
tidligere tiders. Hvor jagt, fiskeri og ind-

samling før var den dominerende føde
kilde, er de nu kun et supplement til
kvæg- og agerbrug.
Med skiftet i erhverv sker der også et
skifte i, hvor man bosætter sig. Hvor
man førhen foretrak at bosætte sig ved
fjorde, søer og åer, hvor vildtet var, be
gynder man nu også at søge ind ad i lan
det for at bosætte sig steder, der er vel
egnet til korndyrkning og kvæghold.
Bopladssporene fra bondestenalderen
består af gruber, hvori man har smidt
flintaffald fra fremstillingen af våben og
redskaber, kasserede redskaber og itu
slåede lerkar. Ved Lundbro blev der i en
del gruber fundet keramik udsmykket i
den såkaldte Volling-stil, mens keramik
fra andre gruber var udsmykket i den
såkaldte Troldebjerg-stil, der er lidt yng
re end Volling-stilen. Gruberne repræ

senterer sandsynligvis en ret kortvarig
bebyggelse, hvor man har bosat sig her
og har ryddet en del af skoven for at
kunne opdyrke jorden. Da jorden efter
en tid er udpint for næringsstoffer, er
man flyttet. På et senere tidspunkt er
man så vendt tilbage til pladsen.
Dolktid - bronzealder
Først 700 år senere sker der bosættelse
på pladsen igen. Det drejer sig om en
hustomt fra den senere del af dolktiden
(2400 - 1700 f.Kr.), samt en fra sen
dolktid - tidlig ældre bronzealder (1900 1500 f.Kr.). Begge hustomter er af den
to-skibede type. At et hus er to-skibet vil
sige, at taget bæres af en enkelt række
kraftige stolper, placeret i husets midter
akse. Den to-skibede hustype kendes an
dre steder i landet allerede i den tidlige

Udgravning af Maglemose-felt. Foto: Inge Kjær Kristensen.
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Plantegning over hus IV fra Lundbro. Kogegruber er markeret med et X, mens tag- og væg
stolper er markeret med udfyldt signatur. Tegning: K. G. Overgaard.

bondestenalder, omend fundene er få. I
Salling og Fjends er de ældst daterede
to-skibede huse fra omkring 2400 f.Kr.6.
Det ene af de toskibede langhuse er
kun delvis udgravet. Kun den nordvestli
ge del af hustomten (hus VIII) kunne afdækkes, da den øvrige del af hustomten
ligger i et læbælte. Huset har været
mindst 13 m langt og ca. 6 m bredt. Ved
sammenligninger med andre tilsvarende,
daterede hustomter (typologisk datering)
placeres huset foreløbigt i dolktiden.
Det andet toskibede hus (hus IV) er
med en længde på 29,5 m det største af
sin type museet hidtil har fundet. Husets
bredde er 7 m mod vest, mens bredden
mod øst er 7,4 m, hvilket har givet huset
en let trapezformet grundplan. Mod vest
er husets gavl let afrundet, mens gavlen
mod øst er lige med afrundede hjørner.
Huset har mod syd haft en indgang om
trent midtpå, mens den formodede ind
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gang mod nord har ligget lidt forskudt
mod øst, i forhold til indgangen mod
syd. I husets vestende er fundet to koge
gruber. I den ene af disse blev fundet en
halvmåneformet, fladehugget flintsegl. I
et stolpehul, ligeledes i husets vestende,
er fundet to flot tildannede skeskrabere.
Begge fund kan være ofret i forbindelse
med ønsket om et godt høstudbytte eller
en anden vigtig begivenhed, man ønske
de en heldig udgang på.
Kogegrubernes placering antyder, at
husets vestlige del blev benyttet til bebo
else. Det kan ikke afgøres, om der har
været stald i den østlige del. Fraværet af
båseskillerum betyder ikke, at den østli
ge del ikke kan have fungeret som stald.
Huset dateres typologisk til sen dolktid
eller tidlig bronzealder.
I den sene del af bondestenalderen og
bronzealderen var det husdyravlen, der
var dominerende, mens agerbruget hav-

de mindre betydning. I husdyrholdet har
kvæget udgjort en stor del, mens får/geder og svin har udgjort en mindre del.
Den sparsomme forekomst af hesteknog
ler antyder, at hesten sandsynligvis var
et sjældent dyr, der ikke fandtes på alle
bopladser.
I dolktiden begynder de første metal
sager at dukke op i Danmark. De menes
at stamme fra Central- og Vesteuropa og
De Britiske Øer. Ligeledes er tidens sta
tussymbol - flintdolken - en lokal efter
ligning af de dolke af kobber, der kendes
fra de metalproducerende områder i Eu
ropa. I begyndelsen kendes der især
mange metalfund fra Limfjordsområdet.
Det skyldes sikkert indflydelsen fra den
vesteuropæiske klokkebægerkultur, som
er særlig markant i Limfjordsområdet.
Klokkebægerkulturen er karakteriseret
ved bl.a. kobberdolke, trekantede flintpi
lespidser og rigt ornamenterede lerkar af
form som en omvendt klokke.

To skaftskrabere, fundet i vestenden af hus IV.
Foto: Carsten Pedersen.

To langhuse fra ældre bronzealder
(1700 - 1100 f. kr.) efterfølger de to to
skibede huse. Husene er nu af den tre
skibede type, dvs. taget bæres af to ræk
ker af stolper, der går på langs af husets
længderetning. Det største af husene
(hus I) er knap 36 m langt og 9 m bredt.
Det har, som det er typisk for bronzeal
derens huse, afrundede gavle. I husets
vestende blev også fundet kogegruber,
fire i alt. Men også i husets østende lå en
kogegrube samt resterne af et ildsted i
form af et større parti af rødbrændt, ler
blandet sand. Tilsyneladende har man
haft beboelse i begge ender af huset.
Langs den østlige del af den nordlige
langvæg går der en knap 15 m lang
grøft. Da grøften følger husets langvæg
og ved gavlen går et lille stykke langs
den, er den tolket som en afvandings
grøft. Med husets placering tæt ved fo
den af en skråning har det sikkert været
nødvendigt med en sådan grøft for at
holde regnvandet ude.
Resterne af en vævevægt fundet i top
pen af et vægstolpehul vidner om, at
man i huset har vævet tøj. I et stolpehul i
vestgavlen samt i et af tagstolpehullerne
blev fundet dele af en støbeform. De sy
nes at høre til den samme støbeform.
Støbeformen har været beregnet til støb
ning af en klinge til enten en dolk eller
et sværd. I samme stolpehul blev des
uden fundet halvdelen af en kornsegl af
flint. Den lette krumning af bladet anty
der, at der muligvis er tale om en asym
metrisk segl med fortykket ende også
kaldet en knopsegl. Denne segltype ken
des især fra Nord- og Vestjylland, hvor
den dateres til ældre bronzealder. Seglen
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Plantegning over hus I fra Lundbro. Kogegruber er markeret med et X, ildsted med vandret
skravering, mens tag- og vægstolper er markeret med udfyldt signatur.
Tegning: K. G. Overgaard.

havde en kraftig polering, gloss, der
næsten er lakagtig.
Poleringen skyldes det store indhold af
kisel i kornstråene, der dels slider på
flinten og dels afsætter den blanke be
lægning på seglen.
Lidt øst for det store hus lå et mindre
treskibet hus (hus II). I huset blev fundet
tre kogegruber i husets længdeakse med
en i hver ende og en i midten af huset.
Huset er kun 13,4 m langt og 6,2 m
bredt. Husets størrelse taget i betragtning
er det fristende at tolke det som en ud
bygning, måske et værkstedshus, der har
hørt til det store hus.
Det er sjældent at støde på spor efter
bronzestøbning fra den ældre bronzeal
der. Med det kendskab vi har til støbe
processen dengang, vil det eneste der vil
være tilbage efter en støbning være lidt
trækul, ellers intet andet. Heller ikke i ti
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dens grave er der spor efter, hvem bron
zesmeden var.
Selvom fund efter bronzestøbning på
bopladser fra den ældre bronzealder er
meget sjældne, så har museet gjort et par
fund inden for de sidste par år.
Det drejer sig om fund fra to huse ved
Rosgårde i Mønsted sogn7 og et hus ved
Bilstrup i Skive landsogn8. I huset ved
Bilstrup blev fundet små stykker fra en
digel samt to dråber smeltet bronze. Da
fundet er gjort, hvor to huse overlapper
hinanden, er det endnu ikke muligt at
henføre det til et bestemt hus. Ved Ros
gårde er der i et treskibet hus med krafti
ge væg- og tagstolpehuller fundet rester
ne efter en støbeform til en kornsegl.
Fundet blev gjort i en af kogegruberne i
husets vestende. Huset havde en længde
på 26,5 m, mens bredden svinger mel
lem 7 m i vestenden og 6,5 m i østenden.

I et andet hus på bopladsen, ligeledes
treskibet med kraftige væg- og tagstolpehuller, er der udover digelfragmenter i
husets vestende og midte fundet et større
stykke smeltet bronze i husets vestende.
Desuden blev der også ved et sæt af tag
bærende stolper fundet fire kanthuggede
skeskrabere ved det ene stolpehul, mens
der ved det andet blev fundet en knop
segl af flint, to flintblokke og et afslag.
Huset er knap 46 m langt og 8 m bredt,
altså meget stort.
Fremkomsten af de store huse midt
vejs i dolktid er sat i forbindelse med
fremkomsten af den første egentlige me
talproduktion i landet. De store huse
både i dolktid og ældre bronzealder me
nes at afspejle den status, ejeren har fået
via hans tilknytning til metalproduktio
nen.
I yngre bronzealder (1100 - 500 f.Kr.)
bygges der endnu et hus på pladsen. Det
drejer sig om et treskibet hus med tæt
stillede vægstolper, og indgangen er
markeret ved indtrukne stolper i væggen
(hus V). Huset, der er 20 m langt og 7,4
m bredt, har lige gavle med afrundede
hjørner. I huset blev fundet fire kogegru
ber i vestenden og en enkelt i østenden.
På et tidspunkt er huset gået til ved en
ildebrand, hvad fund af sekundært
brændte skår og forkullet korn i en del af
tagstolpehullerne vidner om.
Fundet af en dråbe smeltet bronze
dybt nede i en af kogegruberne i vesten
den behøver ikke betyde, at man også
her har støbt bronze. Stykket kan ligeså
vel stamme fra et stykke bronzeskrot,
der ved et uheld er havnet i kogegruben.

Jernalder og tidlig middelalder
Et nord-syd orienteret, treskibet langhus
kan ikke dateres nærmere end til yngre
jernalder (400-800 efter Kr.) Det er
sandsynligvis kun den nordlige del af
huset, museet udgravede. Huset har højst
sandsynligt fortsat længere mod syd,
hvor der nu ligger et læbælte. Dele af
begge langvægge, to sæt tagstolpehuller
samt dele af nordgavlen, var bevaret.
Den udgravede del af huset er knap 12 m
lang og 5 m bred.
Som ovenfor nævnt blev der i 1990
fundet to huse af Trelleborg-type, lige
øst for udgravningsfeltet fra 2002. Disse
huse dateres til sen vikingetid, hvilket
vil sige 1000-tallet. Denne bebyggelse
afløses af en bebyggelse fra den tidlige
middelalder (1100-1300). Fra denne be
byggelse fandt vi to huse af Bulagergård-typen9.
Bulagergårdhuse er langhuse uden in
dre tagbærende stolper og med lige
vægge. Det ene hus (hus III) er nordvestsydøst orienteret og har en længde på
mindst 14,4 m og en bredde på 7 m. Hu
set fortsætter mod vest uden for udgrav
ningsfeltet. Det andet hus (hus VI) er
mindst 18 m langt og 5,2 m bredt. Også
det fortsætter uden for udgravningsfeltet.
På pladsen var der spor efter hegnsgrøf
ter, der sandsynligvis skal knyttes til dis
se to huse. Husene hører formodentlig til
en større bebyggelse fra den tidlige mid
delalder og kan være forløberen for den
nu forsvundne landsby/bebyggelse, der
kan ses på de minorerede sognekort fra
1800-tallet.
Trods udgravningsfeltets forholdsvis
beskedne størrelse, lidt over 2800 m2, er
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Støbeform til bronzesegl, fundet i bronzeal
derhus ved Rosgårde.
Foto: Carsten Pedersen.

Dele af støbeform til dolk-svcerdklinge, fun
det i vestenden af hus I.
Foto: Carsten Pedersen.

der med de mange spændende og for
skelligartede fund tilføjet ny og vigtig
viden om oldtiden på Skiveegnen. Blot
kan det ærgre, hvad der, ud over grav
pladsen og kapelruinen, er forsvundet
for altid på det areal, man bortgravede i
195610.
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Grinderslev kirke
Af Hugo Støttrup Jensen

Stiftelsen af Grinderslev kloster
I 1176 nævnes kirken i Grinderslev for
første gang i de skriftlige kilder. Dette år
skriver biskop Niels af Viborg i et brev
til provsten Svend ved Viborg domkapi
tel, som fungerede som et augustinerklo
ster, at han »med enstemmigt samtykke
fra sogneboernes side har oprettet« et
»fælles- og broderskabsforbund« mel
lem domkapitlet og skt. Peders kirke i
Grinderslev.1 Sidstnævnte skulle udvise
ærbødighed og lydighed mod domkapit
let, som til gengæld skulle yde den sin
beskyttelse. Der står ligeledes i brevet, at
»den prior, som vil være at indsætte
sammesteds [dvs. i Grinderslev], skal
også i overensstemmelse med ordensreg

len vælges af de brødre, der bor samme
steds. Men det gælder, at han bør stad
fæstes med råd og bemyndigelse fra ho
vedkapitlet.« Klostret i Grinderslev er
altså ligesom domkapitlet et augustiner
kloster.
Hvorfor skulle det ikke være den end
nu stående kirke i Grinderslev, som om
tales i nævnte brev?2 Kirken er i så fald
bygget inden 1176, og den var sognekir
ke, idet biskoppen ifølge brevet havde
behov for »sogneboernes« samtykke.
Det var i øvrigt almindeligt, at en augu
stinerklosterkirke også var sognekirke.
Brevets omtale af »den prior, som vil
være at indsætte«, kan forstås på den
måde, at der endnu ikke var valgt en pri

Fig. 1. Grinderslev kirke set fra sydøst.
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or. Derfor stod klostret i Grinderslev
først foran sin oprettelse i 1176? Som
det eneste danske augustinerkloster blev
det ledet af en prior, og ikke en fornem
mere provst, netop på grund af afhæn
gighedsforholdet til domkapitlet i Vi
borg.

Kirken
Klosterbygningerne i Grinderslev er for
længst forsvundet, kun kirken står tilba
ge. Dens romanske dele består af et
stærkt ombygget skib og et hårdt restau
reret kor med apsis. I senmiddelalderen
fik kirken tilføjet et sideskib mod nord
(restaureret i 1886-87, så det i dag ude
fra fremtræder som to kapeller med
nordvendte gavle), et tårn ved skibets
vestende og et sakristi på korets nordsi
de. Et nyt våbenhus blev som erstatning

Fig. 2. Grinderslev kirke set fra nordøst.
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for et tidligere i 1886-87 bygget foran
skibets mandsdør på sydsiden.4
Den anseelige kirkes skib, kor og apsis
blev opført i ren romansk stil af hugne
granitkvadre hvilende på en kraftig dob
beltsokkel. Soklens nederste led har en
enkel skråkant, mens det øverste led er
rigt profileret. På kor og apsis kan man
med en vis ret sige, at soklen er tredob
belt, idet der, under jorden mellem kam
pestensfundamentet og sokkelskiftet med
skråkant, ligger et kvaderskifte, hvorom
kirkens arkitekt Hother Paludan i 1877
skriver: »Det tredje sokkelskifte, det un
derste, kan næppe være at betragte som
andet end en fod for sokkelen, da det
ikke er forarbeidet med den omhu, som
de øvrige skifter og det vil saaledes være
en tvivlsom vinding, at faae det løftet
over grunden.«5 Bygningsinspektør Wal

ther var ikke enig i den vurdering: »I an
ledning af architect Paludans bemærk
ning om den tredobbelte sokkel, foreto
ges paa et par steder en udgravning,
hvoraf fremgik at det underste skifte paa
disse steder var tildannet med samme
omhu som de øverste skifter og at den
sikkert har været bestemt til at sees, men
er ved kirkegaardens opfyldning i en ny
ere tid bleven dækket.«6 Der var for ny
lig udført jordarbejder omkring kirken.7
Kirken har stået med fladt træloft i
både kor og skib, mens apsis var dækket
med en halvkuppelhvælving.
Af kirkens oprindelige vinduer er kun
apsidens østvindue i behold, og af
døråbninger findes endnu præstedøren i
koret og syddøren i skibet, den sidste i
forstyrret tilstand.
Meget bly synes i senmiddelalder og
renæssance at være forsvundet fra vore
kirkers tage til fordel for tegl, som lige
ledes i udstrakt grad blev brugt på ny-,
om- og tilbygninger.8 Som vore øvrige
romanske kvaderstenskirker må kirken i
Grinderslev også oprindeligt have været
tækket med bly.9 Da regnskaber og
synsvidner, hvoraf det ældste er fra
1630’erne, begynder at fortælle om kir
ken, var skibet tilsyneladende allerede
teglhængt. Begge korets tagflader var
tækket med bly frem til 1684, hvor bly
tækker Niels Christensen fra Skive ned
tog blyplader fra tagets nordre side. Han
lægter stedet, hvor det gamle bly blev af
taget, og ophænger tegl. De nedtagne
blyplader blev igen anvendt til apsidens
blytag og til det tilbageværende blytag
på koret, dels til at genoplægge og dels
som tilslag i det omstøbte bly10.

I 1800-tallet er på koret kun blyet på
søndre tagflade tilbage, men også herfra
forsvinder det. I 1878 gives tilladelse til
at nedtage blyet og erstatte det med et
tegltag". Blyet på korets tag eller måske
kun en del af det kan være omstøbt og
genoplagt i 1787, for ifølge et kirkesyn
fra 180912 stod dette årstal sammen med
initialerne M Q på en blyplade. F.
Uldall, hvis tegning var grundlag for ko
rets og apsidens restaurering i 1878, øn
skede igen hele koret blytækt13, som det
var almindeligt ved den tids restaurerin
ger tilbage til »oprindelig stil«14.
På apsis ligger endnu et blytag, som i
tidens løb er omsmeltet mange gange.
Tårnet er skifertækket, mens sidekapel
lerne, sakristi og våbenhus er teglhæng
te.
Kirkens tagstole er ikke de oprindeli
ge-

Apsiden
Kirkens prægtige apsis tredeles vandret
over soklen af et blændingsgalleri midt
på muren. Opadtil afsluttes muren af en
skråt udkraget gesims. Selve blændings
galleriet er opdelt i 5 felter af 4 slanke
halvsøjler. Felterne er afdækket af et
dobbelt rundbueslag, som midt i hvert
felt bæres af en kragsten i form af et ud
hugget mandshoved (se figur 3). Apsi
dens oprindelige rundbuede østvindue
sidder midt i det midterste felt, hvis man
da kan kalde et vindue for oprindeligt,
når bagmuren er bygget15 og ydermurens
kvadre er omsatte16 ved restaureringen i
1878. Halvsøjlerne har (halve) terning
formede kapitæler, og som baser er lige
ledes brugt (halve) omvendte terningka-
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Fig. 3. Dobbelt rundbueslag fra blændingsgalleriet. Udsnit af tegning fra BÅ.

pitæler. Under halvsøjlernes kapitæler
og over baserne sidder en ring, som for
det meste er prydet med en tovsnoning.
På en enkelt base findes der mandshove
der i hjørnerne mellem dens skjolde. Ved
de øvrige terningformede kapitæler og
baser optræder et særegent træk. Det vir
ker som om, søjleskaftet på grund af
bygningens vægt får det indre af kapitæl
og base til at svulme ud i hjørnerne imel
lem skjoldene17 (se figur 4).
I fire af blændingsgalleriets buer sid
der nedhængende halvrunde skiver un
der buetoppen. Skiverne virker dog fuld
runde, idet deres øvre del er markeret i
kvadrene over buen ved en udhugget
halvcirkel. På et par andre buer er der li
geledes løseligt indhugget halvcirkelslag
over buetoppen, mens den nedhængende
nedre halvdel af skiven mangler.
Den statelige og velproportionerede
apsis med sit blændingsgalleri, der arki
tektonisk set vandret tredeler apsismuren
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over det kraftige, profilerede fodparti,
bestående af en måske endog oprindeligt
tredobbelt sokkel18, har ikke sin lige
blandt vore romanske landsbykirker af
kvadersten.19 Det fører tanken hen på de
ligeledes arkitektonisk set vandret ind
delte apsider på domkirkeme i Lund,
Ribe og Viborg20. Derfor kan kirken i
Grinderslev, når man sammenligner med
domkirkeme, tidligst være opført ved
1100-tallets midte,21 men er formodentlig
lidt yngre, da anvendelsen af temingkapitæler som baser anses for et sent træk.
Man har forsøgt at bedømme alderen ud
fra buenedhængene, dvs. de omtalte
halvrunde skiver. Dette er ikke helt lige
til, da sådanne nedhæng benyttes over en
længere periode.22
Som Sallings største kirke, i folke
munde kaldet Sallings domkirke, og
med en rigere udformet apsis end ellers
på vore landsbykirker af granitkvadre,
skiller kirken i Grinderslev sig ud blandt

byggeskik, men er blot fulgt med tiden.
F. eks. er klosterkirken i Tvilum fra det
følgende århundrede bygget efter den
tids ideal som en tiggermunkekirke.

Fig. 4. Halvsøjle fra blændingsgalleriet.
Udsnit af tegning fra BÅ.

disse, og den må derfor fra begyndelsen
af være tænkt som en klosterkirke.
Tænkt som klosterkirke, men fungeren
de som sognekirke i 1176, burde den
være opført lige inden klostrets oprettel
se i 1176. Det stemmer godt med den
tidligere foreslåede datering, som bygger
på stilistiske kriterier. Man skal ikke un
dre sig over, at Grinderslev klosterkirke
ligner en statelig landsbykirke. Augusti
nerne syntes ikke at have haft nogen fast

Præstedøren
Den ypperlige præstedør sidder endnu i
det høje kors sydmur. På overliggeren er
hugget et halvcirkulært tympanonfelt,
hvor en dobbelt tovsnoet ramme omgi
ver et ligeledes tovsnoet cirkelkors. In
den for en dobbelt rammeliste er der på
de svære karmsten i fladt relief hugget
en grif og en løve, som synes at vogte
indgangen. Griffen er måske snarere en
drage, for som et fabeldyr, der er et blan
dingsvæsen mellen den stærkeste fugl,
ørnen, og det stærkeste dyr, løven, skulle
griffen have en løves bagkrop med bag
ben i stedet for den flotte svungne hale.
De elegante dyr har sikkert optrukne
konturer, og den mesterlige måde, hvor
på de udfylder karmstenenes flader in
den for rammelisterne, antyder, at de er
udhugget efter fortegninger på stenene.23
Oprindelig var dørens relieffer som an
dre romanske stenrelieffer på kirkerne
bemalet i stærke farver.
Apsidens restaurering i 1878
I 1878 blev det forfaldne kor og apsis
udsat for en hårdhændet restaurering,
som i tidens ånd skulle føre bygninger
ne, i hvert fald delvis, tilbage til deres
oprindelige udseende. Restaureringen
blev udført efter en plan, som var styk
ket sammen af bygningsinspektør Walt
her. Han blev brugt af Cultusministeriet
som bygningssagkyndig og tilsynsføren
de. Planen byggede på et forslag af F.

135

Fig. 5. Griffen og løven på præstedørens karmsten.

Uldall, men med ændringer hentet fra et
restaureringsforslag fremsat af kirkens
arkitekt, Hother Paludan fra Viborg24.
I det afsluttende syn over restaurerin
gen nævnes »chorrundingens opførelse
fra grunden af«25. Apsidens bagmur og
halvkuppelhvælv blev opført ved denne
lejlighed. Forinden blev apsiden dog un
dersøgt for kalkmalerier uden fund til
følge.26 Ydermurens kvadre blev genop
sat på deres gamle pladser, men vindues
lysningen på korrundingen blev ikke ud
videt, som foreslået af Uldall 27. Engang
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i senmiddelalderen var der midt på apsi
den ved et brutalt gennembrud indsat en
dør (se fig. 6). Den blev fjernet ved at
gennemføre granitskifterne hen over
døråbningen. Ligeledes blev fjernet en
svær murpille, som stod bag alteret og
støttede det gamle halvkuppelhvælv, og
buen mellem apsis og kor blev ommuret.
»Arbeidet er udført ganske efter
Uldalls tegning, dog er sokkelhøiden
ikke forandret, men ligesom før, den
samme som paa choret og lavere end
høikirkens sokkel«28. F. Uldall ønskede

de halvrunde nedhængende skiver i apsidegalleriets buetoppe symmetrisk for
delt29, men det skete ikke, da »det ikke
kunne lade sig giøre, saaledes som
Uldalls tegning angiver, at flytte om med
de buer der ere forsynede med knapper,
uden deelvis at omhugge hele bueparti
et«30.

Korets restaurering i 1878
Som apsis er »chorets søndre mur ligele
des« blevet ommuret ved restaureringen
i 187831. Det drejer sig vist nok kun om
den østlige halvdel af korets sydmur,
som, efter at apsiden var blevet nedbrudt
under restaureringen, »havde forskudt
sig temmelig betydelig fra det østlige

Fig. 6. Apsis. Udsnit af tegning fra BÅ.
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hjørne til dens midte hvor fra en støtte
pille er anbragt i nyere tid [se figur 6].«32
Pillen blev nedtaget. Det øverste skifte
på sydmuren blev »forsynet med samme
profil (dvs. skråt affaset), som på rundin
gen, da der nemlig ved nedbrydningen
fandtes en stor deel steen med dette pro
fil, navnlig i det øverste skifte indven
dig, og jeg (Paludan) har tænkt at de til
lige har været anbragt som gesims.«33
Koret står derfor i dag med mure i oprin
delig højde. De to store vinduer i korets
sydside, som var anbragt »uden hensyn
til bygningens stil«34, blev erstattet af to
nyromanske vinduer »udførte i henhold
til Uldalls tegning«35. Den tilmurede
præstedør blev dog åbnet på ny,36 men
måske undgik korets sydmur omkring
præstedøren at blive omsat, for sådant
omtales ikke.
En stor »vansirende ankerbjælke i
choret er borttaget og erstattet af en 3
tom. jernstang med anker paa begge en
der, der er blevet lagt højere op, for at
støtte muren hvor trykket af hvælvingen
falder«37. En lignende blev indsat i ski
bet.38
Korets otteribbede hvælv stammer fra
restaureringen. Det er en kopi af den op
rindelige sengotiske hvælving, som styr
tede ned, »men da den før restaureringen
tildels var understøttet af buestilling,
som anvendes paany ved gjenopførelsen,
bliver ribbernes form nøjagtig den sam
me som ved den gamle hvælvings. Den
ene af gjordbuerne staar endnu og bliver
staaende ligeledes den pille, hvorpaa
professor Kornerup har fundet kalkmale
rier«.39 »Om det er muligt at give kap
perne mellem ribberne nøiagtig samme

138

form som de gamle, skal jeg vanskelig
kunne sige, men de skulle i hvert fald
faa stærk buesving, som var carakteristisk for den gamle hvælving«.40
Kornerup havde undersøgt korhvælvet
for kalkmalerier og fandt »baade paa rib
bernes underflade og paa skjoldbuerne
en malet Dekoration i Renaissancestil«.41
Østgavlen af koret blev forsynet med en
maskinhuggen granitbeklædning over
apsidens tag.42 Tagkonstruktionen blev
genanvendt43, men der blev oplagt tegl
tag på korets sydside i stedet for blyta
get.44

Skibet
Skibet er den del af den romanske kirke
bygning, som er mest ændret. Ikke me
get er tilbage fra den romanske periode.
Vestmuren er borte. Nordmuren er ned
revet, og en anden er bygget i stedet.
Skibet bærer præg af den restaurering af
kirken, som i årene 1885-89 fulgte efter
restaureringen af kor og apsis i 1878.
Som for kor og apsis blev restaurerings
planen fastlagt af bygningsinspektør
Walther. Den byggende på Hother Paludans forslag. Selve restaureringen blev
igen på stedet ledet af Paludan men un
der tilsyn af Walther15.
I den delvis bevarede mandsdør i ski
bets sydmur var der mursten i granitten i
de to yderste false. De blev pudsede46.
En tympanon, som ifølge Løffler skulle
ligge få alen fra korets sydside, befandt
sig stadig i 1881 i jordsmonnet syd for
koret. Den blev ved sydmurens omsæt
ning sat op over mandsdøren, båret af
dens inderste false.47
Korbuens vanger står stadig bevaret op

Fig. 7. En fremspringende og en forsænket bindesten samt en kvader med stenhuggerfelt i ski
bets sydmur.

til og med kragbåndene, men selve buen
er hævet betydeligt, idet den er ombyg
get i mursten til en styltebue (se figur
11).
På V. Kochs opmålinger i værket Sallinglands Kirker fra 1884, dvs. fra før
den store istandsættelse af skibet i 188589, kan man se, at den øverste del af
sydmuren og indfatningen omkring de
store, sene og smagløse trævinduer var
ombygget i teglsten. I murens østre ende
anes på Kochs opmåling en dør under
det østre vindue. Den blev under kirkens
restaurering i 1999 erkendt i bagmuren.
Ved omsætning af sydmuren blev granit
kvadrene nummereret ved nedtageisen
og kunne så genopsættes på deres gamle

pladser48. Mod forventning kunne den
gamle bagmur blive stående. De frem
springende sten, som også ses på Kochs
opmåling, »hidrørte fra bindesten, som
ligger langt ind i bagmuren og mulig gaa
helt igjennem denne. Der er ogsaa frem
kommen flere sten af samme slags som
ikke tidligere vare synlige udvendig. For
ikke at svække muren og løbe nogen
risico for bagmur og hvælvinger, saavelsom for soliditeten i den hele mur,
som jo ved disse bindersten holdes for
trinlig sammen til et hele, har jeg [Paludan] ikke turdet løsne og udtage disse
bindersten, der nu da muren ved grunden
er rykket 6 tommer? [en afrivning i papi
ret] frem heller ikke mere ville blive
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synlige udenfor fladen af granitbeklæd
ningen, saaledes som tidligere.«49 Derfor
flugter skibets flankemure i dag ikke
længere med tårnets, som på Kochs op
måling.50 De omtalte bindersten kan end
nu iagttages, men nogle er nu forsænke
de i murfladen. Vinduer af »den uldallske slags« med indfatning i maskinhugget granit blev indsat, og over den øvre
teglstensbyggede del af muren blev op
sat en ny granitbeklædning.
Allerede i 1881 mente bygningsin
spektør Walther med henvisning til
Synslov af 19. febr. 1861 §3, at man
kunne pålægge tiendeejerne »at bringe
de forvanskede partier tilbage til deres
oprindelige stil og at således vinduerne i
de partier der skulle ommures, erstattes
af andre med stilen passende vinduer.«51
Opsættelsen af en ny granitbeklædning
og indsættelsen af nye rundbuede vindu
er er et interessant udtryk for, hvad man
dengang mente med »oprindelig stil«:
De ensartede, grå, maskinhugne granit
plader i de opsatte granitbeklædninger,
som mangler de romanske kvadres far
vespil og har andre dimensioner end dis
se, falder i øjnene og misklæder kirken,
og den maskinhugne granit omkring de
indsatte vinduer i nyromansk stil er ikke
bedre.
I senmiddelalderen blev skibets nordre
mur nedbrudt, og i dens sted blev der
opført en ny mur næsten udelukkende i
tegl52 med to store rundbuede arkader
mod øst og kvindedør mod vest.53 Kun
ydermuren over den vestligste arkadebue
består af kampestensmurværk. De ensar
tede arkader er pænt og regelmæssigt
indmuret i nordmuren uden tegn på ud
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hugning omkring dem.54 Derfor må de
være opført sammen med muren. Højt i
nordmuren i skibets østligste fag, skjult
bag ved et kalkmaleri fra ca. 1575, sid
der en tilmuret fladbuet dør55. De klare
sengotiske træk, de rundbuede arkader
og den fladbuede afdækning af døren,
daterer muren til 1400-tallets senere del.
Der er først slået hvælv over skibet efter
nordmurens opførelse, fordi de hvælv
bærende falsede piller og skjoldbuer er
opført inden for skibets mure. Da piller
nes placering respekterer arkadeåbnin
gerne i nordmuren, er der i vest kun ble
vet plads til et smalt hvælv56. Det østlig
ste af skibets 3 fag blev overdækket af et
stjernehvælv med en fireoddet stjerne,
det midterste af et stjernehvælv med en
otteoddet stjerne, mens det smalle vestli
ge fag fik et otteribbet hvælv.
Hvælvene er tydeligt sengotiske med
halvstenskapper, hvis fødselslinjer hver
ken er markeret med rundstav eller flad
skifte, og med retkantede ribber uden
slutsten i ribbekrydsene. De rundbuede
skjold- og gjordbuer, som bærer hvælve
ne, henfører dem til gotikkens seneste
del, hvor rundbuen igen dukker op. At
kragbånd mangler på pillerne må også
anses for et sent træk. I karakter er hvæl
vet klart senere end stjernehvælvene fra
1444 i Vestervig klosterkirke, der som
Grinderslev ligeledes var et augustiner
kloster.57
I den nærliggende Oddense kirke er
skibet overhvælvet måske med Grinder
slev kirke som forbillede. Det østligste
og det mellemste fag i Oddense er som i
Grinderslev overdækket af stjernehvælv
med henholdsvis en fireoddet og en ot-

Fig. 8. Skibets midterste hvælv.

teoddet stjerne. Det lidt smallere vestlige
fag er dækket af et hvælv med en fireoddet stjerne, hvor diagonalribberne er ble
vet udeladt. Der er forskelle på hvælve
ne i Oddense og de elegantere hvælv i
Grinderslev. I Oddense er der over de
falsede piller lagt et fladskifte, så piller
ne får et kragbånd med 5 kanter foran
muren. I Grinderslev er der intet krag
bånd på pillerne. I Oddense er gjordbu
erne falsede, idet der på hver side er
tilføjet et ekstra halvstensled. Det giver
hvælvene et tungt præg. I Oddense er
hvælvkappeme mere puklede end i Grin
derslev, hvilket må skyldes, at hvælvene
i Oddense er de yngste. De hårdt opmalede kalkmalerier på hvælvene i Odden
se er udført af Torumværkstedet, som ar
bejdede omkring reformationen. Hvæl
vene i Oddense kan derfor dateres til ti
den omkring eller lidt efter 1530. De for

modentlig lidt ældre hvælv i Grinderslev
må derfor være fra ca. år 150058.
Sideskibet
Ud for de to arkader i skibets senmiddel
alderlige nordmur bygget i teglsten, blev
der opført et sideskib. Sideskib og nord
mur er selvfølgelig samtidige. Hertil
blev genanvendt granitkvadre og sok
kelsten fra skibets oprindelige nedbrudte
kvaderstensmur. Sideskibet selv står delt
i en østlig og en vestlig del af en kraftig,
spidsbuet arkade (se figur 10). Man har
opfattet sideskibet som to sammenbyg
gede kapeller, hvor arkaden udgør den
fælles midtermur.59 Der er imidlertid tale
om et regulært sideskib, idet arkaden
faktisk er en støttepille. Da der blev slået
hvælv over hovedskibet, trykkede de den
nordre væg ud af lod60, så væggen hæl
der kraftigt udad. Skjoldbuen i skibets
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Fig. 9. Kirken set fra nordvest. Udsnit aftegning i BÅ.

vestligste fag er sprængt løs fra muren,
som det ses oppe over hvælvet, og mu
ren er rettet op med en påmuring bag
skjoldbuen. For at nordmuren ikke skul
le styrte sammen, var det derfor nødven
digt at bygge en kraftig strøttepille på
det eneste mulige sted, hvor den kunne
holde muren, nemlig inde i sideskibet op
ad muren imellen arkaderne.61
Før restaureringen i 1885-89 stod side
skibet under fælles tag med hovedski
bet62 (se figur 9). Sideskibets nordmur
var tydeligt ombygget og fornedret, og
højkirkens tag var forlænget ned over si
deskibet.63 »Muren mod nord er meget
lav, og den ydre tagflade, den gaar i eet
med langh:s, desuden gjør et tungt og
stygt indtryk«.64
Sideskibet blev som sagt opfattet som
bestående af to kapeller, hvorfor det ved
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restaureringen i 1885-89 rekonstrueredes
som to overhvælvede kapeller med egne
gavle. Skibets nordmur omkring kapel
lerne, kapellernes gavle og sideskibets
endevægge fik en ny granitstensbeklæd 
ning. Herved skjultes resterne af en dør,
som sad i sideskibets østvæg.65 Sideski
bets vinduer blev ligesom sydmurens er
stattet af nyromanske vinduer indfattet i
maskinhuggen granit. I det indre stod si
deskibet før restaureringen med fladt
træloft, som overskar toppen af arkade
buerne i skibets nordmur (se figur 10).
To hvælv blev indbygget, fordi der på
højkirkens nordmur over sideskibets loft
skulle findes »tydelige Spor af de to op
rindelige Krydshvælvinger.«66
Sideskibet havde imidlertid ikke gavle
fra første færd67. Det blev ombygget i
1666, idet kirkens regnskab fra dette år

fortæller: »aff wdschaffuet den helle side
och ned fra grunden och op til techet
som gandsche war øde at nedtage och
igien opmure«68. Regnskabet beretter
også om opsætning af et nyt tagværk og
ophængning af et nyt tegltag over side
skibet. Regnskabet er så udførligt, at
man kan se, at der ikke blev nedtaget
gavle.69 Det er også værd at bemærke, at
et synsvidne fra 163570 og det lige omtal
te kirkeregnskab fra 1666 omtaler et ud
skud, dvs. et sideskib, og ikke to kapel
ler med egne spidsgavle, som der i dag
står ved kirkens nordside.
I dag ses ingen spor efter oprindelige
hvælv i sideskibet, men de opsatte hvælv
ved restaureringen i 1885-89 kan selv
følgelig have benyttet de gamles veder
lag. Det kan kun afgøres ved udhugnin
ger i murværket. Allerede i 1635 stod si

deskibet med træloft. Synsvidnet71 fra
dette år omtaler, at »lofftet offuer det nør
udskud (sideskibet), vill fornyes och
færdis«. Da loftet var gammelt, dvs. mo
dent til reparation, har evt. oprindelige
hvælv i sideskibet haft en forbavsende
kort levetid. Derfor melder tvivlen sig,
om sideskibet oprindeligt var overhvæl
vet. De faktiske forhold synes også at
vise, at det heller ikke var tilfældet. Når
der ved restaureringen blev opført to
nordvendte gavle på sideskibet, var det
også for at skaffe plads til hvælvene un
der tagene, men sideskibet havde som
tidligere sagt ikke oprindeligt gavle.
Hvælv synes heller ikke forenelig med
døren i muren over den østre arkade.
Døren kan ikke bruges, idet den dækkes
af det østre hvælv. Ganske vist burde det
refererede udsagn om »tydelige Spor af

Fig. 10. Nordre sideskib. Udsnit af tegning fra BÅ.
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de to oprindelige Krydshvælvinger« stå
til troende, men måske blev sporene ef
ter hvælvene forvekslet med spor efter
en trappe op til den omtalte dør.72
Lektoriet
»Anno 1573 Påskedag på Löjstrup døde
ærl. og velb. Mand, Niels Juel til Astrup,
kgl. Maj. fordums Befalingsmand på
Bövling, og blev begraven på Pindsedag
udi Grinderslev Klosterkirke, nedenfor
Briksdøren, under en hvid sten, ligger en
halv alen ovenfor Gulvet.«73 »Briks
døren« var en betegnelse, som blev an
vendt for kor(gitter)døren 74 eller korgit
teret, men blev også brugt om en skille
væg mellem kor og skib som en korbue
skranke.75
Hvor stod »briksdøren« i kirken i
Grinderslev? I en indberetning fra 1885,
om »de antikvariske mindesmærker« i
kirken, skriver Henry Petersen, at Niels
Juels ligsten dengang lå i gulvet i en der
værende herskabsstol skjult af måtter.76
Det var dog ikke stenens oprindelige
placering, idet den ikke længere var
hævet over gulvet. Stenen må have lig
get over nedgangen til Astrups hvælvede
gravkælder77 i skibets østre fag, hvor
Niels Juel blev begravet: »Vdi dette begraffuelse (nemlig Astrups) er begraffuet
velb. Niels Juli til Astrup met sin salig
velb. frue, fru Margrete Sandberg.«78
Denne store gravkælder ligger midt un
der skibets østre fag, orienteret i øst
vestlig retning og med nedgang ad en
trappe i vestenden. Befandt Niels Juels
gravsten sig over nedgangen til gravkæl
deren, var den placeret i skibets midtak
se omtrent under gjordbuen mellem ski
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bets første og andet fag. Da gravstenen
lå foran »briksdøren«, må denne have
strakt sig tværs over skibet lidt længere
nede end midten af det østlige fag.
Stående tværs over skibets østligste fag
er der formodentlig tale om klosterkir
kens lektorium79, som har udskilt kirke
bygningens kor og det meste af skibets
østligste fag som et liturgisk kor. Lekto
riet har ikke efterladt sig ar i skibets si
demure, så det har været et tømret lekto
rium.80 I de rigeligt flydende kilder fra
1630’erne og fremefter omtales intet
lektorium i kirken, så mon ikke det har
lidt samme skæbne som så mange andre
kirkers lektorier: at være blevet nedbrudt
efter at have tjent som prædikestol i åre
ne efter reformationen.81
En lektorieskranke er en skillevæg
mellem det liturgiske kor og skibet med
en platform hævet over kor og skib, men
med frit udsyn til begge sider. Platfor
men blev anvendt til tekstlæsning,
prædiken og kirkelige kundgørelser, og
et sangkor eller et alter kunne have sin
plads her.82 Grinderslev klosterkirkes
lektorium er på det hidtil anførte sporet
på et meget spinkelt grundlag, men der
er to træk ved kirkebygningen, som be
grunder dets tilstedeværelse. Ad 1) Der
skal være en adgang i højden til et lektoriums platform. En sådan adgang findes
netop, hvor »briksdøren« stod, nemlig
lidt mod vest for midten af skibets øst
fag. Skjult bag et renæssancekalkmaleri i
højkirkens nordmur oven over arkadebu
en er der en tilmuret døråbning, som
fører ud til skibet.83 Ad 2) Det er et sær
egent træk, at korbuen som allerede om
talt er blevet kraftigt forhøjet, uden at

den er blevet gjort bredere (se fig. 11).
De oprindelige vanger står stadig op til
og med kragbåndene. Den store forhøjel
se af korbuen var nødvendig, hvis hand
lingerne på lektoriets platform skulle
kunne følges oppe fra koret.
Lektoriet må være fjernet mellem året
1573, da Niels Juel blev begravet foran
det, og året, hvor kalkmalerierne blev
malet hen over den tilmurede adgang til
lektoriet. Kalkmalerierne er daterede til
ca. 1575. Ved Niels Juels død forsvinder
Juelernes tilknytning til Grinderslev
klosterkirke.84 Kalkmalerierne, som har

dækket hvælv og vægge i skibets østlige
fag, hvor Jens Juels over gulvet hævede
gravsten sandsynligvis lå over nedgan
gen til Astrups gravhvælving, er formo
dentligt udført i forbindelse med Niels
Juels begravelse. Hans farbroder »Tames
Iffuerb Jul aff Lund(t)« nævnes i en ind
skrift i kalkmaleriet under sit fædrene og
mødrene våben øst for arkadebuen ind til
sideskibet, og våbnene vest for buen kan
identificeres som Niels Juels farmoder
Karen Lauridsdatter Vestenies »fedeme
og møderne«, som den tilbageværende
rest af indskriften fastslår.85

Fig. 11. Korbuen.
Udsnit af tegning i
BÅ.
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Efter alt at dømme er der bevaret re
ster af lektoriet i kirken. På en planke af
egetræ, som nu er brugt som stolegavl i
kirken, findes en latinsk indskrift: »ano
dni mcdlxxviii structa ista fabrica est inbente nobili viro ac strenno bertolido
kaas«86. Den beretter, at adelsmanden hr.
Berthel Kaas i 1478 lod opføre et eller
andet bygningsværk. »Structa ista fabri
ca« kan oversættes som »dette bygnings
værk, som du overfor ser opstablet«. Det
må læses som om, at egetræsplanken
selv var en del af bygningsværket. Om
taler indskriften derfor ikke et større
tømrerarbejde som et tømret lektorium?87
Er det for dristigt at anse egeplanken for
en rest af kirkens lektorium? Ligeledes
anvendt som stolegavle findes i kirken to
våbenplanker i eg fra samme tid med
henholdsvis Bertel Kaas og frue Mette
Saltensees våben.88 Da stolestader ikke
kendes fra middelalderen, må disse plan
ker såvel som planken med den latinske
indskrift også stamme fra lektoriet.
Lektorium og skibets nordmur er sam
tidige, for døråbningen til lektoriet synes
at være oprindelig i nordmuren. Hvis de
tre omtalte planker af egetræ virkelig er
rester fra kirkens lektorium, så daterer
indskriften på den ene planke ad omveje
opførelsen af skibets nordmur og det
dermed samtidige sideskib til 1478.
Kirkeskibets hvælv er senere end
nordmuren, idet de hviler på indvendige
piller. Muren fra 1478 har formodentlig
stået nogle år, inden man igen begyndte
at bygge. Skibet er derfor først blevet
overdækket med hvælv omkring år
1500.
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Korets indretning
På grundlag af det bevarede i kirken kan
korets indretning i tiden lige før refor
mationen beskrives i store træk.
Lektoriet tværs over skibets østligste
fag har adskilt det liturgiske kor fra me
nigheden i skibet, hvorfor det liturgiske
kor bestod omtrent af den østligste totrediedel af skibets første fag samt kirke
bygningens kor med apsis. Lektoriet var
af træ, men dets udformning kendes ikke
nøjere, selv om enkelte planker som før
nævnt er bevaret herfra. Foran lektoriet
nede i skibet har som vanligt stået et
lægmandsalter, og over dette hang den
krucifiksgruppe, som i dag er opsat på
skibets nordre væg. Fra lægmandsalteret
eller korsalteret lededes sognegudstjene
sten, og på dette alter har velsagtens
stået en sengotisk altertavle med træ
skulpturer af de 12 apostle i fløjene. I
dag er kun apostlene bevaret, anbragt på
prædikestolen.
Der var også korstole. Korstoles ende
gavle var ofte prydet med udskæringer
af donatorernes våben og helgenfigurer/relieffer. Rester af korstolene er
måske endnu bevaret i kirken i form af
tre, engang fire, egetræsplanker fra ca. år
1500. Nederst på to af plankerne findes
et udskåret relief, som mangler på den
tredje. På forsiden af disse planker var
udskåret det fædrene og mødrene våben
for Kjeld Iversen Juel89 og det fædrene
våben for hans hustru fru Karen Lange90,
som daterer plankerne til omkring år
1500. Plankerne blev omkring 1650 gen
anvendt i Christoffer Friis til Astrups
herskabsstol, idet toppen blev skåret af
dem og nye gavlformede topstykker

en dør i Kirken, som prioren i Klostret
tilforn havde sin gang igennem«96. Det er
denne dør midt i apsiden, som Pontoppidan i Den Danske Atlas kalder »Priorens
Dør«, og ikke præstedøren i koret som
så ofte antaget i senere litteratur. Kannikernes adgang til koret har nok været
enten gennem præstedøren eller den dør,
som fandtes under vinduet i skibets syd
mur bag ved lektoriet. Døren ind til sa
kristiet i korets nordmur er sandsynligvis
først fra efter klostertiden.

Fig. 12. Våbenplanker fra lektoriet.

påsat med Christoffer Friis og hustru Vi
beke Juels våben.91
Som donatorer for klostret fik Bertel
Kaas og Mette Saltensee deres begravel
se ved alteret92 under en ligsten, som itubrudt og slidt er samlet og ophængt på
korets nordvæg.93 Foran alteret lå også
»Sti Munck, vnder en stor slet graa
steen«.94 Bertel Kaas og Mette Saltense*s våben fandtes som glasmaleri i ski
bets østligste vindue inden for letoriet.95
Midt i apsis var der engang i senmid
delalderen blevet gennembrudt en
døråbning (se figur 6). Valdemar Lykke
Tik i 1654 som adgang til sit pulpitur
placeret oppe i apsiden lov til »at aabne

Tårn
I senmiddelalderen blev der bygget et
tårn i skibets bredde op ad kirkens vest
ende. Kvadrene fra skibets vestmur blev
genanvendt forneden i tårnet, mens dets
øvre del blev muret i tegl. I det indre for
bindes tårn og skib af en stor rundbue
med et kalkmaleri fra ca. 1530. Det lig
ger på andet kalklag, så tårnet må date
res til omkring år 1500. Tårnet er en ar
ret kæmpe præget af mange reparationer.
På dets ydre sider er skalmuret utallige
gange.
Tårnet havde ved opførslen tjæret fjæ
letag.97 »Fiellenn paa thornit er mestenn
for rodnit och will kiøbes aff nye«, som
der står i en beskrivelse af kirkens
»bøgfeldighed« fra 1631.98 Fjæletaget fra
1631 er næppe tårnets første, da fjæleta
ge, som det ses i kirkeregnskaberne, sy
nes at have en levetid på henved 80 år.
Som på så mange andre tårntage blev
også fjælene i Grinderslev udskiftet med
tagsten, men først langt inde i 1700-tallet." Ved restaureringen i 1885-89 ud
skiftes tagstenene med et skifertag, som
var den tids mode.
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Sakristiet
Sakristiet på korets nordside er forneden
opført af granitkvadre taget fra korets
oprindelige nordvæg, mens murenes øv
re del er af teglsten lagt i munkeskifte.
Forneden i vestmuren sidder en vindues
overligger, en monolit. Sakristiet er
overhvælvet af et otteribbet hvælv, og en
nu tilmuret dør i sydvæggen med fladbuet overdækning fører ind til koret.
På sakristiets gavl ses en cirkelblæn
ding omgivet af to blændinger i form af
et såkaldt korset kors, dvs. et kors med
tværstave over korsarmenes ender. Kor
sede kors anvendes i forskellige former
på flere jyske herregårde og på tårnet på
Astrup kirke. Bortset fra dele af koret er
Astrup kirke nyopført af Axel Juul til
Villestrup i årene lige efter 1542. Kun
korset på Astrup kirkes tårn er af samme
form som korset på sakristiet i Grinder
slev. 100
Sakristiet i Grinderslev er endnu muret
i munkeskifte og virker med sine kam
takker101 og sit otteribbede hvælv mid
delalderligt, så det må anses for at være
den ældste af de lige omtalte bygninger
med korsede kors. På denne baggrund
synes en datering af sakristiet til ca.
1540 rimelig. Det korsede kors optræder
dog på flere kirker fra den sidste del af
middelalderen. F.eks. fandtes det oven
over 2 cirkelblændinger på Hørve kirkes
i 1925 nedrevne kor, hvor det af en byg
ningsindskrift dateres så sent som til
1575.102
Sakristiet var i 1800-tallets senere del
blevet brugt som skriftestol.103 På grund
planen på tavle 1 i Sallinglands Kirker
ses indtegnet et knæfald, inden for hvil
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ket præstens stol har stået. I 1867 an
bringes en fodskammel »ved præstens
stol i sacristiet«, et hanebånd blev ud
skiftet over skriftestolen i 1868, og skrif
testolen blev hvidtet efter at være befriet
for »det grønne« i 1869.104
Porten i sakristiets nordvæg blev ind
sat ved Søren Vig-Nielsens restaurering
af kirken i 1932, da sakristiet skulle bru
ges som ligkapel.105 Indgangen fra koret
til sakristiet blev tilmuret.

Våbenhus
Kirkens våbenhus blev som erstatning
for et ældre opført i 1886-87 efter teg
ning af arkitekt Hother Paludan, kirkens
restaurator106.
Gravkældrene
Mads Quistgaard skriver i en indberet
ning om åbne begravelser i 1790: »Udi
Grinderslev kirke, som ieg er eier af, er
ingen aaben begravelser, men under kir
kegulvet findes 4re med hvelvinger over
og med dørre eller lemme forsiunet, saa
at ingen stank derfra kan opstaa kirken
til hinder for meenigheden.«107 Da be
gravelser inde i kirkerne gik af mode
ved slutningen af 1700-tallet og endog
blev forbudt i 1805, tilkastedes eller tilmuredes nedgangene til disse murede,
tøndehvælvede begravelser.108
Nørgårds gravkælder109, som ligger un
der koret i sydsiden foran alteret, synes
at have stået åben længst, men i 1867 til
kastes nedgangen, og der lægges gulv
hen over den.110 Gravkælderen var fuld
af kister, da Anne Schade i 1650 ejer
Nørgård. For at få plads til flere søges
om tilladelse til at måtte udvide be-

Fig. 13. Grinderslev klosters gravkælder under tårnet.

graveisen med en grav norden for, som
tilhørte Bertel Kaas til Nørgård (t
1503).'"
Astrups gravkælder ligger nogenlunde
midt under kirkeskibets østlige fag. Det
te murede tøndehvælvede gravkammer
med pudsede vægge og hvælv er 5,02 m
langt (øst-vest) og 3,55 m bredt. Midt i
sydvæggen udmunder en 4,70 m lang
trækkanal oppe fra kirkeskibets syd
mur."2 Kælderen er næsten fyldt op med
kister, som står i 2-3 lag, så gulvet ikke
kan ses. Den tilmurede nedgang til grav
kælderen findes i vestenden. Trappen
har mindst 9 trin. Jens Juel til Astrup
(t 1573) synes at være den første som er
gravlagt i kælderen.113
I 1953 genåbnede man Grinderslev

klosters begravelse under tårnrummet,
idet tilmuringen over den gamle murede
trappe ned til gravkælderens østende
blev fjernet. Nedgangen blev forsynet
med to egetræslemme. Det tøndehvælve
de gravkammer er ca 5 m langt (øst
vest), 3,65 m bredt i vestenden og smal
ner ind til 3,25 m i østenden. Der er
stenpikket gulv, og mure og hvælv er
pudsede og kalkede. En trækkanal ca 3
m lang fører fra gravkammerets vestmur
opad og udmunder over soklen ude på
tårnets vestmur."4 Over denne begravel
se lod Erik Lykke til Eskjær i 1591 op
sætte det pragtfulde »monument vdhugen udj guldlandtz stien«"5, som stadig
står ved tårnrummets nordvæg. Grav
kammeret hørte faktisk til Eskjær, men
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gled ved arv over til Grinderslev kloster.
Et nyt gravkammer for Eskjær blev
bygget under skibets midterste fag ca.
1685.116 Den tøndehvælvede gravkælder
med længderetning på tværs af skibets
har jordgulv og pudsede vægge og
hvælv. Længden er 4,22 m og bredden
2,70 m. En 2,83 m lang trækkanal fører
fra skibets sydmur ned til gravkælderen,
hvor den udmunder i den sydlige ende
mur lidt øst for midten.117 En muret trap
pe med 11 trin, som sidder i vestmuren
lidt forskudt mod nord, fører op til ski
bet. Den tilmurede trappeopgang er som
gravkælderen overhvælvet med et tønde
hvælv, der skærer gravkælderens i to
grater.

Noter
1. Danmark Riges Breve, 1. række, 3. bind,
1170-1199. s. 56.
2. Der kendes ikke til nogen forgænger til
den stående kirke, men en sådan er ganske
vist heller aldrig søgt påvist ved udgravnin
ger. Man ville vel vente, at en forgænger
måtte være en mere ydmyg kirke, og lyder
det ikke lidt voldsomt at oprette et »fællesog broderskabsforbund« mellem en sådan og
domkapitlet?
3. Dette forhold er allerede tidligere bemær
ket. Se Severinsen s. 146.
4. Se Udskr. af Synsprotokollen i Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet.
5. Fra Hother Paludans restaureringsforslag
af 11. aug. 1877 som findes i Cultus-Min. 1.
Dept. Rigsarkivet. (C 1281,2823, 2887)
6. Walthers undersøgelse af Grinderslev kir
ke dateret 18. nov. 1877, BÅ.
7. Der står i et kirkesyn fra 1879 (Kirker og
præstegårde i Salling herreders provsti.
1858-1900. LAN, C2-802.): »Afgravning af
jordsmonnet vest og nord for kirken maa fin
de sted i lighed med den imod syd og øst fo
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retagne. Afgravningen maa være mindst 80
al ud fra kirkens fundament og gives en liden
skråning udad.«
8. Det fremførte bygger på en gennemgang
af ældre kilder, især i form af kirkeregnska
ber og synsvidner for kirkerne fra det gamle
Viborg stift.
9. Det i fodnoten foran omtalte, samt at der
er fundet mange gamle blygruber under kir
kernes gulve. Blyet herfra blev ikke brugt til
vinduer, som foreslået af Bertelsen.
10. Se kirkeregnskabet fra 1684. R. K. Rev.
Regnsk. Kirkeregnskaber. 1680-85. Regnska
ber for diverse Kirker i Viborg Stift. Rigsar
kivet. (Mikrofilm S2930 og S2931)
11. Ansøgning om »at maatte oplægge tegl
tag paa chorets sydside istedenfor blytag«
bevilges. Se skrivelse af 13. dec. 1878, BÅ.
12. Diverse indberetninger til stiftsøvrighe
den. 1805-1816. LAN, C2-792.
13. Planen optræder allerede i Walthers un
dersøgelse af Grinderslev kirke dateret 18.
nov. 1877, BÅ.
Se desuden skrivelse af 13. sept. 1878, BÅ.
14. F. eks. blev der ved restaureringerne af
Skarp Salling og Bjernede kirker oplagt bly.
15. I skrivelse af 20. marts 1878 (BA) hæv
der bygningsinspektør Walther, at bagmuren i
korrundingen er så ringe, at »det bestemt
maa tilraades at nedtage disse partier«.
16. Et afsluttende syn over restaureringen i
1878 i Kirkesynsprotokol 1867-1880 (LAN,
C20-3) nævner »chorrundingens opførelse
fra grunden af«.
17. Se Beckett s. 110. Lorenzen taler om pudeagtige hjørnepartier (s.81), mens Mackeprang kaldes dem puklede (s. 304).
18. Det bliver tilfældet, hvis det tidligere
nævnte kvaderskifte under jorden medregnes
til soklen.
19. Se Mackeprang s. 302, 304.
20. Afbildninger af domkirkernes apsider er
vist i Johannsen og Schmidt.
21. Man forestiller sig i dag Ribe og Viborg
domkirke bygget i 1100-tallets 2. halvdel,
dog er krypten i Lund påbegyndt ca. 1130.
22. Se Schultz og Sailinglands Kirker.
Beckets datering til det 13. århundredes be
gyndelse må være for sen, idet man så ville
vente, at tegl var anvendt i kirken.
23. Norn s. 14.

24. Planen optræder allerede i Walthers skri
velse til ministeriet af 12. sept. 1877, BÅ.
Om Hother Paludans forslag se skrivelse af
11. aug. 1877 i Cultus-Min. 1. Dept. (Rigsar
kivet) under C 1281, 2823 og 2887. Synet
kræver tegningerne henlagt i provstearkivet,
se skrivelse af 12. sept. 1877, BÅ. Her er teg
ningerne ikke fundet. Ifølge en skrivelse af
12 dec. 1877 i BÅ sendes tegningerne af kir
kens østligste parti til ministeriet, som vil
overgive dem til det Ant.-Top. Arkiv på Nati
onalmuseet. Her findes tegninger af Uldall.
25. Fol. 171b i Kirkesynsprotokol 18671880. LAN, C20-3.
26. Se afskrift af Kornerups indberetning i
BÅ.
27. Se skrivelse af 12. sept. 1877, BÅ
28. Skrivelse af 7/9-1878, BÅ.
29. Walthers undersøgelse af Grinderslev kir
ke dateret 18. nov. 1877, BÅ.
30. Skrivelse af 11/7-1878, BÅ.
31. Fol. 171b i Kirkesynsprotokol 1867-1880
(LAN, C20-3).
32. Skrivelse af 8. sept. 1878, BÅ.
33. Skrivelse af 7/9-1878, BÅ.
34. Walthers undersøgelse af Grinderslev kir
ke dateret 18. nov. 1877, BÅ.
35. Skrivelse af 8. sept. 1878, BÅ.
36. Skrivelse af 8. sept. 1878, BÅ.
37. Brev af 7/9-1878, BÅ.
38. Skrivelse af 14. mai 1881, BÅ.
39. Brev af 21/9-78, BA.
40. Igen brev af 21/9-78, BÅ.
4L Kornerups indberetning i BÅ. Der blev
ikke fundet kalkmaleri på hvælvets kapper.
42. Brev af 21/9-78, BA.
43. Brev af 8. sept. 1878, BÅ.
44. Brev af 19. sept. 1878 i GrinderslevGrønning-Tise Præstearkiv. Embedets breve,
1859-79. LAN, C206B-16. Værgernes an
søgning om tilladelse af 20. aug. 1878 i Cul
tus. Min. 1. Dept. C1281, Rigsarkivet.
45. Skrivelse af 27. maj 1881, BÅ. Se ligele
des under år 1881 Kirkesynsprotokol 18811900. LAN, C20-4 (udskrift i Nationalmuse
et, Ant.-Top. Arkiv).
46. Skrivelse 29/6-1885, BÅ.
47. Kirkesynsprotokol 1881-1900, år 1881.
LAN, C20-4. En udskrift findes på Ant.-Top.
Arkiv, Nationalmuseet.
48. Skrivelse af 27. maj 1881, BÅ.

49. Skrivelse af 29/6-1885, BÅ.
50. Sailinglands Kirker tavle 1.
51. Walthers undersøgelse af Grinderslev kir
ke dateret 18. nov. 1877, BÅ.
52. Da nordmuren og det øverste af sydmu
ren stod i tegl, er der blevet granitkvadre til
overs. Ved indgangsporten findes et dige af
romanske kvadre.
53. Walther anså arkaderne for gennembrud
te, men det begrundes ikke nærmere. Se hans
undersøgelse af Grinderslev kirke dateret 18.
nov. 1877, BÅ.
54. Ved restaureringen af kalkmaleriet i 2000
i og over den østre arkadebue havde jeg lej
lighed til at iagttage forholdet. Det skal dog
nævnes, at jeg ikke har set arkaderne med al
kalken nedhugget.
55. Se tavle 3 i Sallinglands Kirker.
56. Løffler og Lorenzens antagelse om, at
skibets hvælv er samtidigt med nordmuren er
urimelig. I så fald ville hvælvene have veder
lag i nordmuren og ikke som nu hvile på
skjoldbuer. Ved hvælv samtidig med nord
muren havde man vel også valgt en løsning,
hvor skibets tre hvælv blev lige store, og
ikke, som det nu er tilfældet, ladet arkadebu
erne bestemme størrelsen af de to østligste.
57. Se DK. Thisted Amt, 2. halvbind.
58. Mogens Vedsø har i foredrag hævdet, at
hvælvene i Grinderslev kirkes skib måske er
blevet opført ca. 1470 af en elev af Oluf Pe
tersen, som ifølge en indskrift fra 1440 har
indbygget hvælvene i den nedrevne Holste
bro kirke ( se DK. Ringkøbing Amt. Kirker
ne i Holstebro 1). Samme elev skulle ligele
des have bygget hvælvene i Borbjerg og
Hjerm kirker, hvor der ligesom i Grinderslev
findes stjernehvælv med fire- og otteoddede
stjerner. Stjernehvælvene i klosterkirken i
Grinderslev er dog ikke ganske lig med
hvælvene i Hjerm og Borbjerg. Da overhvæl
vingen af skibet i Grinderslev sandsynligvis
først er sket omkring år 1500, et årstal som
senere skal yderligere begrundet her i artik
len, kan Mogens Vedsøs hypotese næppe
være rigtig.
59. Sådan betragtes det i Sallinglands Kirker.
60. »Ved anbringelsen af hvælvinger har si
demuren forskudt sig«, se skrivelse af 18.
nov. 1877, BÅ.
61. Det skal villigt indrømmes, at det er
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svært at eftervise påstanden om, at den spids
buede arkade er en støttepille, med henvis
ning til spor i murværket. Hvor man skulle
søge, er alt indkapslet af murværk fra restau
reringen eller dækket af taget.
62. Se også Sailinglands Kirker tavle 2.
63. Løffler.
64. Uldalls kirkebeskrivelser. U. II. 78, Nati
onalmuseet.
65. Se Uldalls kirkebeskrivelse på National
museet, Ant.-Top. Arkiv og Sailinglands kir
ker tavle 1.
66. Se fodnote side 8 i Sallinglands Kirker.
Uldall nævner ikke spor af hvælvene i sin
kirkebeskrivelse (U. II. 78, AntikvariskTopografisk Arkiv, Nationalmuseet) ej heller
nogen af de gamle kilder fra før den store re
staurering.
67. Antagelsen om deres eksistens går tilbage
til Løffler.
68. R.K. Rev. Regnsk. Kirkeregnskaber.
1662-69. Viborg Stifts Kirkers Regnskaber (4
pakker). Rigsarkivet.
Findes også på mikrofilm: S 2927, 2928 og
2929.
69. Hvis der blev fjernet to sadeltage svaren
de til spidsgavlene, så skulle det efterlade to
udækkede trekantede flader på skibets tegl
stenstag, men det var ikke tilfældet. Tegltaget
på skibet blev blot skellet (schellet). Der blev
ikke ophængt nye tagsten.
70. Danske Kancelli. B160. 1572-1650. Ind
læg til Registre og Tegneiser. 1635. Rigsarki
vet.
71. Danske Kancelli. Bl60. 1572-1650. Ind
læg til Registre og Tegneiser. 1635. Rigsarki
vet. (findes på mikrofilm M45311 )
72. I næste afsnit vil det blive omtalt, at den
ne dør i højkirkens mur over arkaden må
have ført ud til kirkens lektorium, hvorfor
der må have været en trappe fra sideskibets
gulv op til den. En trappe i sideskibet op til
døren i højkirkens mur synes vanskelig fore
nelig med, at sideskibet var overhvælvet.
Oprindelige hvælv i sideskibet ville heller
ikke give plads til den svære støttepille/arkade, som står i sideskibet mellem arkaderne
ind til skibet og hindrer skibets nordmur i at
styrte sammen.
73. Se Nielsen. Den »hvide« gravsten findes
i dag opsat på korets nordvæg.
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74. Se Fagordbog i DK
75. I en indberetning fra 1674 om Strandby
kirke skrives: »Den muur jmellem choret och
kierchen som kaldis brixdøren er brechet«
(Viborg bisp. Gislum provsti (1533)-1770.
LAN, C2-187). Her anvendes »brixdøren«
åbenbart om en muret korbueskranke som
vist i Johannsen og Smidt s. 47. En korbue
skranke kunne være bagvæg under et lektori
um.
76. I Ant.-Top. Arkiv, Nationalmuseet eller i
Cultus-Min. 1. Dept. KK 15665, Rigsarkivet.
77. Måske som »en lempelig Steen«, som der
står om stenen over den jævnaldrende grav
kælder i skibet i den nærliggende Åsted kir
ke. Se Viborg bisp, Harre-Nørre-herreders
provsti 1647-1800. LAN, C2-190.
78. Indberetning fra 1647 i Viborg bisp. Harre-Nørre-herreders provsti. 1647-1800. LAN,
C2-190.
79. Det kan ikke være en lektorieprædikestol,
for kirkens prædikestol er kommet til henved
år 1600. Ifølge Pontoppidans Den Danske
Atlas, Tomus IV er den skænket af Erik Lyk
ke. I øvrigt ville en lektorieprædikestol vel
stå op ad triumfvæggen.
80. Årkitekt Brøgger har omhyggeligt gen
nemgået de fotografier, som blev taget af ski
bets sydvæg, da den stod afbanket for kalk.
Han fandt intet spor der af et »pulpitur«,
hverken muret eller tømret.
81. Lectorium, KLNM bd. 10.
82. Jfr. Lectorium, KLNM bd. 10.
83. Walther skrev på en skitse, som findes i
BÅ, at den måtte være adgang til et pulpitur.
Adgangen til døråbningen må have været ad
en trappe i sideskibet i hvis østende, der
fandtes en dør. Døren er vist på tavle 3 i Sal
linglands Kirker.
84. Astrup arves af Niels Juels brorsøn Kjeld
Juel til Stubbergård, som benytter Sevel kir
ke som gravkirke.
85. Karen Vestenies var på mødrene side en
Munk med bjælken, dvs. en gul bjælke i rødt
på skjoldet og på hjelmens røde vesselhorn.
Den gule farve på bjælkerne i skjoldet og på
vesselhornene mangler, så bjælkerne i dag
står med den hvide kalk. Man kunne derfor
tro, at våbenet var Krabbernes, hvilket umu
liggør en identifikation, da ingen Krabbe var
gift med en Vestenie (se Lillie).

86. Indskriften er gengivet efter Sallinglands
kirker.
87. Jfr. Henry Petersens indberetning til Di
rektionen for de antikvariske Mindesmærkers
Bevaring. Den findes i Ant.-Top. Arkiv, Nati
onalmuseet eller i Cultus-Min. 1. Dept. KK
15665, Rigsarkivet.
88. Om egetræsplankerne og teksten se Sal
linglands Kirker.
89. Død 1536, se Nielsen.
90. Planken med Karen Langes mødrene
våben er forsvundet, men kendes fra en teg
ning i Ant.-Top. Arkiv, Nationalmuseet.
91. Se Sallinglands Kirker. De tre eget
ræsplanker er gengivet på tavle 6.
92. Jfr. Henry Petersens indberetning til Di
rektionen for de antikvariske Mindesmærkers
Bevaring i Ant.-Top. Arkiv, Nationalmuseet.
Jfr. ligeledes indberetning om adelige be
gravelser i kirken fra 1647 (Viborg bisp. Harre-Nørre-herreders provsti. 1647-1800. LAN,
C2-190).
93. En tegning af stenen udført af Søren
Abildgaard findes i Ant.-Top. Arkiv, Natio
nalmuseet.
94. Se om adelige begravelser fra 1647, i Vi
borg bisp. Harre-Nørre-herreders provsti.
1647-1800. LAN, C2-190.
95. »udj vinduet for prædickstolen findis dee
Kaasers och dee Saltenseesers waben« som
det står i indberetningen om adelige be
gravelser fra 1647, se Viborg bisp. HarreNørre-herreders provsti. 1647-1800. LAN,
C2-190.
96. Se Kronens Skøder II.
Waldemar Lykke sad vitterligt og kukkelure
de oppe i apsiden i sin herskabsstol »bag al
teret i linie med altertaulen« (Synsforretning
1808 i Viborg bisp. Diverse Indberetninger
til stiftsøvrigheden. 1805-1816. LAN, C2792).
97. Af kirkeregnskaberne ses, at fjæletag er
ret almindeligt på kirketårnene i Viborg stift i
1600-tallet
98. D. Kane. B106. 1631-32. Raadernes og
Biskoppernes Betænkninger......... Rigsarki
vet.
99. Ifølge kirkeregnskabet fra 1705 (Regn
skaber for kongens kirker, 1705. LAN, C295) fornyes store dele af bræddebeklædningen på tårnets tag, men i kirkesynet fra 1808

(Diverse Indberetninger til stiftsøvrigheden.
1805-1816. LAN, C2-792) er tårnet tegl
hængt.
100. Se Engqvist
101. Kamtakkernes antal vokser op igennem
middelalderens senere del. Antallet af kam
takker på sakristiet i Grinderslev er mere be
hersket end f. eks. på Krabbesholms vestgavl
med det korsede kors fra omkring 1555.
102. DK. Holbæk Amt.
103. Jfv. Skov.
104. Kirker og præstegårde i Salling herre
ders provsti. 1858-1900. LAN, C2-802.
105. Se arkitekt Søren Vig-Nielsens arkiv på
LAN: PIT 0(2) - 11 og Pr Vig-Nielsen - 7.
106. Se Kirkesynsprotokol 1881-1900 (LAN,
C20-4) for 1881, 1886 og 1887 samt en skri
velse af 14. maj 1881, BA.
107. Indberetning om åbne begrav, i 1790.
Viborg Bisp. Harre-Nørre-herreders provsti.
1647-1800. LAN, C2-190.
108. Om begravelserne i Nørgårds, Astrups
og Grinderslev klosters gravkældre se Indbe
retningen om adelige begravelser fra 1647
(Viborg Bisp. Harre-Nørre-herreders provsti.
1647-1800. LAN, C2-190.) og Pontoppidan.
109. I 1885 undersøgte Henry Petersen grav
kælderen, hvortil han fik adgang ved at op
grave trappen. Selve gravkælderen blev ikke
nøjere beskrevet. Han fandt 3 store kister og
en barnekiste samt et gravtræ over "Mette
Mikelsdatter Tovgar", som nu er ophængt i
sideskibet. Se indberetningen i AntikvariskTopografisk Arkiv, Nationalmuseet.
110. Kirker og præstegårde i Salling herre
ders provsti. 1858-1900. LAN, C2-802:
»Den gamle nedgang til hvælvingen under
choret dækkes saaledes at gulvet kan lægges
ind til muren«.
111. Danske kancelli. B 160. 1572-1650. Ind
læg til Registre og Tegneiser samt . . . , 25.
jan. 1650.
112. Gravkælderen blev beset den 8/7-2002,
idet adgang blev skaffet gennem denne træk
kanal.
113. Indberetning om adelige begrav, fra
1647. Viborg Bisp. Harre-Nørre-herreders
provsti. 1647-1800. LAN, C2-190.
114. Se Alex Binneballes indberetninger i
Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmu
seet.
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115. Indberetning om adelige begrav, fra
1647. Viborg Bisp. Harre-Nørre-herreders
provsti. 1647-1800. LAN, C2-190.
116. Den i forrige fodnote omtalte indberet
ning om adelige begravelser fra 1647 kender
kun til 3 gravkældre i kirken, nemlig
Nørgårds, Astrups og Grinderslev klosters.
Verner Parsberg får Eskjær tilbage i slægtens
eje i 1681 (Trap), og da de første begravelser
i gravkælderen fra 1686/87 er Verner Pars
bergs første kone Mette Marsvins og vistnok
hans mor Helle Gyldenstjernes, må ca. 1685
være en rimelig datering af gravkælderen.
Der stod i alt 3 store kister og 1 bamekiste
dernede. Oberst Verner Parsberg må være be
gravet i kisten med våbentrofæet, mens hans
søn Niels, der døde som lille, ligger i barnekisten (indberetning i Ant.-Top. Arkiv, Natio
nalmuseet).
Der var ryddet op i kælderen. De løse kiste
beslag lå på trappen. Det må være Alex Binneballes fortjeneste, idet han besad 3
våbensøm fra Mette Marsvins kiste (nu på
Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv).
117 Gravkælderen blev beset den 8/7-2002,
idet vi kom ned gennem denne trækkanal.
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Historisk Samfund for Skive
og Omegn 2002-2003
Af Poul Tolstrup, formand for Samfundet

Historisk vandring til Østsalling
Årets udflugt var tilrettelagt af bestyrel
sesmedlemmerne Henning Borup Sven
dsen og Birger Schütte.
Deltagerne steg den sidste søndag i
august kl. 13 ved kirkernes parkerings
plads i Skive på bussen. Her blev de
budt velkommen af Borup Svendsen,
som havde tilrettelagt sin guidning af
busturen efter gennemlæsning af gamle
»Skivebøgers« artikler omhandlende da
gens rute.
På vejen ud af byen gjorde Borup
Svendsen opmærksom på Niels P. Bjerregaards fine fortælling om Skive på 124
sider i Skivebogen fra 1946 - bind 39,
samt Gudmund Schüttes mindeartikel
om fortællingens forfatter i Skivebogen
1955 - bind 46. Gudmund Schütte skrev
i sin tid adskillige lokalhistoriske arbej
der. I 1933 skrev han i Skivebogen om
vejen op gennem Østsalling, en vej han
betegnede som Sallings »Via Appia«.
Vejen passerede bl.a. ringvolden nord
for Hagens Bæk og mellem herregårde
ne Astrup og Eskjær forbi »Astrupkorset«, som er nærmere beskrevet både af
Jeppe Aakjær og af Kai Uldall i hen
holdsvis Skivebogen 1914 og 1928. En
delig omtalte Borup Svendsen et par
gårdbeskrivelser langs ruten, nemlig Ha
gens Mølle og Pajbjergfondens forsøgs
gård Abildgaard. Sidstnævnte beskrives

i Skivebogen 1963, hvor der især dvæles
ved den gamle sallingslægt Tækker, der
ejede gården i omtrent 200 år.

Landbrugets byggeskik
Efter turen gennem Grønning og Breum
nåede bussen frem til Grinderslev Kirke.
Her sluttede sallingboerne sig til selska
bet og Birger Schütte overtog ledelsen.
På en lille rundtur - startende ved Grinderslevkloster kunne man iagttage, at de
traditionelle landbrugsbygninger med
tærskelade, kostald og svinestald i dag er
suppleret med stålhuse og siloer for at
tilgodese det moderne landbrugs krav.
Men den store gårds gamle solide byg
ninger er stadig i dag anvendelige og er
stilmæssigt bevaret i det ydre. Fra går
den blev der i 1930’erne udstykket hus
mandsbrug. Schütte udpegede flere af
disse og forklarede, hvordan man stadig
kunne se, at de oprindelig var opført ef
ter arkitektgruppen »Bedre Byggeskiks«
tegninger. I dag bebos ejendommene af
fritidslandmænd, der ernærer sig ved
aim. byerhverv.
Krydret med et sagn fra 1500’tallet om
Erik Lykkes jordgerrighed fortsatte turen
forbi Vihøjgård, der fremstår som et ek
sempel på en moderne gård fra
1960’erne, hvor traktoren var blevet al
mindelig.
Efter at have passeret Breum Hellig
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kilde steg selskabet, der nu talte 45 per
soner, ud af bussen ved Langesgård. Her
inviterede Birger Schütte indenfor i
proprietærgårdens forfaldne, men forhen
så herskabelige stuer, der bl.a. med stuk
lofter og imponerende porcelænskami
ner fremstår, som da de blev bygget i
1870’erne.
Schütte fortalte forsamlingen om går
dens ejerforhold, siden justitsråd Christi
an Lange på Eskjær byggede Langes
gård i 1780. Sagnet om, at den blev byg
get på et sted, hvortil Lybybønderne
havde en afstand på 1 dansk mil og der
for skulle have tiltaget sig ret til at aflæs
se deres tiende- og landgildekorn der
istedet for på Eskjær, kunne dog ikke be
kræftes efter kilderne. Men noget har der
været om historien om de tvære bønder
fra Lyby, som i bondefrigørelsens dage
holdt sig til deres fæstebreves ordlyd.
Christian Lange og de følgende ejere
havde i 1800-tallet ændret landbruget fra
studedrift til hollænderidrift med mælke
produktion. Flere var foregangsmænd.
Således Alfred Lundsgaard, der 1870 for
den store sum af 17.000 rdl. byggede
stuehuset, som selskabet befandt sig i.
Den imponerende hovedbygning i
hvad man populært kunne kalde »Tysk
Jernbanestil« var uhyre solidt bygget,
bl.a. med ydre dekorationssten, brændt i
og importeret fra Holsten. I dag 130 år
senere vil det blive meget kostbart at re
staurere bygningen inklusive den flotte
portbygning, der giver adgang til haven.
Men Birger Schütte, der i 2002 har til
købt Eskjær den ca. 400 tdl. store Lan
gesgård, har foreløbig fået en ung arki
tektstuderende til at foretage en komplet
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opmåling og beskrivelse af huset, der
alene i stueetagen omfatter 540 kvm.
De store avlsbygninger, hvor selskabet
senere beså hestestald og karlekamre til
tidligere tiders beboelse for gårdens 1520 karle, anvendes i dag dels til svineavl
og dels til kornlagring. Planen er at be
vare den ydre skal af landbrugsbygnin
gerne fra 1908. Indvendig foretages mo
dernisering. F.eks er den store lade for
synet med indvendige stålbuer, så den
kan tjene som plansilo.
Museumsinspektør Gudrun Gormsen,
Skive Museum, gav i sit indlæg om
landbrugsbyggeri i Salling først udtryk
for glæde over, at gårdens ejer ville vær
ne om dette enestående byggeri fra an
delstiden. Hun gjorde opmærksom på, at
flere mindre gårde med tre-længede
avlsbygninger og stuehus i Østsalling
har brugt samme stil fra den tid. En tid,
hvor de gamle stråtækte gårde med ler
vægge uden bindingsværk i det træfatti
ge Salling blev skiftet ud med grundmu
rede stuehuse og avlsbygninger med
trempel-konstruktion over vinduerne.
Stuehuset var ofte med skifertag og 3 el
ler flere skorstene. Dette pompøse »in
dustrialismens landbrugsbyggeri« fra
1870’erne og fremefter fik dog fra 191540 konkurrence fra arkitektgruppen Bed
re Byggeskik, der som reaktion mod
ovenstående ville udvikle en mere men
neskelig, enkel og harmonisk stil med
rod i dansk byggetradition. Arbejdet ske
te i samarbejde med lokale håndværkere,
her på egnen bl.a. uddannet på Krabbes
holm Håndværkerskole.
Gudrun Gormsen afsluttede med at
fortælle, at Skive Museum er i gang med

at få registreret eksempler på landbru
gets byggehistorie fra 1800 og til i dag.
Et kapløb med tiden, hvor så meget æn
dres netop i disse år.
På hjemturen ad en rute gennem Lyby
og Dølby udpegede Birger Schütte yder
ligere eksempler på de omtalte gårdtyper
i Salling.

Generalforsamling
Efter et velforsynet kaffebord - incl. den
obligatoriske lagkage! - på Breum Kro
var der generalforsamling.
I formandsberetningen omtaltes tre be
styrelsesmøder, hvor man havde kunnet
glæde sig over, at det igen har været let
at skaffe egnede manuskripter til Skive
bogen. Økonomien kræver dog, at bo
gens høje sidetal ikke udløser næste
posttakst. Bestyrelsen udfører selv pak
kearbejdet, så udgifterne holdes nede. Vi
modtager ikke offentligt tilskud til for
sendelse. På møderne havde man beslut
tet at fortsætte med buskørsel til udflug
ten og havde påbegyndt overvejelser om
foreningens 100 års jubilæum i 2008.
Mange af vore medlemmer støttede i
sin tid Resenlundfonden med bidrag.
Planerne blev desværre, som det er
fremgået af dagspressen, ikke til noget,
og vore medlemmer kan få deres penge
tilbage.
Formanden, der har en bestyrelses
plads i Skive Museum finder, at det er en
ualmindelig dårlig ide at placere museet
i det store sportscenter ved Skivehaller
ne, som de sidste nye overvejelser på eg
nen tilsiger. Museets arealbehov og dets
fremtidige driftøkonomi må sikres. Det
gør det bedst ved udbygning på Havne

vej, hvor man kan rumme de tre afdelin
ger: Skive Museum, Skive byhistoriske
Arkiv og den arkæologiske afdeling.
Derved kan et fagligt miljø blive en rea
litet og byens museum fortsat forblive i
det naturskønne område mellem havn,
skov og by.
Formanden udbragte en særlig tak til
de bestyrelsesmedlemmer, der havde ar
rangeret årets vandring samt til byarki
var Niels Mortensen, foreningens sekre
tær, hvis dygtige hjælp Historisk Sam
fund ikke kunne være foruden.
Valg til bestyrelse
På valg til bestyrelsen var Birger Schüt
te, Eskjær, Henning Borup Svendsen,
Skive, Henrik Forman, Hjerk og Rud
Kjems, Balling. De har alle ønsket at
fortsætte i bestyrelsen. De blev valgt, da
der ikke var andre forslag.
Der var ligeledes genvalg til revisore
ne Per Mouritsen, Roslev, og Oda
Thomsen, Kjeldbjerg.
Oplaget for Skivebogen 2002 var
1200, der ikke er helt udsolgt. Vort med
lemstal er godt 500.
Kontingentet blev vedtaget uændret:
75 kr + porto for forsendelse af Skivebo
gen.
Regnskab
Foreningens kasserer lektor Niels Bonnesen forelagde et årsregnskab, som bal
lancerede med 89.720 kr. Trykning af
Skivebogen kostede 62.888 ex. moms.
Årets underskud var på 1.595 kr. Inde
stående aktiver udgjorde 31.7.2003:
47.085 kr og desuden Bostrup Tinghøj,
der er sat til en værdi af 77.300 kr. Det
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reviderede regnskab blev godkendt på
generalforsamlingen.
Årets lokalhistoriske bogudgivelser
I år afsluttes udgivelsen af trebindsvær
ket Skive Kommunes historie, der er på i
alt 1.300 sider beskriver livet i byen og i
de landsogne, som blev inddraget i den
nuværende Skive kommune fra 1966 til
1970. Flere bestyrelsesmedlemmer har
ydet bidrag også til bind tre.
Skive Kommunehistorie. Bind 3: Fra

1940-2003. Udgivet af Skive Museum.
Hans-Otto Loldrup: Skive Løve Apotek
1801-2001.

Christen Jacobsen: Kirker og løver. For
laget Fjends.
Resen Kirke. Hefte udg. af menighedsrå
det. Red: G. Lund-Sørensen. Tekst: Poul
Tolstrup. Fotos: Knud Holm.
Skiveegnens Jul 2003. Udgivet af egnens
lokalhistoriske arkiver.
Kaj Ove Miltersen og Niels Mortensen:
Socialdemokratisk Forening for Højslev
og Omegn 1903-2003.
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