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Han gjorde, hvad han kunne
Sigurd Christensen og Maskinfabrikken »Trio« i Skive
Af Willy Vestergaard Christensen, Læsø

Min far, Sigurd Christensen, blev hjorddreng som ni
årig, men endte med at konstruere og fabrikere maski
ner til landbruget.
Han gjorde, hvad han kunne!
Det skal der stå på min gravsten, sagde min far. Det
kom der nu ikke til; det blev en mere ordinær tekst som
så mange andre.
Måske var det synd, for sætningen rummer, mener jeg,
en dyb sandhed om min far. Han gjorde, hvad han kun
ne... Det var faktisk, hvad han gjorde hele livet, og det
viste sig, at han kunne en hel del. Imod alle odds drev
han det vidt. Trods en svær start i livet lykkedes det ham
at skabe ting og sager af blivende værdi.
Min far blev født den 1. april 1896 i Kjeldbjerg. Ved
dåben fik han navnene Sigurd Dusinus Christian Chri
stensen. Dusinus fordi han var nummer 12 i børneflok
ken. Ejendommeligt, men sådan var skik og brug den
gang. En pige kunne således hedde Tolvte var af samme
årsag. Min fars lillesøster, nummer 13 og den sidste i
rækken, blev født på dronningens dødsdag eller den uge,
hvor hun udåndede, og fik derfor alle dronningens seks
navne. Hun kom til at hedde Louise Vilhelmine Frede
rikke Karoline Augusta Julie.
Forældrene til de 13 børn var smedemester Søren Chri
stensen, i daglig tale kaldet Søren Smed, og hans kone
Nicoline. Søren Smed; det var ham, der var ophavsmand
til følgende udsagn, som vi så ofte hørte citeret: »A ska’
wirkli’ wies dæ, A ka’ smed’..!«

Han drev smedeforretning flere steder. Efter 30 år i
Kjeldbjerg flyttede ægteparret til Stouby i Salling, men
her blev de kun i to et halvt år, hvorefter de flyttede til
Fly og senere til Egeris, hvor Søren og Nicoline i 1926
kunne holde guldbryllup.
Hvor mange smede, der har været i slægten før min
bedstefar, ved vi ikke, men det står fast, at også hans far
var smed. Min storebror Søren gjorde sig for nogen tid
siden den ulejlighed at foretage lidt slægtsforskning, og
han fandt i en kirkebog på Landsarkivet for Nørrejyl
land i Viborg frem til Søren Smed og hans forældre.
Søren Christian Christensen blev født den 14. juni
1852, og forældrene var husmand og smed Christen
Espersen og hustru Dorthe Kathrine Espersdatter af
Laanum.
Vores oldefar hed altså Espersen, men da fornavnet var
Christen, kom sønnen til at hedde Christensen. Sådan
var jo navneskikken dengang. Og så ved vi jo faktisk
også, at vores tipoldefar hed Esper.
Nicoline var ligeledes født i Laanum, den 11. juni 1854
på Vestergaard som datter af gårdmand Niels Christen
sen og hustru Ane Kirstine Vistisdatter.
Deraf navnet Vestergaard, som vi alle sammen har med
undtagelse af min bror Henning. Det glemte de i farten,
har vi altid hørt.

Tjenestedreng på landet
Jeg mener altid at have hørt, at min far kom ud at tjene
på landet som niårig.
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Smedehjemmet i Fly. Søren Smed og hans kone er der og måske en datter. Børnene med cyklerne er ikke identificeret.

Det var jo en rystende ting at høre, og jeg tror nok, at
vi børn i vores trygge omgivelser faktisk forstod den
dybe alvor bag oplysningen. Vi fattede godt, at det måt
te have været forfærdeligt for et niårs barn at blive sendt
hjemmefra for at arbejde hos fremmede.
Det var jo barske forhold og forfærdende vilkår for en
lille dreng. Han havde ikke en gang sin egen seng, men
skulle sove sammen med en tjenestekarl i karlekamme
ret klos op ad hestestalden. Det var uhumske forhold.
Hans søster Anna kom til at tjene på samme gård, og
en gang imellem, når han var bange, kravlede han ind til
storesøsteren og sov hos hende.
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Arbejdet bestod i at passe dyr på marken - køer og får.
Han var hyrdedreng eller hjorddreng, som det hed.
Han gik kun i skole hver anden dag og kom kun sjæl
dent hjem til forældrene på besøg. Dyrene skulle jo også
passes om søndagen. Når han længtes hjem, gik han op
på en høj; derfra kunne han se røgen fra hjemmets skor
sten.
Det var en ensom tjans at gå derude på marken og se
efter dyrene. Hvad kunne man få tiden til at gå med? Jo,
man har hørt om sådanne drenge, der skar sig en pilefløjte og spillede lidt på den. Måske gjorde far også det,
men han gik endnu videre. Han byggede en violin af

Egeris smedje, forsamlingshus og skole. I forsamlingshuset fejrede Søren og Nicoline guldbryllup.

cigarkassetræ og lærte sig selv at spille på instrumentet.
Som hjorddreng rangerede man allemederst i hierarkiet
på en gård. Der kunne falde hug af for den mindste for
seelse. En lussing eller det, der var værre. Far fortalte, at
han en gang var blevet gennembanket af en tjenestekarl,
og han mente, det kunne være årsag til, at han fik vrøvl
med nyrerne mange år efter.
Af en eller anden grund var karlekamrene næsten altid
placeret lige op ad hestestalden med kun en bræddevæg
imellem. Det siger sig selv, at der har været en ulidelig
stank og desuden uro fra hestene, som kunne stå og
sparke i båsen og på bræddevæggen.

Ja, det var forfærdelige forhold. Men den lille Sigurd
var selvfølgelig ikke den eneste. Han havde i tusindvis
af lidelsesfæller rundt om på gårdene. Det var helt
almindeligt, at fattigfolks børn kom »ud at tjene«. Det
gjaldt også pigerne. Godt, at den slags børnearbejde er
afskaffet. Men det er jo egentlig ikke så længe siden, det
fandt sted!

Smed og soldat
Men alt får en ende. Min fars prøvelser som tjeneste
dreng var forbi på et tidspunkt, og han blev også færdig
med skolegangen. Jeg husker ikke så meget om, hvad
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Dette gamle billede viser en meget ung Sigurd som smedelærling hos
smed Frederiksen i Højslev Kirkeby. Han blev udlært grovsmed,
senere lærte han at bruge en drejebænk, et svejseværk og andre
moderne maskiner.

Den unge smed ved ambolten og en kollega med forhammeren. Bille
det menes taget i Højslev Kirkeby, hvor han var i lære.

han har fortalt om skoletiden, men jeg ved, at han fik
lært både at læse, skrive og regne.
Han havde en smuk, fast håndskrift, og han stavede
korrekt. Vi har bevaret breve fra hans unge dage, og de
er skrevet i et inderligt, til tider næsten poetisk sprog.
Senere i livet kunne han da også forfatte fine sange til
festlige lejligheder indenfor familien.
Han ville være smed ligesom sin far. Ingen af hans to
ældre brødre var gået den vej. Marinus blev bager og fik
en stor forretning i København, og Alfred var med til at
bygge jernbaner og blev senere selvlært murermester i
Lillerød i Nordsjælland.
Men den lille Sigurd ville være smed, og han fik en

læreplads hos smed Chr. Frederiksen i Højslev Kirkeby.
Der blev grunden lagt til et livslangt virke som smed,
fabrikant og respekteret læremester.
Det var i 1911, han som 15-årig pakkede sin lille rejse
kiste med personlige ejendele og drog af sted til Højslev
Kirkeby, hvor han skulle møde den 1. maj.
Læretiden var to år, og i løbet af dette åremål fik den
unge mand lært at smede, reparere plove og sko heste ja
at tage sig af de tusind ting, en smed skal kunne ordne.
Den 1. maj 1913 var han udlært smedesvend.
På et tidspunkt mellem den udståede læretid og solda
tertiden arbejdede han på en større arbejdsplads i Århus,
vi mener, det var Frichs Fabrikker.
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Brårup smedje, som min far byggede i 1919. I den lille bygning i forgrunden var der udstilling afbl.a. cykler, og på et tidspunkt havde barber
og frisør Bechmann forretning i den ene ende med indgang i hjørnet.

Det, jeg husker, er hans beretning om mødet med stem
ningen og tonen på sådan en stor arbejdsplads:
Det var frokosttid på den første arbejdsdag, og den
nyankomne blev spurgt, hvad han skulle have at drikke

til maden. Da han svarede, at han kunne tænke sig en
skibsøl, affødte det følgende bemærkning fra en af sven
dene: »Nå, skal bondedrengen ha’ et glas mælk!«
»Bondedrengen« havde store planer, men først skulle

Et andet gammelt billede af
Brårup smedje.

han »ind og springe soldat!« Det blev for ham en lang
varig affære.
Han blev indkaldt til aftjening af værnepligten ved
infanteriet i Viborg. Han brød sig ikke om at være sol
dat; det var tidsspilde, mente han. Han var antimilitarist
og stemte - tror jeg nok - det meste af sit voksne liv på
Det radikale Venstre. Og boede jo også i Skive, den
radikale højborg med Bertel Dahlgaard og Skive Folke
blad.
Han henslæbte rekruttiden i Viborg, men netop som
han var begyndt at kunne se en ende på det, blev han
indkaldt til den såkaldte sikringsstyrke, der blev opstillet
på grund af første verdenskrig (1914-18), og hans solda
tertid kom derfor til at vare i alt 22 måneder.
Han blev udstationeret i Vamdrup ved Kolding (den
gang tæt på den dansk-tyske grænse) og blev indkvarte
ret på Vamdrup Andelsmejeri som menig nr. 683 Chri
stensen.
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Som sagt havde vores far ikke meget til overs for mili
tærtjenesten. Det var bare noget, der skulle overstås. Ét

sted var han dog i sit es, nemlig på skydebanen. Han var
en god skytte - var også jæger - og han blev udpeget til
at være rekylgeværskytte.
Rekylgeværet var om ikke en dansk opfindelse, så i
hvert fald en dansk konstruktion. Madsen-rekylgeværet
var teknisk af høj klasse, og forskellige udgaver af det
anvendtes i mange hære frem til begyndelsen af
1960’eme.
Det var altså sådan et våben, menig 683 Christensen
skulle betjene. Og bære! Det var et tungt monstrum at
slæbe på.
Hans aversion mod soldatervæsnet gav ham også
alvorlige problemer.
Han har fortalt, hvordan han en gang var på nippet til
»at slå en mand ihjel!«
Han har formentlig været lidt for åbenmundet og

føre sit forehavende, greb han fat i fyren og trak ham
indenfor. Han blev væltet om på gulvet, og far satte sig
overskrævs på ham. Han greb ud efter en skammel og
hævede den over sit hoved og...
Men nej, han besindede sig i sidste øjeblik og lod være
med at slå. Og det var nok godt det samme. »Jeg kunne
jo have slået ham ihjel«, sagde min far, når han fortalte
historien mange år efter.
Der har nok også været mere positive oplevelser i løbet
af de 22 måneder, tjenesten varede. Således har vagttje
nesten og opholdet på det sydjyske andelsmejeri for
mentlig været en stille og begivenhedsløs tildragelse.
Men ensformigt og kedsommeligt. Han længtes kun
efter at komme hjem og foretage sig noget fornuftigt.
Og hjem kom han. Krigen sluttede, og menig 683 Chri
stensens trængsler i trøjen fik også ende.

Selvstændig smedemester

Det unge brudepar anno 1924. Han var 28, bruden 23 år.

obsternasig. I hvert fald røg han i brummen for en eller
anden forseelse.
Mens han sad der, oplevede han en »fangevogter«,
som var direkte ondskabsfuld. Når han skulle aflevere
mad, åbnede han døren på klem og nærmest smed
maden ind i hovedet på delinkventen, som befandt sig i
halvmørke og blev blændet af lyset udefra.
En dag blev det den stærke smed for meget. Da døren
blev åbnet, og den ondskabsfulde skulle til at gennem

I året 1919 åbnede Sigurd Christensen en smedeforret
ning i Brårup. Han var da 23 år. Han købte en grund af
Andreas Christensen, ejeren af Braarupgaard, og entre
rede med murermester N. K. Nielsen om opførelse af en
vinkelejendom indeholdende værksted og beboelse. Pri
sen var 4.500 kr. Det var solidt arbejde, der blev udført
for de penge. Bygningen ligger der endnu og er stadig
ramme om en smedje og maskinfabrik.
Den unge smed havde mod på livet, var fuld af virke
lyst, og Braarup Smede-, Cykle- og Maskinværksted,
som forretningen hed, anbefalede sig med alt forefal
dende smedearbejde, skoning af heste m.v.
Netop hestene kom til at fylde en hel del i hans til
værelse i disse første år. Landmændene havde selvfølge
lig heste, der skulle skos, og dertil kom, at renovationen,
som havde station i nærheden, blev fast kunde med de
mange kraftige heste, jyske og belgiske, som trak de
tunge vogne med skraldespande og lokumsspande.
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Et billede fra de tidlige år i
Brårup. Min mor til højre i bille
det. Ved siden af min far Hans
Vilhelm, kaldet Vilhans, foran
ham min bror Henning. Nr. to
fra venstre er en lærling, Tage
Petersen, den unge mand ved
siden af ham muligvis Anders
Lervad. Den anden dreng og
manden med hatten ved vi ikke,
hvem er.

Hesteskoene smedede han selvfølgelig selv, og selve
skoningen var noget af en kunst, som man ikke kunne
overlade til hvem som helst.
Jeg har set ham sko en hest og husker, hvilke færdighe
der det krævede. Først skulle den gamle sko brækkes af,
derpå blev hoven skåret til og raspet, hvorefter den
rødglødende hestesko blev holdt på for tilpasning. Til
sidst blev den afkølede sko sømmet fast med en speciel
slags søm. Det skulle alt sammen ske med påpasselig
hed for ikke at skade hesten ved at komme »ind til ner
ven!«
Heste er jo pragtfulde dyr, men også de kan have deres
luner. Der var nogle, der ikke ville finde sig i, at en
smed greb fat i deres ben og løftede det og begyndte at
bearbejde hoven med forskellige jernredskaber.
Min far yndede at fortælle følgende lille historie om en
af krikkerne fra renovationen, som ville slå, altså spar
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ke, hver eneste gang den blev ført til smeden for at blive
skoet.
Den unge, stærke smed kendte den efterhånden, og en
dag løste han problemet i opløbet. Da dyret begyndte at
gøre anstalter, bøjede han sig hurtigt ind under maven
på hesten og løftede det tunge dyr fra jorden, så det
mistede fodfæstet og hang med benene frit svævende.
Denne manøvre havde en forbløffende virkning. Hesten
blev from som et lam og opførte sig pænt efterfølgende.
Den var helt åbenbart blevet kureret for sine unoder.
Det var ikke store penge, man regnede med dengang.
En regning fra 1919 til en mand, hvis navn vi så ofte har
hørt nævnt, Anton Munch, ser sådan ud:
Reparation af et vognhjul inklusive to skinner og to
bolte: 85 øre! En ny skrue sat i en hakkelsemaskinekniv:
75 øre! I alt en krone og tres øre!
Her er uddrag af en faktura til gårdejer Kristian Jepsen,

Min far var tidligt bilejer. Her
ses han ved rattet, mens min mor
sidder på bagsædet med den lille
Søren på skødet og sammen med
vores kusine Ruth. Manden ved
siden af min far menes at være
en smedesvend.

Bilstrup Nørgaard, min mors bror: Krog til en harve: 50
øre, repareret en dobbeltplov 15 kr., 2 stk. nye skær og 1
styrestang: 4 kr., 4 par gamle sko lagt: 4,80 kr., repareret
en stegepande: 2 kr., en greb skaftet: 75 øre. Og så frem
deles! En mængde opgaver fra den 28. april til den 9.
november 1919 og en samlet regning på 101 kr. og 5
øre.
Der var mange andre kunder, og prisniveauet ændrede
sig ikke meget i de første år. I april 1921 betalte heste
handlerne Primdahl og Nielsen i Egeris 4 kr. for at få et
par nye sko lagt og 10 kr. og 50 øre for 6 par gamle sko.
1922 kan man læse: Mit lån i A/S Skive Bank. Maj 1.
har jeg fået udbetalt 2000 kr. Indfriet og udslettet af
pantebogen.
Jo, den unge smed havde travlt, men der var dog også
tid til fritidsinteresser. Det var jagt og motorcykler og
biler, interesser der fulgte ham livet igennem.
Og ja, så var der jo også dukket en pige op, som skulle
blive hans livsledsagerske gennem 41 år og mor til fire

børn: Anna Jepsen fra Nørgaard i Bilstrup. Anna Kirsti
ne Sørine Jepsen. Hun var den yngste blandt fire hel
søskende og tre halvsøskende. Hendes far Søren Jepsen
var landmand og vognmand. Og bror til Jeppe Aakjærs
mor. Min mor var altså den folkekære digters kusine.
Hun var som min far ude at tjene hos fremmede, var
blandt andet pige i huset hos isenkræmmer Mikkelsen i
Skive. Her var hun barnepige for den lille Henning, som
havde et stort tegnetalent og som voksen under pseudo
nymet mik tegnede serien Ferd’nand, der den dag i dag
bringes i aviser og blade verden over.
Mine forældre blev gift den 10. november 1924. Den
14. marts 1926 fik de deres førstefødte og den 29. juni
1927 barn nummer to - mine brødre Søren og Henning.

Hem og Godthåbsvej
I 1934, den 2. oktober, blev jeg født, og ikke så længe
efter flyttede familien fra Brårup til Hem. Søren var på
det tidspunkt 8 år og Henning 7 år.
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Maskinfabrik.
Efter Overtagelse af Hem Maskinfabrik tillader jeg mig her
ved, at gøre de ærede Landboere opmærksom paa, at jeg fra Man
dag den 5. November aabner en 1. Kl.s Smede- og Maskinværk
sted, og anbefaler mig med Reparationer af enhver Art indenfor
Landbruget.
Mit Motto er: Godt og solidt Arbejde til billigst mulige
Priser.
Specialitet: Heste-, Vogn- og Bygningsbeslag. Motor-, Pumpeog Maskinreparationer.
Med Højagtelse
Sigurd Christensen, Tlf. 34 Hem kan ben. midlert.
Far havde købt Hem Maskinfabrik og solgt Brårup
Smedje til smedemester Egon Pedersen, som derefter
drev forretning på stedet i en årrække.
Hem Maskinfabrik var en gammel møllefabrik og som
sådan velegnet til den produktion af kværne og andre
landbrugsmaskiner, som vor far havde ideer til og planer
om at gå i gang med.
Men opholdet i Hem varede kun et par år. Familien
faldt aldrig rigtigt til i Hem, og der kom heller ikke rig
tigt gang i produktionen af landbrugsmaskiner.
Allerede i 1936 gik turen tilbage til Skive, om end i
den modsatte ende, nemlig til Godthåbs vej 5, hvor far
købte en ejendom af rutebilejer Niels Ulstrup, som kørte
på ruten Skive-Silkeborg. Til ejendommen hørte et gara
geanlæg, som blev indrettet til smede- og maskinværk
sted.
For vor far og hans forretning blev årene på Godthåbsvej produktive og frugtbare. Han påtog sig alle slags
opgaver, fra de største til de mindste, sådan som smede
ne altid har gjort det.
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Annonce i Skive Folkeblad 31.
oktober 1934.

Og der kom så småt gang i en egentlig produktion af
maskiner. Det var starten på det, der skulle udvikle sig
til Maskinfabrikken Trio.

Trio-kværnen
Skønt han kun havde haft en beskeden skolegang, kunne
smeden både skrive og regne, og det viste sig, at han
også kunne tegne og konstruere.
Han konstruerede flere forskellige maskiner, men hans
genistreg var kværnen. Der var så mange andre, der
lavede kværne til maling af kom hjemme på gårdene. I
løbet af en årrække kom de til at afløse møllerne, som
tidligere stod på taget af mange gårde.
Men fars banebrydende ide var, at hans kværn skulle
stå på tre ben i modsætning til konkurrenternes, der alle
var firbenede. Han havde fået ideen ved at se på en mal
keskammel. Den var trebenet og kunne derfor stå fast på
et ujævnt og hullet gulv.
Det kunne den trebenede kværn også. Og da han havde
konstrueret den, kaldte han den Trio-kværnen. Og Trio-

Et par billeder fra de allerførste
år på Godthåbsvej. Øverst bebo
elsen, der var sammenbygget
med nabohuset. Det er min far
og mig, pigen kender jeg ikke,
heller ikke den forbipasserende
mand med hat. På det nederste
billede ses far, Henning og mig,
bil, maskiner og en vare cykel
foran værkstedet.

15

Det var en underløbsk værn, det vil sige, at det var den
nederste sten, der løb rundt, mens den øverste var hængt
op, hvilket naturligvis stillede store krav til indstilling
og balance. Det var paskram, sagde min far.
Kværnstenene blev leveret af Møllestensfabrikken
Engsko i Randers, og far blev efterhånden en god kunde
hos dette firma. Det blev han også hos tømrer og sned
ker Vagn Høgh, som leverede delene af træ, kuffen, pla
derne og den trekantede fod.
Kværnen var malet i blå og røde farver, nogle dele var
sølvbronzeret, og firmanavn og fabrikantens navn stod
skrevet på kuffen. Det var som regel far selv, der tog sig
af malerarbejdet og staffagen.
Han var meget stolt af sin konstruktion, og han havde
et lille nummer, han brillerede med overfor kunderne.
Når en kværn var monteret og stillet op hos en land
mand, fik den lov at arbejde for fulde omdrejninger,
hvorefter han tog en tokrone og stillede den på højkant
ovenpå dækslet. Og den blev stående som en overbevi
sende demonstration af maskinens stabilitet og kvalitet.

Andre produkter

Prototypen på Trio-kværnen, en 500 mm kværn fotograferet i gården
på Godthåbsvej.

navnet videreførtes, da hans maskinværksted havde
vokset sig så stort, at han fandt det rimeligt at kalde det
en maskinfabrik.
Trio-kværnen var en smuk konstruktion. Konstrueret
og formgivet af en tidligere hyrdedreng, som gik i skole
hver anden dag.
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Af andre maskiner, som vores far lavede, var roetørvaskeren også meget populær. Jeg stiftede tidligt bekendt
skab med maskinen, men der gik mange år, før det gik
op for mig, hvad det mærkelige navn egentlig betød.
Tørvask! Ja, det var jo altså en roeskærer for enden af
en lang roterende tromle, som rensede roerne uden
vand.
Sådan! Deraf navnet.
Et andet produkt var en rundsav - et farligt apparat,
som man skulle holde sig langt væk fra, men meget
effektiv til det, den skulle bruges til, og i de rette hæn
der.
Senere kom et nyt produkt til, nemlig et lille hejseværk
til transport af kornsække og andet ude i landbrugene.

Rundsaven fra Trio. Også et gedigent og anvendeligt produkt.
En roetørvasker, et populært produkt.

Senere kom en kantstenskværn til.
Den havde så fire ben.

Min far på dyrskuepladsen.
I baggrunden demonstreres hejseværket.
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demonstreret på de samme dyrskuer. Vi syntes jo, at
Trio-modellen var den bedste, men den anden blev selv
følgelig også solgt.

Lærlinge og svende

Min bror Søren, til højre, var kun 14 år, da han kom i lære i 1940.
Ved siden af min far står bror Henning. De øvrige lærlinge er fra
venstre Poul Erik Hougaard, Niels Møller, hvis far også var smede
mester i Skive, og Peter Boysen.

Denne lille maskine var et nyt forbløffende eksempel
på fars evner som konstruktør.
Det geniale var, at hejseværket kunne betjenes med et
håndtag. Et tryk nedad fik maskinen til at arbejde, og
slap man håndtaget, stod den stille, idet vægten af
kornsækken for enden af rebet trykkede tromlen mod en
bremseklods af træ. Med et let tryk på håndtaget kunne
man fire sækken nedad.
En konkurrent, også fra Skive, »opfandt« et hejseværk
næsten magen til, dog med den forskel, at der var to
håndtag til betjeningen. De to modeller blev udstillet og
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Min far havde i årenes løb en række lærlinge, som gen
nem en fireårig læretid fik lært håndværket så grundigt,
at de efter endt læretid kunne begå sig hvor som helst.
Nogle fik store stillinger, nogle fik egen virksomhed,
andre læste til ingeniør, og en enkelt blev præst og
provst.
Efter fyraften var der som regel tid til lidt spas og hyg
ge. De raske smede konkurrerede på forskellig vis, selv
følgelig også på kræfter. Det foregik blandt andet ved, at
man tog en forhammer i enden af skaftet og holdt den
ud i strakt arm. Den, der kunne holde den i længst tid,
havde vundet. Når det gik rigtigt vildt til, blev en hånd
hammer lagt ovenpå forhammerens hoved.
Det var for smede og ikke for barberlærlinge eller
andre tøsedrenge. Prøv bare selv at holde en strakt arm
ud uden at bære noget som helst og se så, hvor længe du
kan holde den.
En anden erindring handler om Carl Valentin Andersen,
kaldet Carl Furbo, og har gjort et uudsletteligt indtryk.
Det skete, at smedene fik en fyraftensøl, og Carl viste da,
hvordan han kunne hælde en øl ned uden at gøre synke
bevægelser. Han satte blot flasken for munden og lod
den liflige væske løbe, til flasken var tom. Jeg har ikke
set dette kunststykke gjort efter hverken før eller siden.
For disse lærlinge var min far Mester, og der bestod et
særligt forhold mellem »herre og svende«. Jeg tror, det
handlede om respekt.
De var jo sammen i fire år, og jeg tror ikke, at nogen
glemte deres læretid hos min far. Tvært imod mindedes
de den med glæde og taknemmelighed, hvilket gav sig
udslag i besøg hos Mester, når de var hjemme i fødeby-

Lærlinge og svende på Godthåbsvej i 1940'erne. Fra venstre
Johannes Nygaard, Niels Møller
Sørensen, Poul Erik Hougaard,
Carl Valentin Andersen og bror
Søren.

en og også hos Mesters kone, efter at far var død. Jule
kort og andre hilsener var der også mange af.
Ikke fordi jeg tror, at de ligefrem »elskede« ham, for
de kunne godt blive genstand for en ordentlig skidebal
le, hvis de havde klokket i det, men jeg tror, de respekte
rede ham for, hvad han kunne. Og som regel var han da
også elskværdig og i godt humør.
Den 22. januar 1940 blev familien på Godthaabsvej 5
forøget til seks medlemmer.
Da fødte min mor, som allerede havde født tre drenge,
en lille pige, min søster Else.
Fødslen foregik hjemme i soveværelset. Den forløb
godt, men det var en kold verden, vores lillesøster
ankom til. Huset havde kun en kakkelovn, som stod i
stuen, så der var koldt i soveværelset. Da Sine Pedersen,
en ven af huset, kom på barselsvisit, sagde hun: »Anna,
ska' A blæs' en hul i æ rud', så do ka' kikk' u'?« Vinduer
ne var lukket af isblomster.

Livet under krigen
To en halv måned efter at lillesøster Else blev født, blev
Danmark besat af tyskerne som bekendt den 9. april
1940. Det vendte jo op og ned på alting, og selvom det
fra begyndelsen var en ret fredelig besættelse, ændredes
levevilkårene på en lang række områder. Der indførtes
rationering af en lang række varer. Det gjaldt både føde
varer, tøj, brændsel, tobak, ja snart sagt alt, hvad man
kan forestille sig, således også benzin.
Far var en passioneret bilist, men måtte nu ty til cyklen
som transportmiddel, også i arbejdet. Det var jo på en
måde sundt; han holdt sig slank og var i god form. Men
sådan så man selvfølgelig ikke på det dengang.
Som en direkte følge af besættelsen og rationeringen
fik fars virksomhed bestilling på et helt nyt produkt,
nemlig tørveværker.
Tørv har siden jernalderen været en vigtig energikilde i
Danmark, men før krigen var produktionen under en
halv million tons. Da krigen i stort omfang blokerede
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Skive Havn i 1940’erne. Yderst
på molen muslinge rense riet, som
min far var med til at anlægge.

for import af kul og koks, kom der rigtigt gang i tørveproduktionen, og det kulminerede i 1943 med en pro
duktion på 6,1 millioner tons. På det tidspunkt var ca.
50.000 mænd og kvinder beskæftiget ved tørve- og
brunkulsproduktion.
Det var produktionen af æltetørv, far leverede materiel
til. Et sådant tørve værk var faktisk en hel fabrik. Mosejorden blev blandet med vand i et flere meter langt kar
og æltet af en række roterende knive. Den plørede mas
se, der kom ud af det, førtes af et transportbånd op i en
slags silo, hvorfra den blev lukket ud i en stor kasse på
ladet af enten en bil med generator eller en hestetrukket
vogn. Så gik turen ud over marken, hvor tørvemassen
via en tud blev lukket ud i et lag svarende til en tørvs
tykkelse. Når massen var størknet lidt, kørte man hen
over den med en stor tromle inddelt i firkanter som en
tørv. Så lå de der og tørrede i solen, og når de var klar,
skulle de rejses på højkant to og to og senere skrues i
stakke til yderligere tørring.
Alt dette foregik jo langt ude i mosen, hvor der ikke
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fandtes elektricitet, så maskineriet blev trukket af en
petroleumsmotor. Denne motor med de store svinghjul
var rimeligt driftssikker, men kunne jo finde på at strej
ke, og så måtte man have bud efter smeden.
Han arriverede på cykel med værktøjet på bagagebære
ren. Jeg har været med på sådan en tur, måske kun en
enkelt gang, men jeg husker endnu cykelturen ad smalle
stier ud i mosen, hvor man ligefrem kunne fornemme, at
jorden gyngede. En rigtig varm sommerdag med biers
summen og duften af lyng og pors. Sådan som man
husker sin barndoms sommer så mange år efter.
Vores far var ikke bange for at påtage sig store projek
ter. Han havde vel den indstilling, at en smed kan klare
alle opgaver. Derfor kom kunderne også langvejs fra
med deres ønsker.
Et andet stort projekt under besættelsen var muslingerenserier. Produktionen af muslinger, hvoraf hovedpar
ten vistnok blev eksporteret til Tyskland, voksede til et
enormt omfang i disse år, og de blev renset i et anlæg,
hvis hovedingrediens var en kæmpestor gittertromle.

Færdige kværne på rad og række på loftet i Asylgade klar til levering. På gavlvæggen ses de to dannebrogsflag, som modstandsfolk havde
udsmykket lokalet med. De holdt deres møder her under dække afen terrænsportsforening.

Far lavede muslingerenserier flere steder. Der var et
anlæg på Skive Havn og et i Esbjerg foruden renserier i
Branden og i Mou.

Til Asylgade
1944 var året, da vi brød op fra Godthåbsvej. Sidst på
året købte far en ejendom i midtbyen på adressen Asyl
gade 5. Her havde Schades Papirposefabrik haft til huse,
før denne virksomhed flyttede til en ny fabrik på Frederiksdal Alle 7.
Til den gamle fabrik hørte en villa, som papirfabrik

kens direktør, Schwarz, beholdt, så vores fremtidige
bolig blev indrettet i de tidligere kontorlokaler, og vores
adresse blev Asylgade 5A. Her startede et nyt afsnit af
vores tilværelse.
Barndomshjemmet på Godthåbsvej 5 ligger stort set,
som det gjorde dengang i fyrrerne. Anderledes forholder
det sig med Asylgade 5A, hvor jeg tilbragte den sidste
halvdel af min barndom. Der er intet tilbage. Bygninger
ne er jævnet med jorden, og på det sted, hvor de lå, fin
der man i dag en parkeringsplads !
Det var ellers noget af en fabriksbygning, vores far og
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Til venstre Asylgade 5A med fabrik og bolig, til højre nærmeste
nabo, Skive Tømmerhandel A/S. De to bygninger var forbundet med
et skilt med teksten: Maskinfabriken TRIO. Der manglede et k i
Maskinfabrikken, men den stavefejl levede vi med gennem alle årene.
I baggrunden ses Skive Søndre Skole, som nu hedder Aakjærskolen.
Det er min far, der kører på motorcyklen - min første: en Panther fra
1951.

hans virksomhed rykkede ind i ved indgangen til befri
elsesåret 1945. Schades Papirposefabrik var rykket ud
og efterlod en bygning i tre etager. Der var to loftsrum
ovenpå hinanden og ovenover dem endnu et lille loft,
hvor der boede duer, som var flyttet ind uden at være
inviteret. Rummet tjente desuden som hvilerum for
Mester, når han trængte til en middagslur i fuldstændig
uforstyrrethed.
I stueetagen indrettedes maskinværkstedet. Med dreje
bænke i forskellig størrelse med hver sin el-motor. Des
uden stationære boremaskiner, koldsav, svejseværk,
både elektrisk og autogen, det vil sige med store flasker
indeholdende ilt og gas.
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Derudover filebænke med skruestikke og al slags
håndværktøj .
I tilknytning til den store fabriksbygning opførte min
far en smedje med hvad dertil hører: Esse, ambolt osv.
Selve smedearbejdet havde vel ikke den samme betyd
ning som førhen; det meste foregik nu ved maskinernes
hjælp, men en smedje skulle der være. Naturligvis.
Det første loftsrum var vel, hvad man kan kalde mon
tageafdeling. Her blev maskinerne endeligt samlede. Og
malet. Dette sidste arbejde stod min far som regel selv
for. Jeg husker tydeligt, hvordan han med sikre pensel
strøg gav maskinerne den sidste finish, de blå og røde
farver, og til allersidst ved hjælp af diagrammer påførte
tal for maskinernes størrelse og ydelse og fabrikkens og
fabrikantens navne.
Når maskinerne var klar til levering, blev de med et
hejseværk firet ned på ladet af lastvogne og kørt ud til
kunderne.
Den ene gavlvæg på dette første loft var prydet med to
store dannebrogsflag. Lidt ejendommeligt, men det hav
de sin forklaring.
Fabriksbygningeme havde efter papirposefabrikkens
udflytning stået tomme i nogen tid, og i den tid havde en
terrænsportsforening faet lov til at låne loftslokalet til
mødevirksomhed.
Denne forening havde lavet den pågældende udsmyk
ning med flag. Et nationalt udtryk, for det viste sig nem
lig, at terrænsportsforeningen dækkede over en gruppe
modstandsfolk, som holdt deres hemmelige møder på
dette loft. De danske flag prydede stadig lokalet i al den
tid, jeg kan huske.
Loftet ovenover blev anvendt til lager for forskellige
effekter, som ikke blev brugt så meget. Så der var god
plads.
På et tidspunkt fik far indrettet et kontor i værkstedet.
Her kunne han sidde med sit kontorarbejde i fred og ro,

I

Interesserede besøgende Stude
rn rer min fars maskiner på udstil
ti lingen på Det jyske Ungskue.

En fantasifuld opstilling af slibe
sten på fars maskinudstilling på
Ungskuet.
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Da Maskinfabrikken Trio lukke
de på grund af min fars sygdom,
blev en del affabrikslokalerne
udlejet til et møntvaskeri. Nu er
hele bygningen revet ned.

men det var nu ikke her, han tilbragte det meste af sin
tid.
Når han ikke var i værkstedet, var han som regel på
farten. Det vil sige på landet for at handle med land
mændene. Det bedste var jo nok at sælge maskinerne i
ren handel, men mange gange endte det med, at han
måtte tage noget gammelt skrammel i bytte - ting som
ikke havde anden værdi end skrotprisen for gammelt
jern. Han var en dygtig håndværker, men nok ikke en
stor handelsmand.
Far stod i stort omfang selv for salget af sine produk
ter, men havde dog også hjælpere.

Eksport-ordre
Det er mit indtryk, at forretningen kørte godt i disse
første år i Asylgade, om end jeg på ingen måde havde
indsigt i de økonomiske forhold.
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Men jeg husker en eksotisk oplevelse, da far fik en
henvendelse fra det danske udenrigsministerium ved
rørende eksport af landbrugsmaskiner til Iran og Paki
stan.
Det var på det tidspunkt, da shahen af Persien prokla
merede sin hvide revolution, som skulle hjælpe Irans
landbefolkning ovenfra, et projekt der som bekendt blev
bremset af ayatollah Khomeini og hans islamiske revo
lution.
Det var et krav til de maskiner, der skulle sendes af
sted til disse lande, at ingen dele måtte være af træ. Så
far måtte foretage en omkonstruktion af kværnene.
Kuffen til modtagelse af komet blev nu lavet af jern
plader, og den trekantede træfod forsvandt simpelthen.
For aldrig mere at vende tilbage, heller ikke på de kvær
ne, der blev solgt til hjemmemarkedet.
Det helt store eksport-eventyr blev der vist aldrig tale

om, men et par sendinger kom dog af sted til disse fjer
ne lande.
Arbejdet i værkstedet fulgte jeg jo kun fra sidelinjen,
men jeg snakkede da med folkene, lærlinge og svende.
Der var Egon Knudsen, hvis forældre, tørvefabrikant
og landmand Christian Knudsen og hans kone på gården
S vansø Mose, hørte til mine forældres omgangskreds.
En anden Egon med efternavnet Hansen blev først
værkfører på maskinfabrikken GYRO og senere ma
skinfabrikant i Hem.
Der var Poul Balling, som efter udstået læretid læste til
ingeniør og i en årrække var ansat på motorfabrikken
Alpha Diesel i Frederikshavn.
Jørgen Laursen (Lauritsen) fik også lært det, han skul
le, og blev senere forstander på Skive tekniske Skole.
Jo, de klarede sig godt de unge, som lærte faget hos
Sigurd Christensen.

Ungskuerne
Et kapitel for sig i fars forretning, ja i hele vort familie
liv, var deltagelsen i Det jyske Ungskue, det store dyr
skue, som først flyttede fra by til by, men fra 1966 fik
fast domicil i Herning.
Gennem flere år udstillede far sine maskiner på Ungs
kuet, og deltagelsen i skuet var samtidig en lille familie
ferie.
Far og mor og de yngste familiemedlemmer sov i telt,
og mor lavede mad på dyrskuepladsen. Også en eller to
lærlinge var med.
Det var vældig spændende og festligt. Om aftenen, når
skuet var lukket, og alle de besøgende - det var i tusind
vis - var taget hjem, gik vi rundt på pladsen og kikkede
på dyrene og ikke mindst de mange forskelligartede
landbrugsmaskiner, der var udstillet.
De store firmaer førte sig frem med imponerende
udstillinger, et kæmpe-opbud af store maskiner, filmfo-

Min far i hans velmagtsdage. Smeden, smedemesteren, maskinfabri
kanten, ægtemanden, familiefaderen. En mand, der havde magt over
tingene. Portrætfoto affotograf Løvstad.

revisninger m.v. Massey-Ferguson havde f. eks. et helt
cirkustelt til præsentation af den lille populære traktor.
Sammenlignet med alt det var vor fars udstilling
beskeden, men den havde altid stort besøg. Mange land
mænd kom forbi og fik en snak med Mester selv. De
kunne godt li' hans uhøjtidelige facon, og der blev også
indgået en del handler på stedet, ligesom der blev etab
leret mange kontakter.
Jeg tror, far havde udbytte af Det jyske Ungskue, i
hvert fald deltog han år efter år.
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Sygdommene
Fars virkelyst og initiativ blev i nogen grad hæmmet af
sygdom. Han var i en moden alder i flere omgange ramt
af alvorlig sygdom.
Først fik han galdesten og gennemgik en operation på
Skive Sygehus. Og som om det ikke var nok, blev han
nogle år efter ramt af nyresten og måtte igennem endnu
en - og større - operation. Til trods for operationen
vendte nyrestens-anfaldene tilbage, og det nødvendig
gjorde talrige lægebesøg.
Men han havde det værste til gode. I 1961 blev han
ramt af en svær hjerneblødning, som mærkede ham
resten af livet, det vil sige fire år. Lørdag den 13. februar
1965 sov vores far ind i hjemmet i Asylgade omgivet af
den nærmeste familie. Han blev knap 69 år.
Da min far døde, var min mor 63 år, og hun overlevede
ham i 15 år. I den første tid blev hun boende i lejlighe
den, som var en del af den store ejendom.
Da far blev ramt af den alvorlige sygdom, som gjorde
ham uarbejdsdygtig, måtte virksomheden lukke. Der var
ikke rigtig nogen til at føre hans livsværk videre. Det
stoppede bare. En del af de tidligere værkstedslokaler
blev udlejet til et møntvaskeri.
Resten, der tidligere havde summet af liv, lå stille hen.
Efter nogen tid meldte der sig en køber til ejendom
men. Det var naboen Kvickly, supermarkedet, som hav
de etableret sig der, hvor førhen Skive Tømmerhandel
lå. I forbindelse med handlen fik mor tilbudt at bo til
leje i den tidligere direktørbolig for tømmerhandelen, og
hun tilbragte nogle gode år der.
Min mor døde efter en operation på Viborg Sygehus
den 27. juni 1980, en lille måned før hun kunne være
fyldt 79 år.
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Denne artikel er et sammendrag af en lille bog, som
journalist Willy Vestergaard Christensen har skrevet om
sin far, smedemester og fabrikant Sigurd Christensen,
Maskinfabrikken TRIO. Bogen MIN FAR er ikke i han
delen, men er skrevet som en julehilsen til familiemed
lemmer, venner og bekendte. Bogens forfatter blev i
1955 udlært på Skive Venstreblad.

Min barndom i Sygehusgården i Søndergade
Af Niels Åge Klausen, Virklund

Fra Nimtofte til Skive
Vi, familien Klausen, begyndte i Battrupholt ved Nim
tofte på Djursland.
Mor og far blev gift den 13. november 1926 og flyttede
ind i en stråtækt ejendom. Mor var 31 og far 33 år.
Her blev jeg født den 7. juni 1928, Gunnar den 19.
januar 1930 og Tove den 30. oktober 1931.
- De sad småt i det, sagde moster, da jeg snakkede med
hende i 1990. Det var det eneste, hun kunne fortælle om
mor og far i den gamle gård.
I påsken 1932 skete katastrofen. Alt var i orden til hel
ligdagene, både inde og ude og børnene var vasket og
lagt i seng.
Far kigger ud af vinduet: - Hvad er det for et lys?
- Det er nok en bil på landevejen, siger mor.
Nogle sekunder efter: - Der er ild i taget - Huset bræn
der - Lad os få børnene ud.
Far og mor tog de tre sovende børn og løb ud i gården.
- Jeg vil hente nogen af vores ting, sagde far.
Men pludselig greb ilden med et brøl fat i hele stråta
get, så de måtte trække sig længere væk.
Nogle naboer var kommet til, men der var intet at gøre.
I løbet af et kvarter var den gamle gård brændt ned. Det
eneste, vi ejede, var det tøj, vi havde på. Mor havde en
masse udstyr, hun havde samlet, før hun blev gift, men
intet blev reddet.
Lang tid efter branden var jeg bange for ild. Når jeg
har været på rejse, har jeg tit tænkt: Bare huset ikke er
brændt, når vi kommer hjem.
Familien kom til at bo i et par loftsværelser i Nimtofte
og fik de mest nødvendige, daglige ting foræret.

Oven i alle de praktiske vanskeligheder kom så proble
met med brandforsikringen. Den var ikke blevet betalt
til tiden. Og politiet kom og forhørte far og mor. Far ude
i marken og mor inde i huset. Betjenten havde fået den
ide, at far selv havde sat ild til. Man kunne jo bare stille
et tændt stearinlys oppe på loftet og så sørge for, at det
tændte ild, når det var nedbrændt, sagde han. Men bran
den var uden tvivl opstået ved, at en gnist fra komfuret
var faldet ned på stråtaget. Betjenten var meget ihærdig
med forhørene og holdt først op lige før, far og mor ikke
kunne klare mere. De havde problemer nok i forvejen.
Der blev bygget en ny gård. Her blev Inger født den 6.
februar 1933.
Tiderne var meget ugunstige for landbruget, ikke
mindst for dem, der i forvejen sad hårdt i det.
Familien boede et års tid på den nye gård og blev så
nødt til at flytte.
Far blev arbejdsmand, og vi boede til leje i et hus i
Ramten, lige over for Ramten sø. Her blev Esther født
den 24. juni 1934.
En arbejdsmand på landet var lidet agtet, dårlig betalt
og fik det værste arbejde. Hvis han fik noget.
Om det fortalte min mor: Far arbejdede i en grusgrav
og fik 12 kr. om ugen. En dag var han nødt til at gå om
til sognerådsformanden for at få hjælp fra kommunen.
Men sognerådsformanden, en tyk gårdmand, stod øverst
på trappen og sagde, at det var ingen sag, når man havde
en fast løn. Det havde han ikke.
I Ramten boede vi også et års tid. Den 1. november
1934 flyttede vi til Skive. Grunden til, at det blev Skive,
var, at to af mors brødre, Søren og Peter, boede der.
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Sygehusgården i Søndergade ca. 1940.
De to vinduer under den høje skorsten tilhørte vores lejlighed. Til venstre var der køkken og til højre værelset, hvor min bror, Gunnar, og jeg
sov. Døren og de to første vinduer mod gaden var et værksted. Pindmanden havde det en tid. Når det var tomt, lavede vi cirkus der. Under
tagene var der et loft, hvor vi tit legede. Under jorddyngen til venstre i billedet var der tilflugtsrum.

Vi flyttede 12 dage før fars og mors 8-års bryllupsdag.
De havde nu 5 børn. Alt deres jordiske gods var på en
mindre lastbil.
Vi havde fået en lejlighed i Sygehusgården. Et gam
melt sygehus, som var lavet om til 15 lejligheder. Der
var så mange børn her, at det varede flere dage, før vi
børn fra Ramten turde gå ud. Vores morbror havde lavet
en lang, bred bænk, som stod under vinduet i stuen, og
her sad vi og kikkede ud i gården, hvor drengene skød
med knaldhætter.
Her i Sygehusgården kom vi til at bo i ti år fra 1934 til
1944.
Hvis nogen spurgte mig om, hvor jeg boede, sagde jeg
selvfølgelig ikke Sygehusgården, men Søndergade 15.
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Familiebilleder
Der blev ikke taget ret mange billeder af os i den tid, vi
boede i Søndergade.
Hver sommerferie besøgte faster Mitte os. Hun gik
altid i sin diakonissedragt. Hun var tyk og rar og havde
et kasseapparat, som hun gerne tog billeder med. Så
kunne hun glæde far og mor med det. Vi gik søndagstur
i Anlæget, og vi børn blev så på et tidspunkt stillet op ad
en hæk. Vi stod og missede mod solen, mens far og mor
fik alle fem til at stå pænt på samme tid. Og det skulle
gerne falde sammen med det tidspunkt, hvor faster Mit
te var klar med sit kasseapparat.
Vi skulle selvfølgelig også have et rigtigt familiebille
de, som fotografen skulle tage.

Hele familien hos
fotograf Laursen.

En dag var vi klar til at gå ned til fotograf Laursen.
Alle vi børn havde fået nyt tøj, d.v.s. at det hele var syet
om af noget brugt.
Der skulle tages to billeder, et med børnene alene og et
med os alle.
På børnebilledet ser vi meget alvorlige ud, for det har
taget sin tid at få os anbragt rigtigt. Tove holder Inger i
hånden af gammel vane, eller snarere fordi hun skal pas
se på, at Inger ikke pludselig går. Man kan se, at jeg er
en del højere end Gunnar. Det har fotografen opdaget,
så han sagde, at Gunnar skulle stå på en skammel, da
hele familien skulle foreviges. Det var jeg sur over, for
han var jo ikke så stor som mig.
Lige før fotografen skulle tage billedet, fik mor den
ide, at hun ikke ville med på det. Jeg bliver aldrig pæn
på billeder, sagde hun. Vi hjalp alle med til at overtale

hende. Som det kan ses, kom hun med. Fotografen brug
te megen tid på at rette os ind. Gunnar stod skævt, så
hans hoved blev rettet op, men ikke kroppen. »Lynlåsfa
milien« kaldte fotograf Laursen os.
Vi har også et par kanonfotografbilleder.
Og så var der en, som tog et billede af Inger i smøgen
om til tørrepladsen, men det kunne mor ikke lide, fordi
baggrunden var en lokumsdør.
Vi, Gunnar og jeg, skulle selvfølgelig fotograferes i
vores konfirmationstøj, men jeg måtte vente til Gunnar
blev konfirmeret et år senere. Man skulle jo heller ikke
rende til fotografen hele tiden.

Genbrug
Tove, Inger og Esther skulle ned til fotograf Laursen og
fotograferes, fordi de havde fået nyt tøj. Skibukser, vind-
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Lynlåsfamilien. Det tog sin tid at
få os på plads. Derfor fem alvor
lige børn.

jakke og pipaluk. Helt nyt var det nu ikke, for det hele
var syet om af noget brugt. Det havde fru Poulsen gjort.
Hun var en ældre kone, der gik ud og syede for folk. Det
var mest gammelt voksentøj, der blev syet om til børn.
Om morgenen kom hun rokkende på sine gamle ben.
Hun gik langsomt og slæbte sig tungt af sted med sin
store bagdel. Hun fik kosten hele dagen plus 2 kr. Det
var altid god gammeldags mad, såsom hvidkålssuppe og
grønkål. Mor hjalp fru Poulsen med syningen, hvis det
var muligt. Ellers sad fru Poulsen ved bordet fra morgen
til aften. Hun døjede med at sidde på vore runde stole og
satte somme tider to ved siden af hinanden.
Engang havde en af os tabt en blyant under bordet og
måtte ned og lede efter den under fru Poulsens stole. Puh, hvor hun lugtede. Det var en stram omgang der i
mørket under bordet.
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Når vi havde spist aftensmad, skulle hun følges hjem,
og det var tit mig, der blev sat til det, og det var en lang
tur, syntes jeg.
Op ad Søndergade, gennem Adelgade, over Torvet, så
Torvegade og Nørre Alle, og i et gammelt, gult hus på
hjørnet af Havnevej og Kielgastvej boede fru Poulsen.
Jeg var flov og genert ved at skulle følges med den gam
le kone, men jeg kunne godt forstå, at hun skulle have
følgeskab, når hun var træt og det var mørkt.
Martha og Per Knot, et par gamle originaler, boede i
det samme hus som fru Poulsen. De var beskidte og
lasede i tøjet.
Engang antastede Martha Knot mig, for at jeg skulle
følge hende hjem, men det gjorde jeg ikke.
Når vi skulle have et par kludesko, fik vi dem syet hos
kluj-skow-mutter. Hun fik noget gammelt tøj og en teg-

Sygehusgården set fra syd.
Vinduet øverst i gavlen var ind til lejligheden, hvor Hans Peter boede. Han var enebarn og havde ret gamle forceIdre. I huset ovenfor boede
en maler, der hed Dahl. Foto: C. Hadrup ca. 1930.

ning af foden. Sålerne syede hun af mange lag stof,
overdelen af det fineste og måske med mønster på kan
ten. Hvis vi havde noget fernis, fik kludeskoene en gang
nedenunder, for at de skulle holde længere.
Når sålerne på gummistøvlerne var slidte, kunne der
sættes træskobunde under. Det var varmere end nogle
tynde gummisåler, men klodset at gå med. Jeg glædede
mig til den dag, hvor jeg fik råd til et par skistøvler.

Vask
Lørdag aften.
På gulvet stod den store zinkbalje, som mor havde hældt
vand i og tempereret med kogende vand fra en gryde,
der stod på gasapparatet.

Først skulle de tre piger vaskes. Efter nogen tid med
grin og hvin kom de ind i stuen med vådt hår og i rent
undertøj.
Bagefter var det os to drenge. Køkkenet var fyldt med
damp, for den eneste udluftning var en drejeventil i en
af de små ruder i jernvinduet. Da vi havde pjasket gul
vet godt til og havde fået håret vasket og ørerne renset,
kom vi også i rent undertøj.
I skolen badede vi efter gymnastiktimerne, men under
krigen indskrænkede det sig til et julebad p.g.a. brænd
selmanglen.
Om sommeren badede vi meget. Mest i åen, men også
ved stranden.
Inden vi skulle i seng, fik vi et stykke kage. Måske
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også en kop kaffe eller en kop kogt vand med sukker og
fløde i.
Da det var en kold vinteraften, skulle vi have vores
fodposer med i seng. De hang til varme på kakkelovnen.
Af gamle tøjrester havde mor syet en pose til hver, som
vi kunne have benene i. Det mildnede overgangen fra
den varme stue til det kolde soveværelse. Det var en
meget hyggelig ting.
Mandag.
Det var vores vaskedag i dag. I gården var der to vaske
huse til de 15 familier. Far havde hentet spåner på jern
støberiet til at fyre med. Vores dynebetræk skulle også
vaskes, så vi måtte ligge med den krasse olmerdyne
uden betræk nogle dage.
Jeg havde tidligt fri fra skole, så jeg kunne hjælpe til i
vaskehuset, indtil jeg skulle møde i min budplads.

Da jeg kom, var vaskehuset så fuld af damp, at jeg
ikke kunne se nogen, men mor stod derinde.
Jeg hjalp til med at skylle tøjet i de store trækar. Der
skulle stampes godt med en stor træpind. Også i grube
kedlen med kogende sæbevand skulle der stampes og
røres.
Men det var mest fyringen, det var sjovt at passe.
Spånerne futtede hurtigt af, så der skulle tit skovles flere
ind med fejebakken. Det var sjovest at putte lidt for
meget ind under kedlen. Så lå ilden og lurede lidt, indtil
det gav et ordentligt pluf, lågen sprang op, og det futte
de på fuld kraft.
Det var hårdt arbejde, men spændende at stå i dampen,
at høre ilden buldre og at vælte de store kar med det
iskolde skyllevand. Men det kogende sæbevand i grube
kedlen skulle man være meget forsigtig med.
Vi havde en tørreplads, som blev brugt i godt vejr.

Op ad trappen, ind ad døren og
til højre. Her boede sygehus
gårdens ejer.
Navnene på børnene kendes
ikke. Foto: C. Hadrup ca. 1930.
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Ellers et tørreloft, men meget måtte tørres ved kakkel
ovnen.
Mor satte en stor ære i, at vi var rene og pæne i tøjet.
Der blev lappet meget. De møre dynebetræk kunne
nemt rives itu, hvis man fik en tå ind i et hul.
Om aftenen sad mor altid og lappede eller stoppede.

Fjols og skak
Det var snart spisetid. Udenfor var det mørkt og meget
koldt.
Vi var alle inde, for det var snart spisetid. Mor var i
køkkenet, hvor det dampede godt, fordi det højtsiddende
jernvindue med de matte ruder kun havde en drejeventil
til udluftning.
Maden kom på bordet. Kartofler, hvid sovs, rødbeder
og stegt flæsk.
- Hvad skal vi have bagefter?
- Spis nu det her først.
- Vi skal have sødsuppe, var der en, der sagde.
Da vi havde spist, hjalp pigerne mor med at vaske op.
Det bankede på døren, og ind kom Henning og Hans
Peter. Vi havde aftalt, at de skulle komme op og spille
fjols.
Mor kiggede ind fra køkkenet:
- Goddag. Værs’go og sæt jer ned.
Lidt efter var de færdige i køkkenet og kom ind i stuen.
Mor hængte viskestykkerne til tørre øverst på kakkelov
nen. Der hang i forvejen nogle vanter og strømper. Kak
kelovnen varmede godt. Vi fyrede mest med tørv, men
der var lige lagt en briket på.
Vi sad omkring bordet med voksdugen. Ovenover hang
lampen - en hvid kuppel med perlehæng langs kanten.
Engang havde perlerne haft alle mulige farver, men mor,
der var meget renlig, havde vasket dem og nu var der
kun en lille perle med farve - en flot rød.
Æselkortene var fundet frem.

- Skal vi ikke spille æsel? - sagde en af pigerne.
- Nej. Fjols er meget sjovere, sagde jeg. Ikke osse?
Gæsterne sagde stille joow.
Der blev fundet fem korkpropper, som blev placeret
midt på bordet.
Hver spiller fik fire kort. Inger sad ved siden af og kig
gede.
Far læste i avisen, og mor gik i gang med sisyfosarbej
det: at stoppe strømper.
Vi havde de fire kort i hånden og gjorde klar til at sen
de.
- Nøjagtig på samme tid. Når jeg siger: Nu.
Nogle omgange gik roligt, men alle sad spændte, klar
til at snuppe en prop.
Haps! Henning snuppede en prop. I løbet af et sekund
var de andre propper væk. En fik ingen, og fik noteret et
F.
Inger sad med store øjne og syntes det var sjovt - men
var også lidt forskrækket.
I næste omgang opdagede jeg, at der manglede en
prop, så jeg tog stille en. Hans Peter grinede og viste
sine kort. Tove og Esther fik hver en prop, men da Hen
ning og Gunnar greb efter den samme, rullede den på
gulvet. De kravlede rundt efter den, og Henning fandt
proppen under kakkelovnen.

Vi kunne selvfølgelig også spille æsel med æselkortene,
men det var et træls og langsomt spil.
Nogle ville gerne spille ludo og syntes vist, det var
sjovt. Men også det var for kedeligt.
Mølle og dam var gode spil, hvis der var nogle gode
spillere med.
Det var spændende at spille matador, hvis vi havde fle
re timer til det. Vi havde ikke et matadorspil, men spille
de det tit hos to andre.
Spillekort måtte vi ikke have i huset. Der var et eller
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Germern porten til sygehusgår
den ses stuevinduet i vores første
lejlighed.
Tegning: Niels Åge Klausen.

andet djævelsk ved dem. Man havde hørt om mænd,
som havde spillet alt, hvad de ejede, væk i kortspil.
Og så havde vi et spil skak. Far ville gerne spille skak
og spillede somme tider med morbror Peter, men også
med mig. Han var meget god til at bruge springerne og
var næsten slået, hvis han tabte dem tidligt.
I UA blev der lavet en skakklub, hvor vi spillede turne
ringer også med fremmede. I skakspillet oplevede jeg,
hvor intens en spænding, der kan være, når to sidder og
spiller, selvom det for udenforstående ser ud til, at der
ikke sker noget.
Intet spil er som skak.

Arbejdsløshed, småt med penge
og en hundredekroneseddel
Hvis en mand var arbejdsløs og var i fagforeningen, fik
han understøttelse, men det kunne en familie ikke leve
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af. Hvis der var en flok børn, og det var der oftest, så var
det helt umuligt.
Den arbejdsløses købmandsregning voksede støt og
roligt om vinteren og skulle gerne betales ned om som
meren.
Vi havde en kolonihave, som gav et billigt, nødvendigt
og sundt tilskud til vores kost. Haven blev passet godt,
og det var et år, far fik præmie for en velholdt have. Det
var han meget stolt af.
Det, vi skulle bruge af bær og grøntsager, avlede vi
stort set selv.
Når vi en sjælden gang fik wienerbrød, var det tit
»gammelbrød«, d.v.s. brød fra dagen i forvejen, som var
til halv pris.
I slagteriudsalget kunne man få »affald«, som var det
sidste af pølsen, der ikke kunne skæres i skiver.
Vi tog også på udflugt til kolonihaven. Der var et gam-

Sygehusgårdens gård.
Fra venstre ses nedgangen til
store kælder, derefter lille kælder
(tilflugtsrum under krigen),
verandaen (pæreuddeling) og til
højre for udbygningen ned
gangen til kælderen med tre
lejligheder.
Tegning: Niels Åge Klausen.

melt lysthus og en lille græsplæne. Så havde vi den sto
re blå madkasse med og saftevand og kaffe.
Engang hjalp jeg min far med at sømme tagpap på lyst
hustaget. Det var en god fornemmelse at snakke om
arbejdet og lave det sammen.
Men det var en sjælden oplevelse.
For at være med til at tjene penge fik vi budplads, når
vi var 10-12 år. Selvfølgelig undtagen Inger. Tove og
Esther startede med at køre rulletøj ud for rullekonen i
Vestergade. Det foregik på en firehjulet trækvogn. Det
var det nederste trin på bybudenes rangstige. Gunnar var
ved købmand Trærup og jeg hos trikotagehandler Edv.
Jensen.
Far kunne også tjene et par kroner ved at hente en sæk
spåner på jernstøberiet. Spånerne var gratis, og mange
ville gerne fyre med dem under grubekedlen, når der var
vaskedag.

Jeg har også hentet spåner, men var ikke glad for det.
En stor dreng havde ikke lyst til at trække gennem byen
med en gammel damecykel og en sæk spåner.
Far var en overgang »kludekræmmer«. Han cyklede
rundt ude på landet for at sælge undertøj, strømper,
trøjer og andre almindelige beklædningsgenstande. Vi
syntes, at det var sjovt at se udvalget, og vi grinede
meget af de største dameunderbukser. Brune med lådden
vrang nr. 00. Der kunne være en ordentlig gårdmands
kone i dem. Far købte tøjet i Viborg eller Herning.
Når han tog ud på landet, havde han tøjet i en stor bylt:
Han lagde varerne i en pæn firkantet stabel midt på et
stort stykke stof, og så bandt han hjørnerne sammen, og
kludekræmmeren var klar til afgang.
For at afhjælpe arbejdsløsheden havde Skive kommune
købt et stykke hede ude ved Flyndersø, og det skulle
plantes til med grantræer. Det var om efteråret, far fik
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Sygehusgårdens gård.
Til venstre ses øverst de tre vinduer i vores anden lejlighed. Til højre
ses indgangen til to vaskehuse og smøgen med fem lokummer.
Tegning: Niels Åge Klausen.

Jernvindue med mat glas og drejeventil.
Tegning: Niels Åge Klausen.

arbejde der. Han skulle køre derud på den gamle damecykel. 10 kilometer hver vej, og der var som de fleste
andre steder grusveje. Det betød daglige punkteringer,
for det var meget svært - for ikke at sige umuligt - at
skaffe nye dæk og slanger. Og næsten hver dag var der
blæst og regn. Han var meget træt, når han kom hjem,
og han fortalte om yngre folk, der kun blev der nogle
dage. Far var dengang omkring 50 år.
Det var mor, der skulle sørge for, at det gik rundt der
hjemme. Hendes holdning til problemerne kom til ud
tryk i noget, hun tit sagde, når det kneb, også når et af
børnene var i en vanskelig situation. Nemlig: »Vi skal
int gi’ op« og »Vi skal nok bli’ hjulpen«.
Til jul skulle der skaffes lidt ekstra, og derfor solgte far
nogle år juletræer. Selvfølgelig gav det lidt, men det var
slemt at stå ude hver aften i de meget kolde vintre. Og

så resulterede det også i, at vi selv fik et træ til sidst,
men det var tit vind og skæv, og det blev mor sur over.
En ting, vi alle glædede os til ved juletid, var en pakke
fra fars søster, Marie, som var diakonisse i Dianalund.
En »faster-mitte-pakke«. Den indeholdt tøj, lækkerier
og en pengeseddel.
Drømmen var at få fast arbejde, men det opnåede far
aldrig. Tænk, at få en fast løn hver fredag året rundt.
Men så fik far noget arbejde, der var let og tilmed godt
betalt. Tyskerne havde bestemt, at der skulle bygges en
stor flyveplads ved Karup. Lastbiler kørte arbejdere der
ud hver dag fra de omliggende byer, også fra Skive, selv
om der var en times kørsel hver vej. Man arbejdede
mange timer hver dag og bestilte så lidt som muligt. Det
var tit far først var hjemme, når vi var kommet i seng.
En af de dage, han kom sent hjem, var vi faldet i søvn.
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Så kom mor ind og vækkede os og sagde: Se, det er
vores. Den har far med hjem i dag. Og foran vores søv
nige, men undrende øjne holdt hun en hundredekro
neseddel.

Aftensmaden og den arbejdsløse
- Nu kan I godt rydde af bordet. Vi skal spise om lidt.
Piger, I kan sætte tingene på. Mor gav ordrer fra køk
kendøren. Min bror og jeg satte os over på divanen for
at lave de sidste regnestykker. Han havde meget besvær
med lektierne, men det var vist mere dovenskab end
mangel på evner. Jeg hjalp ham tit, for så havde vi ikke
alt det vrøvl.
Tallerkenerne blev sat på bordet. Hver person havde
sin sit eget bestik. Derfor blev skekassen (eller ski-kas
sen, som det hed på min fars dialekt) sat på bordet, så
man kunne selv tage det, man skulle bruge.
Far rejste sig fra klubstolen og lagde Folkebladet til
side. Jeg havde købt det i dag, da jeg gik hjem fra min
budplads. Jeg havde fået drikkepenge et sted, og dem
måtte jeg bruge, som jeg ville.
Et fad kartofler stod midt på bordet og dampede op i
lampen.
Og så var der rødbeder, brun sovs og frikadeller. Kun
en til hver. Bagefter skulle vi have sødsuppe. Gunnar,
som var bydreng ved en købmand, havde fået en appel
sin, som vi havde delt. Mor havde gemt skallen og put
tet den i sødsuppen for at give den ekstra smag.
Vi sad og smådrillede hinanden, mens vi ventede på
mor.
- Rolig børn, præsten banker på døren. Det var mors
gamle vittighed.
Alle foldede hænderne, og far bad bordbønnen: I Jesu
navn går vi til bords. At spise og drikke på dit ord. Dig
Gud til ære og os til gavn. Så får vi mad i Jesu navn.
Far bad »som kun børn og bønder beder«.

Vi var godt i gang med at spise, da det bankede på
døren.
- Kom ind.
Døren blev lukket forsigtig op. Ude på gangen stod en
mand. Han så forhutlet og forfrossen ud. Han tog sin hat
af og sagde: I kan vel ikke hjælpe en arbejdsløs. Han
holdt et blad frem. Eller købe Livets Kamp.
- Jeg er selv arbejdsløs, sagde far. Men du kan få noget
mad.
- Ja tak, sagde manden.
Han fik en stol for enden af bordet, og mor satte kartof
felfadet hen foran ham. Han fyldte tallerkenen og
begyndte at spise. Vi kikkede på ham ud af øjenkrogene,
mens vi spiste videre i tavshed. Man skulle ikke tro, at
han havde fået noget at spise hele dagen. Det havde han
måske heller ikke.
Manden sad bøjet over tallerkenen og spiste på en hek
tisk måde.
Pludselig opdagede far og mor, af manden kun havde
fået kartofler.
- Værs’go og tag en frikadelle og sovs og rødbeder,
sagde far.
- Ja tak, sagde manden og så tøvende op.
Han blev ved med at spise, til den sidste kartoffel var
væk. Også sødsuppen blev spist op.
Jeg sad og fik ondt af manden, der måtte gå alene rundt
i mørket og sulte og fryse. Men min medlidenhed var
blandet med foragt, fordi han ville nedværdige sig til at
tigge.

Noget om livet på Søndergade
Kunstmaleren
På hjørnet af Søndergade og Tværgade havde en kunst
maler stillet sit staffeli op. Vi gik op til ham og stod en
tid og så på, hvordan han fik de små skæve huse sat på
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Et kig nedad Søndergade ca. 1940. Huset med de to skorstene er Søndergade 10. Her boede to ældre, søde og rare mennesker - Lillemor og
Lillefar. Det hed de, fordi de kaldte hinanden det. Lillefar kørte sommetider rundt og solgte fisk. Lillemor havde en rulle. Søndergade 12. Et
bageriudsalg, kaldet Lillebageren. Søndergade 14. Et smalt hus. Dør og et vindue bredt. Søndergade 16. Vognmand Ernst Malmberg og hans
familie. Læs om dem i i begyndelsen af »På Lillebagerens trappesten«. Det høje hus var det nyeste i gaden. Det havde træk og slip! I nederste
etage boede morbror Peter med familien. Politibetjenten Store Laurids boede også i huset. Det sidste hus - på den anden side af gaden - var
kommunens.

lærredet. Han lod sig ikke forstyrre. Kom med små ven
lige bemærkninger til os, men var i sin egen verden,
koncentreret om arbejdet.
Kunstmaleren, Mølgaard Andersen, fik jeg senere til
lærer på Teknisk skole. Og billedet, han malede af
Tværgade, så jeg mange år efter hænge i stuen hos en
klassekammerat fra seminariet.

Lirekassemanden
En lirekassemand kom langsom kørende med sin spille
maskine. Han stoppede ud for porten til Sygehusgården
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og begyndte at dreje på håndsvinget. Vi gik hen og kik
kede på ham.
Foran lirekassen, der var flot dekoreret, stod nogle
småunger og gloede. På kassen lå hans fedtede kasket,
og ved siden af stod et ramponeret blikskilt, hvidt med
sorte bogstaver:
Invalid Familieforsørger.
5 Børn.
Der blev kaldt på en af de små piger. Hun kom hurtigt
tilbage og lagde et par mønter i lirekassemandens ka-

1 sygehusgårdens gård ca. 1940.
Til venstre står Preben. Vi var beg
ge ansat på tobaksfabrikken. Han
var bydreng, jeg var arbejdsdreng.
Til højre Hans Peter, som jeg lavede
mange spændende ting sammen
med.
Vinduet til højre er ind til det ene
vaskehus. Foran står en skralde
spand og en tønde til svineæde.

sket. Han nikkede og smilede, mens han drejede løs
med venstre arm. Den højre hang slap ned og kunne
ikke bruges til noget. Men ud af kassen strømmede
»Pigen med det lyse hår«.

Svinemanden
Ned ad gaden kommer svinemanden med sin trækvogn,
som er en stor kasse med to cykelhjul under. Han kald
tes svinemanden, fordi han henter svineæde her i kvarte
ret. Ved siden af vores skraldespand, som næsten kun
bruges til aske, har han stillet en bliktønde, som vi kom
mer køkkenaffaldet i. Med det kan han holde nogle svin.
Han bor i et af de sidste huse i Liselund.
Da han ville trække videre, opdagede han, at hans
hund var væk. Han kaldte på den, men der kom ingen
hund. Da han kom ud på gaden igen, så han, at hans
hanhund havde indledt et forhold til en hunhund med

det formål at videreføre den blandede race. Svineman
den gik hen og skældte ud på hundene og sparkede til
dem. De ville løbe til hver sin side, men kunne ikke, for
di de hang sammen. Børnene stod omkring hundene og
syntes, det var en spændende forestilling. Så kom der en
mand ud på gaden med en spand vand, som han smed
over hundene. De hylede og løb i hver sin retning.
Svinemanden trak sin vogn ned ad Søndergade, og
hans hund gik bag efter. Saften fra svineæden løb ud af
den utætte vogn og en stribe viste, at han havde været
her.

Mælkemanden
Vi kunne høre, at nu kom mælkemanden snart. Når han
standsede, ringede han, så folk kunne komme og hente
mælk. Han stoppede ud for porten, og en dreng fik lov
til at gå ind i gården og ringe med klokken. Jeg havde
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lovet at hente mælk, så jeg gik op efter den blå mælke
spand og en kande. To potter futmælk og en kærne.
Mælkemanden, som hed Ebbe, havde en stor jysk hest.
Den stod og lavede en dynge hestepærer, og den pisse
de, så det sprøjtede ud over brostenene. Hestepisset hav
de en stram og stærk lugt. Mælkemanden gik senere
over til bil, fordi han skulle hente mælken i Rønbjerg.
Men så kom krigen, og hans bil fik gasgenerator, og det
forsinkede ham tit, fordi det var svært at få den til at
brænde om morgenen.
Brødmanden
Brødmanden, som hed Jakobsen, kørte også med heste
vogn og ringede også med en klokke, men den lød lidt
anderledes end mælkemandens. Vi kunne købe rugbrød
- lyst eller mørkt - og sigtebrød og franskbrød.

Fiskemanden
Der kom også en fiskemand, som havde en trækvogn
med et par fiskekasser på. Det var lidt forskelligt, hvad
han havde - afhængig af årstiden. Hvis man skulle have
nogle billige fisk, kunne det betale sig at cykle ned til
havnen og købe dem ved båden.
Gårdsangere
Der kom to spillemænd gående, de standsede ud for por
ten, snakkede lidt sammen og gik så ind og stillede sig
midt i gården. Den ene havde en harmonika, den anden
et savblad. Harmonikaen begyndte forsigtigt, savbladet,
som manden spillede på med en violinbue, faldt ind. Det
var spændende at se på det buede savblad, der blev
strøget med en violinbue. Så sang ham med harmonika
en: »Jeg er zigøjner, og hedt er mit blod. Nede i Spanien
min vugge stod«. Drøm. Længsel. Romantik.
Nogle børn kom med penge, fra nogle åbne vinduer
blev der smidt mønter ud på stenbroen, indpakket i
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papir. Nogle børn samlede mønterne op og lagde dem i
harmonikaspillerens hat, der lå på brostenene foran hans
fødder. Han smilede og nikkede rundt, mens han sang
videre. De gav et par numre mere, inden de gik videre.
Halleluja
På den tomme grund ved betonbeskyttelsesrummene var
der blevet rejst et stort telt med bænke og talerstol i.
Over indgangen var der et skilt, hvor der stod noget med
teltmission.
De to mænd, som rejste med teltet, havde skrevet på et
skilt, at der var møde om aftenen, og alle var velkom
men. Så vi troppede op og satte os på en af de bageste
bænke. De fleste andre bænke var tomme, men på den
forreste bænk sad to gamle mennesker, som vi - og alle i
byen kendte, nemlig Martha og Per Knot. De var kendt
som et par originaler, der kom til næsten alle møder og
begravelser, hvis man fik kaffe bagefter. Hverken
Martha eller Per eller deres tøj var blevet vasket i umin
delige tider.
Man sang i de omdelte sangbøger. Den ene af mændene holdt en prædiken. Han blev mere og mere salvelses
fuld, jo længere tid han talte. Så skulle vi synge igen, og
derefter spurgte han, om nogen ville sige noget eller
aflægge vidnesbyrd.
Så rejste Martha Knot sig og begyndte at sige noget,
som vi ikke forstod. De to mænd fulgte åbenbart med i
det, for med jævne mellemrum kikkede de op i teltets
tag, foldede hænderne og udbrød: Halleluja, halleluja.
De sagde det på en anden måde, end vi gjorde, når vi
sang »Et barn er født i Betlehem«. De to første stavelser
sagde de langsomt og de to sidste hurtigt. Vi kikkede på
hinanden og grinede.
Mange dage derefter gik vi og sagde halleluja på den
nye måde, når vi mødte hinanden.

Inden i sygehusgården ca. 1940.
Børnene er ukendte. De sidder
på trappestenen ved opgangen
til den lejlighed, hvor vi boede i
de sidste år.
Døren til højre er ind til et rum,
hvor vi kunne stille vores cykler.
Bag døren til venstre var et sted,
hvor der stod en opklodset bil.
Den var lejet af Jens Martin, der
lavede noget med Singer syma
skiner.

På lillebagerens trappesten
Vi var en lille flok drenge, der var samlet ovre ved Lille
bageren - et brødudsalg lige over for vores gård. Det var
en fredag aften, og sommersolen varmede endnu. Nogen
stod og snakkede om kagerne i vinduet, andre sad på
den solvarme trappesten.
- Der kommer Skøre Jep og Hitler, sagde Anders.
Skøre Jep havde et værksted i Nygade. Noget med blik
og rør, men det blev vist kun brugt til at sidde og drikke
i. Vi sagde selvfølgelig ikke Skøre Jep, når han hørte
det.
Han kom nærmere med sin usikre gang og røde øjne.
Foxterrien Hitler fulgte ham troligt. Ud for os standsede
de.
Nå, Jepsen, sagde Anders, hvordan har Hitler det?

Han hedder ikke Hitler mere. Husk det. Nu hedder han
Bob.
Skøre Jep krydsede videre op ad gaden. Han skulle nok
om til Røde Søren, som han tit drak sammen med i
værkstedet.
Nu kunne vi høre Maren Skomager. Oppe på gaden
kom hun sammen med sin store åndssvage bror, Arne.
Deres gamle far gik mellem dem, og de holdt ham under
armene. Han kunne ikke løfte fødderne, når han gik,
men slæbte skonæserne hen over brostenene. Den lyd
gik langt i forvejen.
Seks dage om ugen gik turen til og fra forretningen i
Thinggade, hvor den gamle kunne sidde og reparere
sko. Det var da godt, han var skomager, for hans gang
sled hårdt på skoene.
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Et kig ned ad Tværgade ca. 1940. Det var her, kunstmaleren stod.

Et par drenge sad og mumlede: - Dut-dut Maren. Æ
træben bløder. Æ glasøj græder.
De turde ikke sige det højt. Maren var også en flink
kone og havde hverken træben eller glasøje.
- Se, Røde Jens med sit bildæk.
Jens trillede usikkert hjulet over gaden, lagde det på
brostenene lidt fra os og satte sig på det. Ingen andre
havde et bildæk.
Jens blev tit drillet. Han blev hurtig hidsig.
Mads gik hen og rørte ved Jens’ hår.
- Av, av. Jeg brændte mine fingre.
- Sluk ildebranden. Flere bankede Jens oven i hovedet.
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- Hent en spand vand.
- Ring efter brandvæsenet.
Jens rejste sig og løb efter dem, der drillede ham. Nu
var han lige så rød i hovedet som håret.
- Gunnar kommer.
Alle flygtede, undtagen mig. Jeg blev siddende på trap
pestenen, fordi jeg ikke havde været med til at drille
Jens.
Oppe på gaden kom Gunnar, Jens’ far, dinglende sam
men med Syge Jakob. Gunnar var næsten altid fuld fre
dag aften. Så blev han gal og råbte højt.
Jens sad på bildækket og brølede: De driller mig.

- Jeg skal lære jer, råbte Gunnar og gav mig en mægtig
lussing. Jeg skreg og løb op.
Da min far og mor hørte, hvordan det hang sammen,
sagde min mor til min far: Gå ned og sig til Gunnar, at
vores dreng ikke drillede Jens.
- Nej, Gunnar bliver bare mere hidsig, sagde min far.
De diskuterede videre, men min far gik ikke ned til
Gunnar.
Jeg sad der med min røde sviende kind og kunne ikke
forstå, at jeg ikke kunne få lov til at sidde i fred på min
trappesten, at det skulle gå ud over mig, når jeg ingen
ting havde gjort.

bordet. Med et pænt rundt trælåg. Så kunne mor eller far
tømme den om morgenen. Og så var der pispotten under
sengen.
De sidste år i Sygehusgården boede vi i en anden lej
lighed. Til den hørte lokum nr. 1, og det var en forbed
ring. De var også mere renlige, dem vi der var sammen
med.
En af mine kammerater, Jørgen, var flyttet i et nyt hus
med træk og slip. Han viste det stolt frem og sagde: Når
du så er færdig, trækker du bare i snoren. Og hvis du
bliver siddende, får du også din røv skyllet.

Tørrepladsen

Lokummerne
Man kom ind i Sygehusgården gennem en port, og når
man stod i gården, var der udsigt til tretten af de femten
lejligheder. Hvis man gik skråt over gårdspladsen med
de toppede brosten, kom man til en smøge, der førte om
til tørrepladsen.
Ved indgangen til smøgen var der en lille niche. Det
var et pissoir, eller pishus, som vi kaldte det. Derefter
var der fem lokummer, der var fordelt mellem lejerne.
Værten havde sit eget nede i sin store have. Senere fik
han indlagt træk og slip - til sig selv.
Til den første lejlighed, vi boede i, hørte lokum nr. 5,
som var det ringeste, fordi det lå ud for det sted, hvor
smøgen slog et knæk. Det bevirkede nemlig, at der om
vinteren tit føg sne ind af tremmerne i døren. Jeg har
somme tider haft en fejebakke med til at skovle spanden
fri, og jeg havde også »toiletpapir« med, og det var ger
ne en gammel avis. Hvis det så var en vinteraften, skulle
jeg også have cykellygten med.
I de hårde vintre kunne det godt gå over tiden med
afhentningen, så der kom top på.
For at undgå at komme ud på en barsk lokumstur en
kold vinternat, havde vi en spand stående under køkken

På tørrepladsen var der to træstativer med snore imellem
til at hænge tøj på. Tørrepladsen var også en udmærket
legeplads.
Anders var god til at finde på, hvad vi skulle lege.
Engang lavede vi veje over hele pladsen og op på den
faldefærdige mur, der var i den ene side. Vi satte byskil
te op. Byer, som ellers lå langt fra hinanden, blev nabo
er, for det var byer, hvor Anders havde været. Så kørte
vi rundt med legetøjsbiler, som vi selv havde lavet.
Anders havde et år fået et trykkeri - »Den lille typo
graf« - i julegave. Nogle måneder derefter udgav han en
lille avis. Et abonnement kostede 2 øre pr. måned.
Tørrepladsen var faststampet jord, så det var et godt
sted at spille med kugler.
Der var forskellige kuglespil: Vi kunne tage tre tøj
stænger og lave en firkantet bane op mod husmuren. Så
skulle man slå en trækugle mod muren, så den trillede
hen og ramte en af de andre trækugler. En slags billard.
Man betalte med marmorkugler - altså farvede lerkugler.
Man kunne trække en streg på jorden og spille efter den.
Eller spille efter et hul.
En dag fik Anders den ide, at vi skulle bygge et hus.
Men hvor fik vi byggematerialer fra?
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Hjørnet af Søndergade og Tværgade med Købmand Trærup ca. 1940.
Fotografen har stået, hvor Reberbanen begynder. Det høje hus er posthuset, der blev hygget i 1937. Foto: Fotograf J.A.C. Laursen.

Pludselig sagde Anders: Vi hugger Den Langes plan
keværk.
Naboerne til nordsiden var to små huse. I det ene boe
de der en gammel mand, der hed Morten. I det andet en
gammel kone, vi kaldte Den Lange. Husene blev senere
revet ned, og der blev bygget tre betonbeskyttelsesrum
der.
Morten var altid grå og beskidt. Han kom på De gam
les Hjem, da huset blev revet ned, og her blev han
vasket og kom i rent tøj. Han kom til at se underlig ud,
og han døde kort tid efter.
Vi pillede det gamle plankeværk ned og fik lavet et fint
hus - syntes vi selv. Vi var i gang med at planlægge,
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hvad huset skulle bruges til, da der kom en voksen og
spurgte: Hvor har I fået det træ fra?
Så var det slut med vores fine hus. Hvordan historien
endte, kan jeg ikke huske.
Anders var mælkedreng og havde fået råd til at anskaf
fe en luftbøsse. Han var også flink nok til at lade os
prøve den. Men en dag mistede han den, og det gik
sådan til: En dreng, Bent, kom gående i smøgen, og har
nok sagt noget, der irriterede Anders, som råbte: Se og
kom væk, ellers får du en kugle i din røv. Bent løb, men
nåede at få en kugle i røven. Da Anders’ far fik det at
vide, blev luftbøssen konfiskeret og Anders fik klø.
Ved tørrepladsen stod et stort pæretræ, og vi måtte tage

de pærer, der faldt ned på tørrepladsen. Omme i ejerens,
Laursens, have var der mange frugttræer, og man var
heldig, hvis man kom med Frederik derom.
Når der var samlet en kasse nedfaldsfrugt, holdt Frede
rik pæreuddeling. Der blev råbt »pæreuddeling« i går
den, og når ungerne var strømmet til, så stod Frederik
oppe på verandaen og hældte æbler og pærer ud over
mængden, som så kunne slås om dem.

Huse rives ned
Tre gamle huse var revet ned: Mortens hus, Den Langes
hus og det på hjørnet af Tværgade overfor købmand
Trærup. På en del af den tomme grund havde kommu
nen støbt tre runde betonbeskyttelsesrum. De kom hel
digvis aldrig i brug.
De første par huse på højre side af Reberbanen var
under nedrivning.
Søndag formiddag ville vi gå derop for at se, om der
var noget spændende i ruinerne. Vi begyndte i et hus,
hvor kun den øverste etage var fjernet. Vi ragede nogle
flere sten ned, og jeg ville kravle ind af det, der havde
været et vindue. Jeg havde fået det ene ben over muren,
da jeg så, der stod en seng i værelset. En mand, der lå i
sengen, var blevet vækket af larmen fra vores nedriv
ning. Han rejste sig og blev rasende gal, og vi forsvandt
meget hurtigt.
På det samme stykke jord havde man fundet skeletre
ster og kranier. Nogen mente, det var en begravelses
plads fra den sorte døds tid. Der var drenge, der havde
sat kranierne op på stolper og havde kastet til måls efter
dem med sten. Jeg tænkte på, at det var forkert, for de
døde skulle have fred.

Slædefart og tandpine
Vinteren var sjovest, når der var sne og frost. Der var
nogle meget hårde vintre i fyrrerne, og kulden skabte en

masse problemer, men også fornøjelser med slæde, ski
og skøjter.
Jeg har aldrig haft et par skøjter, men da det blev
almindeligt at stå på ski, købte jeg et par. De billigste
ski, man kunne få, var havneski. Det hed de, fordi de
blev lavet af en bådebygger ved havnen. De var af
dansk grantræ og med en buet rem på midten, man kun
ne sætte foden ind i. Senere købte jeg nogle af asketræ
med rigtige bindinger på.
Vi havde to slæder. En lille, let almindelig og en der
var lidt større, som min far havde fået lavet. Den blev
kaldt strygebrættet, fordi den i form og størrelse lignede
et strygebræt. De var begge lette at trække, men ikke
regnet for noget.
Den fornemmeste slæde var en kasseslæde, en stor
tung træslæde med plads til 5-6 personer. Den var suve
ræn på en rigtig kælkebakke.
Det bedste sted, vi havde at kælke, var kirkestien. På
den ene side var kirkegårdsmuren, og ved den anden
side et rebslageri. En hurtig kælkebakke, der var særlig
god til kasseslæder, og den var ikke ufarlig, hvis der var
is på.
Når vi startede for oven, skulle slæden være læsset
godt til, så den lå godt på banen og kunne køre hurtigst
muligt. Den mindste kom til at sidde i »smørhullet« den forreste plads. Og den farligste. Styrmanden sad
bagest med den lange styrestang, som var en tøjstage, vi
havde »lånt« på tørrepladsen. Man skulle jo ikke bruge
den der om vinteren.
Når vi var startet, gjaldt det om at være en stor klump
og et med slæden, for vi kunne først standse, nar farten
løb af - eller ved et uheld.
Ved den nederste ende af kirkestien kørte vi tværs over
Søndergade, og her var farten størst. Der var heldigvis
meget lidt færdsel, men for at fortælle at vi kom, råbte
alle på slæden: Ma - ski - skov! Og så kom vi buldrende
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ud i den blege gadebelysning, for det var mest om afte
nen, vi kørte.
Det bedste ved en kasseslæde var, at der kunne være
mange på den, og at den havde den særlige rumlende,
buldrende lyd, når den kom med rasende fart nedad den
isede bane.
Når vi gik op, talte vi mest om kørselen. Styrmanden
var den, som havde det vigtigste job og var særlig sag
kyndig. Måske havde en flink styrmand givet en af de
små lov til at slæbe styrestangen op.
Hen på aftenen begyndte nogen at gå hjem. Måske for
di de frøs fingrene eller tæerne. Det var ikke let at holde
varmen i gummistøvler, selv om der var en god avissål i.
Hvis gummistøvlernes såler var slidte, kunne det være
svært at skaffe et par nye støvler i disse tider. Men de
kunne bruges en tid endnu, når der kom træskobunde
under. Det var lidt klodset, men bedre end en tynd gum
mibund. Jeg håbede, at jeg snart kunne få råd til et par
fedtlæderstøvler, som var de varmeste - og pæneste.
At komme hjem i den varme og hyggelige stue var dej
ligt, men jeg havde glemt, at så kom der andre be
sværligheder. Jeg hængte overtøjet ud på gangen og
vanterne og sokkerne op på kakkelovnen, men da jeg
også ville varme fingrene der, begyndte det at snurre i
dem.
- Du skulle hellere putte dem i koldt vand, sagde mor.
Efter en kold, men sjov aften var det noget man skulle
igennem, vidste jeg. Og det gik da også over efterhån
den.
Så kom det værste. Jeg havde næsten glemt det. Den
gamle, rådne kindtand, som blev tosset, når jeg kom fra
kulden ind i varmen.
En syl blev stukket ned i den. Av - Av. Jeg tog mig til
kinden og vred mig på divanen.
- Vi må prøve med kamferdråber, sagde mor. Fru Niel
sen siger, det er godt mod tandpine.
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Mor hældte nogle kamferdråber på en lille stump vat,
der sad på en tændstik, og så kom det på den rådne
kindtand. Det hjalp ikke meget, og den hæslige lugt fra
kamferdråberne gjorde mig mere utilpas.
Jeg havde tit vrøvl med tænderne. Fortænderne var der
også huller i.
Nogle af damerne i den forretning, hvor jeg var by
dreng, sagde, at jeg skulle gå til tandlæge og få det ord
net. Jeg vidste, at mine forældre ikke havde råd til den
slags, men hvis jeg kunne bruge noget af min løn til det,
så kunne jeg nok komme til tandlæge. Det kunne da
ikke være værre end det her.
Hele aftenen havde jeg tandpine, og jeg lå og pintes
med min varme, våde og ophovnede kind, da jeg kom i
seng, men faldt til sidst i søvn, og næste morgen var
tandpinen væk. For denne gang.

Åen
Hvem vil med ned til åen?
Det vil jeg, var der flere, der sagde.
Jeg løber lige op og siger det, sagde jeg.
Vi var klar med det samme. Det var en varm sommer
dag, så vi behøvede ikke at tage håndklæder med. Der
var nok heller ikke andre dernede - altså piger - så bade
bukser var heller ikke nødvendige. Den eneste, der bar
noget, var Hans Peter. Han havde en sodavandsflaske
med mælk i.
Brostenene på Søndergade var dejligt varme at gå på.
Længere nede blev det grusvej. Men man måtte ikke
vise, at det var ubehageligt at gå på.
Man var vel hærdet.
Vejen fortsatte forbi den lange grå mur omkring kirke
gården, men ingen tænkte på de uhyggelige historier om
genfærd, for solen skinnede, og vi skulle ned til åen og
bade.
Den sidste smalle stump grusvej endte ved engen, og

Skive Å ved Frederiksdal Alle. Her badede dem fra Holstebrovej og omliggende gader. Foto: Otto Friis.

det var dejligt at træde i engens kølige græs efter turen
på grusvejen. Og på stien ud til åen kunne man gå i sol
varmt mudder, så det pressedes op mellem tæerne.
Da vi kom ud til vores sædvanlige badeplads, klædte
vi os af.
Længere nede ad åen badede Brårup-ungeme, og dem
var vi lidt bange for.
Der var også et dybt sted der i svinget: Æ hvirvel.
Et stykke længere oppe ad åen, havde Krillo et stykke
jord med et træskur mellem nogle træer og buske. Her
kom drengene fra Holstebrovej og gaderne der omkring.
Oppe ved Krillo skulle man bade nøgen, sagde de.
- Hvem kommer først i, var der en, der råbte.

De fleste sprang på hovedet i på det dybe sted. En for
sigtig fyr gik i oppe ved det lave, hvor man kunne bun
de.
Da vi havde sprunget i nogle gange, kom Hans Peter
med sin flaske med mælk i.
- Skal vi dykke? spurgte han og smed den ud på det
dybe.
Jeg sprang i lidt højere oppe og svømmede med strøm
men under vandet.
Solens lys gennem det levende vand lavede mærkelige
tegninger på åbundens brune sand. Svend, som havde en
forklaring til alting, sagde, at det var kaffegrums, som
folk skyllede ud gennem kloakkerne. Her var en verden
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uden lyde. Der var flasken. En hånd kom og snuppede
den foran mig.
Jeg ville stå på bunden, men havde glemt, at det var på
det dybe sted. Mine fødder fortsatte nedad uden at finde
fodfæste. Jeg blev forskrækket og slugte noget vand.
Ingen panik - ingen panik, sagde jeg til mig selv og var
bange. Jeg nåede også at bede en bøn og var så oppe
ved overfladen. En dreng, der sad i græsset, så forskræk
ket på mig, da jeg dukkede op, men jeg lod som ingen
ting og svømmede ind til bredden.
Jeg kravlede op og satte mig i græsset og så på de
andre og faldt til ro.
Tre drenge var kravlet i land på den anden side og stod
i sivene, der var lige så høje som dem selv.
- Mudderbad, råbte de.
Vi sprang ud i åen og løb over til den anden side, mens
vi pjaskede så meget som muligt. De høje siv var tykke
og skarpe, og man kunne skære fødderne på dem.
Ovre i en fenne stod en flok kalve og gloede på os. Fire
drenge kravlede over pigtrådshegnet til dem. Anders
greb fat i halen på en af kalvene. Den blev forskrækket
og forsøgte at springe væk, men han holdt fast, indtil han
faldt lige oven i en kokasse. Han rejste sig med kolort på
røven, men var ikke kommet til skade. Så grinede vi.
De første var allerede i mudderet, og snart var vi der
alle sammen. Det var en rest af en gammel kanal, der
var næsten groet til. Mudderet var varmt foroven, men
isnende koldt i bunden. Vi var hurtigt oppe igen, sorte
som negerdrenge, løb rundt og pjattede og så ud i åen.
Vi pjaskede godt og svømmede under vandet over til
den anden side.
Da vi var kommet over på vores egen side, begyndte vi
at løbe frem og tilbage for at blive tørre. Jeg kunne lugte
åen, vandet græsset og mudderet.
Det stærke sollys blev reflekteret af vandet i åen, så jeg
måtte knibe øjnene helt sammen.
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- Der ligger nogen tøser der henne i det høje græs.
- De kan jo bare komme, sagde Anders.
Vi var næsten tørre og rystede lidt af kulde, da vi trak i
bukser og skjorter. Om sommeren var der ingen, der
brugte underbukser.
Da vi gik hjemad, kom vi forbi et hegn, hvor der hang
en sæk til tørre.
- Den snupper vi, sagde Svend.
Da vi kom til Søndergade, sagde Mads: Vi putter Ingemand i sækken og siger, han er druknet.
Ingemand var med på ideen og kravlede ned i sækken,
og vi bar ham.
Nogle mindre børn så, vi kom med sækken og spurgte:
Hvad har I der?
- Det er Ingemand. Han er druknet i åen.
Så løb de hjem i gården og fortalte, at Ingemand var
druknet, og at vi kom med ham. Vi grinede og syntes, at
det var sjovt, de troede på det, og sagde til Ingemand, at
han skulle ligge helt stille.
Ingemands far blev kaldt Pindmanden, fordi han kløve
de træ til optændingspinde og solgte dem i bundter til 50
øre. Moderen blev så kaldt Pindmutter, når hun altså
ikke hørte det. Ellers hed hun fru Hansen. Hun var en
skrap kælling, der hurtigt blev gal.
Da vi kom ind gennem porten, kom Pindmutter faren
de.
Hun var helt ude af den. Vi havde aldrig set hende
sådan. Hun råbte og græd: - Ingemand. Ingemand.
Vi kom grinende og hældte så Ingemand ud af sækken.
Han rejste sig og grinede også.
Pludselig gik det op for os, at dem hjemme i gården
troede, at Ingemand var druknet. Vores grin stoppede
med et, og vi løb hjem.
Hvordan kunne I finde på det? sagde min mor.
Det var jo bare for sjov.
- Jamen, hvordan kunne I finde på det?

Stillings Eng

Gyngehøvdingen

Vi var på vej ned til Stillings Eng - Skives losseplads.
Der var altid noget at finde. Da vi krydsede Fredensga
de, gik vi forbi børnehjemmet - Peter Sabroes Børne
hjem stod der på huset. Jeg gik i klasse med fire derfra:
Ingrid, Marie, Preben og Jacob.
Det var ikke så længe siden, vi havde set en drabelig
slåskamp mellem to drenge fra børnehjemmet. Tune, en
stor kleppert, mod Jacob, der var meget mindre, men
aldrig var bange for noget som helst. Da vi kom, var
Jacob løbet ind i et stort træskur, som her sidst på som
meren var blevet fyldt op med tørv. Der var lige plads
under taget til, at Jacob kunne kravle der, men for den
store Tune kneb det. Jacob kravlede rundt som en lækat
og hidsede Tune op, og det brune støv satte sig i deres
svedige ansigter. Ude på gaden stod vi og holdt med
Jacob. Kampen sluttede, da plejemor, lederen af børne
hjemmet, kom ud.

Sigøjnere

På pladsen ved åen, hvor sigøjnernes beboelsesvogne
skulle stå, kom hvert år Christiansens Tivoli. Der var
manden, konen, som lignede en sigøjner og deres voks
ne søn, Harry. De var fra Skive, og om vinteren stod
deres beboelsesvogn på en tom grund på Vinde vej.
Deres tivoli bestod af et telt med tombola, et skydetelt,
en karrusel og luftgynger. Det sidste var årsag til, at
Christiansen blev kaldt Gyngehøvdingen.
Og så var der et telt, hvor Harry optrådte som hypnoti
sør. En af tilskuerne, gerne en dreng, blev af Harry hyp
notiseret til at være et lille barn, der ikke kunne finde sin
mor. Eller han fik en mønt i hånden, men kunne så ikke
lukke hånden op igen, før Harry sagde: »Den er gloen
de!« Så smed drengen mønten i en fart. En dreng har
senere fortalt mig, at han fik en krone, hver gang han
lod sig »hypnotisere«.
Karrusellen blev trukket rundt af drenge, der gik i en
rundgang for oven. Når vi havde trukket en tid, fik vi en
gratis karruseltur som belønning.

Da vi gik videre, så vi, at der var sigøjnere nede ved
åen. Der holdt to beboelsesvogne, der gik nogle heste og
græssede, og nogle unger løb og legede. Om de var rig
tige sigøjnere, alle de, der kørte med beboelsesvogne,
var vi ikke helt klar over. De plejede at blive nogle
dage, og så forsvandt de igen.
Vi var lidt bange for dem, for de så lidt anderledes ud
og levede på en anden måde end os. De gik rundt og
solgte børster, piskeris og andre ting af ståltråd, som vi
havde set, de selv lavede.
En gang havde vi snakket med en sigøjnerdreng. Han
kom og spurgte, om han måtte prøve en tur på cyklen,
som en af os havde med.
Vi turde ikke sige nej, selvom vi var bange for, at han
ikke kom tilbage med den. Men det gjorde han og sagde
endda tak for lån.

Lossepladsen var en stor ø af affald på et engstykke ud
til Karup Å. Skraldevogne og private kørte affald hertil.
Vi gik over broen og hen til en vogn, som var ved at
læsse af, for at se om der var noget, der havde værdi. De
første klunsere stod der allerede med deres sække og
deres syvtal. De havde deres skure på lossepladsen og
tjente deres penge ved at sælge gammelt jern, kobber
m.m. De gik altid og rodede med deres syvtal, som var
det inderste fra en cykelpumpe bøjet som et syvtal.
Man kunne også finde koks, som der var lidt brandvær
di i endnu, hvis de blev hældt over med vand. Hvis vi
fandt noget gammelt jern, solgte vi det til jemhandleren,
men det gav aldrig ret meget. Vi mente, han snød os.
Det brændte tit på lossepladsen, og hvis der var gået

Lossepladsen
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ild i grene og andet brandbart, der lå under aske og jord,
var det næsten umuligt at slukke. Brandvæsenet kom og
prøvede, når der blev for meget ild og røg.

Ildebrand
Vi sad og snakkede på vores trappesten omme i gården,
da Mads kom drønende ind gennem porten på sin cykel.
- Det brænder i savværket på Borgergade, råbte han.
- Det skal vi ned og se, sagde vi.
Jeg løb op og meddelte mor, hvor vi skulle hen.
- Du kommer hjem til spisetid, sagde hun.
Vi løb gennem byen, og da vi kom til Torvet, kunne vi
se en stor sort røgsky. Der var flere, som var på vej til
ildebranden, og da vi kom til Borgergade, stod der alle
rede mange og kikkede.
Savværket fyldte hele venstre side af Borgergade, der
var en meget kort blind gade. Højre side var beboelses
huse.
Ilden havde bredt sig til hele savværket, som var en
stor toetagers bygning med lager i underetagen og værk
steder på førstesalen. Der var ild i hele huset, store flam
mer slog op, røgen steg til vejrs og gnisterne regnede
ned over de nærmeste huse. Beboerne stod udenfor og
så bange ud.
Begge brandbiler var der. Både den gamle og den nye.
Slangerne snoede sig over gaden ned til brandstandeme.
Flere brandmænd sprøjtede vand ind i den brændende
bygning, uden at det så ud til at hjælpe. En gang imel
lem sprøjtede de også vand på husene, der lå overfor.
Ilden buldrede, og en gang imellem lød der et knald,
når ilden fik rigtig fat. Pludselig slog store flammer op
fra det tjærede tagpaptag, som faldt ned i den brænden
de bygning med et vældigt brag. Store flammer og sort
røg, larm og hede fra ilden fik folk til at rykke længere
tilbage, men gnister og aske fra det brændende træ dale
de ned over dem. De forreste tilskuere var kommet lidt
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for tæt på, så en brandmand gav et sprøjt i gaden lige
foran dem. Så rykkede de længere væk.
Brandmændene havde meget travlt. Store stærke mænd
med hjælme. Tænk, at være brandmand eller søn af en
brandmand.
Vi kunne ikke blive der, til ilden var slukket, så vi gik,
da vi syntes, at nu var vi nødt til det. Spisetiden var ble
vet glemt. Men det var spændende at snakke om og
voldsomt at tænke på.
En anden gang hørte vi, at Lundhedegård brændte. Den
lå en kilometer uden for byen ad Holstebro vej. Vi var
nogen, som cyklede derud, og nogen uden cykler kom
på stangen.
Branden var slukket, da vi kom, men brandvæsenet var
der endnu. Laden og stalden var brændt, og resterne af
murene stod tilbage, røgsværtede og med knuste ruder.
Det røg lidt endnu, og det lugtede af brændt gård. Stue
huset lå nogle meter derfra og var uskadt. På markerne
uden for gården gik de køer og grise, som var reddet ud.
Der gik en del mennesker og så på de sørgelige rester
af udhusene, mens de snakkede alvorligt sammen.
En dreng, vi snakkede med, sagde: - Ham, der står der,
var med til at redde dyrene ud. Han pegede på en bon
dedreng, der stod i den udbrændte stald. En dreng på
vores egen alder, gummistøvler, strikket trøje og hørhår
og godt beskidt.
Det kunne jeg godt have tænkt mig at være med til.
Spændende og farligt. Ligesom i en drengebog.
Vi gik rundt om gården og kom til en stalddør. I
døråbningen sad fastklemt det forkullede lig af en tyr.
Da folkene ville lukke alle dyrene ud, var tyren løbet
den forkerte vej og var kommet til en dør, som var for
smal.
Vi stod længe og kikkede på den døde tyr, der var sort
som trækul.
Jeg har mange gange siden cyklet eller gået gennem

Dyrskue på Dyrskuepladsen ved Grønnegade.

Lundhedegård, og hver gang har jeg tænkt på tyren, der
sad fast i døren.

Markedspladsen
Hver sommer kom der cirkus til byen. Der var to store
cirkus: Miehe og Benneweis. Vi kunne aldrig blive eni
ge om, hvilken der var bedst.
Store, flotte og spændende var de begge to. Det meste
af cirkusset kom med toget og kørte så fra banegården,
gennem byen op til markedspladsen. Det mest spænden
de var, om de havde vilde dyr med.
Oppe på markedspladsen begyndte de straks at slå det

store telt op. Selvom vi havde slået telt op mange gange,
så var det her noget andet. Vi løb rundt og kikkede, men
arbejderne blev nemt irriterede og skældte ud på deres
cirkussprog: - Væk fra bardunerne, råbte de. Det var
noget snak, som vi brugte de næste dage.
En gang imellem kunne det ske, at en dreng var så hel
dig at få lov til at hjælpe med at bære vand ind til dyre
ne. Belønningen kunne være en fribillet, men det kunne
nu være lige meget, for vi så alligevel alle cirkusforestil
linger, der kom til byen. Undergangsbillet. Ingen dreng
med respekt for sig selv købte en billet. Nej, under
lærredet, op på galleriet og måske videre ned på en sid
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deplads. Det kunne hænde, at en mand kom for at se bil
letterne, så var det om at komme ud, indtil faren var dre
vet over.
De bedste numre var dem med vilde dyr - elefanter,
tigre, løver, men også artisterne oppe under teltet var
gode at se. Spændende og farlige numre. Klovner og
tryllekunstnere var sjove, men hestedressur var der ikke
meget ved, selvom det så flot ud.
Cirkuset blev i byen i 2-3 dage, og vi var der, så snart
vi havde tid.
Klovner og artister så vi om dagen som almindelige
mennesker, der hjalp til med mange af de ting, der skul
le gøres.
Inden den sidste forestilling var forbi, begyndte de at
pakke sammen. Næste dag var der underligt tomt, hvor
cirkuset havde været. Kun en stor cirkel med savsmuld
var tilbage. Manegen. Så kunne vi stå på det sted, hvor
de ville dyr havde optrådt om aftenen.
På markedspladsen blev der også holdt dyrskue og
ringridning.
Selvom vi ikke var særlig interesserede i dyrene, så
skulle vi lige se, hvor farlig præmietyren var. Det var
bedst, hvis den var urolig, men stod solidt bundet med
ringen i næsen.
Karlene, der var med til ringridning, drog først i optog
gennem byen. De store jyske arbejdsheste var blevet
striglet og pyntet og havde for en dag fået en ny rolle.
Og så var der selvfølgelig også en masse gøgl, så bøn
derkarlene kunne få brugt deres penge og vise, hvor
dygtige de var til at skyde, slå så klokken ringede, drik
ke øl, komme højt op i luftgyngerne osv.
I et telt kunne man købe pandekager »som mor lavede
dem«, men det fristede ikke mig, for min mors pandeka
ger var lidt for solide.
En mand havde et telt, hvor man for 10 øre kunne få
lov til at se en høne med 3 ben. Vi blev enige om at gå
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ind og se det sjældne dyr. Midt i det lille telt stod en
kasse, og oven på den i et lille bur var der en forpjusket
høne, der stod på 2 ben. På den ene side hang der et lille
vissent tredje ben. Vi havde ventet noget mere, men
snakkede ikke om, at vi var skuffede, for så grinede de
andre bare.
Ved en bod oplevede Svend Erik og jeg noget, som vi
morede os meget over: To bønderkarle var tilsyneladen
de godt fulde. Den ene ville gå videre, men den anden
ville ikke. Den første blev utålmodig og råbte: - Awsel,
din wåst! Den replik huskede vi og brugte den jævnligt.
Markedspladsen blev også brugt til børnehjælpsdag,
hvor kendte borgere optrådte på slap line. Den største
succes var »Cirkus Fidusia«, hvor Skuf-Marinus var
klovn og en af hovedkræfterne. Han var også søndags
skolelærer og underholdt tit i KFUMs UA og YA. Han
var den bedste historiefortæller, vi kendte. Men en del
mennesker fra Indre Mission mente, det var forkert at
optræde som klovn, når man var søndagsskolelærer. Det
var Marinus åbenbart ikke enig med dem i, for han fort
satte i »Cirkus Fidusia«.
Skolens fodboldbane lå også på markedspladsen. Un
der krigen tog tyskerne en dag noget af pladsen og
opførte en værkstedsbygning, hvor de reparerede biler,
der var ødelagt i krigen.
Da tyskerne kapitulerede, forlod de jo også værksteds
bygningen, og så skulle vi drenge se, hvad der var tilba
ge. Det eneste, der var noget værd, var et stort hjul fra et
fly. Men hvem skulle have det? Vi luskede rundt om det
uden at finde en løsning. Så var der en der sagde:
- Jeg har en skarp dolk. Vi deler det, så vi får et stykke
hver.
Så gik vi alle hjem med et stykke af dækket fra det sto
re hjul. Jeg forsålede mine skistøvler med det.
Et par dage senere var vi igen en flok drenge udenfor
tyskernes værkstedsbygning, som var en stor, høj træba-

Ringride rfeste me kunne fylde hele det store område ved Grønnegade og Aakjærsvej. Foto: C. Hadrup.

rak med vinduer øverst oppe. Pludselig var der en
dreng, der tog en sten og kastede mod ruderne. Han
ramte. Klir -. Vi kikkede alle derop. I løbet af nogle

sekunder havde vi alle nogle sten, og vi kastede på livet
løs, til der ikke var en hel rude tilbage. Bagefter var vi
meget opstemte.
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Da jeg gik hjem, tænkte jeg på, hvordan det kunne
være, at hele flokken pludselig fik lyst til at smadre
ruder, fik lyst til at ødelægge.

Æ Gran
I udkanten af byen, ved Holstebro vej, lå en lille gran
plantage. I daglig omtale kaldet »æ gran«. Den hørte til
det område, som drengene på Holstebro vej havde ret til.
Men da den var spændende, kom vi der tit.
Nogle steder var der store træer, andre steder tæt
bevoksning. Der var skrænter og en lille sø med sala
mander i.
Engang skulle vi i krig med drengene fra Nordbanevejkvarteret. Det har været aftalt, for der stod to hære over
for hinanden. 15-20 drenge på hver side. Vi havde kort
tid i forvejen skåret os nogle spyd af lange, lige grene.
Begge hold råbte skældsord og truede med våbnene.
Den højstråbende på holdet fra Nordbanevej var den
rødhårede Johannes, søn af kaptajnen for Frelsens Hær.
Ingen kunne tage sig sammen til at angribe. Den frække,
råbende Johannes var nu lige så rød i hovedet som i
håret, og han virkede meget irriterende.
Uden at have tænkt nærmere over det sendte jeg et af
mine spyd af sted mod Johannes’ bare ben. Det ramte,
og blodet løb ned ad hans ben. Han gav et skrig af for
skrækkelse.
Alle på vores hold råbte på en gang, løftede våbnene
og stormede frem mod de andre som flygtede ud af æ
gran.
Og så var den krig forbi.
De andre roste mig for spydkastet, men jeg var ikke
helt glad for det.
Jeg håbede, at Johannes ikke var blevet alvorlig såret,
selvom han både var fræk og rødhåret.
Åge havde fået fat i et kompas og fik så den ide, at vi
skulle tegne et kort over æ gran.

54

Metoden var simpel: Vi tog kompasretningen på en
vej, en skrænt o.s.v. og målte længden i skridt.
Vi syntes selv, at vi fik tegnet et godt kort med angivel
se af forskellig bevoksning, bemærkelsesværdige træer
og steder.

Havneungerne
Skive - havnebyen midt i Jylland, sagde man engang.
Selve havnen lå en kilometer fra byen. Der lå gasvær
ket, en højskole og der var et par veje med små huse.
Drengene dernede blev kaldt havneunger og var almin
delig frygtet. Deres fører hed Ib. Hans far havde en to
mastet skonnert, der hed Tordenskjold.
Mellem byen og havnen lå Krabbesholm Skov, og her
huserede havneungeme.
En kammerat og jeg gik engang i skoven, og pludselig,
da vi drejede ned ad en sti, stod to havneunger foran os.
De havde hver en stor flitsbue spændt - med pil på.
- Stop. Vis os, hvad I har i lommerne.
Vi holdt lommernes righoldige indhold frem i hænder
ne. Jeg var bange for at miste min fløjte.
- Det er ingenting værd, sagde den ene. En stor tyk
dreng.
Stik så af med jer, men hurtig. Ellers får I en pil i æ
røv, og den har en søm i æ end.
Vi løb meget hurtigt langt væk og var glade for at slip
pe med livet i behold. Og vi havde en spændende histo
rie at fortælle de andre drenge.
Hos Edv. Jensen, hvor jeg var halvdagsbud, havde vi
fået et nyt heldagsbud. Han hed Eilif, men blev kaldt
Lif, og boede ved havnen og var havneunge.
En søndag var jeg nede og besøge ham, og vi gik op i
skoven for at møde nogle af hans kammerater - altså hav
neunger. Oppe ved udsigtståmet kom der efterhånden en
stor flok drenge - alle fra havnen. Jeg var noget betænke
lig ved at stå midt i flokken af havneunger. Lif fortalte,

hvem jeg var, og til min store forbavselse tog de godt
imod mig, og vi havde det sjovt sammen. Selv deres
berømte og berygtede fører, Ib, var en flink og festlig fyr.
- Spejderne har udstilling på Rosenhøj, sagde Ib. Vi må
hellere gå hen og se til dem.
Det var der vældig stemning for. Nogle havde flitsbuer
med, andre havde kraftige stokke.
I skolen havde vores lærer læst historien om Robin
Hood og hans raske svende i Sherwoodskoven. Jeg hav
de også selv bogen. Købt brugt for 1 kr. Dette var lige
som i Robin Hood, konstaterede jeg.
Vi gik ned mod Rosenhøj, som var en sommerrestau
rant i udkanten af skoven. På vejen derned kom vi forbi
et stykke skov med unge egetræer. Ib tog sin store dolk
og gik ind og huggede en ung eg om, ligesom Will
Skarlagen gjorde i Robin Hood. Han var nu bevæbnet
med en egestok på højde med sig selv. På ryggen havde
han et pilekogger.
Da spejderne hørte, at havneungeme kom, gik de ud
for at møde dem. Nogle spejdere havde bevæbnet sig
med stokke. De to flokke stod over for hinanden, truen
de og råbende.
Da var der en, der sendte en pil af sted. Så gik det løs.
Alle råbte og skreg for at styrke modet. En spejder, som
blev kaldt Hitler, havde en stor stok og kæmpede tappert
med Ib. Midt under kampen hørte vi noget blive smad
ret. Hitler havde givet Ib et ordentligt slag over ryggen,
men hans pilekogger, der var fyldt med pile, havde red
det ham. Kampen ebbede ud, og begge parter trak sig
tilbage.
Jeg havde hele tiden holdt mig i baggrunden. Mest for
di jeg ikke havde lyst til at komme i krig, men også for
di jeg kendte nogen af spejderne, og de skulle ikke tro,
at jeg var på havneungemes hold.
Efter kampen var der en opløftet stemning, hvor man
talte om slagets gang. - Hvis jeg ikke havde haft mit

pilekogger, havde jeg fået ryggen smadret, sagde Ib.
Hans raske svende stod om ham og var glade for, at
deres fører var sluppet helskindet ud af kampen.
Jeg besøgte af og til Lif, som boede sammen med sine
bedsteforældre og en onkel, som hed Henry. Ham arbej
dede min far sammen med en tid på et dæmningsbygge
ri ved åen. Henry blev arresteret af tyskerne og døde i
tysk koncentrationslejr.

Vi flytter fra Sygehusgården
Den 18. december 1944 - lige godt 10 år efter, vi var
flyttet ind i Sygehusgården - flyttede vi til den anden
ende af Skive. Til Vestervang 18, et nyt hus i den vestli
ge udkant af byen.
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Bronzealder på næsset ved Frammerslev
Af arkæolog Inge Kjær Kristensen, Skive Museum

En ansøgning om udvidelse af råstofgraven ved gårdejer
Aage Vestergård i Frammerslev blev den direkte årsag
til, at fundene fra Fråmmerslevs bronzealder kom i
fokus.
Det startede med et brev fra Viborg Amt, hvori der lå
en kopi af en ansøgning fra Jan Hejgaard, Rettrup, om
udvidelse af råstofgraven, ca. 4 hektar.1
I denne type sager er det altid godt ved selvsyn at have
set området, før den endelige udtalelse udarbejdes. Og

Høj fra højgruppen Stigshøje, 2002. Foto: Inge Kjær Kristensen.
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alene den topografiske placering på næsset ved Fram
merslev kunne have været udslagsgivende for svaret.
For et sådant højt liggende plateau viser sig erfarings
mæssigt at være fortrukket til bebyggelse i bronzealde
ren. Plateauet er iøvrigt afgrænset af vand - mod nord af
Hjerk Nor/Vium Møllebæk og mod vest af et tidligere
vådområde, hvor Gedbæk løber i dag. Plateauet afgrænses ydermere mod syd og øst af Bligårds bæk, og hvor
den munder ud i Vium Møllebæk er der flere gange gjort

Næsset ved Frammerslev.
Digitalisering: Henrik Vind
Frimurer.

fund af kraniedele og andre skeletrester fra mennesker.
Desværre er skeletterne forsvundet, og dermed også
muligheden for at finde ud af, om de skal ses i sammen
hæng med bronzealderen.
Under besøget blev det også klart, at der i området
omkring råstofgraven ligger flere markante, fredede
gravhøje, mens der på/nær ved selve arealet kunne anes
flere lave, overpløjede høje. Indtrykket i marken blev
understøttet af den arkivalske kontrol, der i dag foregår
på den elektroniske udgave af sognebeskrivelseskor
tene.2
Kortmaterialet viste at der alene indenfor en radius af
en kilometer fra råstofgraven er to højgrupper - Byhøje
og Stigshøje - samt en langstrakt række af unavngivne
gravhøje, der nærmest ligger på tværs af næsset.

Fra højene stammer en del kostbare bronzegenstande,
der er dateret til ældre bronzealder, ca. 1500-1100 f. Kr.
Det første fund blev indsendt til Nationalmuseet allere
de i 1857, men fundet, en bronzeøkse (pålstav), er des
værre gået til.
Senere fulgte andre gode bronzer, blandt andet fra
gårdejer Christen Christensens jord, hvor der blev
opgravet et sværd, en kniv og flere hals- og armringe.
Oldsagerne blev i 1880 sendt til Nationalmuseet af her
redskontoret i Salling. Andre fund stammer fra gårdejer
i Krejbjerg, M.M. Reffsgaards udgravningsaktivitet i
1930’eme.
Alt i alt er der i højene i Frammerslev fundet tre bron
zesværd, to bronzedolke, en bronzeøkse, samt småsager
som kniv, pincet og dobbeltknapper. Der er således
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Bronzesværd, bronzehals- og armring, fragment af bronzekniv, samt tutulus. Gengivet efter Aner og Kersten, bd. 12.
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Hustomter fra Frammerslev og
Virksund. Digitalisering: Henrik
Vind Frimurer.

ingen tvivl om, at området har været betydningsfuldt og
har haft høj status i ældre bronzealders høvdinge- og
krigersamfund. Her blev de våbenføre mænd begravet,
så deres gravsteder kunne ses vidt omkring.
Kombinationen af de rige gravfund og den landskabe
lige beliggenhed udgjorde baggrunden for arkæologisk
afdelings udtalelse til råstofplanen: »Arealet bør prøve
graves, idet der er stor risiko for, at området vil rumme
skjulte, og dermed hidtil ukendte fortidsminder.«

Prøvegravningen
Prøvegravningen3 fandt sted i august 2002 i en ualmin
delig varm og tør sommer. Jan Hejgaard stillede
maskinkraft til rådighed. Med rendegraveren blev der
trukket et systematisk net af søgegrøfter ud over de 4
hektar. Museets medarbejder, Ole I. Jensen, »gik efter
maskinen« og afgjorde hvilke spor i undergrunden, der
stammede fra oldtiden.

Det var ikke nogen let opgave, for undergrunden
bestod af 1er, og den var hård som et betongulv. Allige
vel lykkedes det at lokalisere og senere at udgrave to
sjældne og væsentlige fund - en lille hustomt fra ældre
bronzealder og en kogegruberække fra yngre bronzeal
der.

Udgravningens resultater
Hustomt fra ældre bronzealder
Under mulden lå resterne af en lille hustomt på 16
meters længde og 7 meters bredde. Huset, der lå øst
vest, havde indgange i begge langsider og var sat af 4
sæt tagstolper og 24 bevarede vægstolper. Dimensioner
ne på vægstolperne varierer, således at de største findes i
den vestlige del, der normalt tolkes som beboelsesen
den, og de mindste mod øst. Inde i husets vestdel fand
tes to kogegruber med ildskømede sten. Fra disse gruber
blev udtaget forkullede korn til 14C-datering, og det
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længste, blev udgravet i 2007 i Virksund4. Dette mægti
ge langhus måler i grundplanen 53,3 meter i længden og
7.5 meter i bredden og har således haft ca. 400 m2 under
tag. Dette hus må absolut anses at være en værdig bolig
for en høvding. Det var huse på mere end 30 meter, vi
forventede at finde ved prøvegravningen i Frammerslev!

Kogegruberækken peger mod en gravhøj. Foto: Inge Kjær Kristen
sen.

viste sig, at huset var samtidigt med flere af begravelser
ne i højene, altså fra den sidste del af ældre bronzealder.
Hvorvidt huset har været beboet af en af de velbevæbnede mænd, må stå hen i det uvisse. Men husets
størrelse lever ikke op til det, der normalt ville blive
betegnet som en høvdinge-/krigerbolig. Snarere tvært
imod - det er et af de mindste huse på Skive-egnen fra
denne periode.
Til sammenligning kendes langhuse af 25-35 meters
længde, fundet i Salling og Fjends. De er udgravet
indenfor de seneste år og stammer fra Hostrup Strand,
Glattrup, Lundbro, Rosgårde og Skivevej ved Tastum.
Et helt usædvanligt stort hus, indtil videre Danmarks
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En kogegruberække fra yngre bronzealder
Ved prøvegravningen i 2002 stod det efter ganske få
minutters muldafrømning klart, at der var fundet en af
de sjældne kogegruberækker fra yngre bronzealder.
Kogegruberækker er let genkendelige, idet kogegru
berne er anlagt systematisk i forlængelse af hinanden.
Rækken i Frammerslev består af 33 kogegruber på en
67 meter lang række. Mod nordøst fortsætter rækken
mere spredt, og her er lokaliseret yderligere syv koge
gruber. Rækken har samme orientering som den unavn
givne højrække, og det er påfaldende, at kogegruberækken i begge retninger peger hen mod en gravhøj. Grav
fund, især urner, viser, at højene fortsat har fungeret
som gravplads i yngre bronzealder.
Kogegrubeme er langovale eller runde nedgravninger,
der i fladen måler mellem 0,55 og 1,9 meter i længden
og mellem 0,55 og 1,6 meter i bredden. Kogegruberne
er bevaret i en dybde af 0,08-0,6 meter.
Omtrent midt i rækken, på det højeste sted, var en 5,2 x
3.5 meter stor nedgravning. Det viste sig at være et
større kompleks af gruber, hvor der kunne dokumenteres
gentagne nedgravninger og dermed, at gruben har været
anvendt flere gange.
Ved at se nærmere på detaljerne fremkommer et vist
mønster, og kogegruberne i rækken kan inddeles efter
fravær eller tilstedeværelse af trækul i bundlagene.
I den første type kogegrube har der således været bål i
bunden af gruben og efterfølgende blev kogestenene
kommet i. Jordlagene viser, at kogestenene er dækket

Kogegrube i profil, i bunden ses det sorte trækulslag, og herover og
under ses rødbrændt jord. Foto: Inge Kjær Kristensen.

Kogegrube i lod. Halvdelen er gravet ud, og kogestenene fra gruben
ligger samlet på balken. Foto: Inge Kjær Kristensen.

med et tyndt lag jord, endnu mens der var varme i stene
ne.
Den anden type kogegrube er vanskeligere at forstå,
idet der i nogle af disse hverken er trækul, ildskørnede
sten eller rødfarvning af undergrunden. Der har enten
aldrig været tændt ild i kogegruben eller der er foretaget
en total rengøring efter endt brug. Forskellen kan måske
betyde, at der er tale om forskellige stadier af den sam
me anvendelse.
Kogegruberne fra Frammerslev indeholdt ingen date
rende oldsager og blev i stedet 14C-dateret på trækul fra
nogle tynde grene af hassel. Dateringerne falder i yngre
bronzealder per IV-V, altså i tidsrummet mellem 1100800 f. Kr.5

af oldsager kaster ikke mange data af sig, der kan give
næring til en tilbundsgående forklaring.
Det blev derfor nødvendigt at indsamle materiale om
lignende anlæg for at undersøge, om der var fælles træk.
Der kendes kun 10 lokaliteter med enstrengede kogegruberækker i Danmark. De er, kort fortalt, markant pla
ceret i landskabet - ofte orienteret mod en gravhøj i et
område i nærheden af vand.
Kogegruberækkerne er af meget forskellig længde.
Den korteste række er omkring 10 meter lang og består
af 7-8 kogegruber, mens den længste strækker sig over
mindst 400 meter og er opbygget af mindst 130 koge
gruber. Der er stort set ingen anlæg, der er nedgravede i
hinanden, og kogegruberne ligger ofte med en ensartet
indbyrdes afstand.
Ved at se på opbygningen i selve systemet kan der iagt
tages en vis systematik, og en typeinddeling er mulig.
De enstrengede kogegrubeanlæg er i reglen fundtomme.
Der er lavet 14C-dateringer på 9 af de 11 anlæg, og
resultatet af målingerne viser, at de enstrengede koge-

Tolkning af kogegruberne
Efter endt udgravning er det selvfølgelig en opgave at
give en forklaring på de fundne anlæg. Og lad det være
sagt med det samme - det er vanskeligt at forstå disse
systematiske oldtidslevn. For kogegruberne og fraværet
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grubesystemer har været i brug i yngre bronzealder per
IV-V, især i årene mellem 950-800 BC. En enkelt fynsk
C-14 datering lander i førromersk jernalder.
Mange nye undersøgelser og gamle fund viser, at reli
gionsudøvelsen i yngre bronzealder var meget ceremo
nibetonet og omfattede mange forskellige religiøse
handlinger. De fandt blandt andet sted i og ved de eksi
sterende gravhøje og i kulthusene, der er tilknyttet grav
højene. Det er nærliggende at se kogegruberækkeme i
en religiøs sammenhæng, og kogegruberne indgår på
den måde i slægtens ceremoniområde. Umiddelbart er
det oplagt for os i dag at forstå, at mad og drikke indgår
i kultudøvelsen og er en vigtig del både ved begravelser
og mindefester for slægtens afdøde, der både i ældre og
yngre bronzealder blev begravet i de store, højtliggende
gravhøje på næsset i Frammerslev.
Hvis vi accepterer, at kogegruber er velegnede til steg
ning af kød, og der kan laves mad til 10 personer i én
kogegrube, så repræsenterer kogegrubeme nær den cen
trale grube i Frammerslev mad til 60-100 mennesker.

Sagen er afsluttet
På denne måde førte en råstofplan, fundet af en hustomt
og en kogegruberække i kombination med gamle fund
oplysninger, til ny viden om bronzealderen.
Det gælder både den helt lokale historie i Frammer
slev, i Salling og på landsplan, idet kogegruberækken
fra Frammerslev kom til at danne udgangspunkt for et
forskningsprojekt af samtlige danske kogegrubesystemer.6
Et arkæologisk sagsforløb fandt dermed en yderst til
fredsstillende afslutning.
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Noter
1. Ifølge den nye museumslov fra 2002 har kommuner o.a. pligt til at
indsende samtlige bygge- og anlægssager til det lokale museum. Det
gælder også arealer med ændret anvendelse afjorden, som f.eks. ved
skovrejsninger og råstofindvinding. Museet kan så efterfølgende
udarbejde en udtalelse, der for råstofplanemes vedkommende indar
bejdes i indvindingstilladelsen, og beskrive, hvilke tiltag der gøres
på den enkelte lokalitet.
2. Med den nye museumslov fra 2002 blev det muligt for alle at fin
de oplysninger om de arkæologiske fund på internettet på adressen:
www.dkconline.dk. Før 2002 var oplysningerne skjult for offentlig
heden, og det var kun museumsansatte, der havde adgang til dette
informative kort- og beskrivelsesmateriale.
3. SMS 784A, Frammerslev. Stednr. 13.04.06-158. Materialet fra
udgravningen opbevares på Arkæologisk Afdeling, Skive Museum.
4. Udgravningsleder Peter Birkedal. SMS 933A.
5. Begge prøver er udført på trækul af hassel og giver dateringerne
2660+-55 BP (AAR-9040) og 2812+-38 BP (AAR-9041).
6. Indsamling og publikation af 42 danske lokaliteter med en-strengede, flerstrengede og/eller koncentrationer af kogegruber. Anlægget
fra Frammerslev blev anvendt til beskrivelse af typeinddeling og
tolkning af de en-strengede kogegrubesystemer. Arbejdet blev udført
af undertegnede, støttet med midler fra Dr. Margrethes Arkæologiske
Fond og publiceret i KUML 2008.

Fornærmelige ord på Dølby kirkegård
En fortælling om dyrlæge og gårdejer Christen Johansen i Øksenvad
Af Anders Villadsen

Hvis dyrlæge og gårdejer Christen Johansen i Øksenvad
havde vidst, hvilke besværligheder, det ville medføre, at
han til skolekommissionen for Hem, Hindborg og Dølby
pastorat fremsatte nogle kritiske betragtninger om skole
ligningen i Dølby sogn, er det ikke sikkert, at han havde
skrevet og sagt, som han gjorde, på Dølby kirkegård.
Men det vender vi tilbage til.

Familiemæssig baggrund og uddannelse
Først skal fortælles om Christen Johansens opvækst og
uddannelse og almindelige virke. Christen Johansen
blev døbt den 12. september 1779 i Ramsing som søn af
smed Johan Caspersen og Maren Sørensdatter; Johan
Caspersen var tillige fæstehusmand under herregården
Bustrup. Christen og hans syv søskende voksede op i
beskedne kår.
Kristen Klastrup fortæller i »Maanedsskrift for Dyr
læger«, 44. bind, København 1932-33, side 620 ff. om
Christen Johansen (min gengivelse -ÄV):
Meget få af dyrlægerne i første halvdel af 1800-tallet
kunne leve af deres dyrlægepraksis alene, og mange af
dem drev derfor også landbrug. I Veterinærskolens
første år havde unge mænd fra landet sjældent råd til at
lade sig oplære i tre år for at blive dyrlæge med usikre
eksistensmuligheder. Derfor blev der ved reskript af 26.
oktober 1792 givet adgang til, at sådanne lærlinge kun
ne indsendes for amtets eller stiftets regning, mod at de
til gengæld skulle nedsætte sig som dyrlæger i det
pågældende stift.

I Viborg var stiftamtmand Niels Sehested aktiv i be
stræbelserne for at indsende unge mennesker til Veteri
nærskolen, og i årene efter reskriptets fremkomst indsendtes en række »veterinærlærlinge« fra Viborg stift.
Sehested gav herredsfoged Selmer i Skive ordre til at få
oplyst, om der var »Smedesvende eller woxen Drenge«
i Nørre eller Harre Herred, vel at mærke folk, som kun
ne læse og skrive, og som helst skulle være sønner af
smede. Ingen opfyldte disse betingelser i de to herreder,
og følgen blev, at man blev opmærksom på Christen
Johansen i Ramsing, en kvik ung fyr, der havde lært
smedefaget af sin far. Christen Johansen var den tredje,
der af Viborg stift blev indsendt til Veterinærskolen, og
han skulle senere blive Sallings første dyrlæge.
Christen Johansen var 21 år gammel, da han i året
1800 kom ind på Vesterinærskolen, og naturligvis var
hans forkundskaber mangelfulde, men snart havde han
dog fået tilegnet sig en ordentlig håndskrift og kunne
skrive nogenlunde - dog ikke helt uden stavefejl! Den
19. april 1804 aflagde Christen Johansen eksamen med
det, der i vore dage betegnes første karakter.
Christen Johansens dyrlægeløfte er jeg ikke i besiddel
se af, men hans bror, dyrlæge Peder Johansen, aflagde i
1813 sit dyrlægeløfte1, der vel må have haft stort set
samme indhold som lillebroderens; det gengives her:
»Jeg undertegnede Peder Johansen Ramsing som for
Viborg Stifts Regning er ved Den Kongl: Dyrlægeskole i
Kiöbenhave oplært i Dÿrlœgekonsten, og nu ifölge
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Reskriptet af 26de Octob: 1792 nedsetter mig som
Dyrlæge i Bemelte Stift, lover og sværger at ieg med aid
mulig Flid skal bestræbe mig for at helbrede de syge
Kreatur, til hvis Hielp ieg kaldes - at ieg naar det over
drages mig at holde Synsforretninger over Syge, eller
formedelst smitsom Sygdom dræbte Kreaturer saa nöyagtig som muligt skal angive saavel Sygdoms Tilfældene
hos det levende og alle de merker som kunde lede til
Kundskab om de Dræbte og obducerte Kreaturers Til
stand, medens de vare i Live - som den Værdie de syne
de Dÿr kunde ansees at have haft uden at lade mig af
Venskab Gunst Gave eller andre Aarsager forlede til i
nogen Henseende at afvige fra Sandheden, samt endelig
at ieg ogsaa i alt andet af ÿderste Kræfter skal opfylde
de mig som prövet Dyrlæge paaliggende Pligter. Saa
sandt hielpe mig Gud og hans Hellige Ord.

Kiöbenhaven D: 6' Decb: 1813

Peder Johansen

Dette var jo såre godt, men vanskeligere var det for den
unge Christen Johansen at komme til at arbejde med det,
han havde lært på Veterinærskolen. Efter sin eksamen
tog han hjem til sin mor i Ramsing. Faderen var død
allerede i 1799 i en alder af 78 år. Folk på egnen syntes
ikke, de manglede en dyrlæge, skønt der ingen var nær
mere end Viborg.
Om sin første tid som dyrlæge i Salling skriver Christen
Johansen den 29. september 1804 et brev til Veteri
nærskolens forstander: »... Da jeg er hjemme hos min
Moder og har der en Smede-Værksted og i Mangel af
anden Fortjeneste maa ernære mig ved at smede for
Bønderne paa Landet. Fortjenesten er ikke saa god, som
jeg ønskede, for Heste-Skæreriet var forbi, da jeg kom
hjem. Jeg har udbødt 2 Svin og kastreret én Hest og én
Tyr, som alt gik meget godt. Jeg har haft 37 syge at
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behandle, men maa være billig med Betaling for helles
vil Bønderne ikke komme til mig men heldere søge til
andre Qvaksalvere, hvoraf der gives mange...«

Christen Johansen måtte jævnligt avertere i »Viborger
Samler«, som fx 25. januar 1808:

»Jeg anser det for min Pligt at bekiendtgiøre det højst
ærede Publikum, at i Aaret 1807 har jeg behandlet 328
syge Dyr, hvoraf 167 Heste, 46 Hornquæg, 8 Svin, 85
Faar og 2 Hunde. - Jeg smigrer mig med, at de næsten
alle er helbredte og er forvisset om, at enhver af de syge
Dyrs Ejere er overbeviist om min Villighed og Behand
ling efter Konstens Regler, samt billig Betaling, og det
skal alletider være og blive min Hensigt saavidt mueligt
i mit Fag, at gavne det almindelige«.
Christen Johansen kom vidt omkring som dyrlæge. I en
retsprotokol kan man ifølge Kristen Klastrup som vid
nesbyrd herom finde en dom, hvor han pådrog sig at
skulle betale en bøde, fordi han ovre i Fjends herred
havde kastreret plage på en helligdag.
Christen ventede med at gifte sig, til hans økonomiske
tilstand tillod det, og til han kunne forbedre denne til
stand ved giftermålet. Den 26. april 1816 blev Maren
Mortensdatter og Christen gift i Dølby kirke. Han var da
36 år, hun 40 år gammel. Maren Mortensdatter ejede en
gård i Øksen vad. Christen Johansen giftede sig således
til gården og flyttede fra Ramsing til Øksenvad i Dølby
sogn.
Kristen Klastrup skriver i sin skildring af Christen
Johansen, at denne efter alt at dømme var en ægte jyde
med dennes egenskaber, en lun og sindig, tænksom og
forstandig mand, som intet overilet foretog sig. Han pas
sede sig selv og sine egne sager og de områder, han hav
de særlig forstand på, og indlod sig ikke på vidtløftighe

der. Derfor gik det ham også godt både som menneske
og som dyrlæge. Der vidnes endnu (1930’eme) om, at
han i begge egenskaber blev agtet og anset så langt, han
var kendt, slutter Kristen Klas trup.

Hændelsen på Dølby kirkegård
Men nu tilbage til det, der skete på Dølby kirkegård
søndag den 26. november 1837!
Lørdag den 25. november 1837 satte Christen Johan
sen sig til skrivebordet og skrev et brev til sognepræst
for Hem, Hindborg og Dølby menigheder, hr. Krohn,
hvori han klagede over den måde, hvorpå Skolekommis
sionen havde foretaget ligningen af skolebidragene, det
vil sige de bidrag, som de enkelte gårde skulle betale til
skolevæsenets drift.
Christen Johansen skrev i sit brev2 (her gengivet med
hans egen stavemåde):

Den Liste som Sognefogden forgangen Dag krævede
Penge efter er saa ubillig at det er onderlig hvorledes
Di har ladet Dem forlede til at skrive den saadan thi det
var ikke I Forhold til Hartkorn, ikke helder efter For
mue men man har Grund til at troe det var som Venner
vare og som Beviis derpaa vil jeg anføre nogle uimodsi
gelige Sandheder

1. Christen Mortensen i Toustrup har omtrændt 13
Tønd: Hartkorn og ieg har 13 Skp: Hartkorn altsaa har
Ch. Mortensen omtrændt 8te gange saa mæget som ieg
Ch. Mortensen har alleting i Forhold til sin Hartkorn,
Bygning, Koren, Kreature o. s. v. frem for mig men han
har dog ikke fuldt i Mennesker paa hver Tønd Hartkorn
og ieg derimod har mere end 2 Mennesker paa hver
Tønde altsaa har ieg 2 Gange saa meget Huusholding i
Forhold til min Hartkorn som Ch. Mortensen og ifølge

Ludolph Johan Krohn (1801-1872), sognepræst i Hem-HindborgDølbyfra 1830 til sin død i 1872.

dette er Ch. Mortensens Formue 8te Gange saa stor som
min og min Huusholding 2 Gange saa stor som hans i
Forhold til Hartkorn og ieg troer at Ch. Mortensen
hæver flere Rente Penge aarlig ind ieg har og naar man
dertil regner den store Gevinst som Ch. Mortensen har
af sin store Kreaturhandel aarlig hvorimod ieg har ikke
noget i ...?... altsaa kan ingen rimelig Man der baade
vil høre og give Grunder for sin Mening skiøne andet
ind Ch. Mortensen ei kan tilkome at betale 8te Gange
saa mæget som ieg, men derimod var Ch. Mortensen sat
paa nævnte Liste blodt for 12 Mark 8 Sk, og ieg var
ansatpaa same Listefor 11 Mark 4 Sk. altsaa kun 20 Sk
Forskiel og see hvor stor Ubillighed dette er. -
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Dølby kirke ca. 1905. Ikke meget er forandret, siden Christen Johansen fremsatte sine beskyldninger mod Hem-Hindborg-Dølby skolekom
mission.

2. Hvad Christen Balling i Øxenvad angaar da er Ubilligheden stor at han som for faa Aar siden fik sin Faders
Gaard med alt ind og udboe of hvad Navne nævnes kan
og der til omtrændt 1000 Rbd Sølv i Arv med sin Kone
og nu i Aar igien atter 500 Rbd og mange andre gode
Ting saa at han har stor Grund til at være en rig Mand,
men paa fornævnte Liste var han ansat noget laver end
ieg uagtet hans Formue er noget støre end min thi De
ved nok, at han forgangen Aar solte 1 Tønde Hartkorn
af sin Gaards iord uden Bygning og alt fik 600 Rbd der
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for og han har endnu 7 Tønd. Hartkorn til sin Gaard
som er af bæste Bonitet saa min Formue ikke nær kand
betale hans Eiendom -

3. og Anders Larsen i Øster Dølby som eier det saakaldte Baael, der skatter af 1 Tønd Hartkorn men er af
mæget støre Værdi ind som min Eiendom der skatter 13
Skp, og Anders Larsen har vistnok en stor Penge Kapi
tal som paa den Maade han bruger sine Penge nemlig
til Handel bringer disse ham nok 16 Procent aarlig og

han er ansat paa nævnte Liste for minder ind selv saa
meget som ieg, er vistnok en stor Ubilllighed. -

4. og Knud Saustrup som eier en god Gaard med al Til
behør, omtrændt 8te Tønd: Hartkorn og ieg troer ingen
Giæld hviler der paa undtagen en for sin møderne Arv
500 Rbd: Sølv og dog er Knud Saustrup efter Sigelse
antægnet paa fornævnte Liste ikunfor omtrændt 3 Mark
og det er ikke i Forhold til Formue og ikke held til Hart
korn og saadanne feilagtige Penge Paalæg er der vist
mange af over alt i Pastoratet, og der er mange af
Beboerne der er misfornøiet med saadan uforholdsmæs
sige Penge Paalæg og som har formaaet mig til først af
foredrage Dem dette for at Di mulig ved saadanne Pengepaalæg kunde træffe en retfærdigere fordelings Plan
for eftertiden.
Ærbødigst
Øxenvad d 25 Nov: 1837
Ch. Johansen

Retssagen ved Herredstinget
Christen Johansen har tydeligvis følt sig meget uretfær
digt behandlet i forhold til Christen Mortensen, Christen
Balling, Anders Larsen og Knud Saustrup med hensyn
til den lagte ligningsplan for skolevæsenet, når han dri
stede sig til at skrive sådan til skolekommissionens for
mand, pastor Krohn. Om Christen Johansens utilfreds
hed med skoleligningen også har været påvirket af, at
han og hans kone var barnløse og dermed ikke sendte
børn til skolen, er ikke til at sige.
Pastor Krohn bragte sagen op i et skolekommissions
møde allerede den 28. november, hvor det blev overdra
get formanden at underrette Amtsskoledirektionen om
sagen og få den undersøgt samt at få Christen Johansen
tiltalt for »sit fornærmelige forhold«.
Udover at aflevere sit brev til pastor Krohn, der stod
uden for kirken og ventede i nogen tid på en kirkegangs

kone3, skal Christen Johansen have sagt til nogle af de
forsamlede personer, at skoleligningen var lagt partisk det vil sige, at han havde udbredt sine beskyldninger
mod skolekommissionen i offentligheden.
Dagen efter - den 29. november - sendte formanden,
pastor Krohn, sin og skolekommissionens redegørelse4
til Amtsskoledirektionen, hvori han indledningsvis gør
gældende, at ligningen er foregået på sædvanlig måde
og efter en af Amtsskoledirektionen approberet restan
celiste, og hvori han argumenterer for, at ligningen er
foretaget efter såvel hartkorn som formue og lejlighed,
altså efter personernes reelle skatteevne og henviser her
til anordningen for almueskolevæsenet af 29. juli 1814 §
56. Krohn går herefter over til at kommentere Christen
Johansens ovennævnte påstande om de fire gårdejeres
skatte- og formueforhold og kommer ikke overraskende
til det resultat, at skolekommissionens ligningsmetode
har været fuldt forsvarlig, når der - foruden til hartkor
net - også tages hensyn til gårdejernes øvrige formue
forhold og lejlighed. F. eks.: »... Christen Mortensen i
de sidste Aar ikke engang paa sit store Hartkorn har
kunnet avle det nødvendige Brødkorn til sig og sin store
Familie...« og ».... At Christen Balling i de sidste Aar
har levet under trængende Vilkaar er Gud og hver Mand
bekjendt...« og om Anders Larsen ».... maa Commissio
nen erklære, at den stedse har anseet ham for en velha
vende Ungkarl, uden at den nogensinde har anseet ham
for at kunne komme i Sammenligning med Chr. Johan
sen...« samt »Naar endeligen anføres Knud Saustrup,
saa er det enhver af Beboerne vitterligt, som vil vide
det, at det i det sidste Aar er gaaet tilbage for denne
Mand. Han er en gammel Mand, og paa hans Gaard
hviler en Gjeld ikke af500 Rdl. men 800 Rdl...«
Skolekommissionen bedyrer, at ligningen er lagt efter
bedste skøn, billighed, retfærdighed og samvittighed og
erkender, at en ligning umuligt kan være til alles til-
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- AV) foruden de i Brevet anførte, at han (Chr. Johansen
-AV) sidste Søndag udenfor Dølbye Kirke offentligen i
Menighedens Paahør erklærede Commissionen for at
have handlet partisk... «.
Skoledirektionen svarer i et brev af 6. december 18375,
at Christen Johansen m. fl. har at henvende sig til øvrig
heden med klage over selve opkrævningen (udpantning)
af bidrag, hvorimod skoledirektionen finder, at ligningen
som sådan er foregået anordningsmæssigt, det vil sige
»... ikke efter Beboernes Hartkorn alene, men tillige
efter deres Formuers Tilstand og anden Lejlighed...«. Skoledirektionen svarede i øvrigt, at den »... ikke saae
sig beføiet til at indlade sig i denne Sag, der ifølge sin
Natur hører under Behandling af Domstolene«. - Her
med var skoledirektionen ude af sagen.

Kong Frederik den Sjettes bevilling affri proces til Hem-HindborgDølby skolekommission.

fredshed. Manges misfornøjelser har kommissionen væ
ret udsat for, og mange ubehageligheder har den ofte
kæmpet imod. Alt dette må kommissionen finde sig i,
»men den kan derimod ikke finde sig i at blive skjændet....Commissionen maa derfor udbede sig hos den
høje Amtsskoledirection, at Sagen maa blive undersøgt,
og Chr. Johansen tiltalt for sine uretfærdige og løgnagti
ge Beskyldninger. Hertil regner den (skolekommissionen
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Skolekommissionen ville imidlertid ikke lade beskyld
ninger om partiskhed og uretfærdighed sidde på sig og
besluttede at anlægge sag mod Christen Johansen for at
tvinge ham til at tilbagekalde beskyldningerne; kommis
sionen ansøger den »Højvelbaarne hr. kammerherre,
doctor juris, Greve af Ahlefeldt Laurvig, Stiftamtmand
over Viborg Amt, Ridder af Dannebrog« om fri proces
til at føre sagen; stiftamtmanden forelægger ansøgnin
gen for Danske Kancelli, der undgår at tage stilling til
den, idet kancelliet udtaler, at efter omstændighederne
er der ikke grund til at pålægge sognepræsten eller sko
lekommissionen at fralægge sig beskyldningerne ved
dom!
Stiftamtmanden underretter pastor Krohn herom i be
gyndelsen af marts 1838, og den 13. marts 18386 retter
Christen Johansen (nu med Chresten Nielsen Nissum,
Niels Pedersen Østergaard, Peder Axelsen, Anders Ole
sen og Niels Jensen Østergaard som medunderskrivere)
atter henvendelse til pastor Krohn i form af en skema
tisk redegørelse, hvor han på 9 beboeres vegne skriver,

at disse 9 beboere tilsammen har nogenlunde lige så
meget hartkorn eller fast formue som skolepatron Chri
sten Mortensen i Saustrup, nemlig 12 tdr. hartkorn, 5
skæpper og 2 fjerdingkar mod Christen Mortensens 13
tdr. hartkorn, men at de 9 beboere tilsammen er pålignet
5 rigsdaler, 5 mark og Christen Mortensen kun 2 rigsda
ler og 8 skilling! - Endvidere fremgår det af redegørel
sen, at de 9 beboere tilsammen har 30 personer at brød
føde, ejer i alt 4 heste og 28 fæhøvder mod Christen
Mortensens 12 personer, 6 heste og 30 fæhøvder. Ud
over den skematiske opstilling indeholder redegørelsen
en grundig verbal argumentation for den efter brevskri
vernes opfattelse dybt uretfærdige skoleligning.
Før skolekommissionen kunne anlægge sag ved dom
stolene, skulle der efter tidens regler prøves forlig ved
forligelseskommissionen. Det sker i april 1838, og sog
nepræst i Skive og formand for forligskommissionen P.
D. Aagaard meddeler 10. april 1838, at forlig ikke kun
ne opnås, hvorfor sagen blev henvist til rettens afgørel
se. - Hermed var forligskommissionen ude af sagen...
Sagen kunne nu tage sin begyndelse ved Salling Herre
ders ret, hvor herredsfoged7 Philip Peder Rosenstand
indstævner tiltalte Christen Johansen samt vidnerne kir
kesanger Christensen8 i Dølby, møller Mads Sørensen i
Rude Mølle, gårdmand Niels Christian Jensen i Vester
Dølby og gårdmand Knud Saustrup i Vester Dølby til at
møde i retten den 11. juni 1838. Som sagfører for
anklagemyndigheden var beskikket prokurator Øllgaard.
Forsvarer for Christen Johansen var procurator Thorup.
Før sagen egentlig kunne begynde, måtte retten tage
stilling til forsvarets påstand om, at skolekommissionen
havde været for længe om at rejse sagen, der derfor bur
de afvises af retten. Efter en del juridiske overvejelser
hos anklager, forsvarer og dommer, kommer retten den
25. juni 1838 til det resultat, at sagen ikke kan afvises,
men må nyde fremme ved retten.

Anklageren prokurator Øllgaard formulerer 2 skriftlige
spørgsmål om selve hændelsesforløbet på Dølby kirke
gård forud for gudstjenesten, som vidnerne skal besvare,
og tilsvarende formulerer Christen Johansen - forment
lig i samråd med prokurator Thorup - i første omgang 7
kontraspørgsmål til vidnerne for at få belyst, hvad der
faktisk skete på kirkegården. Senere blev et 8. spørgs
mål føjet til.
Christen Johansen benægtede på det bestemteste at
have brugt udtrykket »partisk«, »hvorimod det kunne
være mueligt at han kunne have brugt Udtrykket »practisk«...«
Øllgaard var ikke sen til at så tvivl om, at ordet »practisk« var brugt, og at Christen Johansen og Thorup kun
bragte dette ord frem i retten for at forvirre vidnerne.
Det ville desuden stride mod sprogbrug at anvende ordet
ved en sådan lejlighed, og dommeren fandt, at ordene
practisk og partisk ikke i udtalen kunne forveksles, da
trykket i sidstnævnte ord hviler på sidste stavelse, og det
modsatte er tilfældet i det første ord.
Det lykkedes for anklagemyndigheden ved sagens
begyndelse at få afvist ikke mindre end 6 af Christen
Johansens 8 kontraspørgsmål som irrelevante og inkvi
sitoriske, og retten gik derefter over til afhøring af de 4
vidner. Det vil føre for vidt her at redegøre for vidnefor
klaringerne, herunder hvor de enkelte personer stod på
kirkegården, hvem der havde begyndt samtale med
hvem og sagt hvad; forklaringerne var på visse punkter
modstridende, men det lå dog fast, at Christen Johansen
havde afleveret sit brev til pastor Krohn, og at han
mundtligt havde fortalt til en bredere kreds af personer
på kirkegården, at skoleligningen var lagt partisk.

Dommen
Sagen forløb over hele sommeren og efteråret med flere
indlæg fra prokuratorerne og afsluttende procedure med
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sidste indlæg (fra forsvaret) den 17. december 1838.
Herefter var det så dommerens tur til at gå sagen igen
nem igen og afsige dom; det skete den 28. januar 1839.
At det ikke var nogen helt let opgave fremgår af doms
udskriften9, der fylder ikke mindre end 5 1/2 tætskrevne
folioark; der er tale om et juridisk skoleridt af en grun
dig dommer Rosenstand, der med sine præmisser kom
mer til det resultat, at Christen Johansen skal betale 16
rigsdaler sølv til Viborg amts fattigkasse, retsgebyr og
salær til procurator Thorup og salær 10 rigsdaler til pro
curator Øllgaard.
Christen Johansen blev altså frifundet for tiltalen om
injurier på kirkegården, idet retten ikke fandt hans udta
lelser fornærmende, men dog usømmelige og han har
derved tilsidesat den ærbødighed og agtelse, som han
skylder skolekommissionen. Fra dommen citeres:

»...skønnes det ikke, at øvrige paaankede Udladelser i
Brevet indeholder noget, hvorfor Indstævnte vil kunne
drages til Ansvar, eller han kan ansees at være til For
nærmelse for Citanterne. Omendskjønt det nu ikke fin
des, at de paaankede Steder i sidstommeldte Brev inde
holder nogen egentlig Ærefornærmelse, eller at Brev
skriveren derved har betjent sig af Udtryk, hvorved Citanternes Agtelsesret, enten i Egenskab af Medlemmer
af Skolekommissionen, eller som Privatmænd, kan anse
es krænket, kan det dog ikke nægtes, at Indstævnte, ved
at skrive dette Brev, har ladet sig komme en høi Grad af
Mangel paa pligtskyldig Opmærksomhed i Valget af sine
Udtryk til Brøde, samt at han, med sin Skrivemaade, har
tilsidesat den Ærbødighed og Agtelse, han er Skolecommissionen skyldig, hvilket Forhold, der ikke kan forsva
res, om end hans Yttringer, maatte fortiene Tiltroe og
opgraveres med Tiden og Stedet, da han, efter hvad der
in confesso har overleveret Sognepræsten Skrivelsen.
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Derimod skjønnes der ikke at være tilstrækkeligt Anled
ning til at ansee ham med Bøde for unødig Trætte...«

Midt i hele denne strid mistede Christen Johansen sin
syge og svagelige kone: Maren Mortensdatter døde den
1. november 1838, 66 år gammel. Det er let at forestille
sig, at dette har betydet en yderligere belastning for
Christen i en svær tid.

Landsoverretten
Christen Johansen valgte at appellere dommen ved her
redsretten til Landsoverretten i Viborg, og havde procu
rator C. Møller som sin sagfører; procurator Jespersen
repræsenterede anklagemyndigheden. Det vil føre for
vidt her at gennemgå sagens forløb ved Landsoverret
ten, men procurator Møller gjorde sig de ihærdigste
anstrengelser for at få herredsretsdommen mildnet,
medens procurator Jespersen tilsvarende søgte at få den
skærpet.
Landsretsdommen blev afsagt den 7. oktober 1839, det
vil sige knap to år efter, at Christen Johansen havde afle
veret sit brev til pastor Krohn og udtalt de famøse ord
om skoleligningen på Dølby kirkegård.
Landsoverretten hævede straffen til en bøde på i alt 20
rigsdaler sølv for Christen Johansens påstande om, at
skolekommissionen havde lagt ligningen partisk og for
at have lagt den efter et »venneprincip«. Retten bestem
te desuden, at disse udtalelser skulle mortificeres. Chri
sten Johansen blev frifundet for sine øvrige påstande.
Udover bøden blev han dømt til at betale alle omkost
ninger, herunder 16 rigsdaler i salær til procurator
Jespersen.
Sagen om skoleligningen i Dølby sogn var ikke Chri
sten Johansens eneste kontakt med myndighederne: I
november 1839 - altså kort tid efter dommen i lignings
sagen - klagede10 han til amtmand Ahlefeldt Laurvig

over, at han skulle bidrage med kørsel af materialer til
en ny skolebygning i Dølby, endskønt han ikke ejede
heste, men det er en helt anden historie...

Afslutning
Christen Johansen døde den 9. juni 1850 i Øksenvad, 69
år gammel. Han havde ingen børn, men der var slægt
ninge nok til at arve ham, bl. a. hans to yngre brødre,
dyrlæge Anders Johansen i Lund ved Skive og dyrlæge
Peder Johansen i Hasselholt i Sahl sogn.
Der var ikke så lidt at arve efter den gamle dyrlæge.
Gården, der var på 1 1/2 tdr. hartkorn, ejede han kvit og
frit, bygningerne var solide og jorden i fortrinlig drift,
og han havde ingen gæld. Derimod havde han en del
store panteobligationer udstedt for lån, som han havde
ydet omegnens storbønder og proprietærer. Han betænk
te sit tyende med betydelige gaver og efterlod sig en
betydelig formue. Hans hjem havde været et bundsolidt,
veludstyret gårdmandshjem uden luksus; dog fandtes
der ikke så lidt sølvtøj o. lign. Det var i de dage en god
pengeanbringelse. Blandt de bøger11, som han efterlod
sig, var såmænd de samme, han havde haft med sig, da
han i sin ungdom forlod Veterinærskolen.
Beretningen om Christen Johansen, der var bror til min
tipoldefar, er til ende. Skulle læseren ønske at kommen
tere artiklen eller drøfte den med mig, er hun/han vel
kommen til at rette henvendelse til mig.

Noter
1. Kilde: Veterinærskolens arkivalier i Rigsarkivet
2. Landsarkivet for Nørrejylland, Salling Herreders ret, dokumenter
til justitsprotokollen 1838-39, B 43 A, pakke nr. 31
3. En kone, der efter en fødsel i nogen tid ikke havde måttet komme i
kirken, men nu atter kunne vise sig der
4. Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg Landsoverret, pådømte
sager 1839, B 24 A, pakke nr. 481
5. Landsarkivet for Nørrejylland, Salling Herreders ret, dokumenter
til justitsprotokollen 1838-39, B 43 A, pakke nr. 31
6. Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg Landsoverret, pådømte
sager 1839, B 24 A, pakke nr. 481
7. Herredsfoged svarer her til dommer
8. Der er formentligt tale om tidligere konstituerede lærer C. Chri
stensen, der ifølge Viborg amts arkiv, indkomne breve 1834-37, B 4
pakke nr. 427 (Landarkivet for Nørrejylland) i juni 1837 ansøgte
Danske Kancelli om at blive fast ansat som lærer, endskønt han ikke
var »seminaristisk dannet«.
9. Landsarkivet for Nørrejylland, Salling Herreders Rets justitsproto
kol, B 43 A, lb. Nr. 11, folio 152 ff.
10. Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg amts arkiv, indkomne bre
ve E. Skolevæsenet 1838-39, B 4, pakke nr. 428 (1839 E)
11. Benyttede lærebøger ved Veterinærskolen: Peder Chr. Abildgaard: Naturkÿndighed og Hest og Qvæglæge, professor Erik
Viborg: Danske Benævnelser til Hestens Anatomi, Qværke, Hest
kopper og Sniive, Svinets Behandling, Vejledning til en forbedret
Faareavl, Systematiske Navne, Veterinære Iagttagelser 1806-08,
Hestens Sygdomme, Oxens Sygdomme. Lektor Viborg: Knokkel
læren, Muskellæren, Indvoldslæren og Helpers: Operationslæren. En nyuddannet dyrlæge udstyredes med følgende instrumenter: en
Aareladekølle med Tragt, en Klysterrør, 2 Bistourier, en Saalekrasser, en Hovekniv, en Udbødekniv med Naal, en Flite, en Haarsimenaal, en Hulsonde, en Tappespÿd, en Saasprøyte. Kilde: Veteri
nærskolens arkivalier i Rigsarkivet.

Anders Villadsen
Byens Mose 15
4400 Kalundborg
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Spøttrup Frugtavlskompagni
Et skud på andelsbevægelsens stamme
Af Poul Tolstrup, Resen
Efter avlsbygningernes brand på Spøttrup den 3. marts
1937 købte Statens Jordlovsudvalg samme år hoved
gårdens 613 tdr. land. Her skulle en mønsterudstykning
med 26 gårdbrug og 5 tillægsparceller realiseres. Pro
jektet var godt hjulpet på vej af egnens radikale folke
tingsmand, indenrigsminister Bertel Dahlgaard.
Man kom hurtigt i gang, bl.a. med plantning af læhegn
om gårdparcellerne. Allerede 22. februar 1938 blev ud
stykningens parceller fordelt. Fordelingen blev optaget
af Statsradiofoniens redaktør Torpe, som dermed forevi
gede den store dag.1
De 26 statshusmandsbrug skulle være og blev mønster
eksempler på husmandsbevægelsens erfaringer med
skabelsen af nye hjem for ubemidlede folk på landet.
Brugene var rimeligt store (ca. 25 tønder land), avlsbyg
ningerne var nybyggede og moderne indrettet til inten
sivt landbrug og havebrug. Så hvorfor ikke tilføje et til
bud til alle parcellister om frugtavl med et vist fælles
skab?

Initiativet
Hvem havde fostret den ide? Utvivlsomt proprietær
Gudik Gudiksen, Hesthave. Som formand for Salling
Landboforening havde han i 1934 taget initiativ til et
frugtavlsforsøg, specielt æbleavl på fire iagttagelses
frugtplantager i Salling og Fjends. Forsøgets formål var
at klarlægge, hvilke jordbundstyper, der var bedst egnet
til frugtavl. Resultatet af forsøget, som landboforenin
gen og husmandskredsforeningen »Fremad« stod bag,
var, at det blev bevist, »at alle gængse Æbletyper kunne
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dyrkes med fordel i alle Landets egne, naar bare Jord
bundsforholdene, specielt Grundvandsstanden, Læfor
holdene og først og fremmest Pasningen er i orden.«
Frugtavlsforsøget havde f.eks. i Krejbjerg et årsudbytte
på over syv tons æbler pr. hektar, da det var bedst.
Da Spøttrup brændte i 1937, tog Gudiksen initiativ til
»en videre udbygning af Tanken om Frugtavl som Bier
hverv for Landbrugere.«2

Planer om fælles frugtavl
På udstykningsplanen for Spøttrups jorder (se side 74)
var parcel nr. 27 og nr. 28 afsat med henholdsvis 28,9
hektar til frugtavlsgård og 15,9 hektar til frugtplantage.
Frugtplantagen lå umiddelbart øst for Borgens park, og
frugtavlsgården grænsede mod vest til Skive-Vestsailing
jernbane og mod nord til landevejen mod Rødding
(vejens navn er i dag »Borgen«).
Med frugtavlsplaneme kom det til at gå trægt. Vedtæg
ter for Spøttrup Frugtavlskoloni var ganske vist udarbej
det med 20 §§3. Af vedtægterne fremgår det, at formålet
var at fremme medlemmernes frugtavl. Medlemmerne
var ejerne af de udstykkede parceller på Spøttrup hoved
gård. Lån til etablering af frugtavl (1.000 kr.) kunne
opnås hos Staten (Jordfonden). Bestyrelsen bestod af tre
på en generalforsamling valgte medlemmer, der skulle
drage omsorg for koloniforeningens pengevæsen. Årligt
inden 15. juli skulle de indsende regnskab og beretning
om koloniens virksomhed samt oplysning om størrelsen
af hvert medlems træfrugtareal til Husmandsbrugskom
missionen i Viborg.4

Sagen trækker i langdrag
Ét er planer, noget andet realiteter. Skive Folkeblad kun
ne halvandet år senere, den 4. juni 1939, spørge Jord
lovsudvalgets formand, Niels Frederiksen, der netop
havde været på udflugt til Spøttrup med sit udvalg og
Bertel Dahlgaard: »Det gaar vel for øvrigt ikke saa godt
med denne Plantage, idet der endnu intet er blevet gjort
noget ved den...« - og fik til svar fra Dahlgaard: »Ja, det
har jeg nok hørt, men i dette Spørgsmaal maa Kolonien
selv handle.«
Hvad var problemet?
Folkebladet kunne den 6. september 1939 meddele un
der overskriften »Statslaan til Spøttrup Frugtplantager

ne, skønt den krævede Pantesikkerhed ikke foreligger.«
Videre hed det: »Af de 25 Lodder overtages 14 Lodder
af 14 Statshusmænd og 10 Lodder tildeles 5 Statshus
mand med 2 til hver«. Der var problemer med pantesikkerheden, men Finansministeriet havde givet sin tilslut
ning i sagen, mens Finansudvalget endnu ikke havde
truffet afgørelse. Det ser altså ud til, at flere statshus
mænd tøvede overfor projektet og ikke ville deltage,
mens fem af de ivrigste hver ville tage to af stykkerne
på ca. en tønde land. Men lånene fik man, hvilket frem
går af Låneprotokollen for Husmandsbrug på Statsjord.4’
Interessen for fællesskab om frugtavl havde ellers ikke
manglet i Rødding fra udstykningens start. Amtsråds-

Luftfoto af Spøttrup den 25. juni
1939. Forrest til venstre ses
brandtomten fra avlsbygninger
ne. Midt i billedet borgen med
de nyopførte volde. Et enkelt af
de 26 husmandsbrug ses til højre
bagerst i billedet. Foran til højre
ses østfor borgens park en bar
mark, der i efteråret 1939 blev
tilplantet med æbletræer.
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de langsommeligheden med at få formaliteterne i pro
jektet i orden. Jordlovsudvalget og landbrugsministeriet
havde vist sagen stor forståelse og interesse, men frugt
avlsmedlemmer, der ikke var statshusmænd på Spøttrup,
ville man tilsyneladende ikke yde lån.2

Et sideordnet forslag

Udstykningskortet over statshusmandsbrugene på Spøttrup mark
blev udfærdiget af landinspektør A. Ørum, Skive, i februar 1938.
Parcel nr. 1 er Spøttrup Borg og parken. Af særlig interesse i denne
sammenhæng er parcel nr. 28, Spøttrup Frugtavlskoloni. Parcel nr.
27 ønskede en kreds anvendt til gårdbrugs- og frugtavlskoloni, men
projektet blev ikke realiseret.

og landstingsmedlem for Det radikale Venstre, Gudik
Gudiksen, Hesthave korresponderede med Husmands
kommissionens frugtavlskonsulent i Viborg og kritisere
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Gudik Gudiksen og folkene bag ham foreslog et endnu
større frugtavlsarbejde, idet man sideordnet med »Spøt
trup Frugtavlskoloni« ville starte et konsortium, en
gårdbrugs- og frugtavlerkoloni, der skulle købe yderli
gere 38 hektar jord, fordelt med 22,9 hektar syd for
vejen til Rødding og 16,5 hektar nord for vejen, hvor
Spøttrup-Hallen ligger i dag. Altså en ny plantage i
umiddelbar tilknytning til frugtavlskolonien. Medlem
merne skulle købe parceller å en tønde land og beplante
i alt fald de 10 hektar med frugttræer. Medlemmerne af
konsortiet skulle være 16 statshusmænd fra Spøttrup
samt en række interesserede borgere og landmænd fra
Rødding.
De frugtavlsinteresserede fra Rødding var maler Mag
nus Damgaard, kæmner M. Christiansen, bestyrer Fal
kenberg, lærer Hansen, gdr. Harald Gudiksen, gdr. Hen
rik Laursen, gdr. Knud Gudiksen, husm. Sigfred Mad
sen, gdr. Gudik Gudiksen, lærer og frugtavlslærer
Myrhøj, Skive og mejerist Richard Kønig. Altså folk
med interesse og erfaring i andelsvirksomhed. Man
bemærker den faglige interesse bl.a. repræsenteret af
lærer Myrhøj, der gennem mange år redigerede Folke
bladets rubrik: »Havedyrkning, Frugtavl«. Blandt statshusmændene var konsulent Chr. Jensen givetvis ekspert
i frugtavl.
Konsortiet var villigt til at overtage det areal, som kal
des Frugtavlsgården samt den resterende del af parcel
28 og opdele dem i lodder. Plantning, læbeplantning,
beskæring, sprøjtning mv. skulle foretages i fællesskab,

mens renholdelse og plukning påhvilede den enkelte
parcellist.5
»Avlsmæssigt skal det anlægges efter faste og gode
Principper og drives som en virkelig Erhvervsfrugtavls
koloni. Det var netop Andelsprincippet paa dette Felt vi
vilde have prøvet, fordi kun derigennem kan efter vor
Formening de mindre Jordbrug komme med paa rationel
Maade«, hedder det i skrivelsen fra december 1938.
Men dette konsortiums planer blev altså ikke til noget,
selvom tanken netop var, at man fra frugtavlsgården
skulle give daglig sagkyndig vejledning til de, der del
tog i dette forsøg på andelsdrift i kollektiv frugtavl. Lån
kunne tilsyneladende kun gives til parcellister, der var
statshusmænd.

Kan en sandstorm sætte gang i sagerne?
Interessant er det endvidere, at de samme kredse prøve
de at få lidt gang i sagerne med frugtavlskolonien ved at
mobilisere pressen. De områder, hvor frugttræerne skul
le plantes, var stenede og sandede arealer, der let truedes
af jordfygning - og kan man ikke selv rejse en sand
storm, så kan man jo forsøge sig med en pressestorm,
når blæsten kommer.
Skive Folkeblads gamle redaktør, Carl Hansen, viste i
sine sidste år udstykningen på Spøttrup stor interesse.
Han havde fra sin ungdom engageret sig i såvel egnens
andelsforetagender som i husmandsbevægelsen. Han
stod f.eks. bag oprettelsen af Danmarks største hus
mandsbevægelse, husmandskredsforeningen »Fremad«,
i Salling. Carl Hansen var lydhør overfor røddingboerne, der ville have frugtavlsprojektet til at falde på plads.
Bladet bragte ikke mindre end tre artikler om sandstor
mens trusler for nybyggerne på Spøttrup i foråret 1939,
hvor der stadig intet frugttræ var plantet. Hjemmelsman
den var konsulent Chr. Jensen, der berettede, at fygnin
gen var meget ubehagelig. »Vinden hentede nemlig fra

Frugtplantagens udækkede Areal det Materiale, den før
te videre ind over Landet. Der skulle for længst have
været plantet på Arealet, men Statens Tilsynsførende,
har endnu ikke rørt meget paa sig. ... Skal der ske
noget, skal det være nu! siger Jensen.«6

Den helt nye frugtplantage fra 1939
Selvom man kunne læse i avisen, at »Frugtmarkedet
blev helt »forstoppet« i Aar«,7 gik man i efteråret 1939 i
gang med at tilplante frugtplantagen (parcel nr. 28 med
frugttræer). Markedet for æblesalg kunne jo komme til
at se helt anderledes ud, når de små træer begyndte at
bære om nogle år. Krigen var lige startet ude i Europa.
Vi lader en dengang 14 års dreng fra Rødding fortælle,
hvordan frugtplantagen så ud:
»Knud Søholm (statshusmand på parcel nr. 5) kom på
det tidspunkt sammen med min søster, som han et par år
senere blev gift med.
Jeg kom meget hos Knud i de år, han havde ejendom
men og herunder hans del af plantagen. Jeg husker, at han
fortalte og viste mig den specielle måde, træerne var plan
tet på. De stod i lige rækker således, at man både vandret,
lodret og diagonalt, kunne rense mellem dem med dati
dens markredskaber. Afstanden var ens på alle led - vel
således afpasset, så enten en almindelig harve eller en fje
dertandsharve kunne anvendes, måske 2-2 1/2 meter.
Det synes ikke for mig, at plantagen var så stor, så alle
25 parceller kunne have andel i den. Jeg synes, jeg kan
erindre en eller anden form for hus eller skur, men hvad
det indeholdt, har jeg ikke set.
Renholdelse, mener jeg helt bestemt, parcellisterne
selv forestod. Jeg husker, Knud fortalte mig, hvor nemt
det kunne gøres, og at det var derfor træerne var plantet
på nævnte måde.
Beskæringen har de nu nok haft hjælp til. Det fore
kommer mig, at der var en slotsgartner, bl.a. i forbindel-
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Tegning af det grundmurede sprøjtehus, udført af
arkitekt A.P Nielsen, Kjellerup, og med Carl
Petersen som bygmester. Huset var hvidpudset og
bar et skilt af tynde jernstænger med røde bogsta
ver: FRUGTKOLONIEN SPØTTRUP. Ved siden af
huset udførte smedemester O. Olesen Sigh i 1940
en vandboring, forsynet med pumpe.
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se med den »Krydderipark«, der var (er) umiddelbart
bag restaurantgården.
Årsagen til at jeg nævner gartneren er, at det jo kan

være muligt, at han har ydet den ekspertise, som var
nødvendig til beskæring af frugttræerne.
Knud Søholm snakkede meget om »konsulenten«, og
det har vel været Chr. Jensen. Han kan måske have
været en leder blandt dem. Det føles således.«8

En vanskelig start
Solveig Hermansen blev konfirmeret i foråret 1940. Hun
fortæller: »Min far, Karl Jensen, der havde et af gård
brugene på Spøttrup Mark, fik ca. en tønde land til at
plante frugttræer på. Jorden var sandet og fuld af
småsten. Det var spændende, da de små frugttræer kom,
de skulle plantes i den magre jord, i snorlige rækker.
Hver sort for sig.
Det var Cox Orange, Cox Pomona, Pederstrup, Bramley-seedly og Lord Lamburn, desuden hos andre Laxton
Superb, Bodil Neergaard og Ingrid Marie, der blev
podet på Pederstrup-stamme.
Tilsynsførende med plantningen i 1939 var Meinert
Sørensen, og P. M. Hørman, der havde gartneri i Rød
ding. Gartner Hørman plantede træerne og lærte senere
parcellisterne at pode. Der var ca. 80-90 træer på hver
parcel.
Den første vinter var harerne hårde ved de små træer,
mange var helt ødelagte, og der måtte plantes nye det
følgende forår. Om efteråret samlede vi gamle ugeblade,
rev dem i stykker og bandt dem omkring de små æble
træer, til værn mod harerne. Jeg husker endnu, hvor vi
frøs fingrene, når vi bandt bindegarn om papiret. (Alli
gevel var allerede i 1942 efterplantning nødvendig for et
beløb på omkring halvdelen af planteudgifterne i 1939).
De første år var der kun arbejdet med at holde rent
omkring træerne. Der var indkøbt en frugttræssprøjte til

frugtplantagen og bygget et hus ude ved vejen, så den
kunne stå i tørvejr. Da der blev noget at høste, skulle der
købes kasser til æblerne. De kostede 2 kr. stykket, så det
var en af de mange udgifter. Det år, jeg husker, blev
æblerne læsset i en jernbanevogn, der stod ved »Bor
gen« trinbræt. Det var mest Pederstrup æblerne, der var
mange af. Det var et stort æble med lidt rødme på den
ene side, det var syrligt, men smagte ikke af meget.
Bramley var et stort grønt madæble, der var så surt, at
man kun tog en bid af det. Det bedste æble var Lord
Lambume, det var meget dejligt, men var slemt til at
falde for tidligt af træet, husker jeg.«9

Der bliver stille omkr. Spøttrup Frugtavlskoloni
Desværre har det ikke hidtil været muligt at fremskaffe
protokollen (eller indberetninger fra samme) for koloni
en. Derfor er det ikke her muligt at sige noget om den
tre mand store bestyrelses arbejde. Ifølge vedtægternes
§ 43 skulle hvert af de 16 medlemmer betale et årsbidrag
til de fælles udgifter. Regnskabstal fra et enkelt medlem
er kendt.10
Også i avisen var der larmende tavshed om frugtkolo
nien, mens man gerne fortalte om, hvor godt det gik
med landbruget på statshusmandsbrugene, når landbo
ungdommen eller husmandskredsforeningen »Fremad«
var på markvandring på Spøttrup Mark under besættel
sen.11
Ikke et ord om frugtavl.
Og dog. Den frugtavlskyndige redaktør Myrhøj i Skive
gav i Skive Folkeblad2 1941 følgende kommentar: »Det
må desværre siges, at denne Sag, der ellers kunde have
været et overordentligt interessant Eksempel paa, hvad
kollektiv Frugtavl kunne betyde for dansk Landbrug denne sag blev en skuffelse derved, at den ikke blev gre
bet rigtigt an fra Starten.« Dette forsøg på Spøttrup blev
planlagt som et forsøg til efterfølgelse i en helt ny

77

Luftfoto af statshusmandsbruget, som frugtkoloniens formand, Arnold Nielsen, ejede. Bemærk frugthuset foran ladegavlen. Til højre ses
nederst i billedet de nærmeste æbletræer i frugtkolonien. Foto: Ch. Sandkvist.

erhvervsgren på landbrugets store træ til gavn for alle
og til skade for ingen. »Men de Frugtplantager, der dog
blev anlagt langs Vejen, vil i alle Fald om nogle Aar staa
som Vidnesbyrd om et Forsøg, og naar Frugttræerne kan
dække de 16 ha, vil de i Blomstringstiden eller i Efteraarstiden danne et frodigt Billede, der ogsaa vil høre
med til den Forandring, Spøttrup undergik i Aarene efter
den store Brand.«
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Store udgifter
I frugtplantagens første år har udgifterne nok været
betragtelige for den enkelte statshusmand. Den hårde
frost i 1940 lukkede Limfjorden fra januar til langt hen i
april. Den følgende vinter var ligeledes streng. Som
nævnt ovenfor måtte der plantes erstatningstræer, og
indkomsterne fortonede sig ud i fremtiden. De fælles
opgaver kunne betales på forskellig vis. F.eks. kunne

Frugtkoloniens fællesejede
frugtsprøjte var trukket af to
heste og blev styret afen mand.
Ved sin side havde han to kolle
ger med håndsprøjter.
Ved sprøjten står fra venstre for
manden forfrugtkolonien,
Arnold Nielsen, naboerne stats
husmand Henry Munksgaard og
Harald Mouritsen samt forman
den sønner, Verner og Bent Niel
sen. Hunden Molly er også kom
met med. Foto: Magda Louise
Nielsen 1951.

gartner Nissen, der boede lige vest for Borgen, overtales
til at bytte beskæringsarbejde mod jagtret på medlem
mernes statshusmandsbrug. Sprøjtning var frugtkoloni
ens formand, Arnold Nielsen, sammen med sit sprøjte
hold villig til at udføre for alle. Et sprøjtehus var jo
opført, hvor tennisbanen nu ligger.
Der var i årene efter besættelsen brug for at købe 20-35
frugtkasser pr. år for et enkelt medlem.10) Men æbler var
der altså at sælge i kassevis i årene efter krigen. Solveig
Hermansen husker, at hun dagen før sit bryllup i 1948
måtte hjælpe til med at plukke ned i kasserne, som skul
le forsendes i en godsvogn fra »Borgen« trinbræt. I
1949 er der i ovenfor omtalte regnskabsbog for en
enkelt avler indført et beløb på 1.074 kr., tilsyneladende
indkommet for salg af æbler.

Fru Aase Boe Nymann fortæller om udbytte og salg, at
hendes far et år avlede 600 kasser æbler, men at avlen i
frugtkolonien naturligvis var afhængig af, hvordan
træerne blev passet. Vigtig var ligeledes frugtsorterin
gen. Husmandens sønner og døtre sorterede æbler fra de
frostfrie kældre, så ikke enkelte rådne æbler skulle smit
te hele kassen. Hendes far, Arnold Nielsen, der var for
mand for frugtkolonien, solgte avlen til gartnernes
salgsorganisation, GASA. Frugten blev transporteret til
Holstebro af vognmand Jakob Søgaard.
En del af æblehøsten er formodentlig solgt til mosteri
er. Et lokalt, nemlig Vestsallings-Frugtmosteri, Dalhu
set, (Tlf. Rødding 3), annoncerede i aviserne med, at
man købte og modtog nedfalden frugt til afpresning.
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Frugtavlskolonien nedlægges
Gennem årene var det meget forskelligt, hvad parcelli
sterne fik ud af frugtavlen. Nogle fik ikke passet træerne
og lod arealet gro til, andre rykkede træerne op. Christi
an Winter og Arnold Nielsen var nogle af de sidste, der
gav op først i halvtredserne. Der var ikke penge i det til
sidst, mente Arnold Nielsen.
En artikel i Jyllandsposten fortæller om frugtavlens
endeligt i 1956-57.12 »Imidlertid blev frugtavl i det lange
løb en daarlig forretning for disse landmænd, og efter at
de i en aarrække havde givet flere penge ud til frugt
avlen, end de havde faaet hjem på salg af frugt, hørte de
op med at have frugttræer og satte i stedet kartofler eller
andre afgrøder i jordstykkerne. Det var ikke helt i over
ensstemmelse med bestemmelserne i »Vedtægter for
Spøttrup Frugtavlskoloni«, men man havde indtrykket
af, at myndighederne ville se igennem fingre med det.«
Af artiklen fremgår det, at Husmandsbrugskommissio
nens formand i Ringkøbing og Ribe amter, Ejnar Sigaard, Kjeldbjerg, var uenig i denne betragtning. Han
ville inddrage fællesskabets jord og oprette et hus
mandssted mere på arealet. Der blev holdt et møde om
spørgsmålet, og Jordlovsudvalget var villig til at give
erstatningsjord, men det var husmændene ikke glade for.
Dels var denne jord ikke nær så god som frugplantagearealet, dels lå den ikke så bekvemt, hedder det. Sigaard
»stillede husmændene overfor valget mellem enten paany at tilplante frugtplantagen med frugttræer eller at
overlade jorden til jordlovsudvalget til oprettelse af et
nyt husmandsbrug.«
Statshusmand Karl Jensen fik Jyllands-Posten til at
tage sagen op. Han mente, »at det værste, der kan ske er,
at vi tvinges til paany at plante frugttræer, hvilket har
vist sig at være en tabgivende forretning, men det vil jeg
trods alt hellere gøre end afstaa jorden. Jeg synes, det er
en mærkelig behandling at give os, efter at vi har passet

80

vore brug godt i saa mange aar. Man bruger en gammel
klausul om, at der skal være frugttræer paa arealet, til at
true os med, men selv tænker man altsaa ikke på at
bevare frugttræerne, når man vil oprette nye brug.«
Kommissionsformanden, Ejnar Sigaard, svarede i Jyl
lands-Posten undvigende om sit syn på sagen. Han ville
sende sagen til Statens Jordlovsudvalg, men det trak ud.
Karl Jensen, Spøttrup, tvivlede på, at Jordlovsudvalget
kunne stå bag Sigaard i opretholdelsen af kravet om, at
jorden enten skulle afgives eller tilplantes med frugt
træer.
Frugtkolonien blev dog opløst i sommeren 1958, hvor
Statens Jordlovsudvalg gav frugtavlerne mulighed for at
købe deres jordlodder til 50 procent af grundværdien.13
Dermed var det slut med Frugtavlskolonien på Spøt
trup. Den erhvervsmæssige frugtavl i Salling foregår før
som nu i Roslev, Jebjerg og Lyby.
Men - hvor »Spøttrup Frugtavlskoloni« gav op, der
overtager i dag »Rødding- Æblets by i Salling« initiati
vet.
Et blandt flere tiltag er anlæggelsen i år af »Anton
Pedersens æblesamling« på den østlige del af »Spøttrup
Frugtavlskolonis« areal. Her er der nu plantet gamle
danske æblesorter. Men det er en ganske anden historie.

Noter
1. Skive Folkeblad (SF) 22.2. 1938.
2. SF 14.6. 1941: Artikel, skrevet af bladets mangeårige havebrugs
redaktør, J. C. Myrhøj, der personlig havde kontakt til Frugtavlsiniti
ativet på Spøttrup. Myrhøj rådgav kyndigt i sin avisrubrik om frugt
avl, plantesygdomme, sprøjtning, udtynding m.v., se f.eks. SF 22.6.
1946.
Se også hortonomen professor Anton Pedersen (født i Volling): Dan
marks frugtavl. Frugtsortundersøgelse 1916-22. udg. 1925. Afs. om
Salling s. 334 ff. findes på hjemmesiden: Vestsailings podeklub.dk.
Om frugtavlsforsøgene hedder det i Salling Landboforening Aarsberetning 1942, s. 5: »De 4 iagttagelses-frugtplantager, som Landbo
foreningen har anlagt her på egnen sammen med Husmandsforenin
gen Fremad, har nu ligget i 8 år, som det fra først af var meningen,

Foreningen skulde støtte disse plantager. Udviklingen er forløbet
godt og har givet gode erfaringer m.h.t erhvervsfrugtavl. Hver plan
tage er på 1 ha. Havebrugsudvalgets fmd. lærer Myrhøj, har sammen
med foreningen Dansk Frugtavls konsulent, Pallesen, ført tilsyn med
plantagerne, ofte med bistand af professor Anton Pedersen.«
3. Et eksemplar findes på Spøttrup lokalhistoriske Arkiv (SLA) (fin
des på arkivets hjemmeside).
4. Landsarkivet i Viborg: Husmandskommissionens arkiv: OX9F4.
5. Se note 2.
6. SF 19.4. 1939, SF 21.4. 1939 og SF 24.4. 1939.
7. SF 26.9. 1939.
8. Utrykt erindring af Peter Sevelsted Berthelsen, Solsikkevej 146,
Skive. (SLA).
9. Utrykt erindring af Solveig Hermansen, Frilandsvej 15, og af Aase
Boe Nyman, der er datter af statshusmand Arnold Nielsen, Spøttrup
(SLA).
Desuden er Regnskabsbog for Frugtkolonien »Spøttrup« indleveret
til arkivet af gårdejer Svend Aage Justesen, Rødding.
10. Noter fra statshusmand Karl Jensens regnskabsbog (findes på
SLA) udviser i besættelsesårene årlige beløb fra 20 kr. til 65 kr.
11. Se f.eks.SF 17.7. 1940, SF 27.7. 1940 og SF 21.7. 1944.
12. Jyllandsposten 15.12. 1957.
13. Skrivelse fra Statens Jordlovsudvalg (nr. 16-221) af 10. juli 1958
til Husmandsbrugskommissionen for Viborg Amtskreds.
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Det røde klubhus i Skive
Af Niels Mortensen, Skive
Et 101 gammelt og noget ramponeret »skur« - oven i
købet et »genbrugsskur« - er det værd at bevare?
Det spørgsmål er blevet kraftigt diskuteret i de senere
år, mens »skuret« stille og roligt forfalder mere og mere.
Men nu er der udsigt til, at »skuret« får en god fremtid!
»Skuret« er Skive Idrætsklubs gamle røde klubhus på
Stadion. Det er så vidt vides det ældste klubhus i pro-

Det første klubhus, tegnet af arkitekt Erik V. Lind, Skive, i 1908. Den
beskedne bygning udgør stadig en væsentlig del af stueetagen i det
røde klubhus. Opmåling december 1918 ved arkitekt H. Toft Hansen,
Skive.
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vinsen, som er bevaret, udvendigt endda i det væsentlig
ste, som huset så ud efter en stor udvidelse i 1918-1919.
Klubhuset blev opført 1908 på det daværende »sta
dion«, dvs. dyrskue-, markeds-, fest- og sportsplads i ét
- i Grønnegade og blev i 1944 flyttet til Engvej ved det
nye Skive Stadion.
Bygherren var som nævnt Skive Idrætsklub - SIK. I
1901 blev Skives kricketklub og gymnastikforeningen
sammenlagt til Skive Gymnastik- og Boldklub. Klubben
tog i 1906 navneforandring til Skive Idrætsklub, da den
frie idræt - atletikken - kom på klubbens sommerpro
gram.
SIK blev snart den dominerende sportsklub i Skive.
Baggrunden for den position var ikke mindst, at klubben
i 1908 kunne indvie eget klubhus ved stadion i Grønne
gade.
Det var et længe næret ønske for SIK, der her gik i
opfyldelse. Klubhuset blev tegnet af den unge Skive
arkitekt Erik V. Lind, kendt for markante bygninger i
Skive som »Børsen« og »Brogården« og senere også
kendt som arkitekt for mere end 350 mejerier landet
over. Klubhuset var en beskeden bræddebeklædt byg
ning på ca. 7,5 x 5 meter i en etage, med 45 grader tag
papdækket sadeltag. Over indgangsdøren en beskeden
frontispice, der gav plads til en lille flagstang, hvorfra
Dannebrog kunne veje ved særlige lejligheder.
Klubhuset blev et samlingssted, der gav SIK mulighed
for at modtage udenbys gæster under bedre forhold end
før, hvor sportsfolkene var henvist til at klæde om bag
en busk på stadion. SIK skaffede selv de nødvendige
penge til materialer ved indsamling blandt klubbens
medlemmer, lokale firmaer samt fra basarer og dilettant-

Skives idrætsplads lå mellem 1902 og 1944 ved Grønnegade og Odgårdsvej. Udover at blive brugt til fodbold og andre sportsgrene blev plad
sen også brugt til dyrskuer, markeder og byfester - og til genvej fra Sallinggade til Allegade! Der var god plads i området - og Erik V. Linds
beskedne klubhus ved grusvejen, der senere blev døbt Aakjærsvej (nu omdøbt til Jeppe Aakjcersvej), syner ikke af meget!
Foto: C. Hadrup 1910.

komedier. Og så gik klubbens medlemmer ellers i gang
med at bygge klubhuset i deres fritid.
Klubhuset havde stor betydning for medlemmerne, så
der blev lagt megen opfindsomhed i den beskedne byg
nings udsmykning: Flotte dørbeslag af støbejern, ud
skæringerne i indgangsdøren og på indvendige døre, der
er viser motiver fra klubaktiviteterne: fodboldspillere og
hækkeløbere.
SIK var hver sommer fra omkring 1910 vært for store
sportsstævner, hvor såvel københavnske som tyske fod
boldhold gæstede Skive. Det medførte behov for mere
plads i klubhuset. Hertil kom, at medlemstallet i SIK
voksede stærkt. I 1915 havde SIK 103 medlemmer, i
1918 160 og i 1919, hvor det udvidede klubhus blev
taget i brug, nåede man op på 260 medlemmer.

11919 tegnede en anden ung Skive-arkitekt, Hans Toft
Hansen, en udvidelse af klubhuset. Toft Hansen havde
som tømmersvend været blandt de frivillige i 1908, så
han kendte naturligvis huset ude og inde.
Bygningen blev forlænget med fire meter, forhøjet med
yderligere en etage og forsynet med et meget fladere
tagpapdækket sadeltag. På den nye første sal blev der
lavet omklædningsrum, bestyrelsesværelse og en over
dækket altan til bestyrelse og de lokale sponsorer - i
datiden kaldet honoratiores.
Om- og tilbygningen kostede 1.137 kr. i materialer, og
så klarede medlemmerne ellers som i 1908 resten ved
frivillig arbejdskraft.
I midten af 1930’eme lod Skive kommune nogle af
byens arbejdsløse opfylde den såkaldte »Rosens Eng«
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Stolte SIK’ere foran det første klubhus ca. 1915. Som nummer to fra venstre ses boghandlermedhjælper Stephan Agger.
Der blev kælet for detaljerne på klubhuset - bemærk de fine, udskårne vinduesoverliggere.

ved Skive Å. Byrådet havde kig på det store område ved

Grønnegade til byggegrunde, i første omgang boligblok
ke for aldersrentenydere (Grønnegården), og så måtte
SIK vige.
Som beskæftigelsesarbejde for arbejdsløse anlagde
Skive Kommune derfor i 1941-44 et nyt stadion ved
Engvej. Kommunen lovede SIK at opføre et moderne
klubhus med tilskuertribune ved den nye idrætsplads.
Det kom til at volde vanskeligheder, for under verdens
krigen blev der indført en skrap rationering af byggema
terialer, som skulle forbeholdes til bolig- og erhvervs
byggeri.
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Derfor måtte Skive kommune i 1943 overtage det gam
le klubhus ved Stadion i Grønnegade for at flytte det til
det nye stadion.
Der var tale om genbrug, men det var ikke muligt helt
at undgå at anvende nye byggematerialer, bl.a. skulle
der støbes nyt fundament m.m. Det krævede cement og det skulle kommunen have tilladelse til at købe hos
det statslige Byggenævn. Derfor ansøgte stadsinge
niøren den 29. november 1943 om tilladelse til at købe
og hjemtage 38 tønder cement med følgende begrundel
se: »Skive kommune har anlagt en ny sportsplads, som
skal tages i brug ved sportssæsonens begyndelse i

Efter opførelsen af klubhuset fik SIK mulighed for at invitere udenlandske klubber til Skive for at spille mod SIK’s førstehold - uden at gæster
ne behøvede at klæde om bag en busk. Her har SIK besøg affodboldklubben »Altona« fra Tyskland (i stribede trøjer). Billedet er taget umid
delbart før udbruddet af 1. verdenskrig i 1914. Bag spillerne i midten ses lidt af dobbeltdøren til klubhuset med de fornemme udskæringer. På
venstre dør står der ANNO og på den højre årstallet 1908 i romertal - men man kan kun se tallet M (1000). Foto: C. Hadrup.

foråret 1944. Spørgsmålet om idrætsanlæggets snarlige
ibrugtagning er blevet særligt aktuelt, idet Skive kom
mune agter at opføre boliger for aldersrentenydere på
den nuværende sportsplads og ønsker at fremme dette
byggeri mest muligt under hensyn til boligmangelen og

af beskæftigelsesmæssige grunde. Da det efter gældende
bestemmelser og på grund af materialevanskelighederne
ikke er muligt at opføre et nyt klubhus med de nødven
dige omklædningsrum, bad m.v., har Skive kommune
overtaget »Skive Idrætsklub«s nuværende træ-klubhus
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Klubhusets udvidelse i 1919, tegnet af arkitekt Hans Toft Hansen, Skive.

og agter at flytte det til den nye sportsplads. En sådan
løsning vil kun kræve ringe materialemængder, hvoraf
det ansøgte kvantum cement er det væsentligste.«
38 tønder cement lyder ikke af meget, men det var det i
det sidste krigsår, så stadsingeniørens ansøgning blev
nøje gennemgået og vurderet. Byggenævnet nåede frem
til, at 38 tønder cement var alt for meget - der var efter
nævnets mening kun behov for 23 tønder! Det meddelte
man handelsministeriet, der administrerede lovgivnin
gen, og midt i januar fik kommunen afslag på ansøgnin
gen.
Ministeriet skrev den 17. januar 1944, at det »efter
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stedfunden brevveksling med Byggenævnet, der har
meddelt, at det pågældende arbejde vil kunne udføres
med anvendelse af kun 23 tdr. cement«, ikke ville »give
nogen særlig udleveringstilladelse for dette kvantum
cement, og at man derfor måtte have hr. stadsingeniøren
henvist til at søge cementen indkøbt af den mængde, der
er stillet til rådighed for forhandlerne til udlevering uden
særlig udleveringstilladelse.«
Stadsingeniøren gik straks i gang med at tale med Ski
ves tre tømmerhandler. På kuverten med brevet med
afslaget fra ministeriet står der, at Skive Tømmerhandel
den 19. januar lovede at levere 10 tønder cement og

Klubhuset efter udvidelsen i 1919, med balkon til »honoratiores« og de første overdækkede tilskuerpladser med solide bænke!
Klubhuset er forhøjet med en etage og forlænget med en tilbygning mod nord (til højre) Foto: C. Hadrup.

Diges Trælasthandel 8 tønder, mens J. Christensens
Trælasthandel den 20. januar lovede 10 tønder, heraf
halvdelen i februar måned - i alt 28 tønder!
Med cementen på plads, afsatte stadsingeniøren sam
men med murermester N. Sloth Møller den 21. januar
husets nye placering - og så kunne støbningen gå i
gang.
Imens måtte borgmester Woldhardt Madsen løse et
problem, der kunne have forhindret flytningen. Tyskerne
i Skive brugte området ved det gamle stadion til vogn
parkering m.m., og værnemagten havde i den forbindel
se også beslaglagt klubhuset! Borgmesteren havde held

med sit forehavende og kunne den 14. februar 1944
meddele, »at klubhuset er frigivet af den tyske værne
magt og at arbejdet med flytningen kan påbegyndes.«
Den 19. februar kunne tømrermester Jens Christensens
folk endelig begynde at pille klubhuset ned - hver ene
ste bjælke og stolpe, hvert eneste bræt blev omhyggeligt
nummereret, hvorefter træet blev kørt til den nye plads
ved Skive Å. Der blev i alt seks læs træ, som det koste
de 33,00 kr. at flytte! Det tog indtil den 11. marts, hvor
efter genopførelsen ved det nye stadion kunne begynde
to dage senere.
Den 15. maj var opstillingen færdig. Der blev ikke

87

Klubhuset blev i 1921 udstyret med et stort ur, så fodboldspillere og tilskuere kunne følge tiden under kampene. Uret blev skænket af elinstal
latør Kaspar Jacobsen, der gennem mange årtier var en sikker SIK-støtte, først som spiller og siden som bestyrelsesmedlem m.m.
Bemærk de tre herlige dragehoveder på tagenderne. Disse spændende bygningselementer, der måske er hentet i nordisk mytologi - eller er
det krokodiller? - er desværre fjernet fra bygningen for længst!

afholdt unødvendige udgifter - f.eks. blev der ikke opsat
lampesteder i de to w.c.-rum og i pissoiret! Alligevel var
det en kostbar flytning. En »foreløbig opgørelse« fra
den 25. juli viser, at udgifterne ved flytningen udgjorde i
alt 10.899,03 kr., hvortil kom udgifter til installation af
w.c., brusebade m.m. samt glarmesterarbejde, anslået til
1.200-1.400 kr. tilsammen. Det ville formentlig have
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været billigere at bygge et nyt klubhus, men det var som
nævnt urealistisk i krigsårene!
Alt var klar til den festlige indvielse af stadion, som
foregik i juni 1944. Det blev gjort grundigt, for Skives
to store idrætsklubber, SIK og Arbejdernes Idrætsfore
ning, kunne ikke blive enige om at holde en fælles ind
vielse, så de holdt hver sin!

11944 blev klubhuset pillet ned på stadion ved Grønnegade og flyttet til det nye stadion, som Skive kommune anlagde ved Engvej. Her blev
det placeret ved østenden af træningsbanen tæt ved Skive A, hvad der har betydet, at klubhuset er blevet oversvømmet, når åen om vinteren
gik over sine bredder. Foto ca. 1948.

Kort tid efter denne dobbelte indvielse beslaglagde
tyskerne også det nye stadion, og indtil befrielsen i maj
havde SIK hverken stadion eller klubhus!
Da krigen kom lidt på afstand, begyndte de skiftende
bestyrelser, der ikke havde glemt byrådets løfter i
begyndelsen af 1940’erne, at drømme om et nyt og

større klubhus, kombineret med en overdækket tribune.
Men det blev længe ved drømmene, og i første omgang
måtte SIK nøjes med en beskeden udvidelse af det gam
le og veltjente røde klubhus. I slutningen af 1950’erne
blev altanen på første sal lukket ved udflytning af vindu
er og inddraget til klublokaler.
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Klubhuset efter den sidste udvidelse i slutningen af 1950’eme, hvor balkonen på første sal blev inddraget til klublokaler.
Bemærk stueetagens lyse farve. Den fik bygningen efter flytningen til det nye stadion i 1944, og den blev i hvert fald bevaret indtil omkring
1970. Foto fra 1966.

I 1965-66 lykkedes det endelig for SIK at få opført et
nyt klubhus med tribune mod stadion. Endnu en gang
var det medlemmerne, der måtte udføre byggearbejder
ne, mens kommunen betalte materialerne. Det betød
ikke, at det røde klubhus blev ledigt, og i 1971 blev det
renoveret indvendigt.
Det var især atletikfolkene i SIK, der benyttede huset
til samvær efter træningen, og da de i 1976 gik ud af
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SIK og oprettede deres egen forening, Skive Atletik- og
Motionsklub, fik de klublokaler i det gamle klubhus.
Der var hyggeligt i klubhuset i SAM-tiden - det kan
denne artikels forfatter, der dog kun har været der en
enkelt aften, bevidne!
I 1998-1999 begyndte - endelig sagde mange! - en
omfattende renovering af hele stadionområdet, der også
medførte byggeriet af moderne klublokaler i forbindelse

med klubhuset fra 1966. Og så blev det røde klubhus
rømmet efter næsten 100 års tro tjeneste!
I dag står det røde klubhus i det ydre i det væsentligste
som efter ombygningen i 1919, når bortses fra luknin
gen af altanen på første sal i slutningen af 1950’erne.
Klubhuset kan karakteriseres som en meget fornemt
bearbejdet træbygning med udkraget overetage og med
næsten alle originale detaljer intakte. Det er baggrunden
for, at Skive kommune i 2004 søgte om tilladelse til at
nedtage det røde klubhus for anden gang og flytte det til
Krabbesholm Skov, nærmere bestemt den plads, hvor
sommerrestauranten »Rosenhøj« lå, indtil den bærndte i
1971.
Planen var i samarbejde med mesterforeningen BYG
og fagforeningen T.I.B. at gennemføre flytningen som et
led i skolepraktikken for lærlinge på Skive tekniske
Skole, men den store byggeaktivitet i midten af
»OO’erne« betød, at skolepraktikken blev nedlagt - og så
faldt flytteplanerne.
I 2005 foreslog Foreningen By & Land, Skive, overfor
Kulturarvsstyrelsen, at klubhuset blev fredet, men det
blev afslået af Det særlige Bygningssyn, der afgør, hvil
ke bygninger, der skal fredes, med den begrundelse, at
bygningssynet »ikke finder, at Det røde klubhus har kul
turhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrun
de en fredning,« men bygningstilsynet tilføjede også, at
»Klubhuset er imidlertid et fint eksempel på et tidligt
lokalt engagement i såvel sports- som foreningsliv, og
har som sådan stor betydning og herunder høj beva
ringsværdi for lokalområdet.«
Og så gik det hele i stå igen, og forfaldet fortsatte som
før! Men nu er der håb for den gamle bygning.
Den 16. juni 2009 stiftede en række interesserede For
eningen »Det røde Klubhus«, som nu er i fuld gang med
i samarbejde med Skive kommune at realisere en plan
om at flytte klubhuset til en grund på hjørnet af Engvej

og Havnevej mellem vejen til Dyrskuepladsen og hav
nebanen. Her skal huset genopføres, idet det er planen
udvendigt at tilbageføre bygningen, så den kommer til
fremtræde, som den så ud efter udvidelsen i 1919. Så
klubhuset får sin altan tilbage, og de kommende brugere
af huset - mindre idrætsforeninger og andre kulturelle
foreninger - får lejlighed til at nyde en flot udsigt over
Skive Fjord. Om alt går vel måske allerede til næste
sommer!
Det røde klubhus fortæller om 100 års sportshistorie i
Skive og om den initiativrigdom, Skives sportsfolk
udfoldede for at skabe deres eget hus. Sportspionereme
ville nok undre sig over, at det hus, som de brugte så
megen energi på at bygge, i dag af nogle betegnes som
et gammelt pilråddent skur, der bare skal fjernes hurtigst
muligt - men sådan kommer det forhåbentlig heller ikke
til at gå!
Kilder
Skive kommunes tekniske Forvaltning, sag »Flytning af Idrætshu
set«. Skive kommunes arkiv.

Foreningen for by- og landskabskultur i Skive Kommune i samarbej
de med By og Land, landsforeningen for Bygnings- og Landskabs
kultur: Forslag om fredning af Skive Atletik- og Motionsklubs klub
hus. 2005.
Skive kommune, teknik- og miljøudvalget, dagsorden 31. marts
2009: Engvej 19 - Bevaringsværdigt klubhus på Skive Stadion (Det
røde Klubhus).

Jens Eskildsen og Niels Mortensen: Det røde Klubhus fra Grønnega
de. I: Skuret. Bygningskulturens Dag 2000. Udgivet af Skov- og
Naturstyrelsen 2000, s. 21-24.
SIK - Skives idrætsklub gennem 100 år. 2001.
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Tilføjelser og rettelser
til Aage Jørgensens artikel »Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær - af et venskabs historie«,
Skivebogen, 96,2005, side 55-104

Side 91, spalte 2: Knud Peder Jensens Aakjær-bog kom
i nyt oplag 2007.
Side 92, note 1: »Om Nationalisme«, læs: »Om Natio
nalfølelse«.
Side 95, note 25 og 26: De to dedikationsdigte er medta
get i Jeppe Aakjærs Samlede Digte. Mindeudgave, bind
1, 1931, s. 317 - med flere tekstafvigelser i forhold til
Borups versioner (samt med følgende dateringer: »Du
Troldmand« forår 1906; »Min stærke Broder« 2.5.
1906).
Side 95, note 31: Artiklen er optrykt i Martin Krogh
Andersen, Døgnets Kævl. Johs. V. Jensens avis »Pres
sen«, 2006, s. 74-75.
Side 101, note 82: Johannes Buchholtz’ tale ved Studen
tersamfundets fest for Aakjær fremkom i Social-Demokraten 28.9.1926, ikke som anført i Politiken 12.9.1926.
Den er optrykt i Johannes Buchholtz, En forfatter
mosaik, 1989, s. 21-28.
Side 101, note 83: »De gamle Bønder« er optrykt i
Johannes V. Jensen, Samlede Digte, udg. af Anders
Thyrring Andersen, Erik M. Christensen, Per Dahl og
Aage Jørgensen, 2006, bind 1, s. 293 (med kommenta
rer: bind 2, s. 214-15).

Jeppe Aakjær omtales også i
Johannes V. Jensens radioforedrag »Om dansk Digte
kunst«, Politiken 20.4.1948 (JM 1309), optrykt i:
Johannes V. Jensen. Gyldendals Julebog 1951, 1951, s.
25-35. Her hedder det: »Uforlignelig var jo Aakjær, naar
han var bedst. Det fulde Nærhed ved Tingene naaede
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han i sine Dialektdigte, som det dybt bevægede Digt,
der hedder »Jen’ hjemm«, Ene hjemme. Det er her lyk
kedes ham at indeslutte alt hvad han vidste til Grunden
om jydsk Bondesind, jydsk Natur, en gammel Bonde
mands Tilbageblik paa sit Liv, fortalt af ham selv, med
den Fatning simple Bønder besad, som en Graad der er
bleven til Tone. I Digtet rummer en Fortid paa Landet,
som aldrig kommer igen, for Bonden, Bondens Tid er
forbi, og Dialekten vil gaa; den Kres der forstaar Jydsk
vil blive mindre og mindre. »Jen’ hjemm« alene kunde
gaa for alt hvad Aakjær har vidst, den inderste Ken
dingstone i den Verden han havde kendt saa nøje, og
som nu er en svunden Verden. I Men ogsaa mod Fremti
den var Aakjær vendt, hans Digte paa Rigsdansk vil
ingen have Møje med at forstaa, de vil leve, naar Stati
onsbyerne har gjort det forbi med alt hvad der hedder
Landsmaal. Aakjær bliver sunget, faa er bleven sunget
som han. Aakjærs Digte vilde jeg ligne ved en Skov,
gammel jydsk Egepurl, tækket af Vinden, men med
Skovbund hvor der er Læ, Enge udenfor, med en Aa
igennem, i Skoven Vildnis, Tornebuske, som man ikke
skal hænge sig i, Revl og Krat, men ogsaa fritstaaende,
velvoksne Træer, løvede i Toppen og genlydende af
Fuglesang. Naar Aakjær er god unddrager det sig sim
pelthen Forklaring hvordan dette Mestergreb i Sproget
pludselig og isoleret er dukket op i Fjends Herred.« (S.
33f)

I øvrigt henledes opmærksomheden på
- Johannes Larsen Museets udstillingskatalog Du dan
ske sommer. Fynbomalerne og de jyske forfattere i sam
klang, red. af Malene Linell Ipsen, 2007, 207 s., hvori
Johs. Nørregaard Frandsen, »Mens himlen maler blåt sit
sommerloft. Jeppe Aakjær og billederne«, s. 71-78,
samt adskillige tekster af Aakjær.
- Johs. Nørregaard Frandsen, »Rugens sanger - Jeppe
Aakjær«. I: Klaus P. Mortensen & May Schack (red.),
Dansk litteraturs historie, bd. 3: 1870-1920, 2009, s.
561-85.
- Johs. Nørregaard Frandsen, Som dybest brønd. Jeppe
Aakjærs lyrik (under udgivelse).

Artiklen er grundlag for
Aage Jørgensen, »Jensen og Aakjær«, i: Johs. Nørregaard Frandsen & Anders Thyrring Andersen (red.), Tre
jyske tenorer. Om Johannes V. Jensens, Jeppe Aakjærs
og Thøger Larsens lyrik, 2008, s. 83-101. (Nye historier
om dansk litteratur, 6.)
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Historisk Samfunds bestyrelse 1908-2009
1908-10
1908-19
1908-10
1908-10
1908-10
1908-10
1910-13
1910-17
1910-30
1910-31
1910-21
1912- 17
1913- 28
1917-23
1917-33
1917-26
1922- 55
1923- 33
1923-30
1923-39
1927- 34
1928- 58
1930-36
1930-39
1933-74
1933-39
1935- 71
1936- 50
1939-44
1955-56
1955-56
1955-92
1955- 89
1956- 58
1956- 80
1957- 63
1958- 68
1961 -65
1965-91
1968-83
19711974-91
1974-79
1979-97
1983-
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Forstander, pastor A. Th. Dorf, Krabbesholm (formand).
Træhandler Niels Sørensen, Lem.
Tandlæge Vilh. Thomsen, Skive.
Lærer J.D. Fischer, Lund, Ørslevkloster.
Pastor P. Kæstel, Dølby.
Redaktør J.P. Neerup, Skive.
Borgmester, by- og herredsfoged
C.A.J. Hastrup, Skive (formand).
Lærer P. Daugbjerg, Vroue.
Forfatteren Jeppe Aakjær, Jenle.
Avlsbruger Søren Olesen, »Solvang«, Skive.
Lærer A. Jacobsen (Willumsgaard), Skive (formand).
Lærer N. Olesen-Husted, Grinderslev.
Bankdirektør C. V. Müller, Skive (formand).
Redaktør Carl Hansen, Skive.
Fru Else Christensen, Skive.
Gdr. Niels Melgaard, Vroue.
Lærer Niels P. Bjerregaard, Skive (formand).
Gdr. Hans Hansen, Ilbjerg.
Gdr. Jens Aakjær, Fly.
Uddeler og købmand Lavrsen, Harre.
Lærer Otto C. Iversen, Skive (kasserer).
Godsejer, dr.phil. Gudmund Schütte, Eskjær.
Lærer Chr. N. Krogh, Lyby.
Gdr. Niels Odgaard, Tastumgård.
Litterat Otto L. Sørensen, Skive (kasserer).
Provst M. Brandt, Højslev Kirkeby.
Lærer J. C. Krogh, Tøndering (formand).
Gdr. Geert Johnsen, Grove.
Lærer N. C. Bøgelev, Skive.
Provst A. Johs. Hansen, Jebjerg.
Redaktør H. P. Kristensen, Skive.
Arkivar Svend Mortensen, Skive (formand).
Førstelærer Kaj Enna Jensen, Lihme (formand).
Forstander Mar. Gravsholt, Krabbesholm.
Pastor Johannes Bang, Roslev (formand).
Gartner J. Gammelgaard-Andersen, Skive.
Lærer Ejnar Poulsen, Hem.
Proprietær Chr. Ly by, Haldborg.
Bibliotekar Carl Langholz, Skive.
Forfatteren Kirsten Aakjær, Skive.
Lærer Rud Kjems, Balling.
Journalist Karen Strøm Hansen, Skive.
Seminarieadjunkt Helge Stavnsbjerg, Skive (kasserer).
Fuldmægtig E. Steen Sørensen, Sdr. Thise (kasserer).
Viceskoleinspektør Poul Tolstrup, Resen (formand).

1989-2000 Lærer Aksel Jørgensen, Højslev.
Sognepræst Henrik Forman, Hjerk.
19911991-2006 Seminarielektor
Niels Bonnesen, Skive (kasserer).
Landmand Henning Borup Svendsen, Lundhede.
1992Godsejer Birger Schütte, Eskjær.
1997Sekretær Bodil Hansen, Lund, Ørslevkloster.
2000Statsaut. ejendomsmægler
2006Per Toft Mouritsen, Roslev (kasserer).

Skivebogen fylder 100 år
Ved stiftelsen af Historisk Samfund for Skive & Omegn
i december 1908 satte foreningen sig to mål: oprettelsen
af et museum og udgivelsen af en lokalhistorisk skrift
række. Museet blev en realitet i marts 1910, hvor de
første genstande blev afleveret til museet, men som
bekendt kom der til at gå godt 30 år, inden museet kun
ne rykke ind i sin egen bygning.
Den anden opgave blev løst i 1909, hvor første bind af
»Skivebogen«, som årbogen senere blev døbt, udkom. I
første årgang skrev Samfundets første formand, højsko
leforstander A.Th. Dorf, Krabbesholm Højskole, i en
kort introduktion til årbogen, at en af Historisk Sam
funds væsentligste opgaver var »at fremdrage egnens
særlige historie ... Også vor egns særlige historie er vel
værd at få draget frem. - Sallingland har i forskellige
tider af vort lands historie spillet en ikke lille rolle; det
har fostret mænd, hvis navne ikke er ukendte og heller
ikke bør være det, og det har været hjemsted for mange
ansete slægter.«
Historisk Samfunds opgave var da »at påtage sig at
udgive det, som egnens penneførere kunne have lyst og
evne at fremdrage«. Og der var nok at tage fat på, mente
Dorf: »Egnens historie er så rig, at der i en uoverskuelig
fremtid vil være nok af almen interesse at fremdrage.«
Og han udtrykte håb om, at årbogen »vil blive læst
sådan, at fællessansen derigennem øges til gavn for folk
og fædreland,« for beskedent at afslutte sin introduktion
med at fastslå, at »vel er det arbejde, vi her kan øve, kun
lille, men dog forhåbentlig af den beskaffenhed, at det
kan gøre egnen og dens mænd ære« (Skivebogen 1909,
s. 107-108).
Nu er der gået 100 år, siden Dorf skrev sin introdukti
on til Skivebogens første bind, og Skivebogen er på

mange måder blevet til noget andet, end Dorf forstillede
sig.
Årbogens artikler har handlet om meget andet end
kendte »mænd« og »ansete slægter«. Kvinderne og de
fattige, ja, selv forbryderne er kommet med i Skivebo
gen - selvom de ansete mænd og slægter ikke har mang
let! Og Skivebogens artikler handler ikke bare om »Sal
lingland«, men også om Fjends herred og den nordlige
del af Ginding herred (nord for Vinderup). Vel fylder
Skive bys historie godt i Skivebogen, men det er nok
ikke helt forkert at påstå, at det ikke er et sogn i Skive
bogens område, hvis historie ikke er behandlet i en eller
flere artikler.
Selvom Skivebogen er blevet til noget andet og mere,
end Dorf forestillede sig, ville han sikkert alligevel
mene, at »fællessansen« er blevet øget, i hvert fald hvis
man forstår det således, at Skivebogen har medvirket til
at skabe sammenhæng mellem mennesker på Skiveeg
nen! Bogen bliver i hvert fald flittigt læst på hele egnen,
og med et oplag på vel i gennemsnit 1.000 eksemplarer
pr. årgang er det jo ganske mange Skivebøger, der står
rundt omkring på egnens boghylder, ja, videre omkring,
da Historisk Samfund altid har haft mange medlemmer
uden for Skiveegnen.
Årets Skivebog er nummer 100 - egentlig burde det

have været årbog nummer 101, men den ellers ubrudte
række blev brudt i 1953, hvor der ingen årbog udkom!
Men 100 bind på vel tilsammen ca. 14.000 sider med
egnshistorie er nu også noget. Den typiske årbog har
været på 128 til 150 sider, men adskillige årgange har
været tykkere, som det fremgår af det efterfølgende
register over Skivebogens indhold.
Ligeså typisk har årbøgerne indeholdt en række kortere
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og længere artikler med emner fra egnens historie: 632
artikler »fra oldtid til mands minde« plus årsberetninger
m.m. viser en hurtig sammentælling - i 95 bind vel at
mærke, for Skivebogen har fem gange (i 1932, 1947,
1949, 1999 og senest i 2008) ladet den traditionelle
årbog holde et friår og i stedet ladet Skivebogen være en
monografi. Så på den måde ligner Skivebogen i 2009
den fra 1909 på en prik!
Selve Skivebogens udseende - layout - har naturligvis
ændret sig gennem de 100 år. I de første mange år var
omslaget ensartet og gråt, og man skal helt hen i
1950’erne, inden der kom et lille sorthvidt billede på
årbogens forside! Siden kom billedet til at dække hele
omslaget, men det var først i 2008 ved foreningens 100
års jubilæum, at der kom farver på omslaget - og som
det ses, fortsætter farverne.
Teksten var i Skivebogens første 80 årgange en-spaltet
som i den klassiske bog, men fra 1989 blev Skivebogen
gjort lidt bredere, og teksten blev samtidig to-spaltet
med de muligheder, det giver for at variere billedstørrel
sen. Jubilæumsbogen fra 2008 blev - igen af hensyn til
billederne - gjort kvadratisk, og dette format vil frem
over blive Skivebogens normale.
Derimod vil bogens højde forblive den samme - det
ser godt ud i bogreolen! Kun to gange er der ændret på
højden af Skivebogen - i 1932 og i 1949 - og her har
der begge gange været tale om monografier, som er
udgivet i samarbejde med andre.
De første Skivebøger indeholdt kun tekst og måske et
enkelt kort. Man skal helt frem til bind 15 fra 1923,
inden billederne for første gang for alvor dukker op i
Else Christensens lille artikel, »Skive i billeder«. Det
var dyrt at få fremstillet klicheer til billeder, og det lag
de i mange årtier begrænsninger på, hvor mange billeder
der kom i Skivebogen. I dag er klicheerne for længst
historie, og ny teknologi har gjort det billigt at bruge
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billeder. Det præger unægtelig Skivebogen, som jo hel
digvis har mulighed for at trække på de store billedsam
linger på egnens lokalhistoriske arkiver. I årets årbog
tages der endnu et skridt på billedsiden, idet det for
første gang bringes farvebilleder i Skivebogen. Dem vil
der komme flere af de kommende årgange af Skivebo
gen, selvom de sorthvide billeder fortsat vil dominere et
stykke tid endnu.
Så Skivebogen tager nu hul på 100 bind mere - med
nyt kvadratisk format og farver! - men indholdet bliver
der ikke ændret på. Skivebogens opgave er fortsat som i
1909 »at udgive det, som egnens penneførere kunne
have lyst og evne at fremdrage« om Skiveegnens histo
rie!

Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1909-2008
Udarbejdet af Annelise Kristiansen

Skivebogen 1909 - Bind 1
Vilh. Thomsen: Overtro
N. Olesen-Husted: Den højere bondeskole i Krejbjerg I
Isak Jensen: Gamle Mønsted med dets beboere
N. Sørensen: Da de Opperby bønder blev selvejere
Jakob Lykke: Fra Tinghøjen
H. P. Kristensen: Sallings tilstand efter Svenskekrigen 1657-60
Love for Historisk Samfund (nu tildels forældede)
Uden Register, men det findes i Aarbog 1911
Skivebogen 1910 - Bind 2
Søren Lybye og Christen Hansen: Gamle breve
Henry Madsen: Skive Musæet
Jacob Lykke: Under Kvindevælde
Isak Jensen: Fra gamle dage
Uden register, men det findes i Aarbog 1911

Skivebogen 1911 - Bind 3
Kr. Balling: Ane Gjedde og Per Svensk
Chr. Heilskov: Indskrifter fra kirkerne i Harre Herred
Jeppe Aakjær: En ordentlig lining
Jeppe Aakjær: Da Daugbjærg brændte
N. Olesen Husted: Fra Amtsrådenes første dage
Jeppe Aakjær: En værre Præst
Jeppe Aakjær: Kirke og Herremand
Jeppe Aakjær: To høje
Jeppe Aakjær: St. St. Blicher og Skive Apotek
Jeppe Aakjær: Person- og Stedregister til
Aarbogens tre første årgange
Skivebogen 1912 - Bind 4
Jeppe Aakjær: Skoler og Degne i det gamle Fjends Herred
N. Olesen-Husted: Fattigvæsenet på Fur i det 18. århundrede
Jakob Lykke: Fra det 16. århundrede
Christen Jensen: Præsterne i Lem-Vejby siden Reformationen
Småstykker:
Jakob Lykke: Lidt om Sallingbomålet i Stavnsbåndstiden
Jakob Lykke: Af samlemappen
N. Olesen-Husted: P. Lydersen og »Corsaren«
Jeppe Aakjær: Et »Søslag«
Jeppe Aakjær: En ulvehistorie
Jeppe Aakjær: Person- og Stedregister

3
30
57
69
78
90

3
37
50
93

3
24
35
39
49
61
98
103
110

115

1
59
75
89
113
118
120
124
126
129

Skivebogen 1913 - Bind 5
Jeppe Aakjær: Fra bondens trældomstid
a. I Estvadgaards halsjern
b. Et stykke vejhistorie
N. Olesen-Husted: Den højere bondeskole i Krejbjerg II
Jeppe Aakjær: Gamle Skivehus i det 17. Aarhundrede
Vilh. Thomsen: Vor tyske indkvartering ( 1864)
Jacob Lykke: Degnekår i Stavnsbåndstiden
Jeppe Aakjær: Person- og Stedregister

3
20
41
85
135
165
185

Skivebogen 1914 - Bind 6
Svend Br. Aakjær: Stednavnene i Fjends Herred
Jeppe Aakjær: Skives ildebrande
Marie Jespersen: En gammel hwell’ degn
P. Kristensen: Proceslystne præster i Vroue
Jeppe Aakjær: Omkring Astrup Vig
Vilh. Thomsen: Uddrag af en husbog fra Salling
Jeppe Aakjær: Lidt brev-potpourri
Navneliste

1
41
82
87
93
136
145
155

Skivebogen 1915 - Bind 7
Gudmund Schütte: Salling Syssels Oldsaga
C. Klitgaard: Hexeri på Fur
Jeppe Aakjær: Fra Skive gamle Latinskole
J. J. Rink: Fra Mønsted til Spøttrup
Jeppe Aakjær: Nis Nissen, Spøttrup
Jeppe Aakjær: Fra Skive Rådhus
J. Lind: Levende planter som fortidsminder
Marie Jespersen: Fra Rakkernes tid
Jeppe Aakjær: »Den hængte tyv«
Jeppe Aakjær: Hex i forhør
aa: En lille anmeldelse
Navneliste
Gudmund Schütte: Efterskrift til Salling Syssels Oldsaga

1
60
66
101
117
124
131
137
142
146
156
157
160

Skivebogen 1916 - Bind 8
Jeppe Aakjær: Fra det gamle Bustrup
Jeppe Aakjær: Lidt Degnehistorie fra Nordsalling
Svend Aakjær: Spredte træk af Fjends Herreds Saga
Marie Jespersen: Ajes bejler
Kr. Balling: En gammel landbrugsberetning
Ejnar Poulsen: Hem jorders udstykning 1783

1
32
61
117
131
136
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Jeppe Aakjær: Af Skives annaler
Navneliste

Skivebogen 1917 - Bind 9
Jeppe Aakjær: Ret og Skjel før vi blev til
Hans Knudsen: Orgelmestrene i Skive 1696-1816
Søren S. Dath: Fra Oddense Degnekald
Thomas B. Bang: Helligkilder i Salling og Fjends Herred
Jeppe Aakjær: Hans Rosborg fortæller (1743)
Jeppe Aakjær: En oldtidsgåde og dens tydning
Jeppe Aakjær: Småstykker:
1. En præst, som stikker med kniv
2. En forsvunden landsby
3. En Klagesang
Jeppe Aakjær: Navneliste

141
159

1
68
93
103
114
140
147
150
155
159

Skivebogen 1918 - Bind 10
Evald Tang Kristensen: Småtræk om nogle præster i Syd-Salling 1
Chr. Christensen: Visitatsrejse i Salling 1740
17
Hans Knudsen: Hr. Laurits Aastrups genvordigheder
43
Jeppe Aakjær: En adelig bandit
68
Jeppe Aakjær: Den økonomiske tilstand i Salling omkring 1700 76
Jeppe Aakjær: Fjends Herred omkring 18. århundredes midte 117
Jeppe Aakjær: Kjeltringer og Landløbere
130
J.C. Hansen: Mere om Degnen Feld i Oddense
173
Jeppe Aakjær: Navneliste
181
Skivebogen 1919 - Bind 11
Evald Tang Kristensen: Lidt om det kirkelige liv i Syd-Salling
1
Vilh. Thomsen: Fortidsfund fra Skive
17
Vilh. Thomsen: Om slaget ved Rønbjerg
24
Svend Aakjær: Fly gårde I (fortsættes)
28
Jeppe Aakjær: Prokurator Peder Lund
62
Jeppe Aakjær: En herremand, der spytter
107
Jeppe Aakjær: Niels Sørensen, Lem
114
Jeppe Aakjær: Fra vor landsbyskoles barndom
124
Jeppe Aakjær: Rakkerliv
133
Jeppe Aakjær: En redningsdåd
152
Navneliste
159

Skivebogen 1920 - Bind 12
Svend Aakjær: Fly gårde II
Evald Tang Kristensen: Træk af Pastor N.P. Gjølbyes liv
Jeppe Aakjær: Den dovne Præst i Estvad
Jeppe Aakjær: Når Kongen kommer
Jeppe Aakjær: Søvelbo-Visen
Jeppe Aakjær: Skov og Have i Salling og Fjends Herred
Gundorph Jørgensen: Aa hwem der haar den løkke
J.C. Hansen: Skive Mølles historie
Navneliste
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1
42
71
87
112
125
148
149
209

Skivebogen 1921 - Bind 13
Gudmund Schtiite: Indbyggemavne i Salling-Fjends Herred
og andre Limfjordsegne
Svend Aakjær: Fly gårde III
Jens Clausen: Vroue by omkring 1840
Jeppe Aakjær: Rakkerhuset i Vroue
Jeppe Aakjær: Et lille trav ud ad de gamle landeveje
Navneliste

1
29
68
103
105

Skivebogen 1922 - Bind 14
Svend Aakjær: Fly gårde IV
Jens Clausen: Landbrug i Daugbjærg sogn i 1830’erne
Jeppe Aakjær: Bondeliv i 18. århundrede
Jeppe Aakjær: Skive-Mosaik
Chr. Pedersen (Rogenstrup): Fjends Herreds ældste
Chr. Pedersen: De sidste ofre til Tastum sø
Jeppe Aakjær: På aftægt
Jeppe Aakjær: Sallings marknavne
Jeppe Aakjær: Et par gamle bondeviser
Regnskabet for Historisk Samfund 1921/22
Jeppe Aakjær: Navneliste

1
40
58
72
118
127
131
136
144
153
155

Skivebogen 1923 - Bind 15
Aage Friis: Hans Henrik Lefolii
August F. Schmidt: Helligkilder i Viborg amt
Jeppe Aakjær: En henrettelsesvise
Jeppe Aakjær: Herren til Eskjær og Skivehus
Jeppe Aakjær: Et Mad-digt fra år 1700
Else Christensen: Skive i billeder
Svend Aakjær: Det hedenske Alsbjærg i Børsting
Regnskab for Historisk Samfund 1922/23
Jeppe Aakjær: Navneliste

1
17
42
48
109
126
134
145
146

Skivebogen 1924 - Bind 16
Gudmund Schütte: Eskjærs mytologi
Gudmund Schütte: Vætter og Spøgelser fra Astrup og omegn
Gudmund Schütte: Spøgeri på Taarupgaard
Jeppe Aakjær: Jebjærg Præster
August F. Schmidt: Sagn og tro knyttet til stene i Viborg amt
Jeppe Aakjær: Fra Taarupgaard
Svend Aakjær: Om ordene smør og vogn i danske stednavne
Jeppe Aakjær: Skive marked
Jeppe Aakjær: Vridsted kirkes brand
Regnskabet for Historisk Samfund 1923/24
Jeppe Aakjær: Navneliste
Jeppe Aakjær: Anmærkninger og rettelser

1
17
28
34
49
74
103
120
151
156
157
160

Skivebogen 1925 - Bind 17
Jeppe Aakjær: Blusjord
F. Elle Jensen: Af en gammel Røddinglærers optegnelser

1
10

Jeppe Aakjær og Georg Saxild: To Viborgansigter
37
Gudmund Schütte: Sallingsk og Furlandsk hedenskab
53
Esper Andersen: Helligkilden
82
Jeppe Aakjær: Møllerkongen Jens Feldingbjærg og hans slægt 86
Jeppe Aakjær: En bondeprokurator
105
Jeppe Aakjær: Om Braarup
132
Jeppe Aakjær: Den gamle præst i Jebjerg
137
Jeppe Aakjær: Egnens gamle tingsteder
144
Jeppe Aakjær: Fra Kjæltringtiden
147
Jeppe Aakjær: En skummel gåde fra den mørke hede
154
Regnskab for 1924/25
161
Jeppe Aakjær: Navneliste
162
Skivebogen 1926 - Bind 18
Marius Kristensen: Fra Sallings ældste kirkehistorie
Jeppe Aakjær: Fra det gi. Skivehus
Jeppe Aakjær: Fra Krabbesholm
Jeppe Aakjær: På Grættrups gamle kirkebakke
Jeppe Aakjær: Kalkede grave
Jeppe Aakjær: En forfulgt degn
Jeppe Aakjær: Fra det gamle Stubbergaard
Jeppe Aakjær: To grusselige Gjæminger
Jeppe Aakjær: Chr. Rasmussen og hans tyvebande
Jeppe Aakjær: Limfjordsrotter
Jeppe Aakjær: I søndagsbil - eller: Fra Brøndum præstegaard
S. Olesen: Regnskabet for 1925-26
Jeppe Aakjær: Navneliste
Skivebogen 1927 - Bind 19
Gudmund Schütte: Fortale
Gudmund Schütte: Sallingsysselboer og Hardsysselboer
P. Severinsen: Salling præsters overgang til reformationen
J.C. Hansen: Jebjerg vedtægt og viide
Gudmund Schütte: Den sallingske aand Hackenmay
eller hakkelsemanden
Gudmund Schütte: En minderune
Gudmund Schütte: Dåbsbækkenet i Lime kirke
Otto L. Sørensen: Den Hesselbergske Købmandsgård
Christian Pedersen: Folkeminder fra det
nordøstlige Fjends Herred
O.C. Iversen: Samfundets regnskab for 1926-27
Niels P. Bjerregaard: Navneliste
Skivebogen 1928 - Bind 20
August F. Schmidt: Sagn om Højslev kirke
Jeppe Aakjær: Brændevin
Gudmund Schütte: Færdselsskel på langs af Jylland
Niels P. Bjerregaard: Skive gamle kirke
Chr. N. Krogh: Hegnet
Chr. N. Krogh: Albert Andersen Skeels gavebrev

1
10
39
57
71
78
87
107
123
135
143
154
155

1
5
76
90
104
118
123
124
141
151
152

1
14
43
86
107
121

Knud Thøgersen: Fra Grinderslev sogn
Christian Pedersen: Folkeminder fra det nordøstlige
Fjends Herred II
Kai Uldall: Granitkorset ved Astrup
O.C. Iversen: Samfundets regnskab 1927/28
Niels P. Bjerregaard: Navneliste

129
137
146
157
158

Skivebogen 1929 - Bind 21
August F. Schmidt: Sagn om Davbjærg Daas
1
Chr. Heilskov: »Margrethevolden« ved Rosgaarde i
Mønsted sogn
33
Ejnar Poulsen: Lidt Degnehistorie fra Oddense-Otting
40
Jens Clausen: En skrap Foged
49
Hans Kjær: En bronzealderhøj i Salling
57
A.D. Dalsgaard: Christen Dalsgaard
77
Otto L. Sørensen: Skive-Generalen
100
Gudmund Schütte: Himmerboer (heri Elna Mygdal: Folkedragt) 110
O.C. Iversen: Samfundets regnskab for 1928/29
179
Niels P. Bjerregaard: Navneliste
180
Skivebogen 1930 - Bind 22
H. Zangenberg: Gammel byggeskik
Niels P. Bjerregaard: Jeppe Aakjær
N. Madsen Vorgod: Lidt mere om Peder Lydersen
Chr. N. Krogh: Hegnet
Gudmund Schütte og Niels P. Bjerregaard: Ommerboer
Christian Pedersen: Folkeminder fra Fjends herred
O. C. Iversen: Samfundets regnskab for 1929/30
Niels P. Bjerregaard: Navneliste
Skivebogen 1931 - Bind 23
Jens Clausen: Tyskertid i Skiveegnen 1864
Gudmund Schütte: Eskjær Hovedbygning gennem
tiderne og dens planlagte ødelæggelse 1873
Gudmund Schütte: Røverne i Eskjær skov
Gudmund Schütte: En Eskjær-dans
Kristen Klastrup: Kvægpesten i Salling 1747-1749
Kristen Klastrup: Kvægpesten i Salling i folkemunde
Otto L. Sørensen og Sigfred Lauritzen: Hedemaleren
Hans Smidth
Niels P. Bjerregaard: Navneliste

1
37
54
60
92
138
144
145
1
34
49
60
65
148

155
173

Skivebogen 1932 - Bind 24
P. Severinsen: Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 år.
Festskrift ved Viborg Domkirkes 800 års fest.

Skivebogen 1933 - Bind 25
August F. Schmidt: Fra Lundø
Gudmund Schütte: Sallingske Helligdomme
Søren B. Nyholm: Det spøger på Østergaard

1
27
67

99

Chr. N. Krogh: Tøndering By
Gudmund Schütte: Jeppe Aakjærs gravsten
Niels P. Bjerregaard: Lidt om Samfundets virke 1908-1933
Niels P. Bjerregaard: Indholdsfortegnelse til Skivebogen
fra 1. til 25. bind
Niels P. Bjerregaard: Navneliste

71
164
166

172
187

Skivebogen 1934 - Bind 26
Gudmund Schütte: Eddaens gudelære og dens genklang i Salling 1
J.P. Wammen: Tinghøj og An’ Dyndbo’s tragedie
33
August F. Schmidt: Skive Marklov fra 1769
51
Chr. Heilskov: Den gamle Holstebro landevej fra
Viborg til Hagebro
66
Chr. N. Krogh: Tøndering kirke
92
Johannes Vejlager: Genforenings-Mindesmærkeme
124
J. Skytte Andersen: Amstrup
138
Navneliste
145

Skivebogen 1939 - Bind 31
Gudmund Schütte: En bette sproglære for Sallingbomål
J.C. Hansen: Fra Skive Bys retsprotokoller
N.C. Bøgelev: Egnens Oldtidsminder
M. Brandt: Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm III
Uden navneliste - findes i Skivebogen 1940

1
40
63
120

Skivebogen 1940 - Bind 32
Marie Jespersen: Rødding kirke
Anth. Fuglsang: Sandflugtens dæmpning i
Ginding Herred 1792-1819
Niels P. Bjerregaard: Navne og kendingsnavne
J.C. Hansen: Borgmester Dorschæus
Gudmund Schütte: Aakjærs religiøse tone
August F. Schmidt: Lokalhistorikeren H.C. Strandgaard
August F. Schmidt: Fra Hagebro kro og Trevad bro
Niels P. Bjerregaard: Fra kirkeinspektionens skuffe
Navneliste

5
53
67
83
100
106
115
119

1

Skivebogen 1935 - Bind 27
Henrik Larsen: Sallings landsbyer før udskiftningen
Gudmund Schütte: Nordjyllands Oldtidsgeografi
M. Brandt: Fruen på Bjeresjøholm
Chr. N. Krogh: Fra vor folkeskoles barndom
Navneliste

1
28
36
71
115

Skivebogen 1941 - Bind 33
Niels P. Bjerregaard: Marie Bregendahi
P. Schou: Skive havn’s forhistorie I
I. C. Christensen: Ramsing by og dens beboere
M. Brandt: Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm IV
Niels P. Bjerregaard: Navneliste

3
36
60
107
129

Skivebogen 1936 - Bind 28
M. Brandt: Egns-skikkelser fra Reformationsårene
Gudmund Schütte: Salling-Fjends herreder og vor grænsekamp
Gudmund Schütte: Aflivelse af en sejglivet skrøne
Agnes Møller: Skolevæsenets reform i Skive og Resen sogne
Niels P. Bjerregaard: Christian Nikolai Krogh
Navneliste

1
70
124
127
141
143

Skivebogen 1937 - Bind 29
Gudmund Schütte: Jyskens pris
Jens P. Løvig: Salling
Gudmund Schütte: No smo’ blå å dæn dansk histår’ri I
Niels P. Bjerregaard: Skive gamle kirke II
M. Brandt: Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm I
Marie Jespersen: Hjemstavnsminder fra Møglkjær i Jebjerg
Navneliste

Skivebogen 1942 - Bind 34
Niels P. Bjerregaard: O æ kjærkbak
Gudmund Schütte: Jysken som nordisk skatkammer
Svend Aakjær: Skive-Egnens bebyggelse og stednavne
Anth. Fuglsang: Sandflugtens dæmpning i Ginding herred
Gudmund Schütte og N.C. Bøgelev: Vor hjemmind
P. Schou: Skive havn’s forhistorie II
Navneliste

2
9
20
45
49
129
150

1
2
4
56
84
139
157

Skivebogen 1938 - Bind 30
Gudmund Schütte: No smo’ blå å dæn dansk histår’ri II
M. Brandt: Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm II
Esper Brogaard: Barselsvarsler og regler for
handlingers tilladelighed
L. Vesten: Præsten i Højslev
J C. Krogh: Gamle Salling-Danse
Navneliste

100

1
45
113
122
125
149

Skivebogen 1943 - Bind 35
Hilsen til Dr. Gudmund Schütte
Niels P. Bjerregaard: Gudmund Schütte
H.P. Hansen: En Signekvind i Salling
Else Christensen: Den gamle Doktor
Otto L. Sørensen: Købmand Husteds gravsten
på Skive Kirkegård
Svend Aakjær: Odins Vi i Salling
Peter Skautrup: Hvor sproget gror
M. Brandt: Fire gamle billeder fra Lundø
N. C. Bøgelev: Gadejordens udskiftning i Tastum
J. C. Hansen: Andre tider
Fortegnelse over Gudmund Schütte’s artikler iSkivebogen
Navneliste

7
9
14
21
25
33
43
49
62
70
91
93

Skivebogen 1944 - Bind 36
Jens Rolighed: Om modeller i Jeppe Aakjær’s digtning
Kristen Mousten: Krejbjerg
P. Schou: Skive havns forhistorie III
Gudmund Schütte: Et sallingsk Eddasagn
Niels P. Bjerregaard: Af dødens høst
Jens Mehlsen: Erindringer og oplevelser
Niels Kjeldbjerg: Erindringer og oplevelser
Otto L. Sørensen: Drakenberg på Skiveegnen
Navneliste

5
12
45
57
64
67
84
111
126

Skivebogen 1945 - Bind 37
Niels P. Bjerregaard: Spændvidde og Sammenspil
Marie Jespersen: Fra heden
Marie Jespersen: Tinghøj
Gudmund Schütte: Fødselsdagsbarn eller Fødselar
Lavrs Lavrsen: Spøttrup Gods 1848
Niels P. Bjerregaard: Fra kirkeinspektionens skuffe II
Aage Jespersen: Balling kirkes alter
Navneliste

5
25
31
32
34
89
106
125

Skivebogen 1946 - Bind 38
Gudmund Schütte: Det jyske røre
J.P. Lundøe: Præstedynastiet Paaske i Vridsted-Fly 1618-1748
Marie Jespersen: Almueliv i Salling
Gudmund Schütte: Et dansk historiesyn
Erik Qvistgaard: Thomas Kingo Nielsen Steenberg
Otto L. Sørensen: De berømte sorte Skive-gryder
Carl Nørgaard: Barndomsminder
M.M. Reffsgaard: Pioneren Johan Schønning
Navneliste

5
16
34
79
97
100
109
115
124

Skivebogen 1947 - Bind 39
Niels P. Bjerregaard: Af Skives historie
Hele Skivebogen er helliget Skives historie, med undertitler
som Skives segl, Oprindelsen, Købstaden, Byen bliver større,
Anlæg og skov, Byggeforhold, Kirkerne, Skolevæsen, Ung
domsskoler, Aviser og tidsskrifter, Biblioteket, Museet,
Rådhus, Ildebrande, Handel, Nye samfærdsels veje, Handel og
industri, Retsvæsen, Byens styrelse, Sygehuset, De gamles
hjem, Nyt fremstød, Af Ringernes æt.
Personbeskrivelse: Thyconius, Lohmann, Bahnson, Norgaard,
Rothe, Buemann, Hansen og andre Skivinger.
Skivebogen 1948 - Bind 40
Otto L. Sørensen: Var Skives Jydepotte-industri en fabel?
J.P. Lundøe: Nogle æmter fra min fødehalvø
August F. Schmidt: Aakjær-bidrag
Niels P. Bjerregaard: Fra Kirkeinspektionens skuffe III
Anth. Fuglsang: Sandflugten i Sæby og Nautrup

5
21
49
54
61

Niels P. Bjerregaard: Fra Kirkeinspektionens skuffe IV
Indholdsfortegnelse til Skivebogen fra bind 1 til bind 40

98
117

Skivebogen 1949 - Bind 41
Niels P. Bjerregaard: A.P. Pedersen’s Liv og Virke
Skivebogen 1949 er en erindringsbog om A.P. Pedersen, der
grundlagde den blomstrende virksomhed Skive Børstefabrik
Skivebogen 1950 - Bind 42
Niels P. Bjerregaard: Embedslæger i Skive
Gudmund Schütte: Det ptolemæiske Danmarkskorts oprindelse
S. Rasmussen: Kromanden i Hagebro
Gudmund Schütte: Jydernes arter
Gudmund Schütte: Den skotske hjærtenstone
Niels P. Bjerregaard: Af Røddings historie, og om A.P. Nielsen
E. Poulsen: Rødding sogns skolevæsen
Skivebogen 1951 - Bind 43
Niels P. Bjerregaard: Gudmund Schütte
Gudmund Schütte: Aakjær som det gamle testamentes tolk
Gunnar Foss: Carl Bahnson
Gudmund Schütte: Onkel Munter fortæller om vor urtid

5
31
35
56
60
65
111

5
11
17
29

Skivebogen 1952 - Bind 44
Emil Jensen: En håndværker fortæller om svundne tider og typer 7
Niels P. Bjerregaard: Øvrigheden bærer ikke sværdet forgæves 121

Skivebogen udkom ikke i 1953
Skivebogen 1954 - Bind 45
Niels P. Bjerregaard: Olesens gård i Skive
5
Gudmund Schütte: Korthornsracens aldersrang i vore stednavne 33
J.P. Lundøe: Den gamle hovedgård »Majgaard« i Højslev sogn 51
J.P. Lundøe: Lidt om Valdemar Sejrs jordebog af 1231
84
Niels P. Bjerregaard: Karup å
101
Skivebogen 1955 - Bind 46
Gudmund Schütte: Niels P. Bjerregaard 1880-1955
Otto L. Sørensen: Niels P. Bjerregaards forfatterskab
Otto L. Sørensen: Fra Provisorietiden og Gendarmernes
dage på Skive-egnen
Ejnar Poulsen: Lidt degnehistorie fra Hjerk-Harre
Gudmund Schütte: Dansk forhistorie
Chr. Wammen: Genboerne, en skildring fra Bostrup hede
Anders Kjellerup: Fra det gamle Kjærgaardsholm
Peter Schou: Et byrådsvalg i Skive før århundredskiftet
Gudmund Schütte: Jysk og østdanske helligdomme for
dyredyrkelse
C. Klitgaard: Et gravøl i Salling
Navneliste

5
13

19
33
51
62
90
103
114
122
125

101

Skivebogen 1956 - Bind 47
Otto L. Sørensen: Skive kirkebakke som folkeborg
Andr. Sidelmann: Fra gamle dokumenter, om Sønder
Andrup, Ramsing
Jens Østergaard: Træk af svingplovens historie
fra det vestlige Fjends herred
Gudmund Schütte: Gottjods ældste guder
Marie Jespersen: Erindringer fra min skolegang i Jebjerg
Gudmund Schütte: Folkelige egns-indbyggemavne
Chr. Wammen: Ekko fra den gamle Bostrup hede
Paula Knudsen: Af gamle Niels Graversens erindringer
Navneliste

5
28
34
61
68
76
81
114
121

Skivebogen 1957 - Bind 48
Jens Svendsen: Læger i Skives opland
5
Otto L. Sørensen: Den gaadefulde kapelruin ved Lundbro
21
Andreas Sidelmann: Ramsing skole gennem tiderne
46
Gudmund Schütte fyldte 85 år
80
Gudmund Schütte: Fornminder - Eskjær oldsager og stednavne 82
Chr. Wammen: Den kongelige privilegerede kro i Bostrup
97
Peter Schou: Fra »upolitiske« byrådsvalg i Skive
108
J. C. Krogh: Aarsberetning
123
Otto L. Sørensen: Navnefortegnelse
124
Skivebogen 1958 - Bind 49
Otto L. Sørensen: Hvad Skive gamle kirke gemte
J.C. Krogh: Et tilbageblik over de svundne
50 år for »Samfundet«
Otto L. Sørensen: Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1909-57
August F. Schmidt: Bidrag til Dølby sogns historie
Jens Østergaard: Gregers Olufsen Uf i Gammeistrup I
A. Helboe: Holmgård slot
Gudmund Schütte: Sande danske indbyggemavne
Bertel Nielsen: Mine bedsteforældre i Balling
Andreas Sidelmann: Ramsing skole gennem tiderne
Otto L. Sørensen: Mindeord over Gudmund Schütte
og Marinus Gravsholt
Gudmund Schütte: Om sproglig-, national avgrænsning
mellem Norden og Tyskland
Otto L. Sørensen: Navnefortegnelse
Skivebogen 1959 - Bind 50
Otto L. Sørensen: Skive og Skivehus i lenstiden
Jens Østergaard: Gregers Olufsen Uf i Gammelstrup, og
hans efterslægt i tiden 1716-1860 II
Peder Jensen: De gamle møller i Salling
A. Strange Nielsen: En Islændings dagbog fra et ophold
i Salling vinteren 1795 - 96 I
J.P. Lundøe: En lærersøn fra Højslev, der blev storkøbmand
i Aarhus

102

5
17
26
37
56
67
72
77
81
117

120
126

5
28
51
62

106

August F. Schmidt: Randbemærkninger til digte
af Jeppe Aakjær
J.C. Krogh: Årsberetning for Historisk Samfund 1958/59
Otto L. Sørensen: Navnefortegnelse

117
122
125

Skivebogen 1960 - Bind 51
Otto L. Sørensen: Næssekongenslægten Krabbe fra Næsum
5
A. Strange Nielsen: En Islændings dagbog fra et
ophold i Salling vinteren 1795 - 96 II
33
F. Elle Jensen: Kirke- og kulturhistoriske småting fra ældre tid 67
Jens Østergaard: Smollerupgård
89
August F. Schmidt: Bemærkning om Salling Nørre herred
105
Marie Jespersen: En offerdag 1875 i Jebjerg kirke
116
J.C. Krogh: Aarsberetning 1959 fra Historisk Samfund
118
Mon vore medlemmer kender Dansk historisk Fællesforening 121
Otto L. Sørensen: Navneliste
125
Skivebogen 1961 - Bind 52
Otto L. Sørensen: Præstegårdens forgængere i Adelgade
Esbern Jespersen: Anders Skrædder i Lem, hans fine kone,
og slægten Geertsen
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg Stift 1771 I
Jens Østergaard: Daugbjerggaard, Daugbjerg sogn,
Fjends herred
Christian Peter Friis: Lundgård. Et besøg på den
gamle hovedgård, samt i fem af Fjends herreds kirker 1960
J.C. Krogh: Aarsberetning for Skive historiske Samfund 1960
Otto L. Sørensen: Navneliste

Skivebogen 1962 - Bind 53
Otto L. Sørensen: Køkkenmøddingeme i Krabbesholm skov
August F. Schmidt: Fra Rødding herred
Niels Pedersen: Et kig i Balling-Volling sogneråds
forhandlingsprotokoller
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771 II
Jens Østergaard: Lundgaard Hovedgaard under
Morten Jensen 1836-1870
F. Elle Jensen: Proprietær Nissen, Spøttrup,
Pastor Rosendahl, Rødding, og Pastor Møller, Breum
Bertel Nielsen: Da jeg var tjenestedreng på landet,
i århundredets begyndelse
Otto L. Sørensen: Ved Nanna Aakjærs død. Nekrolog
J.C. Krogh: Aarsberetning for Historisk Samfund 1961
Otto L. Sørensen: Navneliste
Skivebogen 1963 - Bind 54
Otto L. Sørensen: Et gådefuldt fund i Rønbjerg mose
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg Stift 1771 III
A.H. Riiskjær: Var Jeppe Aakjær irreligiøs? - eller den
religiøse Jeppe Aakjær

5
25
43
84

106
122
123

5
17
29
44
72

98

112
118
121
124
5
12
42

J.S. Fruergaard: Abildgaard i Øster Lyby. Et bidrag til
gaardens og dens brugeres historie gennem 500 år
C.H. Pape: Jordfaldshullers opståen kan forklares ad
biologisk vej
August F. Schmidt: I Harre herred
Vilh. P. Beck: Durup kirke i Salling
G. Friis: Skivelæreren Anders Kier Gregersens levned,
og tragiske død på en andejagt ved Flyndersø 1839
Kaj Nysted: Befolknings- og erhvervsforhold i Skive
Christian P. Friis: In memoriam historikeren, overgartner,
havebrugskandidat Jens Østergaard
J.C. Krogh: Aarsberetning for Historisk Samfund 1962
Otto L. Sørensen: Navneliste

Skivebogen 1964 - Bind 55
Otto L. Sørensen: De svor med oprakte fingre mod himmelen
August F. Schmidt: Fra Hindborg herred
Erik Hvidtfeld: Præsteindberetninger fra Viborg Stift 1771 IV
Sigvald Jensen: Da Skive kirke skulle ofre sit blytag til
fordel for byens skole
C.H.V. Pape: Har metan været medvirkende ved
dannelsen af Hellesø og Furesøen?
Gudmund Schütte: Et sallingsk bidrag til jysk
sproglære (Efterladt artikel)
Sigv. Jensen: Da evangelisk kristelig salmebog
skulle indføres i Oddense-Otting til afløsning af Kingos
salmebog
Christian P. Friis: »Familien Friis til Lundgaard«
mødtes i Fly kirke for at mindes deres forfædre
Marie Jespersen: På Krabbesholm i Ingeniør Fugls tid
Otto L. Sørensen: Om vort kommende byhistoriske arkiv
Johs. Bang: Aarsberetning for Historisk Samfund
Paula Knudsen: Småstykker af Furs krønike
Navneliste

48

75
81
98
108
113

118
122
126

5
15
27
56

61
67

71
79
88
114
117
121
124

Skivebogen 1965 - Bind 56
Otto L. Sørensen: Det middelalderlige Næsum og Østergaard
5
August F. Schmidt: Fra Fjends herred
25
C.H.V. Pape: Om vækstbetingelser for østers i den
vestlige del af Limfjorden og i Roskilde Fjord
43
Vilh. P. Beck: Min saga om Durup og nabosogne
56
Sigv. Jensen: Fra Skive kirkeinspektions stolestadebog 1778-91 77
N.P.J. Munk: Gaarden Rosborg og dens beboere
82
Otto L. Sørensen: Viborg Landtings dombøger 1616 anmeldt
115
Otto L. Sørensen: August F. Schmidt 1899-1965 - nekrolog
118
Johannes Bang: Aarsberetning for Historisk Samfund 1964
121
Skivebogen 1966 - Bind 57
Otto L. Sørensen: Voldstedet Klodeborg i Bilstrup
enge ved Skive

5

Jens Rolighed: Fra modersmålet og hjemstavnen i Fjends herred 25
C.H.V. Pape: Limfjorden, den store fiskeflod
33
Kirsten Aakjær: Stedet, man vender tilbage til
39
Minder fra mit barndomshjem, og min slægt i
Ørslevkloster sogn, fortalt af Lærer Niels Pedersen i Hurup
52
Vilh. P. Beck: Således opstod de fem sallingske stationsbyer
64
Solvejg Bjerre: Jenlefesteme (Jenle fra barndom til nutid)
67
August F. Schmidt: Fra det gamle Salling (enkeltgårde
og kirker). Efterladt artikel
88
Andreas Sidelmann: På spor af mestertyven fra Ramsing
98
Otto L. Sørensen: Malerigaven fra Seide til Skive Museum
106
Robert Jensen: »Jyllands brevkiste« (Bogen udsendt ved
75 års jubilæet i Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg)
109
Otto L. Sørensen: To dødsfald i Historisk Samfund
(Nekrologer)
117
Johs. Bang: Aarsberetning for Historisk Samfund 1965
120
Otto L. Sørensen: Navneliste
126
Skivebogen 1967 - Bind 58
Otto L. Sørensen: Fra de ældre Skivetider
Carl Raaschou: Bonde- og almuesindet hos Marie Bregendahl
Vilh. P. Beck: Som jeg husker Durup og befolkningen derude
N.P. Munk: Kend din slægt
P.K. Hofmansen: En provstedatters Erindringer fra
Sevel Præstegaard I
Svend Mortensen: Skive byhistoriske Arkiv
(beretning for 1966/67)
Johs. Bang: Aarsberetning for Historisk Samfund
for Skive og Omegn
Otto L. Sørensen: Navneliste

Skivebogen 1968 - Bind 59
P.K. Hofmansen: En Provstedatters Erindringer fra
Sevel Præstegaard II
Helge Søgaard: Erik Pontoppidans beretninger om
Skive (i Danske Atlas)
Vilh. P. Beck: Sallingrakkere og andre skøjere
Karl Knudsen: Vor Hjemstavn omkring Aar 1300
(historisk digt)
Johs. Bang: Lærer Ejnar Poulsen (nekrolog)
Svend Mortensen: Årsberetning for Skive
byhistoriske Arkiv 1967/68
Johs. Bang: Årsberetning for Historisk Samfund for
Skive og Omegn 1967
Otto L. Sørensen: Navnefortegnelse til Skivebogen 1968
Skivebogen 1969 - Bind 60
P.K. Hofmansen: Estvadgaard og Flyndersø Mølle I
Peter Dahlgaard: Erindringer fra min drengetid
H.C. Strandgaard: Et minde fra stormen den 31. august 1854

5
25
58
75
86

117
121
125

5
51
94
106
112

114
120
123

5
73
81
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Otto L. Sørensen: Vide og vedtægter for Skive Bymark,
indberettet 1769
Kaj Enna Jensen: På Tastum søbund
Svend Mortensen: Årsberetning 1968/69 fra Skive
byhistoriske Arkiv
Johs. Bang: Årsberetning 1968/69 for Historisk Samfund
Otto L. Sørensen: Navneliste til »Skivebogen« 1969

Skivebogen 1970 - Bind 61
Otto L. Sørensen: Arkæologiske Samlere på Skiveegnen
Vilh. Beck: Spillemand - Musiker... Hvad du vil i Salling
H.O. Strandgaard: Oldgranskeren lærer H.C. Strandgaard
i Seide og hans arkæologiske undersøgelser
P.K. Hofmansen: Estvadgaard og Flyndersø Mølle II
Johs. Bang: Nekrolog over Jens Chr. Krogh ( 1892-1970)
Johs. Bang: Årsberetning 1969/70 for Historisk Samfund
Svend Mortensen: Årsberetning 1969/70 fra Skive
byhistoriske Arkiv
Otto L. Sørensen: Navneliste
Skivebogen 1971 - Bind 62
Otto L. Sørensen: Jens Glob den Haarde og Ove
Hase til Vellumgaard
Vilh. P. Beck: En ung Sallingbos rejse fra Durup
til hovedstaden
Peter Schou: Julius Schou 27. juli 1858-4. august 1911,
Skive bys offentlige liv omkring århundredskiftet
Niels Lunn: Borgen Spøttrup
Johs. Bang: Årsberetning for Historisk Samfund 1970-71
Svend Mortensen: Skive byhistoriske Arkiv, årsberetning
1970/71
Otto L. Sørensen: Navneliste
Skivebogen 1972 - Bind 63
Johs. Bang: Limfjorden i Litteraturen
P.K. Hofmansen: Estvadgaard og Flyndersø Mølle III
Peter Schou: Bladkamp over Sallingsund
Vilh. P. Beck: Om præstens andedam og de gådefulde
Mølkjærhuse i Durup
Viggo E. Noer: Degnen Michel Ingstrups hemmelighed
Johs. Bang: Årsberetning for Historisk Samfund 1971/72
Svend Mortensen: Skive byhistoriske Arkivs virksomhed
1971/72
Otto L. Sørensen: Navneliste
Skivebogen 1973 - Bind 64
Kirsten Aakjær: Min far, Svend Aakjær
Benny Brinch: Niels Brink og hans samtid (Fur omkring 1800)
P.K. Hofmansen: Estvadgaard og Flyndersø mølle IV
Peter Schou: Skiveegnens udvikling 1834-1870
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36
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Marie Næsted: »Der var engang« (minder fra Roslevegnen)
Johs. Bang: Årsberetning for Historisk Samfund 1972-73
Svend Mortensen: Skive byhistoriske Arkiv, årsberetning
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Markeringen af foreningens 100 års jubilæum
Bestyrelsen havde besluttet at hædre to tidligere redak
tører af »Skivebogen«, Jeppe Aakjær og Otto L. Søren
sen; sidstnævnte med en særudgave af årbogen i nyt for
mat: »Ottos billedbog - Skiveegnen i billeder 18701970«. Som en ny ting blev bogen præsenteret ved et
velbesøgt arrangement på Skive Museum - et andet af
Historisk Samfunds »børn« - hvor medlemmer og andre
interesserede kunne høre om bogen og Otto L. Sørensen
og få bogen med hjem med det samme. Bogen på 350
sider blev en så stor succes, at den var udsolgt kort efter
udgivelsen.
Den anden redaktør, vi fejrede, var Jeppe Aakjær, der
skrev og redigerede Skivebogen gennem 17 år. Det ske
te på Krabbesholm Højskole, hvor også foreningens tid
ligere jubilæer har været afholdt. Universitetslektor og
Aakjærkender Johs. Nørgaard Frandsen fra Odense
holdt i riddersalen et foredrag om Aakjær. Salen var
fyldt til foredragsholderens levende fortælling om »Jep
pe Aakjær som digter og lokalhistoriker«.
Efter et stort og for en gang skyld gratis kaffebord
afsluttedes arrangementet i den smukke rokoko-ridder
sal med et Bellmann-indslag, dygtigt kommenteret af
vort bestyrelsesmedlem Henrik Formann.

kirkegård, hvor vi så runeindskrifter på kirkens kvader
stensmur og betragtede nogle gravminder, bl.a. et over
Tordenskjolds kammertjener, den senere herredsfoged
Chr. Nielsen Cold. Den meget velbesøgte tur sluttede på
Mønsted kro.

Grinderslev sogn
Dette års udflugt - som altid sidste søndag i august startede som vanligt fra p-pladsen ved Skives kirker. I
bussen var turens leder, Birger Schütte, klar med fortæl
ling om Grinderslev sogn, der som nok det eneste i Dan
mark har ikke mindre end 4 hovedgårde, tidligst beskre
vet i Pontoppidans atlas fra 1767. Disse hovedgårdes
udvikling siden dengang var turens tema.
På turen nordpå fra Skive fik vi udpeget den markante
række af gravhøje fra Hagens Mølle til Vihøj i Grinder
slev sogn.
Godsejer og dr. phil. Gudmund Schütte (fortællerens
farfar) havde i sin tid prøvet at dokumentere, at en af
Sallings gamle oldtidsveje var forløbet øst for gravhøje
ne helt til færgestederne fra Salling mod øst. Vejen gik
altså øst for den nuværende, mente han, og meget nær
mere Skive fjord.

Besøg på Nørgård
Historiske vandringer
I 2008 forestod en fin kender af lokalhistorien i Fjends
herred, Bodil Hansen, Lund, en tur i nærheden af Stoholm. I Smollerup kirke blev der fortalt, lyttet til Dan
marks ældste kirkeklokkes sprøde klang og dernæst
vandret ad smukke naturstier til den nærliggende drost
Peder Hoseøls borgbanke. Turen fortsatte på Mønsted

Ved Grinderslev kirke blev bussen fyldt helt op, og vi
kørte straks til den sydligste af hovedgårdene, Nørgård.
Her blev vi på trappen til den statelige hovedbygning
budt velkommen af fru Inger Jørgensen, der har boet i
det store 1800-talshus i en længere årrække. Inger Jør
gensen fortalte lidt om gårdens adelige og borgerlige eje
re, begyndende med ridder Stig Munk i 1420. Bl. a. blev
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Niels Rademacher: »Mogenstrup bakker med
herregården Astrup ved Skive Fjord« (1872,
Skive Museum).
Maleren ejede en overgang Langesgård.

der fortalt om en bondeplager i ejerrækken. Gården hav
de i sin tid smedje og mejeri og 29 tjenestefolk ansat.
Selskabet på et halvt hundrede historieinteresserede
blev nu inviteret indenfor (iført plastovertræk til sko
ene). I stuerne var en imponerende samling af op til 100
år gamle dukkestuer opstillet. De var opkøbt af fruen og
havde figurer og indbo en miniature, som Inger Jør
gensen selv har istandsat. Stuerne var desuden møbleret
med rigtig mange fine gamle møbler fra de foregående
århundreder, de ældste fra 1600-tallet.
Senere begav alle sig ud i haven, der tidligere havde
været en tre gange så stor park. Her fortalte Nørgårds ejer,
Bøje Hansen, om gårdens udstykning, der blandt andet
havde omfattet Jenle yderst på bakken mod Astrup Vig og
fjorden. Også forløbet af den tidligere vejføring fra Grøn
ning forbi Astrup, Nørgård, Eskjær til Jungetgård fik vi
udpeget i det smukke landskab ud mod fjorden. Bøje
Hansen havde ved gravearbejde i sin tid fundet stenpi
kning i vadestedsområdet ved et bækudløb til vigen.
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Bustur Astrup-Mogenstrup landsbyEskjær-Grinderslevkloster
Selskabet kunne fra bussen nyde det smukke udsyn over
landskabet med glimt til Astrups markante 1700-talshovedbygning, se Astrupkorset med tovomamenter fra
1100-tallet og lytte til en historie om spøgeri ved Dueledbro, inden vi nåede til Mogenstrup, en landsby, der
blev stjemeudskiftet i 1791.
Schütte udpegede i det smukke kuperede landskab til
bageværende markskel mellem gårdenes agre, eng- og
hedeparceller. De bevaringsværdige markdiger forsvin
der i dag hastigt som følge af den moderne stordrift i
landbruget.
Ad den blinde vej mod Astrup Vig nåede vi et yder
punkt, hvor vi fik et betagende udsyn mod Astrup skov
og Jenle. Et udsyn, som også maleren Niels Rademacher
var optaget af i 1872, da han malede landskabet.
Efter denne udflugt til »verdens ende« var bussen et
vend inde ved Eskjærs hovedbygning fra 1761. Ved

Langesgård hørte vi om bønderne, der i hoveritiden
skulle have smidt deres tiendekom her, hvor de efter
fæstekontrakten havde åget en mil med kornet. Birger
Schütte fortalte om den kostbare restaurering af hoved
bygningen fra 1872 med bl.a. nyt tag og vinduer og
»ekstra høje skorstene af hensyn til belåningen.«
Efter en historie om natlige seancer ved Breum hellig
kilde fik vi lejlighed til at nyde udsigten over Brokholm
sø fra Vihøjgård, inden vi nåede frem til sognets fjerde
hovedgård, Grinderslevkloster. Her forsvinder i løbet af
efteråret de gamle avlsbygninger, så hovedbygningen
frilægges. I dag er det Eskjærs ejer, Birger Schütte, der
forpagter jorden på Grinderslevkloster. Tillige ejer han
Astrup og Langesgård.
På Jenle afsluttede Birger Schütte sin fortælling med
betragtninger om godssystemet i 1700-tallet med de sto
re hovedgårde og deres tilliggende fæstebøndergods,
hvor herremanden heftede for bøndernes skatter og kir
ketiender. Schütte fremførte, at man nok trængte til et
nyt kritisk syn på historiebøgernes fremstilling af dette
godssystem og bondefrigørelsen, hvor i al fald fra
1870’eme selvejergårdmændene var sejrherrerne. I da
gens Danmark er der igen stordrift i landbruget.

Generalforsamling på Jenle
Efter et godt kaffebord med boller og lagkage, helt efter
foreningens traditioner, aflagde formanden beretning
som ovenfor refereret.

Valg til bestyrelse
På valg til bestyrelsen var Henning Borup Svendsen,
Birger Schütte, Henrik Formann og Rud Kjems. De blev
genvalgt med akklamation.
Revisorer er fortsat Oda Thomsen, Kjeldbjerg, og fuld
mægtig Jørgen Nielsen, Skive.

Regnskab
Per Mouritsen forelagde regnskabet, der balancerer med
272.716 kr. Året har et særdeles smukt overskud på
109.061 kr. Det skyldes det uventet fine salg af »Skivebogen«s jubilæumsudgave, de mange annoncer i »Ski
vebogen« samt et flot tilskud fra Skive Kommune til
markeringen af jubilæet. Hertil kommer et engangstilskud fra Afholdsfonden, der ved fondens opløsning har
skænket os 14.159 kr. Vi takker alle bidragydere.
Regnskabets status udviser aktiver på 263.783 kr., her
af 186.483 kr. som indestående i banken.
Kontingentet for 2009-2010 fastsattes til 75 kr. plus
portobidrag 20 kr.

Eventuelt
Fra Knud Toft Mouritsen var der ros til bestyrelsen for
dens frivillige indsats. Fra Lilli Lund forslag om porto
besparelse ved medlemmernes afhentning af »Skivebo
gen« på et præsentationsmøde som i 2008.

Lokalhistoriske udgivelser 2008-2009
Aage Rye Andersen: »Mellem brødre« Pluk af en Ski
vedrengs erindringer fra 50erne og 60erne, Forlaget
Mikro. 2008.
Rud Kjems: Niels Sørensen. - Træhandleren der tolkede
skåltegnene. Skive Museums Forlag. 2009.
Skiveegnens Jul 2009, udgivet af de lokalhistoriske
arkiver i Salling, Fjends og på Fur.
Mogens Duus: Med toget til Glyngøre og Nykøbing
Mors, Forlaget bane bøger. 2009.
Niels Mortensen: Ren luft til mennesker. Dantherm
1958-2008. Udgivet af Dantherm A/S. 2008. (Engelsk
udgave: Clean air for people. Dantherm 1958-2008).
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NIELS
SØRENSEN
Træhandleren der tolkede skåltegnene

»Niels Sørensen. Træhandleren der tolkede skåltegnene« omfatter 406
sider med 165 illustrationer. Nedenstående er et uddrag af kapitlet »Den
gamle husflid«, der omhandler Niels Sørensens husflidsfotografier og hans
aldrig realiserede drøm om at præsentere dem i bogform:
Her skal læseren præsenteres for 10 af Sørensens
husflidsbilleder, som næsten alle er gengangere fra
ovennævnte liste. Det ses tydeligt af optagelserne,
at det var den nøgterne skildring, der var omdrej
ningspunktet for Sørensens arbejde som fotograf.
Han ville fastholde lidt af det gamle landboliv, der
så hastigt var på afmarch. Hvor andre »faldt i« og
romantiserede det lidet romantiske liv i småkårshjemmene ude på landet, så holdt Sørensen sin sti
ren. Hans billeder skulle ikke være »pæne«, og
hans modeller skulle ikke »pyntes op« med henblik
på fotoseancen. De skulle være sig selv i deres
hverdagstøj, og deres vigtigste formål var at med
virke til, at eftertiden sikredes et dækkende billede
af de gamle husflidssysler.
Næsten alle Sørensens husflidsbilleder blev taget
udendørs, i det naturlige lys, der da også er det
bedste at fotografere ved. Fotografering ved kun
stigt lys var dengang en vanskelig sag, som kun
praktiseredes i de professionelle fotografers atelie
rer. Sørensens modeller var ofte placeret foran stu
ehusets mur, og på en del af billederne, også et af
dem, der vises her, var der på muren udspændt et
hvidt klæde. »Det pynter ikke på billedet,« vil
nogen nok mene. Nej, men billedet skulle som sagt
heller ikke være »pænt«. Klædet var ophængt for
at få modellen og hans eller hendes håndarbejde til
at træde tydeligere frem. Det var jo sagen, det dre
jede sig om.
At der så er en egen skønhed over mange af disse
fotografier, er en anden sag. Man hefter sig uvil
kårligt ved de gamle modellers ansigter, hvis udtryk
og »vejrbidthed« vidner om et nøjsomt liv præget af

hårdt arbejde. I sine breve til Niels Sørensen priste
Jeppe Aakjær gang på gang Sørensens evne til at
fastholde det udtryksfulde i disse ansigter. Der er
heller ingen tvivl om, at Sørensen havde evner på
det felt. Mange af de gamle modeller har uden tvivl
været stærkt skeptiske overfor det at blive fotografe
ret i deres hverdagstøj i færd med deres dagligdags
syslers. Hvem kunne have glæde af at se på sådanne
fotografier? Sørensen må have været god til at for
klare sig, for fotografierne røber ikke tegn på skep
sis eller ubehag. Tværtimod udstråler de afbillede
personer en ro og uanfægtethed, der får beskueren
til at glemme, at fotografierne i virkeligheden er
strengt iscenesatte. Det er denne udstråling, som gør
mange af fotografierne så smukke.
Når det lykkedes så godt for Niels Sørensen,
hang det bl.a. sammen med, at han var en god
bekendt af de fleste af sine modeller. Mange af
dem var fra det nærmeste nabolag og havde ofte
»snakket gamle dage« med Sørensen.
I det følgende vil læseren få et indtryk af, hvad
husflidsbogen ville have haft at byde på, hvis den
var blevet realiseret. For at yde de 10 udvalgte
fotografier fuld retfærdighed, har de hver fået en
hel side at brede sig på. Enkelte af de vedføjede
billedtekster bygger på notater, jeg har fundet
blandt Sørensens efterladte papirer. Resten har jeg
selv skrevet med god støtte i bl.a. Ole Højrups
fremragende bog Landbokvinden, som kan anbefa
les enhver, der har fået lyst til at vide mere om
landbolivet i sidste halvdel af 1800-tallet.
»Jeg har stadig søgt nye Modeller for at faa saa
mange herlige, gamle Ansigter som muligt fæstnet

Et af Niels Sørensens husflidsfotografler:
Digteren Jeppe Aakjørs moster, Sine, ved
spinderokken. Mange husflidssysler kunne
praktiseres af beide mænd og kvinder, men
spindingen var næsten altid kvindearbejde.
Den var for bondekonen en æressag, og der
var prestige i at være ferm på dette felt.

Bestil bogen
»Niels Sørensen. Træhandleren der tolkede skåltegnene« - koster 198,00 kr. plus forsendelse.
Udfyld bestillingssedlen og send den til Skive Museums Forlag, Havnevej 14,7800 Skive.
Bestilling kan også foretages på telefon 99 15 69 10
eller email: skivemuseum@skivemuseum.dk
Navn:

Gade:
Postnummer/By:

Rud Kjems

NIELS SØRENSEN
Træhandleren der tolkede skåltegnene

Træhandler Niels Sørensen, Lem (1863-1919).
Skribent, afholdsagitator, folkemindesamler, antimilitarist, arkæolog, fotograf, debattør, museumsle
der mm.

Bogen fortæller om Niels Sørensen, der trods
fattigdom, sygdom og anden modgang marke
rede sig som én af Skiveegnens kulturperson
ligheder i starten af 1900-tallet. Han voksede
op i små kår i Himmerland, men flyttede i 1890
til Vestsalling. Efter en mislykket start som
brugsuddeler i Lem ernærede han sig resten af
tilværelsen som træskohandler.
Det var en mand med mange interesser, der
var kommet til Vestsalling. Især den gamle

landbokultur og oldtiden optog ham. Han ind
samlede folkeminder, foretog arkæologiske
udgravninger og opsporede gamle bondegår
de. Niels Sørensen var dertil en glimrende skri
bent og skrev flere hundrede artikler, hvor han
med begejstring dyrkede sine kæpheste. Sent
i livet tog han fotografiet i brug for at fastholde
den gamle landbokultur i billeder. Disse foto
grafier fik blivende betydning. Endelig var han
en ivrig afholdsagitator og en glødende delta
ger i den politiske debat.
Ved flere lejligheder fandt Sørensens navn vej
til landets aviser. Blandt andet i 1917, hvor han
kom i åben strid med Danmarks absolut føren
de arkæolog, Nationalmuseets direktør
Sophus Müller, om tolkningen af skåltegnene de mest almindelige helleristningstegn. Müller
havde helt uacceptabelt »lånt« Sørensens
tolkning af tegnene. Sørensens venner, digte
ren Jeppe Aakjær og redaktør Carl Hansen,
Skive, gik ind i sagen med brask og bram, så
det gav genlyd landet rundt.
Kun få på Skiveegnen kender i dag Niels
Sørensen, og endnu færre ved, at han, om
nogen, var hovedkraften ved oprettelsen af
Skive Museum i 1910, og tillige museets første
leder. Det rettes der forhåbentligt nu op på, og
meget passende sker det her kort før museets
100 års fødselsdag.
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