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Kan du huske, da mælken blev bragt til døren, og 
børnene fik slik udleveret i ”tutter”? Eller den dag, 
hvor den store olietank sprang læk? – Du kan også 
læse om den første traktors indtog i Skærbæk, og 
om hvordan en anden gårdejer havde svært ved at 
aflægge sig sine hestekommandoer, når han betjente 
dette nymodens vidunder. – Vidste du, at ”Skjærbæk 
Fodtøjsreparationsværksted” lå på Overgade 3, og 
at der blev syet kjoler ”efter mål” hos ”Søstrene”? 
– Unge mænd, der fik et par på lampen, så de ikke 
kunne tygge brød i flere dage, er der også blevet 
plads til. – Vi kommer tæt på en dame, der sov med 
fin nathue, vi forsøger at genskabe stemningen ved 
Musikskolens forårskoncerter – og endelig afslører 
vi byens spion.
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FORORD

Nu er studiegruppen bag ”Skærbækfortællinger” klar med 2014-udgaven, den tredje i 

rækken. Vi håber, den kan leve op til vore læseres forventninger. Vi siger tak til de personer, 

der gladelig har ladet sig interviewe og lånt os fotos. Igen i år har vi modtaget nedskrevne 

historier fra folk uden for studiegruppen. Det drejer sig om Oluf Pedersens erindringer fra 

ungdomsårene og Eva Pallesens beskrivelse af Christian og Jørgen Jensen og stemningen 

i deres købmandsbutik. Vi siger tak til de to og opfordrer hermed andre til at give os deres 

skærbækhistorie om personer, huse, erhverv eller oplevelser med tilknytning til Skærbæk. 

Redigering af disse bidrag vil fortsat ske i samarbejde med studiegruppen. Vi har allerede 

to længere bidrag på ”lager”, som er under udarbejdelse – de skal nok dukke op i en af de 

næste bøger.

Fortællingerne er fordelt i emnegrupperne: Barn af Skærbæk – Fiskeri og Landbrug – Han-

del og Håndværk – Store Virksomheder – Kultur, Historie og Offentlige institutioner. Igen i 

år har vi bestræbt os på at få en nyere historie med, nemlig ”Musikskolen”, og der er denne 

gang flere dramatiske fortællinger.

Vi vil gerne takke for lån af fotos, nathue og andre effekter, som liver op i bogen. Endelig 

siger vi tak for rettelser og en god ide til opsætning af bogen. Nærmere herom på side 94. 

Sidst, men ikke mindst tak til Dagli’ Brugsen i Skærbæk, der tilbyder et arrangement på 

udgivelsesdagen. 

Skærbæk den 8. november 2014



Kort og Matrikelstyrelsen



Landboliv
– Da der var karle og piger til... –

Karl søges – kendskab til kørsel med traktor en fordel.
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Gårde i øst og i vest
I tidligere tid var landbruget og fiskeriet de mest frem-

herskende erhverv her i Skærbæk

Jorderne i Skærbæk er af god bonitet. Der er store 

flade arealer mellem byen og Adelvej, der danner 

grænse for Skærbæk Mark, og der er velegnede kupe-

rede græsningsarealer ned mod fjorden.

De større gårde i Skærbæk er samlet i to grupperinger, 

en vestlig og en østlig. De fleste gårde i vestbyen ligger 

formodentlig på de oprindelige gårdsteder.

For gårdene i den østlige bydel er der i større grad sket 

en udflytning. Disse gårde lå tidligere i området, hvor 

Overvej nu drejer en kvart omgang. Færdsel mellem 

de to bydele foregik ad ”Æ Nejervej”, der forløb, hvor 

Overgade er anlagt i nyere tid i forlængelse af den 

bevarede del af Overvej.

Fra kongeligt fæste til selveje
De fleste af de større gårde i Skærbæk – om ikke alle 

– var indtil 1765 fæste- eller selvejergårde underlagt 

Koldinghus. Oprindeligt under Hønborg Len, som i 

1557 blev indlemmet i Koldinghus Len.  I 1760-erne 

kom Frederik 5. i så stor pengenød, at han måtte 

sælge ud af arvesølvet. Store områder, som én af hans 

forgængere, Frederik 2., havde samlet omkring Kol-

dinghus 200 år tidligere, blev solgt fra. Således blev 

bønderne her i området selvejere med alt, hvad dette 

indebar af fremskridt og forpligtelser.

Lensmanden på Koldinghus,
Hans excellence Ludvig Wilhelm von Bülow, der stod 

for dette kongelige salgsarrangement, har måske 

fattet særlig interesse for vores egn, idet han og hans 

to hustruer blev bisat i Taulov Kirke. Her stod deres 

kister på gulvet i det runde kapel i ca. 130 år.

Døren mellem kapellet og koret bærer excellencens 

navnetræk og årstallet for hans første kones bisæt-

telse. De afdøde er nu for længst jordfæstede.

Mindre brug
Udover de større gårde, der i ældre tid var selvfor-

synende med alt til dagligdagen, var der også en del 

mindre brug og husmandssteder.

På disse steder var det ofte nødvendigt at forøge ind-

tægterne med ekstra arbejde uden for hjemmet. Nogle 

ejere af husmandssteder eller mindre gårde havde en 

mælketur tidlig morgen med hestevogn ud til gårdene 

for at indsamle mælkejungerne og køre disse til meje-

riet – og retur med futmælk til fodring af svinene.

Elisabethsminde
For at få indblik i dagligt liv på gårdene omkring midten 

af 1900-årene har vi fået Jørgen Høstgaard og Børge 

Lind til at fortælle. Jørgen er søn fra Elisabethsminde, 

Skærbækvej 107, født 1933 og Børge, Børup Sande-

vej 43, født 1932 på ejendommen.

Elisabethsminde er én af de gårde, der er udflyttet fra 

østbyen. Det blev den i 1863. Gården ejedes dengang 

af Peter Thuesen. Samme Peter var far til den navn-

kundige Jens Thuesen, Taulovgaard. Elisabethsminde 

brændte i 1872, men blev genopbygget samme sted.

Jørgens forældre, Frida og Lauge Høstgaard, købte 

gården i 1932. Til gården hørte dengang 75 tdr. land. 

Elektrisk lys var indlagt, da de købte gården – elektrisk 

kraft blev indlagt i 1937. De fleste af gårdene i Skær-

bæk havde et skovareal i Børup Skov, Ladegaardssko-

ven ved Kolding Landevej eller i Jomfruskoven i Erritsø 
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– samt lidt mose i Elbodalen. 

Til Elisabethsminde hører et areal på 1,5 tdr. land med 

skov i Børup Skov og lidt tørvemose i Gammelmose i 

Elbodalen.

Elisabethsminde er typisk for gårdene i Skærbæk. 

Disse blev førhen drevet som konventionelle landbrug. 

På gården var der en besætning på 24 malkekøer og 

nogle ungkreaturer samt 4 heste. Til gårdens daglige 

drift krævedes et folkehold på to karle, en fodermester 

til stalden og to unge piger til husholdningen. 

Et trækplaster
Det skete undertiden, at ungersvende fra byen listede 

rundt ved Elisabethsminde ved aftenstid og ville 

i kontakt med de unge piger på gården. Heldigvis 

havde man på matriklen en bulldog, som, når den blev 

alarmeret, lynhurtigt kunne rydde gårdspladsen og 

havegangene for uønskede personager. 

Luftfotografi af Elisabethsminde i 1950'erne, set fra rundkørslen – med det gamle Skærbæk i baggrunden
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Den første traktor
Lige før besættelsen købte gårdejer Niels Juul på 

Juulsminde byens første traktor. Han benyttede sig af 

et lille trick, når han søgte karle til gården. Han skrev i 

annoncen: ”Kendskab til kørsel med traktor en fordel.” 

Når så karlen, der blev ansat, ytrede ønske om at 

komme til at køre med traktoren, sagde Niels Juul, at 

det at have kendskab til at køre med traktor jo ikke var 

ensbetydende med, at han skulle køre med den. Det 

ville Niels selv.

Pløjemester
Lauge Høstgaard var berømmet for sine gode evner til 

at pløje – i helt lige furer. 

Da han købte traktor i 1951, var omgivelserne spændt 

på, om han nu kunne videreføre sine evner i denne 

disciplin, når hestene var udskiftet med en traktor. 

Det kunne han. En snorlige plovfure som vanlig. Da 

han kom til enden af ageren, sagde han Prrrr!!!, som 

han plejede til hestene, men fik sig hurtigt besindet og 

fik trukket i de rigtige håndtag. 

I besættelsestiden
I besættelsestiden fra 2. juledag 1944 og til nytårs-

dag 1945 var der indkvarteret 3 tyske soldater og 10 

heste på Elisabethsminde. Hestene var i en elendig 

forfatning ved ankomsten, men blev ved gårdejerens 

omsorg bibragt lidt nyt livsmod og bedre huld. Også 

på Juulsminde var heste indkvarteret for besættelses-

magten. 

I fredstid var der på gårdene i Skærbæk undertiden 

indkvartering af danske soldater, der var på efterårs-

manøvre.

Krig på knækæg 
Ejeren af Toftegaard, Kraftværksvej 41, Ejler 

Hansen,”Kok-Ejler” kaldet, avlede kyllinger i stor stil. 

Han eksporterede daggamle kyllinger via Kastrup til 

fjerne lande – bl.a. Afrika.  

Børge Lind, der en tid var i Ejler Hansens tjeneste, 

fortæller, at når husbond ikke var hjemme, kunne 

hans hjælpere godt finde på at slås i æg. Halvrådne 

knækæg var mest velegnede til formålet. Det brød 

Ejler Hansen sig slet ikke om; så vankede der skældud 

og grimme trusler, når han kom hjem.

Fællesskabets mejerier 
Der var to mejerier på egnen. Kildevæld Mejeri ved 

Højrupvej i Elbodalen var det oprindelige. Gårdmænd, 

der var tilknyttet Indre Mission, brød sig ikke om, at 

der skulle leveres mælk om søndagen. Konsekvensen 

heraf blev, at de byggede Lillebælt Mejeri ved Skarpe 

Hjørne, som så ikke var i drift på søn- og helligdage. 

Det gav lidt mere kørsel med forskellige mælketure 

ude fra gårdene, men fungerede udmærket i en år-

række. På et tidspunkt i halvtredserne blev Kildevæld 

Mejeri nedlagt, og Lillebælt Mejeri overtog en del af 

leverancerne. Også til Kolding, Fredericia og Højrup 

Korsvej mejerier blev der leveret mælk fra gårdene på 

egnen. 

Mejeribestyrerne på Lillebælt Mejeri var selvsagt også 

tilknyttet Indre Mission, som deres leverandører var. 

Det lykkedes dog for Frida og Lauge Høstgaard at lære 

det sidste bestyrerpar på mejeriet at spille kort. Et 

tidsfordriv som bestemt ikke var almindeligt i indre-

missionske kredse.

Lillebælt Mejeri blev nedlagt engang i 1960-erne og 

blev omdannet til ostefabrik i Tholstrups regi. Nu ejes 

virksomheden af Arla Food.
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En tid til arbejde – en tid til fest
Gårdfolkene fejrede fødselsdage og familiefester 

sammen – ofte med spisegilder. Høstens afslutning 

blev markeret med et godt måltid på gårdene, og 

en fælles høstfest blev  afholdt i forsamlingshuset i 

Taulov. I det tidlige efterår blev der afholdt en høst-

gudstjeneste, hvor kirken – dengang som nu – blev 

pyntet med neg fra markerne. På denne søndag 

ydes der offergaver til velgørende formål.

Kulturelle tiltag som foredrag, juletræsfest og andre fæl-

les arrangementer blev ligeledes afholdt i forsamlings-

huset i Taulov eller i det gamle missionshus ved Kolding 

Landevej. 

I nogle år var der ringridning i Taulov, hvilket var popu-

lært blandt unge mennesker med tilknytning til landbru-

get. En karl på Elisabethsminde og Børge Lind kunne 

godt låne et par rideheste i byen til opgaven; men betin-

gelsen var, at de skulle lade hestene sko hos smed Mørk. 

Niels Pagh med kornlæs og en flok glade børn: Søren Pagn, Michael Gøtke, Dorte Nørholt Jensen og Anne Gøtke
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Tjenestefolkene
Skiftedage på gårdene var 1. maj og 1. november. 

Da havde unge karle og piger mulighed for at skifte 

arbejdsplads, hvis de ønskede at komme ud og få nye 

indtryk og træffe nye mennesker. Nogle formodentlig 

også fordi de ikke trivedes i pladsen og ville prøve lyk-

ken et andet sted – måske på en anden egn.

Almindeligvis blev lønnen udbetalt ved fæsteperiodens 

udløb – evt. med fradrag af á conto udbetalinger. 

Disse skiftedage prægede i høj grad både trafikken og 

bybilledet med tjenestefolk, som flyttede rundt med 

deres habengut, der for det meste var opbevaret i en 

dragkiste/kommode. 

Nogen egentlig fridag var skiftedag ikke. Normen var, 

at morgenarbejdet skulle udføres i den gamle plads, og 

aftenarbejdet i den nye. Ønskede de unge mennesker 

– nu med penge på lommen – at handle lidt i byen, var 

der ikke megen tid til det.

Indkvarteringen på gårdene kunne være mere eller 

mindre luksuriøs. Karlene boede ofte i staldbygnin-

gen tæt ved hestestalden uden anden mulighed for 

udførelse af personlig hygiejne, end hvad der kunne 

foretages med en spand koldt vand. Varmt vand 

kunne dog i særlige tilfælde rekvireres fra køkkenre-

gionerne. Tjenestepigerne boede oftest i loftsværelser 

i stuehuset.  

Fritid var der ikke meget af for de unge tjenestefolk. 

Karlenes arbejdsdag sluttede med at føre hestene til 

stalden, tage seletøjet af, fodre og vande, evt. aftørring 

af sved samt forberede hestenes natteleje med avner 

eller halm. 

Så var der aftensmad – almindeligvis kold servering. 

Varm mad blev serveret kl. 12. 

Klokken kunne godt nærme sig 20, inden pigernes af-

tenarbejde var færdigt, og der var ryddet af og vasket 

op. Så kunne der måske blive et par fritimer.

Lørdage var almindelige arbejdsdage. På søndage 

skulle nogen ”passe hjemme” på gården i en aftalt 

turnus. Enkelte søndage kunne være fridage.

Nye tider
Det er tankevækkende, at der nu i Skærbæk, ja i hele 

Taulov Sogn, ikke er et eneste landbrug, der drives som 

traditionelt familiebrug med markdrift og husdyrhold. 

Jorderne dyrkes naturligvis professionelt, og udbyttet 

er formodentlig så stort som nogensinde; men driften 

er nu overladt til maskinstationer eller større landbrug, 

der har specialiseret sig i markdrift og har den fornød-

ne effektive maskinpark til rådighed.

Mange af egnens gårdanlæg tjener nu kun som bebo-

else. Stalde og lader står tomme eller anvendes til la-

gerrum o.a.. Landbrug, som det foregik i de foregående 

tre – fire generationer, er nu en saga blot. 

Heldigvis for det – sliddet taget i betragtning. Men en 

gammel kultur og levevis er gået til grunde.

Fra 1950’erne begyndte en langsom, men sikker re-

duktion af antallet af landbrug. Brugstyperne ændre-

des, og driftige landmænd afprøvede nye muligheder, 

som f.eks. minkavl. I Skærbæk var der allerede en 

minkfarm, og Arne Pagh, Kalvsbjerggård, etablerede 

en ny på ”Grønnevej” som supplement til indtjeningen. 

Færre unge tog en landbrugsuddannelse, og her i byen 

kan ”grønt bevis” indehaverne fra generationen tælles 

på en hånd: Niels Arne Pagh, Flemming Juul, Niels 

Juul, Niels Jørgen Christensen og Jens Suhr.
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– Der står en ny tids bonde på sin toft 

og lytter ud mod nye lærkesange –

Jeppe Aakjær

Stemningsbilleder fra Kalvsbjerggård.





Mælk til døren
– i løs vægt, i mælkespande og i flasker –

I dagens Danmark findes der vel ikke den bagerforretning, der ikke også sælger mælk. Men det 

var noget ganske nyt i 1940’erne. Mælkemanden i Skærbæk havde et vist handelstalent. Han 

entrerede med Nr. Bjert bageren og indførte således denne nymodens skik.
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Takket være mælkemandsdøtrene: Lisbeth Kjærsgaard, Inger 

Skov, Edith Nissen og Grethe Hougaard kan vi fortælle om, hvor-

dan handelen med mælk foregik i Skærbæk fra ca. 1940 til 1977, 

hvor servicen med at bringe mælk ud ophørte.

De første mælkemænd kørte ud til kunderne med en hestetrukket 

vogn. På bedste Hjem-Is maner skulle kunderne adviseres – men 

dog med en mere klangfuld lyd, der stammede fra en håndholdt 

mælkeklokke. Klokken var af messing og havde et træskaft. Når 

hesten travede ind på en vej, satte mælkemanden klokken i sving-

ninger, så husmødrene kunne gribe fat i deres spande og skynde 

sig ud på vejen. Fra bagsmækken var der adgang til mælkeflasker 

og junger med taphane for de kunder, der ønskede mælken i ”løs 

vægt”. Herfra tappede man så mælken i emalierede 2-liters mæl-

kespande. Der var størst salg af sødmælk og kærnemælk.

Skulle man have fløde i større mængder, kunne det godt lade sig 

gøre, men på forudbestilling. Den daglige kaffefløde var lige for 

øjnene af en, nemlig den fløde, der lå øverst i spanden eller flasken 

med sødmælk. Nogle havde til den manøvre en lille konisk behol-

der, der sad på et skaft, mens andre blot hældte fløden forsigtigt 

fra. Homogeniseret mælk, som vi kender 

den i dag, blev først fremstillet i 1963. 

Ved denne proces findeles fedtet i mælken, 

så flødeafsætning undgås – mælken bliver 

mere ensartet.

Var man ikke hjemme, eller ikke stået op 

endnu, så satte man blot de tomme flasker 

ud med en seddel i flaskehalsen med 

dagens bestilling. Da kvinderne kom ud 

på arbejdsmarkedet, var det stadig en stor 

hjælp, at mælken blev leveret ved døren. 

Om sommeren skulle man blot huske at 

sætte en frysetaske med element ud, så 

mælken ikke blev sur. I frostvejr kunne 

mælken vokse ovenud af flaskerne. Det så 

sjovt ud med sådan en gevækst med kap-

sel på. Generelt skulle man især vogte sig 

for solsortene, der var eksperter i at hakke 

hul på mælkekapslen.

Om sommeren blev kærnemælken brugt 

til koldskål, fromage og til den dejligste 

hjemmelavede tykmælk. 

I 1971 var mælkekartoner indført på alle 

mejerier i Danmark. I USA var dette sket 

ca. 40 år tidligere, hvilket betød, at de 

danske mejerier, der leverede mælk til de 

amerikanske styrker både under og efter 

2. Verdenskrig, skulle levere den i kartoner.

Tage Kjærsgaard – et handelstalent
Indtil 1942 kørte Laurits Rasmussen 

mælketuren i Skærbæk med hestetruk-

ket vogn. Ruten blev da overtaget af Tage 

Kjærsgaard, der var kommet til byen sidst 

i 1930’erne. Han havde været chauffør 

Det tidligere mælkeudsalg som det ser ud i 2014
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hos vognmand Christian Albrechtsen, Skærbækvej 

nr. 120, dernæst chauffør ved Nr. Bjert Mølle, der var 

et større foretagende. Foruden møllen var der tilknyt-

tet et bageri og en bagerforretning. Bageriet var vidt 

berømmet for dets runde rugbrød. Havde man ikke 

fået købt nok mælk ved mælkevognen, kunne man 

såmænd hente det i bagerforretningen. I dagens Dan-

mark findes der vel ikke den bagerforretning, der ikke 

også sælger mælk. Men det var noget ganske nyt i 

1940’erne. Tage Kjærsgaard må have haft et vist han-

delstalent, for han entrerede med Møllebageriet i Nr. 

Bjert og indførte dermed denne nymodens skik. Sådan 

gik det til, at skærbækkerne fik deres første kørende 

mælkemand med brødudsalg. Han kørte dog fortsat 

med hestetrukket vogn.

Det menes, at Kjærsgaard overtog Bolette Nicolais-

ens lille forretning med kager, brød og slik. Den lå i den 

ene ende af huset på Skærbæk Havnegade nr. 31. 

Danmarks bedste politihunde
Tage Kjærsgaard var en driftig mand. Ved siden af 

mælkeforretningen beskæftigede han sig med op-

Svend Pedersen læsser tomme flasker af, mens familien ser til ved Skærbæk mælkeudsalg på Skærbæk Havnegade 9
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dræt af schæferhunde. Han var en dygtig opdrætter, 

og hans hunde var meget eftertragtede hos politiet. 

Han var æresmedlem i Dansk Kennelklub og i Dansk 

Schæferhundeklub, hvor han var formand i mange år. 

Han fik senere arbejde ved opførelsen af Skærbæk-

værket via A/S E. Rasmussen, og blev på et tidspunkt 

ansat som lagerforvalter på værket.

Under 2. Verdenskrig kørte Nr. Bjert bageren hver 

lørdag rundt i Skærbæk med hestevogn. Det samme 

gjorde bager Hermansen fra Taulov to dage om ugen, 

og da byen selv havde en bager, var Skærbæk velfor-

synet med friskt brød.

Jørgen Andresen – fra landet til omgang med de 
”røde” og de ”fine.”
I 1946 solgte Tage Kjærsgaard ruten til Ingeborg og 

Jørgen Andresen. Ifølge deres datter, Inger Skov var 

forældrene flyttet ind i Skærbæk Havnegade nr. 27 

den 1. august 1946. 

Jørgen Andresen rejste fra en lille ejendom i Bastrup 

ved Vamdrup, hvilket hans far og bedstefar absolut ikke 

så på med blide øjne. Det var dog et lille plaster på såret, 

da ægteparret købte en mælkerute. Så var familien 

trods alt blevet selvstændig forretningsdrivende. Men 

allerede i 1949/50 solgte de mælkeruten, og Jørgen 

Andresen tog i stedet arbejde hos entreprenørfirmaet 

Thomsen Støtt ved opførelsen af Skærbækværket. Da 

han første gang kom hjem til bedstefaren og smed den 

røde fagforeningsbog foran denne, virkede den som en 

rød klud. ”Var han nu også blevet socialist”? 

Jørgen Andresens far og bedstefar mente, at ”ved jor-

den at blive, det tjener dig bedst”, så da Jørgen senere 

blev ansat på Skærbækværket, måtte han lide den tort 

at blive drillet med at arbejde for ”de fine”.

Inger Skov: ”I 1949/50 solgte far og mor mælkeruten 

Hjemmelavet tykmælk 

Tykmælken blev ”slået op” dagen før, den skulle 

spises: 

I hver tallerken eller skål blandes 1 stor spise-

skefuld kærnemælk med ca. 2 dl sødmælk (ikke 

homogeniseret). Står tildækket på et lunt sted til 

næste dag. Den færdige, halvfaste og geleagtige 

tykmælk afkøles i isskab. Serveres med  revet 

rugbrød og puddersukker. Velbekomme!
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til Lars Krabbesmark. Far syntes ikke, at forretningen 

var særlig givtig. Især når han solgte  flødeskum, var 

der underskud. Folk kom med en kande eller en skål 

og skulle købe en liter, der så blev øst op med en stor 

potageske, og far kunne ikke lade være med at give en 

ekstra slat oveni”.

Ingeborg fik arbejde med rengøring af kontorer på 

Skærbækværket og blev i 1957 bestyrer på Skærgår-

den, hvor familien flyttede ind. Inger Skov husker, at det 

var herligt at flytte ind i en ganske lille lejlighed, der dog 

havde badeværelse med træk og slip.

Krabbesmark – farvel til den hestetrukne vogn
Edith fortæller: ”Far købte en lille bil med lad og fik lavet 

en kasse til mælkevarerne. Der var både klare mælke-

flasker og mælkejunger med skummet-, sød-, og kær-

nemælk. Jungerne var beregnet til dem, der købte i løs 

vægt – det var lidt billigere”. Edith fortæller om en sjov 

hændelse, hvor hun var med på mælketur og var inde 

hos en kunde, som fik 1 liter mælk til 28 øre og en ¼ 

fløde til 25 øre. Hun fik 55 øre, så kunden skulle have 

2 øre tilbage. Det regnestykke kunne de imidlertid ikke 

blive enige om, og Edith parlamenterede så længe, at 

Svend Pedersen bragte mælken ud i al slags vejr – her på Alsvænget
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hendes far kørte videre. Den oplevelse står 

tydeligt for hende den dag i dag.

Svend Pedersen – 25 år på turen
Lars Krabbesmark solgte mælketuren den 

1. juli 1951 til Svend Pedersen. Han havde i 

over 25 år været ansat hos købmand Ingvard 

Albrechtsen i Skærbæk, kun afbrudt af en kort 

pause som chauffør for benzinselskabet ESSO. 

Men så kom muligheden for overtagelse af 

mælketuren, som derefter blev passet til punkt 

og prikke i over 25 år til 1976/77. Datteren 

Grethe kan fortælle, at hun tydeligt husker, at 

der kom folk til bagdøren på alle tidspunkter af 

døgnet for at købe lidt, de lige stod og mangle-

de. Dengang boede familien i den ene lejlighed 

på Skærbæk Havnegade nr. 31. Men i 1954 

købte hendes mor og far huset på Skærbæk 

Havnegade nr. 9. – Petreas tidligere bolig med 

bageri.

Forretningen blev nu til en mælkeforretning, 

hvor man også kunne købe ost. I nogle år 

efter overtagelsen kørte Svend stadigvæk for 

købmand Albrechtsen. I dag kan Grethe godt 

forstå, at hendes far altid skulle tidligt i seng – 

en arbejdsdag fra kl. 4 om morgenen til hen på 

aftenen giver naturlig træthed.

Som en konsekvens af, at alle efterhånden 

havde køleskabe, nøjedes Svend i de senere år 

med 3 ugentlige mælketure samt en regnings-

tur om lørdagen.

Efter 1977 ophørte denne service endegyldigt 

for borgerne i Skærbæk. Nu skulle der købes 

mælkevarer hos købmanden eller i supermar-

kedet, og man skulle selv slæbe mælken hjem.

I 1960'erne afløste de brune mælkeflasker de hvide. Årsagen var, at man 
havde fundet ud af, at mælken blev bedre beskyttet mod lysets påvirkning. 
Til dem kunne der nu købes plastkapsler i mange farver. De var praktiske 
og hygiejniske at bruge, når der først var blevet taget hul på mælken. 
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SPRIT PETER – EN FRI FUGL

Sprit-Peter var navnet på en person, der havde 
tilknytning til Skærbækegnen. I sin ungdom holdt 
han af at vagabondere på landevejene. I vinterens 
kulde holdt han ofte til hos Lind-familien i Børup 
Sande, hvor han gik til hånde med praktisk og nyt-
tigt arbejde. Han var et hæderligt og respekteret 
menneske, man kunne stole på. Han gjorde nogle 
gange tjeneste som barnepige hos familien Ørum. 
Så satte han sig på en stol uden for børneværelset 
på loftet, så han var sikker på at kunne høre bør-
nene, hvis de gav lyd fra sig. 

Da morgenkaffen røg
Peters drikkevaner kunne være specielle. En sær-
lig situation opstod hos familien Lind, hvor Peter 

”kom til” at drikke kogespritten. Den var ellers 
tiltænkt primussen – datidens kogeplade. Mon de 
fik morgenkaffe den dag?

Mirakelmedicin 
En dag, mens Peter boede hos familien Lind, lå 
han i sin seng på loftet og klagede sig over, at han 
havde det skidt og ikke rigtig kunne komme på 
højkant. Husbond og Peter prøvede så i fællesskab 
at stille en diagnose, der kunne forklare Peters 
utilpashed. Lind spurgte: ”Tror du, det ville hjælpe, 
hvis jeg henter en halv flaske brændevin hos køb-
manden”? ”Vi ku´ da prøve”, svarede Peter. Lind 
gik med til at gøre forsøget og skaffede brænde-

vinen til veje. Det viste sig da også, at en tår af den 
hjembragte mirakelmedicin havde en yderst gavnlig 
virkning på Peters velbefindende, så han kom snart 
på benene igen.

Det menes, at Sprit-Peter endte sine  dage på pleje-
hjemmet i Taulov.

Sprit-Peter





Sypigerne og Maren
– En pæn trikotageforretning –

”Prøv hos Søstrene”, var en almindelig bemærkning, når en vare 

ikke kunne fås hos en af de andre handlende i byen. 
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og de forkætrede ærmeblade. Spørg blot en kvinde 

over 65 år, hvad ærmeblade er, og hvordan hun havde 

det med dem, så  vil du få en historie om, hvordan de 

små svedabsorberende, gummibelagte stofposer med 

et par sting blev syet i kjoler og striktrøjer. Meget tøj 

kunne ikke vaskes, men ærmebladene kunne, og på 

den måde blev tiden inden en tur på renseriet udskudt. 

– Tiden med ærmeblade har også fundet vej ind i littera-

turen:

”… selv den underlige gummiagtige lugt af fugtige ærmebla-
de var hun i stand til at skelne”. – Dorrit Willumsen i ”Suk 
hjerte”.

Søstrene tog med deres salgsudbud konkurrencen op 

med købmand Jensen og Dahls Varehus, Skærbæk. 

Ældre skærbækkere husker, at søstrenes varesor-

timent var noget bredere end deres konkurrenters. 

”Prøv hos søstrene”, var en almindelig bemærkning, 

når en vare ikke kunne fås hos en af de andre. 

Rationering af tekstiler
Indtil 1952 havde man ”Købekort” til tekstilvarer. Et 

rødt til kvinder, et blåt til mænd, et lilla til piger og et 

sort til drenge. Herpå skulle forretningen stemple dato 

og varemængde, når kunden havde købt f.eks. 2-3 

meter bomuldsstof. Selv om det var efter 2. Verdens-

krig, var visse varer stadig rationeret, og nogle varer 

i endnu højere grad end i krigens tid. Det skyldtes, at 

det europæiske transportnet lå i ruiner efter 1945. 

Importen af kamgarns- og bomuldsstoffer blev stand-

set i 1940, og tekstilindustrien kunne kun fremstille 

”Maksimaltøj”: Det tøj, som ikke kunne sys om eller var 

håbløst slidt, blev afleveret til kludemanden, der mod 

betaling leverede det til en fabrik, hvor det blev kradset 

op og blandet med enten hør eller celluld. Det heraf 

fremstillede maksimaltøj var meget ringe: lille slid-

Søstrene Andersen
Søstrene Anne og Mie Andersen havde i 1940’erne 

en systue i Østergade i Taulov. I 1950 blev de i stand 

til at leje et lokale hos tømrermester Christoffersen 

på adressen Skærbækvej 116. Her etablerede de en 

lille trikotage- og stofforretning, som havde det, vi i dag 

kalder et godt koncept. Nemlig at kunderne i Skærbæk 

kunne få syet af stof, man valgte i forretningen. Der 

blev taget mål i Skærbæk, og der blev syet i Taulov. 

Det kunne dreje sig om sommerkjoler eller de mange 

bomuldskitler, som husmødrene dengang brugte for at 

skåne det pæne tøj. 

Søstrene var stille, beskedne og retlinede. Maskinsøm-

me, slåede hulsømme og håndstikninger lå i pertent-

lige rækker. Alt, hvad der blev syet og solgt, var i orden. 

Forretningen havde foruden diverse stoffer et pænt 

udvalg af undertøj, strømper og nattøj, og derudover 

forskelligt sytilbehør: synåle, tryklåse, lynlåse og sy-

tråd. Der blev også solgt strikkegarn, pinde, hæklenåle 

Den yngste af søstrene, Mie Andersen
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styrke, kradsende, og så krøb 

og krøllede det, bare det blev 

en smule vådt. Måske havde 

søstrene et før-krigs lager af 

gode metervarer eller måske en 

god indkøber i København? Ét 

er ganske sikkert: De købte ikke 

varer på den ”sorte børs”. Endnu 

i dag husker piger, der blev kon-

firmeret omkring 1950 både 

konfirmationskjoler og frakker, 

der var blevet syet af søstrene. 

Det var pænt arbejde.

Fra pensionat til 
trikotageforretning med 
Maren Pedersen
Fisker Henry Pedersen og hans 

kone, Maren, købte ejendom-

men, der lå på Skærbækvej 120, 

i 1951/1952. Den tidligere ejer var vognmand 

Christian Albrechtsen, som efter krigen flyttede til 

New Zealand med hele sin familie. Fra 1952 til 1956 

havde Maren 10 pensionærer fra Skærbækværket på 

kost. Udover indkøb og madlavning passede Maren 

sin gamle svigermor. 

Maren Pedersen ekspederer nevøen, Mogens Hansen

ÆRMA ærmblade kr. 3.75
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Da madstedet for pensionærerne ophørte, og sviger-

moderen døde, fik Maren lyst til at prøve kræfter med 

handelslivet. Dette var ikke helt nyt for hende, idet 

hun som ung havde tjent hos bl.a. købmand Honoré, 

Taulov. 

I 1960 skete det: ”Jeg købte varelageret og overtog 

lejemålet efter søstrene Andersen. Kort tid efter flyt-

tede jeg hele forretningen hjem i privaten, som lå to 

huse længere nede ad vejen”. Maren inddrog den stue, 

hvori pensionærerne havde indtaget deres måltider, til 

forretning.

I forretningen var udvalget stadig stort, så man behø-

vede ikke at tage til byen for at købe strømper, strikke-

garn, undertøj, sytilbehør osv. 

Trikotageforretningen lukkede i 1976, og Maren flyt-

tede i 1984 med sin mand som de første ind i et af 

husene på Skolevej.

Maren og Henry Pedersen

Trikotageforretningen på Nyvej 29 – nu Skærbækvej 120
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I KLEMME

En kunde kommer ind i den lokale bagerbutik og 
udbeder sig en stang wienerbrød.

”Ja så gerne, siger den venlige bagerdame med et 
stort smil, – hvad skal det være for en slags”?

”Det er lige meget”, siger kunden, ”Det skal bare 
være en god solid én, der kan tåle at sidde i baga-
gebæreren på hjemvejen”.

Denne skælmske bemærkning afkortede ba-
gerdamens smil med et par centimeter, og hun 
gjorde kunden i venlige, men meget bestemte 

vendinger opmærksom på, at hun ikke brød sig det 
mindste om, at hendes fortræffelige wienerbrød 
skulle klassificeres efter dets evne til at kunne 
klare transporten gennem byen i klemmen på en 
bagagebærer.   

Den samme bagerkone havde bestemte meninger 
om mangt og meget, bl.a. om, hvor tyk en rug-
brødsskive skulle være: ”Ikke tykkere end man kan 
se Taulov Kirke igennem den”. 
Den prøve kan nutidens kernebrød næppe klare.





Anna og Laurits
– Et liv mellem høvlspåner, svende og fem døtre –

Laurits var en god læremester og Anna gik hele tiden og nynnede eller sang 

og medvirkede i det hele taget til, at det var et rart sted at være. 
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”Do Anna, kan du ikke lige synge denne her: ”Nærmere 

Gud til dig”, den er så god”? – spurgte Tusse Bent. Jo, 

det kunne Anna godt, og så sang hun den. For un-

gersvenden var det ikke for at bringe religiøsitet ind i 

det daglige arbejde; men for at drille en af svendene, 

der ikke brød sig om sang til arbejdet, og da slet ikke 

salmesang. Det var snarere et udtryk for livsglæde ved 

at høre Anna synge den smukke gamle salme og for at 

markere, at han befandt sig godt i hendes selskab og 

på arbejdspladsen. Anna var altid i godt humør. Hun 

gik hele tiden og nynnede eller sang og medvirkede i 

det hele taget til, at det var et rart sted at være. For det 

var en god arbejdsplads, Skærbækvej 116, hos Anna 

og Laurits Christoffersen. Laurits var en god læreme-

ster i tømrer/snedkerfaget. Han underviste og vejledte 

sine svende og lærlinge på bedste vis, men tolererede 

ikke at nogen sjuskede med arbejdet. Anne arbejdede 

også på værkstedet. Hun stod for sprøjtemalingen, der 

i begyndelsen foregik med en støvsuger påmonteret en 

forstøver. Anna kunne ellers have nok at se til med en 

stor daglig husholdning og fem døtre. Når de ansatte 

arbejdede ude i byen, kunne de næsten altid finde på et 

ærinde hjem til værkstedet ved kaffetid om eftermid-

dagen. Så kunne de redde sig en kaffetår med Annas 

hjemmebag – og måske udveksle lidt nyt fra byen. 

Skomager og post
Anna fortæller, at hun i 1934 som 12-årig sammen 

med sine forældre, Katrine og Rasmus Lind, flyttede 

fra Middelfart til Skærbæk. Her købte forældrene ejen-

dommen Overgade 3 – den samme bolig, hvor Anna nu 

bor. Hendes far drev et lille skomagerværksted: ”Skjær-

bæk Fodtøjsreparationsværksted”, tlf. nr. 30, på adres-

sen, og havde desforuden et job som landpost. ”De 

kommer ikke i dag”, meddelte ”Rasmus Post” en  gang, 

da han afleverede et åbent brevkort til en postmodta-

ger på ruten. Så var spændingen ved budskabet udløst 

Katrine og Rasmus Lind, Overgade 3

Skomageren ved sin læst
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med det samme. Det var oftest Annas mor, Katrine, 

der passede forretningen; men hun måtte undertiden 

også afløse sin mand på postturen. Anna fortæller om 

sin fars skomagerværksted, at det største salg i forret-

ningen var træsko, som han selv fabrikerede efter mål. 

De voksnes træsko blev almindeligvis beslået med 

jernringe og barnetræsko med gummi. Gummistøv-

ler var også en god salgsartikel. Der var også en del 

reparationsarbejde på ”pæne sko”, der dengang havde  

lædersåle, der ofte skulle fornyes.

Anna blev i Laurits kær . . . 
Anna gik i skole hver anden dag og blev konfirmeret 

i 1936. Som andre store børn gik hun til præst hos 

pastor Riis Olesen i Taulov gamle præstegård, der lå ca. 

hundrede meter nord for stationen. 

Efter konfirmationen kom Anna ud at tjene hos famili-

en Christoffersen, der senere blev hendes svigerfamilie. 

Anna blev forlovet med Laurits, da hun var 16 år, og da 

hun var fyldt 18 år, blev de gift. Det var i 1940, og det 

unge par kunne straks flytte ind i deres nye hjem på 

Nyvej 33, nuværende Skærbækvej 116, hvor Laurits 

havde bygget både bolig og værksted. Herfra drev de 

virksomhed i over 30 år.

Fra fiskeri til håndværk
Laurits var af fiskerfamilie, men havde ingen lyst til at 

beskæftige sig med fiskeri. Heller ikke landbrug, som 

han var ansat ved som tjenestekarl i sin tidlige ungdom, 

fattede han interesse for. Nej, at lære et godt solidt 

håndværk, det var her Laurits´s interesse lå. Det lykke-

des da også for Laurits at få en læreplads hos karet-

mager Karl Pedersen i Taulov. Det blev nu ikke nogen 

stor succes, idet det kneb for karetmageren at skaffe ar-

bejde nok. Så kunne det ske, at Laurits blev sendt hjem. 

Det kunne være udmærket for karetmageren at spare 

et par kroner i lønudgift; men det lærte Laurits ikke 

noget af. Læreforholdet blev efter en tid med lediggang 

hos karetmageren overført til møbelfirmaet Dybkjær i 

Kolding. Her kvitterede Laurits for gode læreår ved at 

indkassere en bronzemedalje for udførelse af sit sven-

destykke. Efter endt læretid blev Laurits afskediget på 

grund af manglende arbejdsopgaver hos firmaet.

Egen virksomhed
Efter en tid med mislykket arbejdssøgning besluttede 

Anna og Laurits 1940
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Laurits sig for at etable-

rede sig som selvstændig 

tømrer/snedker i bygge-

industrien med adresse: 

Overgade 8 i Skærbæk. 

Anna fortæller om star-

ten af virksomheden, at 

Laurits´s mor fandt det 

overflødigt at anskaffe 

telefon i firmaet. Laurits´s 

svigermor Katrine, Over-

gade 3, var dog mere 

fremskridtsvenligt indstil-

let og aftalte med Laurits, 

at kunderne bare kunne 

ringe til hende, så ville 

hun løbe ud på gaden og 

alarmere Laurits med en 

fløjte, når der var opkald 

til ham. 

En dårlig start
Laurits’s første tilbudsarbejde var fremstilling af 

butiksinventar til en nybygget brugsforening i Taulov. 

Hertil havde han indgivet et tilbud på 1.625 kr. (ca. 

55.000 nutidskroner). Til arbejdet hyrede Laurits to 

svende, og arbejdet gik i gang. Dette tiltag blev ikke 

nogen god start på firmaet, idet arbejdet indbragte 

et tab på 500 kr. – foruden Laurits’s egen arbejds-

indsats. Denne ubehagelige oplevelse forskrækkede 

imidlertid ikke Laurits. Nu havde han lært noget om 

tilbudsgivning. Det gjaldt om at få det hele med i 

beregningen. Arbejdsindsatsen blev nu sporet ind 

på opgaver med at fremstille døre og vinduer m.m. til 

byggeriet. 

Vokseværk
Efter besættelsens afslutning i 1945 tog Laurits fat 

på entrepriser med nybyggeri af boliger i lokalom-

rådet. Byggereglementerne var ikke så omfattende 

dengang, fortæller han i et interview, blot var der vis-

se restriktioner m.h.t. brandsikring, der skulle efterle-

ves, ellers kunne man stort set gøre, som man fandt 

mest hensigtsmæssigt. Firmaets travleste periode 

har nok været midt i tresserne, hvor der i et par år 

var op til ca. 15 – 20 ansatte. Da var der også store 

opgaver at udføre: Projekter på Skærbækværket, 

byggearbejde med Elbohallen, skolebyggeri, kirkere-

staurering, arbejder i Odense, Fredericia, Århus og 

København. Også et par typehuse blev det til, hvoraf 

Forretningen på  Nyvej 33
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det ene ligger på Tåsingevej 19 i Skærbæk. 

Af en professorfamilie i Risskov blev Laurits Christof-

fersen udvalgt til at fremstille et supermoderne køkken 

i 100.000 kr. prisklassen. Helt efter familiens eget 

design og ønsker. Resultatet af de fælles anstrengelser 

– både funktionalitet og håndværksmæssig udførelse 

blev så vellykket, at køkkenet blev beskrevet i magasi-

net: Mad og Gæster nr. 1, 1970.

Monopol og priskontrol
Som et indgreb for at stabilisere den økonomiske udvik-

ling indførte regeringen sidst i tresserne monopol- og 

priskontrol på serviceydelser. Det resulterede i mange 

økonomiske vanskeligheder især for mellemstore virk-

somheder, fortæller Laurits Christoffersen i et interview.

Forretningen måtte træde i likvidation i 1970.

Skærbækværket
I sine sidste aktive arbejdsår fra 1971 havde Laurits 

fast job på Skærbækværkets tømrerværksted, og par-

ret havde bolig i værkbyen. Anna havde i nogle år job 

som bestyrer af Skærgården. I 1984 gik Laurits på 

pension og parret flyttede til Annas gamle hjem i 

Overgade 3, som Laurits havde restaureret. 

I 1992 døde Laurits Christoffersen som 78-årig og 

Anna som 92-årig i 2014.

En ung Laurits foran værksstedet





En fin mand
– En erindring om købmand Jensens butik –

Når en kunde gav udtryk for det store varesortiment, der var i butikken, lød køb-

mand Jensens svar: ”Det er jo ikke en købmandsbutik, men en handelsplads”.
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ordet: ”En fin mand” – og dét, der tonede frem for mit 

indre blik, var den gamle købmand Jensen – stående 

bag disken med hænderne i købmandskitlen, mens 

han kigger ud på himlen over Overgade og funderer: 

”De havde ellers ikke sagt noget om regn”. 

Fra jeg var 14 til jeg var 16 år, løb jeg hver fredag 

eftermiddag og lørdag formiddag opad de brede trap-

per på hjørnet af Overgade og forbi de gamle emalje-

skilte med reklamer fra butikkens yngre dage for at 

For nylig spillede jeg et spil: ”Lynhistorier”. Spillet går 

ud på, at man trækker et kort med et stikord og uden 

forberedelse går i gang med at fortælle om noget fra 

sit liv, som stikordet vækker til live. Der kommer altid 

gode historier ud af det, og tit bliver man selv over-

rasket over det, man fortæller. Det er som om, at den 

manglende tid til at sortere i hukommelsen, sender 

den ned ad erindringens mindre befærdede udspring 

og forgreninger.

Sådan var det også denne aften, hvor jeg trak stik-

Skærbæk Handelsplads i 1940'erne. Bemærk Esso benzinstanderen og den uasfalterede vej.
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hjælpe til med at 

ekspedere. Foran 

trappen stod altid 

en lille klynge børn, 

der lige havde fået 

fri fra skole. Nogle 

havde haft penge 

til slik og stod med 

fingrene nede i 

hvide papir-kræm-

merhuse, såkaldte 

tut’er , andre hang 

over cykelstyret og 

skævede undersø-

gende og håbefuldt 

over på kamme-

raterne, mens der 

blev lavet legeaf-

taler og sat fodbold-

hold.

Inde i butikken
Inden for døren lugtede der af linoleum, køledisk og 

kaffebønner. Egentlig var en stor del af butikken ble-

vet tilgængelig for selvbetjening, og et par små røde 

kurve var sat ved indgangsdøren som en invitation 

til selv at gå rundt; men en del af kunderne lagde nu 

alligevel en liste eller bog (kontrabog) på disken og så 

ventende til, mens man sprang rundt i butikken og 

fandt varerne frem.

Til højre opad vinduet mod Skærbækvej stod en lille 

summende køledisk med mælk, æg og pålæg og nog-

le få blanke skinker. Endevæggen ind mod lageret var 

dækket af en stor malet reol med hyldepapir. Øverst 

var hylder med konservesdåser og glas. Den neder-

ste del var tre rækker skuffer med runde trægreb. 

Der var noget tiltrækkende ved de små skuffer, hvis 

indhold jeg aldrig helt fik styr på. Der var sytråd, søm, 

skruer, sikkerhedsnåle i løs vægt (”du kan få ned 

til én, men så heller ikke mindre” sagde den gamle 

Jensen altid), men også nogle ting jeg ikke vidste, 

hvad var. Små dimser af rundt plastic, et skråt skåret 

knivsblad, små metalæsker med en ram lugt. Måske 

har noget af det været fiskegrej. 

Midt i butikken stod en reol med glas, kiks, konser-

ves – og til venstre for den – i det vindue der vendte 

Far og søn på trappen med byens bedste kolbøttestænger 
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ud mod Overgade – stod en kaffemølle, der – når 

kværnen arbejdede – spredte en vidunderlig kaffeduft 

i butikken.

Venlig betjening af alle
Der var en mildhed og venlighed omkring både den 

gamle og unge Jensen, som jeg godt kunne lide. Det 

var ikke kun dét, at de satte en stol frem til en ældre 

stakåndet kunde. Eller at min mormor blev opfordret 

Når en kunde gav udtryk for det store varesortiment, 
der var i butikken, lød købmand Jensens svar: ”Det 
er jo ikke en købmandsbutik, men en handelsplads”. 
Christian Jensen havde selv stået i lære hos forgænge-
ren, Vilhelm Jacobsen. Denne havde i 1941 overtaget 
forretningen efter brugsuddeler Mikkelsen. 

Købmand Chr. Jensen modtog i 1989 Luchts legat. Her er han sammen med sønnen Jørgen og en vigtig kunde: Trine Faxø Nielsen
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til at vente i butikken, når hun skulle med bussen 

i regnvejr. Men jeg havde – allerede inden jeg blev 

ansat – iagttaget den tålmodighed, hvormed de 

begge fiskede lakrids efter lakrids op, når en fra de 

små klasser kom ind med strålende øjne og en blank 

femkrone og skulle vælge 5 og 10 øres slik stykke for 

stykke. For et barn var dét, at tålmodigheden ikke kun 

var rettet mod de voksne kunder, et bemærkelses-

værdigt træk, hvis kvaliteter talte helt for sig selv.

Kun hvis der var optræk til råben eller skubben blandt 

børn, kunne den gamle Jensen – stadig med hænder-

ne i købmandskitlen – godt finde på at genne dem ud 

med et: "Hvis I skal slås herinde, så ka’ I godt gå ud!" 

Regnekundskaber testes
Til gengæld kunne kunderne godt gøre mig lidt genert 

og pinlig til mode. Værst var de, der altid skulle snak-

ke om regnekundskaber hos nutidens skolebørn. Pro-

blemet kom sig af, at det gamle metalgrå kasseap-

parat, der stod på disken, kun blev brugt til at slå det 

samlede beløb ind i, der blev købt for. Skulle kunden 

have mere end én ting, blev priserne skrevet ned på 

en papirblok og lagt sammen i hånden. Der var også 

en stor lommeregner i en skuffe under disken; men 

den brugte Jensen’erne aldrig selv, og jeg syntes der-

for, at det ville være lidt dårlig stil at trække den frem, 

med mindre kunden skulle have mange ting.

En dag regnede jeg en tier forkert til fordel for kun-

den, som straks returnerede den sammen med sin 

bedømmelse af, hvordan det stod til med skolernes 

regneundervisning. Det stod ikke godt til, forstod jeg, 

der jo endda var lærerbarn. For eftertiden valgte jeg 

derfor altid at trække skuffen med regnemaskinen 

ud, selvom jeg af og til indkasserede bemærkninger 

for det.

– men der var plads til lidt fred
Måske fordi det stadig plagede mig en lille smule –  dét 

med at man kunne komme til at lave fejl – var det bed-

ste, jeg vidste at prismærke ude på lageret. Så stod jeg 

i mine egne tanker og drømte eller bare nød rytmen i 

slagene fra mærkemaskinen: Katjing! Katjing! Katjing! 

Nogle gange kunne jeg helt glemme tiden, når jeg stod 

der i den kølige lidt kælderagtige lugt af pap og plastic. 

Pludselig lød Jørgens, den unge Jensens, stemme 

”Eeevaaaa!” og hans hoved dukkede op i døren ind til 

butikken: ”Er det ikke tid til lidt brød nu?”. 

Frådseri – ikke her
Brødet var bagt af Anne Elise, som hjalp med hushold-

ningen. Det duftede skønt, når det kom ud af ovnen, 

varmt og nybagt. Men var der brød tilbage fra sidste 

bagning, måtte det gamle spises først. "På den måde 

når vi jo aldrig frem til det friske brød, for næste gang 

er det nye jo blevet det gamle", forsøgte Jørgen sig en 

gang. Men uden held. For den gamle Jensen var det 

utænkeligt, at man gik direkte til det friske brød, når 

der var gammelt brød tilbage.

Pauserne med brødet inde i stuen – der var hyggelig 

og mindede mig lidt om min mormors – var det bedste, 

jeg vidste. Jeg husker, vi snakkede om de mennesker, 

som Jørgen havde mødt, når han kørte i tog. Dengang 

kørte man i små kupeer med seks siddepladser vendt 

mod hinanden tre og tre – og på en eller anden måde 

var Jørgen altid endt i kupe med et menneske, der 

havde en god historie.
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Mere end en forretning
Men vi kunne også snakke om det, jeg lavede i skolen. 

Jeg var interesseret i filosofi og politik, og det ville Jør-

gen altid gerne høre om. En gang havde jeg læst om en 

filosof, der argumenterede for, at ting, man ikke kan se, 

heller ikke findes. ”Men selvom jeg ikke kan se stolen 

bag mig, er jeg jo nødt til at tro på, den er der – ellers 

slår jeg mig”, sagde Jørgen og bakkede løbende hen 

mod en stol. Til det argument havde jeg ikke et godt 

svar og tog det derfor med tilbage til klassen. En anden 

gang havde vi haft om EF i historie, og Jørgen gik ind 

på reolen og fandt Rom-traktaten frem – den havde jeg 

aldrig siddet med i hænderne før! Efter kaffen var der 

som regel en times tid med travlhed, og så blev butik-

ken lukket – kl. 12. hvis det var lørdag og kl 19. hvis 

det var fredag – og jeg sprang atter ned ad trapperne 

tilbage til weekend og det almindelige teenageliv.

Da jeg havde fortalt historien om købmand Jensen, 

var der et øjebliks stilhed rundt om bordet. De andre 

lynhistorie-deltagere, som jeg ikke kendte på forhånd, 

smilede og smilede til mig. 

”Hov! Den kom slet ikke til at handle om en fin mand”, 

sagde jeg. ”Det gjorde den da i hvert fald”, sagde en 

ældre dame med et kærligt blik. ”Den kom da til at 

handle om en fin, fin købmand. Hvor ville jeg gerne 

have oplevet den butik".

Tidsbilleder af Skærbæk Brugsforening, senere Skærbæk 
Handelsplads og nu privatbolig





Sort dag
– på Skærbækværket –

Et lag af kold olie havde fæstnet sig i tankens øvre del. – På et tidspunkt 

styrter den kolde olie mod bunden. Tanken kollapser.
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Kollaps
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Torsdag den 15. januar 1959 blev en ”sort dag” på 

Skærbækværket. Den store tank med plads til 10.000 

tons brændselsolie sprang læk. Olien er fra naturen 

meget tyktflydende – sirupsagtig – og må nødvendig-

vis holdes varm i tankanlæg for at kunne transporte-

res i rørledninger. Årsagen til uheldet menes at være 

en kombination af et utilstrækkeligt varmeanlæg i tan-

ken og hård frost i tiden forud. Pumpeanlægget havde 

fjernet varm olie fra bunden af tanken til forbrænding 

i kedlerne, men et lag af kold olie havde fæstnet sig i 

tankens øvre del. På et tidspunkt styrter den kolde olie 

mod bunden. Tanken kollapser!  

Hovedmængden af olien flød ud i området, der var af-

grænset af en vold omkring tanken; men en del af den 

opvarmede olie skvulpede over volden og flød ud over 

et stort areal på pladsen foran værket. 

Daværende garagemester Jens Tamberg fortæller, 

at uheldet indtraf tidlig morgen. Olien væltede nogle 

porte i et nærliggende garageanlæg og skubbede fire 

af værkets biler sammen i den ene ende af garagen. 

Folkene, der opholdt sig i larmen omkring maskin-

anlæggene på værket, oplevede i få sekunder, at alt 

blev helt stille, da tanken kollapsede. Et fænomen der 

måske skyldtes, at lufttrykket pludseligt ændredes? 

Straks arbejdsstyrken mødte tidligt om morgenen, 

blev den sporet ind på at begrænse skaderne. Nogle 

var opmærksomme på kloakkerne og fik ristene af-

dækket. For andre lykkedes det at fremskaffe en stor 

jernkasse til opsamling af olien. 

Mens olien endnu var lun og flydende, blev en del pum-

pet op i kassen med ajlepumper. I opsamlingskassen 

og i tankgraven blev der etableret varmeinstallation 

med dampslanger, så det var muligt straks at pumpe 

olien videre til forbrugstanken i kedelbygningen – og 

videre til forbrænding.  

Olietilsølede biler på parkeringspladsen

Op ad dagen stivnede olien så meget i kulden, at den 

ikke længere kunne flyttes med pumper. Men nu var 

det muligt at håndtere olien med skovle, som var den 

fast sne, for den kunne skæres ud i blokke og køres 

med trillebør til opsamlingskassen. 

Efter nogle dages forløb fik folkene styr på situationen. 

Da det senere blev forår og varmere vejr, tøede oliere-

sterne, der lå over hele pladsen. Derved udløstes et 

voldsomt oliepløre, der klæbede til fodtøjet på alle, der 

nødvendigvis måtte færdes på pladsen for at komme 

til og fra.    

Børnene i byen ville gerne følge med i sagens udvik-

ling. De blev dog ikke populære, når de kom hjem til 

mødrene med skoene fedtet ind i sort olie. Bilerne, der 

havde lidt overlast, blev renset så godt, det var muligt. 

Men den umiskendelige lugt af olie slog igennem på 

varme sommerdage.  

Uheldet var ikke det værste i Skærbækværkets historie, 

men måske det mest spektakulære af typen: ”Ka´du 

huske …?” 





Rigmor Berg
– en ildsjæl –

Justitsministeren forsøgte at knibe udenom ved at sige, at loven i grunden 

var god nok, hvis menneskene var gode nok. Hertil replicerede Rigmor: 

”Hvis menneskene var gode nok, behøvede vi heller ingen justitsminister!”
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Bagagen fra Sønderjylland
I Rigmor Bergs hjemsogn, Sdr. Hygum, var den gamle 

Rødding Højskole det kulturelle samlingspunkt. Ved de 

mange arrangementer: højskoleballer, månedsmøder, 

foredrag, ”konemøder” m.m. på skolen deltog folk på 

egnen i stort omfang. Også den anden vej var der kul-

turel udveksling, idet de unge på skolen lejlighedsvis 

vandrede de 5-6 km. til Sdr. Hygum Sogn, hvor de blev 

indkvarteret hos sognets beboere for en dag. Sønder-

jysk sprog, historie og livsstil blev ”indtaget” i familiens 

midte. Det var den lokale landpost, der organiserede 

indkvarteringen, idet han på postturen forhørte sig om 

hvor mange, der ønskede at huse en elev den pågæl-

dende dag. For værterne havde ordningen den fordel, 

at mange karle og piger efter endt skoleophold tog 

tjeneste på egnens gårde.

I det sønderjyske havde livsvilkårene udviklet sig 

helt anderledes end i det øvrige land, idet landsde-

len havde været under tysk herredømme i tiden fra 

1864 til 1920. Hovedparten af de unge mænd havde 

været indkaldt til den tyske hær under 1. Verdenskrig. 

Også Rigmors far blev indkaldt til tysk krigstjeneste 

som 17-årig i 1916. I modsætning til mange andre 

krigsdeltagere slap han igennem rædslerne med liv 

og førlighed i behold. Den unge mand vendte hjem 

igen efter fredsslutningen den 11. november 1918 og 

skulle overtage driften af den hjemlige gård. Alligevel 

insisterede hans mor på, at han inden overtagelsen 

skulle gennemgå et vinterophold på Rødding Højskole.  

Det var standarden for unge menneskers udvikling dér 

på egnen. Den skulle ikke fraviges.

Forsamlingshus og politiske kvinder
Da Rigmor Berg flyttede til Skærbæk, undrede hun 

sig over den store forskel, der var på den livsform 

og det fællesskab, hun kendte fra sin hjemegn i det 

sønderjyske. En af hendes første iagttagelser var, at 

der ikke var et ”rigtigt” forsamlingshus. Her var kun 

Afholdscaféen, Fritidshjemmet, Krybily Kro og Mis-

sionshuset. Derfor luftede Rigmor tanken om at få 

etableret et forsamlingshus i Skærbæk – på andelsba-

sis måske. Hun bragte forslaget frem for ”en fornuftig 

kone” i byen. Denne svarede: ”Altså Rigmor! Du vil da 

ikke fortælle mig, at du kunne forestille dig at give 100 

kr. – og du der i forvejen har så små penge – bare for, 

at vi skulle have et forsamlingshus? Det kan da ikke 

være rigtigt. Det må da være, fordi du er sønderjyde” – 

underforstået – ”du må da ikke være rigtig klog”. Ideen 

faldt til jorden. 

Først i tredserne mente Rigmor og andre kvinder, 

at det nu var på tide, at en kvinde fik sæde i Taulov 

Sogneråd. Derfor opfordrede de deres medsøstre til at 

stemme på Ragna Jensen, der havde indvilget i at stil-

le op på en socialdemokratisk liste. Forsøget lykkedes, 

og Ragna blev valgt. En mandlig kandidat følte, at han 

her var blevet tilsidesat fra en god position på listen 

ved opstillingsmødet i Afholdscaféen. For udadgående 

af lokalet hvislede han med en bister mine: ”Det er da 

også de s….. kvindemennesker!”. En bitter skæbne har 

det været.

Ragna Jensen var flittig og havde flair for arbejdet i 

sognerådet. Hun var i en årrække formand for det 

sociale udvalg og var her med til at hjælpe mange 

familier.

Barsel i 1950’ernes Skærbæk
Da Rigmor skulle nedkomme, havde hendes mor i for-

vejen meldt sin ankomst til Skærbæk for at yde råd og 

bistand ved begivenheden. Moderen havde instrueret 



Rigmor Berg49

Rigmor om, at alle kagedåser skulle bages fulde, så der 

var en beholdning til rådighed, når der kom barselsgæ-

ster til huse. Til hendes mors store undren kom der ef-

ter nedkomsten slet ikke nogen barselsgæster ud over 

de to nærmeste vennepar – en situation, der ville være 

aldeles utænkelig i den sønderjyske egn, hvor de kom 

fra. Rigmor fandt senere ud af, at fænomenet barsels-

gæster ikke var almindeligt her på egnen. Måske blev 

barselsbesøg oftere praktiseret blandt gårdmandsfolk 

end blandt fiskere.

Skole 
Det indtil da anvendte skolesystem, der er kendt af 

alle ældre årgange med forskoler og storskoler, var 

efterhånden blevet ganske utilstrækkeligt. Den store 

tilflytning til Taulov Kommune, især i forbindelse 

med Skærbækværkets idriftsættelse bevirkede, at en 

tiltrængt udvidelse af skolesystemet var nødvendig. I 

1954 blev der bygget to nye hovedskoler i hhv. Taulov 

og Skærbæk. Et fælles skolebyggeri, der hvor Elbohal-

len nu ligger, blev foreslået; men det kunne der ikke 

opnås enighed om. I 1961 blev det nødvendigt med 

udvidelser af de to nye skoler med gymnastiksal,  fag-

lokaler og to nye klasseværelser. Her vandt Rigmors 

tidligere forslag om et forsamlingslokale i Skærbæk 

endelig gehør. Da østfløjen ud mod Skolevej blev byg-

get, fik Rigmor sit forsamligslokale i hele kælderetagen. 

Indtil da var kulturelle tiltag, foredrag m.m. blevet afvik-

let i et klasseværelse i skolens østgavl.

– og aftenhøjskole
Rigmor fik en aftale i stand med Snoghøj Folkehøjskole 

om, at lærere derfra ville stille sig til rådighed som 

foredragsholdere i lokalet i Skærbæk. Heriblandt var 

den fra DR senere kendte Finn Slumstrup. En svensk 

lærer, der jævnligt holdt foredrag, betroede Rigmor, at 

sådanne folkelige arrangementer ville være utænke-

lige i Sverige. Her var klasseforskellene alt for store 

til, at man i en lille by kunne samles i fællesskab om 

sådanne arrangementer. 

Foredragsholderen havde et indlæg, hvorefter emnet 

blev drøftet i forsamlingen. Til sådanne aftener mødte 

der gerne en snes personer op. Aktiviteterne blev af-

viklet i AOF’s regi med Rigmor som leder. I den forbin-

delse skulle hun udfylde nogle ansøgningspapirer for 
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berigende oplevelse for Rigmor og ministeren at tale 

sammen. Det sidste Bodil Koch sagde til Rigmor, in-

den hun forlod Skærbæk igen, var: ”Rigmor, nu må du 

love mig, at du går ind og yder en aktiv indsats i politik”. 

Det lovede hun – og det løfte har hun til fulde holdt. 

Erhard Jacobsen
Den aften, den kendte og meget farverige politiker, Er-

hard Jacobsen, skulle tale i Skærbæk, havde Rigmor i 

forvejen, via hans kone, forvisset sig om, at han havde 

husket Skærbæk. Rigmor fortæller: ”Klokken blev 

19.15 – den blev 19.25, salen var stuvende fuld. Hvad 

nu hvis….? Præcis kl. 19.30 trådte Erhard Jacobsen 

ind ad døren til min store og synlige lettelse”. ”Jamen, 

havde vi ikke aftalt kl. 19.30?”, spurgte Erhard Jacob-

sen. ”Jo, svarede Rigmor lettet”.

Efter Rigmors velkomst kiggede han ud over salen og 

spurgte: ”Hvad er nu lige emnet her i aften?” Rigmor 

hjalp ham på gled ved at nævne, at det aftalte emne 

skulle omhandle noget om energi, hvortil Erhard sva-

rede, at det kunne være lige meget med det, han ville 

hellere debattere med publikum om alle mulige andre 

aktuelle emner.

En gruppe ”Unge Konservative” fra Fredericia var 

mødt op formodentlig med den skumle hensigt, at nu 

skulle Erhard have læst og påskrevet og omvendes 

til en ”bedre” tankegang.  Men nej – ham kunne de 

slet ikke hamle op med, han var dem et nummer for 

dreven i argumenteringens svære kunst: ”Ved I hvad 

– I véd ikke mere end jeg, vi har læst i de samme 

bøger, sådan er det bare”, sagde Erhard Jacobsen til 

de unge mennesker, der måtte drage hjem igen med 

uforrettet sag, men en stor oplevelse rigere.- Erhard 

Jacobsen var en fremragende debattør og særdeles 

underholdende.

at få den ønskede stilling. Der var bl.a. en rubrik, hvor 

ansøgerens lederkvalifikationer skulle anføres. Dette 

spørgsmål grundede Rigmor lidt over, idet hun ikke 

kunne brillere med nogen akademisk grad eller andet 

fyldestgørende i situationen. Hun skrev blot i rubrik-

ken: ”Jeg har opdraget fem børn”. – Og blev antaget. 

På et senere tidspunkt, sidst i tresserne, opstod tan-

ken om en vis fornyelse og udvidelse af foredragsvirk-

somheden med indkaldelse af mere kendte aktører: 

kendisser, politikere og andet godtfolk, der kunne 

trække egnens borgere af huse. 

Rigmor hyrer kendisser til AOF
”Hvem af de kendte, tror du da, gider komme til Skær-

bæk, Rigmor?”, blev der spurgt. ”Det kan vi jo ikke vide, 

før vi har spurgt dem”, svarede Rigmor.  ”Jamen så 

spørg du dem dog, Rigmor”. Og det gjorde hun.

Den dystre forudsigelse med at ingen gad komme 

til Skærbæk holdt heldigvis ikke stik. ”Det var aldrig 

et problem at få kendte foredragsholdere til Skær-

bæk”, fortæller Rigmor. Der kom personligheder som 

kirkeminister Bodil Koch, borgmester Erhard Jacobsen, 

Gladsaxe, familieminister Camma Larsen-Ledet, Bodil 

Graae og andre af tidens koryfæer.  Arrangørerne fik 

megen ros for deres initiativ – både fra tilhørerne og 

fra talerne. Der var altid fuldt hus i salen, 100 men-

nesker vel, når de kendte mødte frem. Camma Larsen-

Ledet fortalte, at kort tid forinden havde hun talt i 

Fredericia. Her var kun ca. 30 mødt frem. 

Bodil Koch
Rigmor fortæller, at hun var noget betænkelig ved, at 

Bodil Koch skulle opholde sig i deres hjem inden mødet. 

”Hvad skal jeg dog tale med ministeren om?” – tænkte 

Rigmor. Det blev dog en særdeles positiv og gensidigt 
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Flere successer
Direktøren for Fængselsvæsenet i København talte 

ved en foredragsaften om sit embede og væsenets 

dagligdag. Lidt kedeligt måske syntes Rigmor. Men 

så gik man over til spørgsmål og kommentarer fra 

forsamlingen, og så kom der anderledes liv og enga-

gement over aftenen. På vejen til toget efter arrange-

mentet betroede foredragsholderen Rigmor, at han 

aldrig før havde været præsenteret for så mange gode 

og kvalificerede spørgsmål som denne aften.

Aftenhøjskolen blev, efter at Rigmor i en periode var 

flyttet fra byen, videreført som Skærbæk Aftenhøj-

skole.

Samfundsengagement
Rigmor glemte ikke sit løfte til kirkeminister Bodil 

Koch om at gå aktivt ind i politik. Socialdemokratiet 

var holdepunktet for Rigmors politiske livssyn og blev 

base for hendes aktive politiske indsats. De første 

politiske tiltag var på det lokale plan med oprettelse 

Rigmor serverer kaffe og boller ved husholdningsforeningens julearrangement for de ældre i  Skærbæk og Taulov 
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mod familien i stedet for direkte mod barnet eller den 

unge. Denne løsningsmodel viste sig i mange tilfælde 

succesfuld. 

I 1980 overgik resten af al særforsorg fra statsligt 

til amtsligt regi. Det betød, at ” De Kellerske Anstal-

ter” i Brejning blev amtets ansvar. På det tidspunkt 

havde åndssvageforsorgen 1100 personer boende 

på anstalterne. Amtsrådet besluttede, med Rigmor 

som primus motor, at gøre en indsats for at forbedre 

forholdene for beboerne. Rigmor var rystet over at se 

de kummerlige forhold, de indtil da havde levet under 

– helt uden nogen form for privatliv. Rigmor besøgte 

ofte anstalten i forberedelsesarbejdet og fik en nær 

tilknytning til nogle af beboerne.  Overvejelserne med 

at bedre forholdene på anstalten i Brejning udmøntede 

sig i, at der blev bygget plejebofællesskaber rundt om 

i amtet. Her fik beboerne eget værelse og personale til 

at yde den nødvendige hjælp i det daglige. Da Rigmors 

Rigmor  2014

af skolenævn som supplement til skolekommissio-

nen. Dette skete i Skærbæk, før det blev obligatorisk 

på landsplan. Her i forældrerepræsentationen for 

skolevæsenet var Rigmor stærkt engageret i det nye 

skolebyggeri.

Også i det lokale menighedsråd fik Rigmor sæde. Her 

havde hun mod og ”mandshjerte” til at sige præsten 

midt imod, hvilket han vist ikke tog særligt nådigt op.

Kommunalreform og amtsråd
I forbindelse med kommunalreformen i 1970 blev 

Vejle Amtsråd udvidet til 31 medlemmer. Ved den lej-

lighed blev Rigmor indstillet til amtsrådet af Socialde-

mokratisk Forening i Fredericia – og valgt. I rådet blev 

kun indvalgt tre kvinder. Rigmor fik efter eget ønske 

plads i social- og sundhedsudvalget. 

Rigmor var i begyndelsen noget frustreret over, at 

ingen rigtig tog notits af, hvad hun bragte på banen af 

synspunkter. Man lyttede andægtigt – vippede lidt med 

cigarstumperne, justerede lidt på røgsløret – og lod 

som ingenting. Det ændrede sig siden hen til det bedre.  

Rigmors engagement, vilje og evne til at sætte sig 

ind i tingene – og handle derefter slog snart igennem, 

og efter kort tid overtog hun posten som formand for 

social- og sundhedsudvalget.

Flere institutioner indenfor voksen– og børneomsorg, 

psykiatri, sindslidende, og misbrugsofre overgik på 

den tid fra statsligt til amtsligt regi. Det gav en øget 

aktivitet i udvalget. Rigmor var nogle gange rystet 

over, hvad hun oplevede ved besøg på de institutioner, 

hvis administration hun nu skulle stå i spidsen for. En 

holdning blandt lederne om, at ”sådan havde det altid 

været – og det var godt nok, som det var”, var ikke ual-

mindelig. Med hensyn til de adfærdsvanskelige børn 

påpegede Rigmor, skulle hjælpen i højere grad  rettes 
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Porteføljer
Rigmors engagement i amtsrådet førte mere med sig: 

Medlemskab af De Samvirkende Invalideorganisatio-

ner, LSD-Nævnet, Vejle Amts Revalidering og Pen-

Første spadestik på Ellipsen

formandskab sluttede i 1986, var antallet af beboere 

på ”De Kellerske Anstalter” i Brejning reduceret fra 

1100 til ca. 300.

De sindslidende
Rigmor oplevede på nærmeste hold, at et ældre fami-

liemedlem pådrog sig en sindslidelse. Selv at opleve 

hvordan sundhedssystemet behandlede patienten 

med bl.a. fastspænding – angiveligt for at gøre pasnin-

gen nemmere for personalet – vakte Rigmors interes-

se for omsorg for de sindslidende. Efter et kort menigt 

medlemskab blev Rigmor valgt til landsformand for 

Sindslidendes Vel. Ved et medlemsmøde i Esbjerg var 

daværende justitsminister Ole Espersen inviteret og 

hørte mange talere fortælle om de uhyrlige oplevel-

ser, sindslidende kunne komme ud for i ”systemet”. 

Forsamlingen mente, at en ændring af lovgrundlaget 

var nødvendig. Justitsministeren forsøgte at knibe 

udenom ved at sige, at loven i grunden var god nok, 

hvis menneskene var gode nok. Hertil replicerede 

Rigmor: ”Hvis menneskene var gode nok, behøvede vi 

heller ingen justitsminister!”  

Med Rigmor i front gik Sindslidendes Vel ind for en 

opstramning af den lovgivning, der forbød enhver form 

for tvang og fastspænding. På alle andre institutioner 

havde man denne beskyttelse – blot ikke hos de sinds-

syge. Emnet var svært at håndtere, fortæller Rigmor, 

både på grund af tabuer vedrørende de sindslidendes 

livsform og på grund af den uopdyrkede kontakt til de 

pårørende.

En ny og forbedret psykiatrilov blev resultatet af 

anstrengelserne for Sindslidendes Vel. Rigmor havde 

stor andel i resultaterne: bedre sygehustilbud, forbed-

rede boligforhold og indberetningspligt ved tvangsan-

vendelse mod sindslidende. 
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sionsnævn, Den Sociale Ankestyrelse, Jyske Banks 

Repræsentantskab og institutionen Vejlefjord. – I 12 

år frem til 1999 bestred hun posten som formand for 

Vejlefjord. 

I 1974 blev Rigmor indvalgt i socialdemokratiets 

hovedbestyrelse. Det var, mens Anker Jørgensen var 

statsminister. På et af de første møder, hvor Rigmor 

deltog, var energikrisen til behandling. Anker Jørgen-

sen ønskede at nedsætte et udvalg til behandling af 

energispørgsmål. Rigmor blev valgt til formand for 

udvalget, hvor hun arbejdede sammen med politikere, 

ministre og andet godtfolk med forstand på energi-

området. Resultatet blev en energiplan, som Rigmor 

fremlagde på kongressen i 1976, hvor den blev god-

kendt. At det lige netop blev energipolitik, der fangede 

Rigmors interesse, skyldes nok, at hun i en årrække 

var ansat hos Elsam. 

Israel
I 1976 blev en gruppe på seks hovedbestyrelsesmed-

lemmer, heriblandt Rigmor, inviteret til at besøge det 

israelske arbejderparti. I Israel så delegationen nogle 

af de nationale seværdigheder og oplevede, hvordan 

man trods store modsætninger formåede at leve sam-

men med respekt for hinanden. En middag i Knesset 

og møde med højtstående personer i arbejderpartiet 

var også på programmet. Der blev også tid til en 

kulinarisk oplevelse, krydret med en gammel krigshelt 

og en udnævnelse: På en kendt auberginerestaurant, 

hvor en af gæsterne var Moshe Dayan (ham med 

øjenklappen), udnævnte de hver uge en ”Aubergine-

dronning”. Rigmor blev den uges dronning, og som hun 

selv siger: ”Ja, dronning for en aften – det var første og 

eneste gang”.

I Jerusalem fik Rigmor at vide, at der var besked 

hjemmefra. Lettere forskrækket gik Rigmor til telefo-

nen. Var der sket noget derhjemme? Det var dog bare 

partisekretæren, der ville spørge, om hun ville holde en 

tale om energipolitik på Krabbesholm samme sommer. 

Det sagde hun straks ja til af bare lettelse uden lige at 

tænke over, hvad det måtte kræve af ekstra arbejde. 

Vel hjemme igen gik Rigmor i gang med det store 

forberedelsesarbejde og holdt som lovet talen på Krab-

besholm. På vej ned fra talerstolen tog Anker Jørgen-

sen hende i hånden og sagde: ” Flot Rigmor, det var en 

god politisk tale uden brug af alle de floskler, vi andre 

gør brug af”. ”Den bemærkning var jeg meget glad for”, 

siger Rigmor.

Samfundsengagement som livsstil
I 1993 modtog Rigmor en hæderspris fra Luchts 

Legat for en fremragende indsats indenfor sit virksom-

hedsområde.

Den seneste aktivitet i Rigmor Bergs indsats i det po-

litiske liv blev på det lokale plan, nemlig som formand i 

Centerrådet ved Tavlhøjcentret, det senere Brugerråd. 

Dette førte til formandskabet for Ældrerådet i Frederi-

cia i 1997. Ved udgangen af 2002 forlod Rigmor Berg 

de fleste tillidshverv og helliger sig nu et særdeles 

velfortjent otium. 

Her i 2014 er hun som 91 årig stadig formand for 

Tavlhøjcentrets litteraturgruppe. 
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I 1970 blev kildeskatten indført i forbindelse med 
en kommunal reform. Før den tid skulle man selv 
sørge for at få betalt sin skat. Hvis man ikke fik 
betalt til tiden, kunne man forvente besøg af en 
skatteopkræver, hvilket var et af de besøg, man 
helst var foruden.

En dag fik en kone i Skærbæk et af de uvelkomne 
besøg. Hun sad i små kår og skyldte hele 25 øre i 
skat. Med møje og besvær fik hun skrabet beløbet 
sammen i 1- og 2 ører. Skatteopkræveren blev budt 
på en kop kaffe – han var trods alt kommet gående 
fra Taulov. 

Da han forlod huset, måtte konen slå hånden for 
munden af bare forbløffelse. Der lå minsandten 50 
øre der, hvor koppen havde stået! Skatteopkræ-
veren havde set, hvor svært det havde været for 
hende at få de 25 øre samlet sammen. Han havde 
udført sit arbejde, hvilket ikke forhindrede ham i at 
hjælpe sin næste med lidt fra egen lomme. 

Se, han var en rigtig skattemand.

SKATTEMAND

Udskrift fra ”Skattelister” 

Så sent som i 1950’erne kunne man også i lokale tele-
fonbøger finde oplysninger om, hvor meget den enkelte 
borger skulle betale i skat.





Spionen på Avernakøvej
– Hvem? –

”Der var ingen slinger i valsen, han var jo militærmand.” Han holdt som 
regel folk tre skridt fra livet, og knægtene frygtede ham.



Spionen på Avernakøvej 58

Såret 
Juhl holdt sig ikke i baggrunden, når farlige missioner 

skulle udføres. Han meldte sig frivilligt til patruljetjene-

ster, som han syntes var spændende. Under et større 

slag i maj 1915 fik han et strejfskud i hovedet, kom 

kortvarigt væk fra fronten, men var i august samme 

år klar til fronttjeneste igen. Kampivrig skrev han hjem, 

at han håbede på at komme i kamp, så han kunne få 

Militærmedaillen eller Krigskorset. En sådan fortje-

neste ville sikkert pynte på den nye franske uniform, 

som han beskrev for familien: ”… var gråblå med gule 

striber på benklæderne og nummer på kraven i grønt 

Ungdomsbillede af Niels Olaf Uldall Juhl

Har der virkelig boet en spion i Skærbæk? Gik han 

med hat og blå briller? – Det første spørgsmål kan be-

svares med et klart: Ja, og til det andet må der svares: 

Delvist ja.

Spionen var Niels Olaf Uldall Juhl; en rank, stor mand 

med krum høgenæse. I brystlommen stak fire stop-

pede piber op, mens han babbede på en femte. På den 

daglige tur rundede han havnen og gjorde hver dag 

ophold på kontoret ved Peter Børge, der havde Jacob 

og Knud Pedersens Fiskefiletfabrik længst ude på den 

østre mole. Senere blev formiddagsøllen indtaget på 

Iversens kontor på savværket; men det blev et kortva-

rigt bekendtskab. Iversen ville ikke have, at Juhl tog sin 

hund med på kontoret. Hunden kom da heller aldrig 

mere – og det gjorde Juhl heller ikke.

Han boede i embedsboligen med det store toldskilt på 

Toldbodvej, nu Avernakøvej nr. 1. For tolder, det var 

han, og hans forgænger var toldforvalter Hans Peder-

sen.

Fremmedlegionen
Niels Olaf Uldall Juhl blev født den 18. november 1893 

i Kolding som søn af købmandsparret Maren og Hans 

Uldall Madsen Juhl. Da 1. Verdenskrig brød ud 50 år 

efter nederlaget i 1864, blev krigen for unge mænd 

en anledning til hævn – og mulighed for oplevelser. 

Sammen med en kammerat tog Juhl til England for 

at melde sig til hæren. Her var man dog ikke interes-

seret i udlændinge, og efter et mislykket forsøg med at 

danne en slags engelsk fremmedlegion meldte Juhl sig 

til Fremmedlegionen i Frankrig. Om motivet hertil var 

nationalfølelse eller eventyrlyst, vides ikke – men må-

ske var det en blanding? Han havde meldt sig for den 

periode, som krigen måtte vare og gjorde tjeneste som 

menig fra den 19. oktober 1914 til den 5. april 1918.
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silke.” Ingen tvivl om, at han var glad for den. Juhl del-

tog i den franske offensiv i Champagne i september og 

igen i maj 1916, hvor en granat sprang og læderede 

hans ene ben. Efter et ophold på hospital i Cherbourg 

begyndte han at overveje sin fremtid. Skulle han blive 

i legionen og gøre 15 års tjeneste i de franske kolo-

nier? Eller skulle han tage hjem for at bestille – hvad? 

Måske var det alligevel bedst at blive på slagmarken, 

skønt forholdene i skyttegravene med mudder, lus, 

fordærvet mad og mange tab var forfærdelige? I et 

brev skriver han: ”… på Fronten var det min kæreste 

Fritidsfornøjelse, naar Vejret tillod det, at sidde ude i 

det Fri og trække Skjorten af og knække Lus.” 

Kok og stadig i uniform
Da Juhl ved krykkers hjælp kunne gå, fik han et job 

som køkkenchef i en øvelseslejr, hvor han skulle bespi-

se 380 mand to gange daglig. I sommeren 1917 blev 

han indstillet til pension, i november fik han ubegræn-

set orlov; men først i april 1918 blev han kasseret. I 

den anledning modtog han papir på ”... stedse at have 

udvist god Opførsel og have tjent med Ære og Troskab.”

Den flotte, franske uniform – syet efter mål – beholdt 

han og vakte berettiget opsigt, når han iført den van-

drede rundt i Kolding by. Så megen opsigt, at da det 

kom det tyske gesandtskab i København for øre, blev 

Udenrigsministeriet kontaktet. Købmand Uldall Juhl 

rykkede sønnen til undsætning og forklarede, at søn-

nens uniform  skyldtes, at han havde været i ærefuld 

fransk tjeneste og endnu ikke havde anskaffet civilt tøj. 

Så kunne statspolitibetjenten i Kolding skrive en rap-

port til gesandtskabet, hvor han anførte, at købman-

den ville underrette sønnen om ikke mere at færdes 

i den franske uniform. Lige lidt hjalp det – sagen blev 

ført helt til Justitsministeriet. 

Hverdag i en anden uniform, men ikke glemt
Efter en kort periode som fisker på Kolding Fjord fik 

Juhl ansættelse som toldbetjent i Aalborg i marts 

1922. Hans svoger, der var fuldmægtig i Departe-

mentet for Told- og Forbrugsafgifter, skaffede ham 

stillingen.

For sin krigsindsats fik Juhl en række franske medaljer, 

blandt dem den højeste militære udmærkelse: 

Militærmedaillen. Begrundelse: 

• tapperhed og modig kamp overfor fjenden, 

• udlænding i den franske legion og 

• såret tre gange i åben kamp. 

Han modtog også Krigskorset. De franske myndig-

heder havde fortsat forbindelse til krigsveteranerne, 

hvilket resulterede i, at Juhl op gennem 1930´erne 

modtog flere mindre franske medaljer til  erindring om 

krigen.

Spion og angivet
Mens Juhl var ansat i Aalborg, brød 2. Verdenskrig 

ud. Han havde stadig kontakt med den franske efter-

retningstjeneste, og fra oktober til december 1939 

sendte han 13 breve med kode og hemmelig skrift til 

den franske spionchef i København: Gilbert Etienne 

Campion, direktør for Michelin. Brevene indeholdt 

oplysninger om fremmede skibe og ubåde i farvandet 

ved Aalborg, hvor Juhl var blevet overtoldvagtmester. 

Han blev arresteret i marts 1940, og da tyskerne 

marcherede ind i Danmark den 9. april, var gode råd 

dyre. En anden svoger, der var direktør for Bikuben, 

fik alarmeret en ven, der var statsadvokat i Køben-

havn. Denne fik sagen fremskyndet, således at Juhl 
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blev dømt den 11. april ved Frederiksberg Ret. Dom-

men lød på ni måneders fængsel, som blev afsonet 

i Vridsløse Statsfængsel. Den franske spionchef fik 

ved samme ret ligeledes ni måneders fængsel og blev 

senere overført til Frankrig. Her var han så heldig at 

undslippe sine fangevogtere under en transport. Ad 

omveje nåede han til London, hvor han sluttede sig til 

Den frie franske Hær og blev sekretær for Charles de 

Gaulle.

Stukket af en fætter
Genvordighederne var endnu ikke slut for Juhl. Hans 

fætter, Matz Uldall Juhl, meldte ham til Gestapo i 

Kolding. Det kostede ”spionen” to måneder i Kolding 

Arrest og fire måneder i Horserød. Årsagen til fætte-

rens angivelse kendes ikke, men menes at være illegal 

virksomhed. Da tyskerne rømmede landet, blev de 

fleste papirer destrueret; men fætteren fik efter krigen 

dom for stikkervirksomhed.

Hæder igen
Sammen med en del andre danskere fra frihedskam-

pen møder Juhl op i den franske legation i København. 

Her bliver han Ridder af Æreslegionen, Frankrigs hø-

jeste orden, indstiftet i 1802 af Napoleon Bonaparte. 

Den franske general Koenig, der sætter udmærkelsen 

på Juhls venstre bryst, er hans tidligere regimentschef 

fra Fremmedlegionen. Den officielle begrundelse for 

udnævnelsen var Niels Olafs lange og tro tjeneste 

for Frankrig i krigstider. Man kunne jo vanskeligt give 

ham medaljen for at være spion. 

I tolduniform i Skærbæk  
Juhl kom til Aalborg i 1922, og i 1939 giftede han sig 

med en kollega fra toldkontoret. Da han dukkede op 

i Skærbæk, var det uden konen. Det siges, at hun var 

bosat i Kolding og besøgte ham om søndagen. Haven 

interesserede ham ikke; men huset var velholdt både 

ude og inde. De knægte, der husker ham, fortæller, at 

der var pinlig orden på kontoret, selv på stativet med 

de 50 piber. ”Der var ingen slinger i valsen, han var jo 

militærmand. Han holdt som regel folk tre skridt fra 

livet, og vi frygtede ham, måske fordi han var stor og 

råbte højt”.

”Vi ved ikke, om han fangede nogle smuglere, f.eks. ved 

kulbådene”, siger Harry Ottesen og Oluf Pedersen. Der 

var vist noget med, at når der var kommet en kulbåd 

til Skærbækværket, så meddelte tolderne: ”Vi kommer 

om en time”, så kunne man nå at få styr på sagerne. 

Dengang kom der mange kulbåde. ”Juhl kunne stå 

oppe i huset og kigge ned på havnen. Vi har i hvert fald 

været med til, at nogen måske havde set, at han stod 

deroppe. Så roede vi om på den anden side af Skær-

bækværket og gik hjem – vi havde lidt dårlig samvit-

tighed. Det var sådan set den måde, vi mest kendte 

Juhl på”. Harry og Oluf synes ikke, at de just smuglede. 

”Det var nærmere byttehandel. Folk på coasterne var 

somme tider hele familier, der godt kunne bruge nogle 

fisk. Så fik vi cigaretter og en skrækkelig slavecognac i 

bytte”.

Juhl blev pensioneret som toldvagt-

mester i 1963 og døde i 1975 uden 

at have fortalt nogen i Skærbæk om 

sin spændende fortid.
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BEHÆNDIG SKARPRETTER

Som elev på Frederiksborg Højskole i 1912 for-
tæller Bothilde Friis om en af sin hjemegns mest 
berygtede mænd:

”Der levede engang en Skarpretter, der var saa 
hurtig til sit Arbejde, at det ikke mærkedes, om 
man blev af med Hovedet. Han vilde altid have, at 
de der skulde halshugges, skulde staa op; jeg er 
ingen Barber, plejede han at sige, naar nogen vilde 
sidde ned. Engang han skulde skille en Mand af 
med Hovedet, gjorde han det saa hurtigt, at Hove-
det blev siddende ved Kroppen, og Manden næsten 
ikke mærkede, at Kniven var gaaet gennem Halsen 
paa ham, og det frøs saa haardt, 

at Hovedet med det samme frøs fast til kroppen. 
Han gik saa ind i en kro, hvor der sad nogle af hans 
Kammerater og drak hans Gravøl, han skulde 
jo have noget med; der fik han det dog tøet. Han 
mærkede, noget løb ham ned ad Kroppen og fik en 
Fornemmelse af, at han skulde nyse. Men nu var det 
frosne Hoved optøet, og idet han nøs, faldt det, og 
han stod med Hovedet i Hænderne. Nu døde han 
endelig, og de kunde da drikke hans Gravøl.”

Bothilde Friis var født i Skærbæk, flyttede med 
forældrene til Krybily, og hendes historie kan læses 
i Dansk Folkemindesamling.





Oluf Pedersen 
– Ungdom –

”Om sommeren kunne vi være omkring 20 unge, der holdt til nede på havnens vestre 

side, der ved stenene bag bolværket. Derfra badede vi og lå og hyggede os.”
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Oluf Pedersen fortalte om sin barndom i ”Skærbækfor-
tællinger 2”. Her følger hans historie fra ungdomstiden:

I 1947/48, omkring min konfirmation, var der ca. 52 

fiskerbåde hjemmehørende i Skærbæk. De fleste af 

dem havde en ung mand om bord, så derfor vi var rigtig 

mange unge i byen. Samtidig med, at vi havde hyre hos 

en fiskeskipper, fik mange af os unge en lille pram med 

motor. Der begyndte så småt at komme lidt flere penge 

mellem folk. Fra prammene fiskede vi med ålevod og lidt 

ruser samt med håndvod, som man hev i land. Meget 

af det fritidsliv, vi havde som unge, foregik fra og ved 

havnen.

På min første hyre efter konfirmationen skulle jeg med 

”Gamle” Peter Nissens båd, som på den tid lå i Århus, så 

jeg fik min køjesæk, der var syet af brugte kaffesække, 

pakket med tøj og gummistøvler og så afsted til Århus. 

Jeg fik 100 kr. om måneden samt kost og logi.  Vi unge 

sov og boede på de både, vi havde hyre på.

”Gamle” Peter Nissen købte brugt grej i Esbjerg, bl.a. kug-

ler, som man bandt på voddene. De var meget rustne og 

ikke så pæne, så de skulle gøres rene med en stålbørste 

og påsmøres mønje, som vi dengang selv rørte op. En 

søndag morgen efter morgenkaffen (søndag havde vi 

tit allermest travlt) skulle alle kuglerne males hvide og 

hænges til tørre på familiens tøjsnor – jeg glemmer det 

aldrig! Da jeg havde malet 18 kugler, sprang snoren, 

og de nymalede kugler røg ned på jorden. Så det var en 

”ommer”. Klokken var halv otte om aftenen, inden jeg var 

færdig. Nissen sad inde bag vinduet og ”babbede” på pi-

ben; men da jeg senere var inde for at få et stykke brød, 

lå der alligevel en skilling til en biografbillet.

Jeg har altid haft det sådan, at jeg var hyret med procen-

ter af det, vi fiskede samt kost og logi, så kunne jeg ikke 

sulte. Men jeg fik jo lidt færre procenter på den måde. 

De fleste steder var man integreret i skippers familie. 

Nogle af mine ”madmødre” fra de både, hvor jeg 

havde hyre, skar fileter nede på havnen, og ved 

spisetid blev der råbt til dem: ”Nu er klokken halv 12, 

I kan godt gå hjem og sætte kartoflerne over.” Vi var 

én stor familie, og kom man ikke og spiste en dag, 

måtte man næste dag aflægge regnskab for hvor 

man havde været i går: ”Vi ventede på dig”. Efter 

at Anna og jeg var blevet gift, kom vi stadig med til 

konfirmationer både her og der hos mine tidligere 

arbejdsgivere.

Som ung, om bord på fiskerbådene, var det svært at 

få sæben til at skumme i saltvandet; men vi vaskede 

os også med lange ærmer og den strikkede hue på, 

så det gjorde nok ikke så meget – først når vi kom 

Oluf med en kammerat ved Løverodde
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hjem, kom baljen frem til etagevasken. Der var dog 

også mulighed for at bade ude på mejeriet. Her fyrede 

man med halm, og der var halm overalt. Da jeg som 

ung skulle på session, var vi fem mand i badekarret på 

mejeriet, vi skulle rigtig skrubbes. Et bad kostede 1 kr.

Fritid
Jeg spillede en lille smule fodbold på banen, der lå ved 

Bjerregården på Overvej. 

En særlig fornøjelse var det, når vi var nogle stykker, 

der tog til motorløb i Snoghøj. Her lå en motorbane. 

Der blev kørt på almindelige motorcykler så som 

Matchless, Norton og BSA’er, og hvad motorcyklerne 

hed dengang. Viggo ”Fuldkraft”, der var fiskeskipper i 

Skærbæk, kørte der. Vi havde ingen penge at komme 

ind for, men heldigvis var der nogle store træer ved 

siden af banen, og der sad vi fint og så det hele. Vi gik 

”strandlangs” derom.

Om vinteren rutsjede vi på slæder. Det foregik helt 

oppe fra, hvor rundkørslen nu ligger og hele vejen ned 

gennem byen. I de vintre, hvor der var is på bæltet, 

kunne vi køre helt ud på isen over strandbredden, hvor 

Stemningsbillede fra Skærbæk Havn
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Faurbys havn ligger i dag. Vi kom rigtig langt ud. Vi 

slædede også om natten med lys på. Bl.a. brugte vi 

den store skovslæde, min far havde lavet. Vi kunne 

være 12 mand på den og så to store lægter, som vi 

lånte på savværket, til at styre med. Jeg kan love for, 

at der kom drøn på. Lastbilvognmand Chr. Albrechtsen, 

der kørte for savværket, var en spøjs fyr. Når vi var ti 

knægte, der skulle op med vores slæde, bandt vi en 

tamp bag i Albrechtsens lastbil og var hurtigt oppe 

igen. 

Senere begyndte vejmændene at gruse vejen; men 

de skulle nu ikke ødelægge det for os. Vi gik hjem og 

hentede vore koste og så fejede vi gruset væk igen. 

Dengang stod vejmændene oppe bag i lastbilen med 

en skovl og smed gruset ud. Charles Damkjær og 

Richard Hygum, der var vejmænd, kunne smide med 

sådan en halv skovl sand – jeg har aldrig kendt nogen, 

som dem. Når man fik sådan en skovlfuld hen over ho-

vedet, så sagde det svirp. Men vi hvalpe, vi gik løs med 

vore koste. Vi fik skældud, og der blev råbt højt!

Om sommeren kunne vi være omkring 20 unge, der 

holdt til nede på havnens vestre side, der ved stenene 

bag bolværket. Derfra badede vi og lå og hyggede os. 

Nogle gange havde vi mad og en sodavand med. Når 

så det blev efterår, og det blev lavvande, gik vi og løf-

tede ”kløverbuske” (lav klørtang, en slags blæretang) 

fra havnen og hen imod Skærbækværket. Vi kunne 

være heldige at fange til et måltid ålekvabber og andet. 

Det samme kunne man ved Stegenav.

Hvor er der bal?
På Knudsens Hotel i Taulov og på Kryb-i-Ly blev der 

afholdt baller. Det kunne godt give buler. Men det var 

ikke som i dag – man fik et par på hovedet, og det var 

det. Der var også af og til bal på Løverodde. Hvis vi 

f.eks. tog derover 2-3 mand, blev vi hurtigt jaget hjem 

igen. Jeg har før været med til, at vi måtte padle derfra 

med vore bundbrædder – de havde smidt vores årer 

væk. Men næste gang tog vi 20 mand derover, og så 

fik de på hattepulden. Men det var slet ikke så ond-

skabsfuldt. Man kunne få et par ”på lampen” og kunne 

ikke tygge brød i et par dage – det gik jo over igen.

I det lille hvide hus på Ernst Carlsensvej 1 boede fami-

lien Sørensen. Der var 13 børn, og en del af dem bor 

stadig i Skærbæk. Når vi som unge f.eks. tog i biogra-

fen og kom sent hjem, var der altid et franskbrød og 

kaffe på bordet derinde. Det eneste, der blev råbt inde 

fra sengene, var, at vi skulle gemme lidt kaffebønner 

til i morgen tidlig. Vi har somme tider siddet og spillet 

kort, uden at nogen fra familien var til stede. Døren 

var aldrig låst, sådan var det. – Hos mine forældre var 

døren låst; men nøglen hang på et søm ved siden af.

Fiskeri og giftemål
De første år under besættelsen sejlede min far lidt 

med ålekvaserne fra Kolding; men så holdt han op. Se-

nere kom han på havnen og arbejdede hos S. Damkjær 

& Søn. 

Med tiden begyndte kutterne at sejle længere væk 

– sådan var udviklingen. Om sommeren lå man i 

Frederikshavn og fangede jomfruhummere. Andre lå i 

Skagen. Der var også mange, der begyndte at fiske fra 

Esbjerg. Det gjorde jeg selv i 1959. Da var vi mindst 

15 fra Skærbæk, der pendlede frem og tilbage. Det 

gjorde jeg knap et år; men det var jeg bestemt ikke 

glad for. 

Anna stammer fra vejleegnen, og hun fik arbejde på 

Centralen i Skærbæk. Jeg kunne stå oppe i køkken-

vinduet hos mine forældre og kigge ned på hende, når 
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hun arbejdede. Hun spillede håndbold i Taulov, og det 

var der, vi kom til at kende hinanden. 

Vores første hus var et såkaldt ”Finnehus” (et træhus) 

og lå bag Gisselhuset på Gisselbakken. Der boede vi 

de første 3-4 år. Der er senere ”sat en sten” udenpå 

træhuset, og det gamle træhus er blevet smidt ud af 

vinduerne. Der blev bygget en del træhuse dengang. 

Vores træhus var kun isoleret med to lag aviser; men 

vi frøs aldrig. Vi havde en ”selvtænkende” kakkelovn 

i stuen, og den varmede hele huset op. Vi havde gas-

komfur i køkkenet. 

Vores ældste datter er født på Gisselbakken. Jordemo-

deren hed frk. Sørensen og boede i Taulov, og syge-

plejersken boede ovenpå i missionshuset. Hun var en 

gammel strid hjemmesygeplejerske, så jeg blev jaget 

ud af soveværelset – fødsler var ikke noget for mænd.

Efter at have pendlet til Esbjerg i et årstid var jeg så 

træt af at køre frem og tilbage, at noget måtte ske. Den 

17. oktober 1959 skrev vi under på skødet til vores 

nye hus i Jerne ved Esbjerg, og min kone måtte flytte 

med, selv om det ikke var det, hun ønskede. Der boede 

vi indtil 1996, hvor vi flyttede tilbage til Skærbæk. 

Duelighedssejllads





Musikskolen
– en succes –

Hvem husker ikke spillemandsgruppen på harmonika, violin og fløjte og den 

svingende jazzgruppe med trompet, klarinet, trækbasun, elbas og trommer?
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Forventningsfulde barneøjne
ser på forældrene: ”Det er i aften … vi skal spille”. År 

efter år er skolens gymnastiksal festligt pyntet med 

nyudsprungne bøgegrene og flag. Der er dømt glæde i 

Skærbæk – musikskolen afholder forårskoncert.

Børn og voksne trænges i meget god tid for at få de 

bedste pladser, så hvert år må de forældre, der er af-

hængige af butikkernes sene lukketider, knibe sig sam-

men eller stå op bagerst i salen, ja helt ud i forgangen 

er der tilhørere. Så går det løs med fællessang, rytmik 

og blokfløjtespil som de faste elementer gennem alle 

årene. Nogle år har børn dannet et jazzorkester, andre 

år har koret sunget sammen med et voksenkor. Men 

også engagerede børn på saxofon, tværfløjte, violin, 

guitar og cello har gennem årene glædet og under-

holdt tilskuerne. Hvem husker ikke spillemandsgrup-

pen på harmonika, violin og fløjte og den svingende 

jazzgruppe med trompet, klarinet, trækbasun, elbas og 

trommer?

Under forårskoncerten kunne der godt blive plads til 

lidt spas, som f.eks. det år hvor Anders Kjerkegaard 

slog an til et nummer. Et øjeblik efter hørte han en 

ganske uventet klang – rædslen stod skrevet i hans 

ansigt; men han blev hurtigt formildet. Overraskelsen 

Forårskoncert
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var sangen: ”Happy birthday to you” og dertil en fød-

selsdagslagkage i stedet for det aftalte nummer.  

Der sneg sig ikke mange falske toner ind i forårskon-

certen, og det var altid en flok glade elever, forældre og 

bedsteforældre, der forlod gymnastiksalen.

Lilly Pallesen og Anna Marie Andersen underviste 

i rytmik, i begynderguitar og i klaverspil. De havde 

mange blokfløjtehold og også korundervisning. På 

et tidspunkt underviste Lilly 16 klaverelever, og da 

det var praktisk umuligt at få alle disse elever med i 

forårskoncerten, opfandt hun ”Klavercafeen”. Det var 

et hyggeligt afslutningsarrangement i musiklokalet, 

hvor familierne deltog medbringende kager. – Klaver-

bokserne skulle ikke snydes! 

I mange år har der været omkring 200 tilhørere til 

forårskoncerterne, og et år skiftedes 80 spillende børn 

til at være på scenen. I Fredericia Kommune havde 

Skærbæk Skole det procentvise største antal børn i 

musikskolen.

”Jeg vil lære mine børn musik, fysik og filosofi. Men 
allervigtigst er musikken, for i musikken og i alle 
kunstarter ligger nøglen til læring”, sagde Platon.

Skolens to musiklærere, Lilly og Anna Marie er gen-

nem årene blevet suppleret med Anders Kjerkegaard 

og Sys Mathiesen. Disse undervisere har alle med 

forståelse, tålmodighed, glæde og sans for musikkens 

væsen påvirket det enkelte barns personlige udvikling.

”Puha – jeg kunne blive helt svedig, når forårskoncer-

ten nærmede sig”, siger Lilly. Selvfølgelig betyder det 

noget, at det enkelte barn lærer at spille på et instru-

ment. Men det er lige så vigtigt for barnet at forstå, at 

musik og sang også rummer nøglerne til at se ”det 

andet menneske”, til at bidrage til fællesskabet, til for-

dybelse og til glæde. ”Jeg sætter i den grad pris på de 

danske sange og har virkelig følt mig ansvarlig for, at 

børnene lærte dem – og måske fik jeg videregivet min 

musikglæde”?

I samtalen med Lilly vikler historier fra musikskolen 

og fra den almindelige sangundervisning i skolen sig 

sammen som tonerækker. Historien, om dengang 

klaveret med møje og besvær blev bakset op i Freddy 

Nielsens murerbil, stammer således fra det første år, 

1969, hvor børnene fra Skærbæk stod for et krybbe-

spil i Taulov Kirke. Lilly ville akkompagnere og støtte 

børnene med klaverledsagelse. Da det var længe, før 

Lilly Pallesen og elev i dyb koncentration
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kirken havde klaver, hvad var så mere naturligt, end at 

klaveret kom til Taulov? Ved et senere krybbespil var 

12-14 hvidklædte engle netop andægtigt linet up. Lilly 

sad på 1. bænkerække og så pludselig en mus komme 

frem bag alteret med retning mod englene. Pastor 

Nørager, der sad i sin høje stol, så på musen, derefter 

på Lilly. Som ved en stiltiende overenskomst forholdt 

de sig begge tavse. Englene begyndte at synge, og mu-

sen vendte om. Der blev heldigvis ingen ”engledans”.

Sød musik opstod
Musikskolen blev startet i 1974 af en flok musiklære-

re i folkeskolerne i Fredericia Kommune. I begyndelsen 

blev alle elever undervist ude på skolerne, hvilket især 

var godt for de mindste elever.  

I 2005 var to af initiativtagerne stadig aktive i mu-

sikskolens regi. Den ene var Lilly, der i 1988 modtog 

Luchts Legat.

Oplevelser med musikken
Mange af musikskolens elever har, både mens de gik i 

skole og efterfølgende, sammen haft fornøjelse af det 

lærte og har optrådt mange steder. Her skal nævnes: 

besøg hos de ældre på I. P. Schmiths Gård, på Snoghøj 

Folkehøjskole, i Det Bruunske Pakhus og ved arrange-

menter i Elsam regi. For slet ikke at tale om dengang, 

hvor folkemusikgruppen blev hyret til at spille på en 

stand ved en børnetøjsmesse i Bellacentret – iklædt 

firmaets tøj, selvfølgelig! Dertil kommer indspilning af 

bånd med jazz, folkemusik, uddrag af klassisk musik 

og korsang. Jazzarrangementerne blev hjulpet godt på 

vej af Aage Mogensen.

Musik og talenter
Alle børnene i musikskolen har nydt glæden ved at 

synge og spille sammen med andre, ved at frembringe 

toner og at optræde alene, sammen med andre børn 

eller sammen med voksne. Nogle af børnene har været 

så musikalsk begavede, at de har fået et levebrød ud 

af det. Der er bl.a. tale om Annelise Quorning: organist, 

sanger, korleder og deltager i ”Bassen, barytonen og 

brunetten”. Så har vi søskendeparret Jette og Stefan 

Jokumsen: Hun har på violin spillet i de fleste af landets 

symfoniorkestre og indgår i den klassiske ”tria-log”. 

Han er sanger, pianist, guitarist og med i orkestre og 

bands. Endelig er der Inger Bak, Egedal Musikskole og 

Anne Mette Berg, i dag musiklærer på Skærbæk Skole. 

Lilly: ”Dem er vi stolte af, og vi nyder, når de dukker 

op på egnen, hvor senest Annelise og Jette har givet 

koncert i Taulov Kirke”.

Jette Jokumsen og Anne Mette Berg
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GUD MILDNER LUFTEN FOR DE KLIPPEDE FÅR

”Jeg må ikke komme med. Vi har ikke råd”. ”Så må 
du jo ud og tjene penge til turen – hvis du altså vil 
med”, siger lærerinden. 
Palle Janus vil gerne med. Det er første gang, der 
bliver arrangeret lejrskole på Skærbæk Skole. 
Turen går til Bornholm, og hvem vil ikke gerne 
til Bornholm? I 1960 er det noget nyt for børn på 
landet at skulle på lejrskole. Der skal spares op, og 
der skal planlægges. 

”Har du fundet noget arbejde”? spørger lærerin-
den. ”Næh, der er ikke noget nogen steder”, siger 
Palle skuffet. ”Så må du slå min græsplæne, indtil 
du har penge nok. Det skulle nok kunne lade sig 
gøre”. ”Aldrig får jeg flottere græsplæne”, tænker 
lærerinden.
Palle slår til, og græsplænen undergår en forvand-
ling. Men tiden nærmer sig for sidste afdrag. ”Nå 
Palle, du er stadig lidt fra målet”. ”Jeg når det altså 
ikke”. ”Så må du slå plænen tre gange hver dag, 
indtil du har tjent nok”. 
Det gør Palle så. Hvad han tænker, mens han drø-
ner af sted over den allerede veltrimmede plæne, 
ved kun han selv. Men han kommer i mål. Turen er 
hjemme. 

Det bliver den største oplevelse, Palle Janus har i 
sin skoletid og den mappe, der skulle laves efter 
hjemkomsten er stadig et kært eje. Den indbragte 
ham en 1. præmie – en stor lagkage.

Skærbækbørn foran Østerlars rundkirke

Uddrag fra information til forældre.

Der skal indbetales 60 kr. til ophold og entre på 
Bornholm. Til lommepenge må der højst medbrin-
ges 25 kr. som vil blive fordelt med 10 kr. den første 
dag (Tivoli) og 3 kr. pr. dag de øvrige dage. 

Badetøj skal ikke medbringes. Men vi skal have 
madpakker med til 4 måltider – godt indpakket.





Med syvmileskridt over sø og land
 – en mastehistorie –

Forløst i et inferno af ild, vand og luft i en kraftværkskedel – via mekanisk energi 

omdannet til elektrisk energi – forbrugt i samme øjeblik, som den er skabt.
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De store elmaster træder an ved Skærbækværket og 

marcherer i enkeltkolonne mod nordvest med kurs 

mod den store energirundkørsel ved Landerupgaard. 

Herfra er der mange afkørsler ud i jysk-fynske egne 

og forbindelser til destinationer i fjerne lande, hvor 

der er arbejde at udføre. Strunke som tinsoldater, 

stålsatte, målbevidste og himmelstræbende åbner 

masterne vej i landskabet med attituden: Af vejen – 

her kommer vi – respekt! 

Anmassende – javist, men også med en egen slags 

skønhed markerer de linier  i landskabet. Ved at følge 

masterækken med øjnene føres blikket ud mod hori-

sonten, og for den årvågne iagttager kommer mangt 

og meget, måske ellers overset, til syne.

Respekt har de krav på. Som en kæde af brandsluk-

kere, der sender vandspande fra mand til mand, ræk-

ker masterne kabler fra mast til mast. Kabler med 

koncentreret energi af højeste klasse. Energi skabt af 

solens varme for millioner af år siden og derpå gemt 

dybt i jorden skorpe. 

Nu, forløst i et inferno af ild, vand og luft i en kraft-

værkskedel – via mekanisk energi omdannet til 

elektrisk energi – forbrugt i samme øjeblik, som den 

er skabt. Masterne leger en slags ”jorden brænder” 

med kablerne, men her er det kablerne, man ikke skal 

komme for nær. Masterne holder kablerne fra livet og 

fra jorden med lange tænger af glas. En ildevarslende 

knitren øger respekten for ikke at komme dem for 

nær. 

Én af afkørslerne fra Landerupgaard tager retning 

mod Fyn – tosporet – for at understrege, at den bærer 

hele ansvaret for Fyns elforsyning, hvis alt andet 

svigter. I to geledder marcherer masterne østover 

mod Lillebælt. Lidt før bæltet kommer der uro i for-

mationen, som om de forudser, at en stor forhindring 

skal overvindes forude. Her ændrer masterne karak-

ter og udseende. Nu gælder det om at få et særligt 

godt afsæt – nu skal kablerne hives højt til vejrs og i 

et vældigt spænd bæres over bæltet. I en mægtig bue 

hænger kablerne under himlen, som vil de vise solen, 

at nu er en del af den urgamle skat omsat og på vej 

mod sin endelige forløsning i varme – og evig glemsel.  

Når kablerne igen dykker ned fra de højere luftlag 

på Fyn-siden af bæltet til en mere jordnær tilste-

deværelse, kniber det lidt for masterne med straks 

at formere geledderne igen, som om masterne har 

været ved at miste fodfæstet ved at gribe efter kab-

lerne, der kommer ned fra højderne. Indrømmet: Her 

over Hindsgavl-halvøen falder masternes arkitektur 

og fremtoning ikke særlig godt i tråd med det natur-

skønne landskab, men snart retter masterne ind på 

kursen og bærer kablerne over det åbne land østover.

Beboerne på begge sider tæt på Lillebælt har længe 

lagt planer for masternes fordærv.  Alle har ikke haft 

øje for den tekniske storladenhed i anlæggets væsen 

Isolatorer
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og evne til transport af kolossale energimængder.

Derfor må de forføje sig – masterne og kablerne.  

Tekniske fremskridt og udvikling af ekstremt højiso-

lerende materialer har gjort det teknisk muligt – dog 

meget kostbart – at fremstille jordkabler, der magter 

opgaven med at overføre så stor effekt.

Nu bliver kablerne forvist til en underjordiske tilvæ-

relse og må bugte sig uden værdighed som orme 

under jorden på strækningen fra Ladegårdsskoven 

– under bæltet – til de igen ryster mulden af sig og 

stiger op af jorden på Gamborg Mark.   

Ikke som Lokes Midgårdsorm, der i dybet udpønser 

400 kV ledninger over Lillebælt – nu under bæltet
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onde planer til menneskets undergang i et afgørende 

ragnarok; men som et gammelt, trofast tyende, der 

nu er forvist til underjordiske lokaliteter, fordi dets 

herskab ikke mere tåler at have det for øje – men 

stadig har brug for dets gerning.

Ude af øje – ude af sind.

Men tag jer i agt! Stik ikke spaden for dybt i jorden. 

Selv om kablerne bliver tavse, som graven de ligger i, 

når de går i jorden, har de berettiget krav på respekt. 

Sprængfyldte af energi, som de er, er de i forsvarspo-

sition over for enhver form for forstyrrelse.

Når vi betragter, hvorledes masterne avancerer med 

syvmileskridt henover det bølgende landskab med et 

fast greb om aluminiumskablerne, må vi sende vores 

berømte landsmand, apotekerens søn fra Langeland, 

multitalentet Hans Christian Ørsted, en venlig tanke. 

For ham var det, der ved sine forsøg iagttog, at der 

er sammenhæng mellem magnetisme og elektrici-

tet. Derved lagde han grunden til, at det blev muligt 

at omdanne og transportere energi med elektricitet 

som mellemled. Det var samme Ørsted, der opfandt 

en metode til rationel udvinding af grundstoffet 

aluminium, der er særdeles velegnet til overføring af 

elektricitet fra producent til forbruger.

400 kV kabler

Endemaster
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Tre 10-årige drenge er sammen med en voksen på 
vej fra Skærbæk Skole til Skærbækværket for at 
undersøge en af bygningerne. 

”Hvad er det, der sidder oppe i den mast”, spørger 
den voksne. ”Det er en radiomodtager”, svarer den 
ene dreng kækt. ”OK, så kan man sidde deroppe 
og høre radio. Fint nok”. ”Nej, det er ikke sådan en 

radio. Den er til radiobølger”, belærer knægten.
”Stop nu, siger den voksne – bølger, det er nede ved 
stranden; så den hopper jeg ikke på”.
De tænksomme tre går tavse en tid. Så siger den 
kvikke: ”Har du aldrig været oppe at flyve?” ”Joh”. 

”Har du så aldrig mærket, at det humpler?” ”Jo, da”. 
– ”Det er radiobølger!”.





Ole Dahl Olesen
– En snurrig person –

Oles Sten – Når han satte sig der, havde han ikke helt mistet 

tilknytningen til sin fædrene gård. 
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nement til Oles forcerede fremfærd hen ad vejen med 

spandene. 

Når Ole skulle køre med hestene i marken, formanede 

hans far ham om, at han skulle skåne plagen.

Det fortælles, at plagen på dette tidspunkt var over 

tyve år gammel, og  således nok skulle kunne gøre 

gavn for føden. 

Et varsel
Ole har fortalt, at hans far engang havde set – ligesom 

et ildskær ude over bæltet, dér hvor Lillebæltsbroen 

Ungdomsbillede af Ole Dahl Olsen

Jakob og Margrethe Dahl Olesen ejede Strandgården, 

der ligger i Fænøvej-kvarteret. De drev landbrug sam-

men med deres hjemmeboende søn, Ole. Han blev født 

den 15. april 1904.

Ole blev i tiden et kendt ansigt i Skærbæks bybillede – 

kendt for sin snusfornuftige og finurlige indstilling til 

livets mangfoldighed. Han løste ofte de opgaver, han 

blev stillet overfor efter eget gemyt og ikke altid efter 

gængs standard.

Ole udviklede en særlig sans for at opfinde teknikker, 

der kunne fremme hans udprægede lyst til magelig-

hed. Det gjorde sig f.eks. gældende, når han skulle 

flytte køerne i tøjrslaget på marken. Så satte han sig 

ned i græsset, mens han bankede tøjrepælen i jorden 

og meddelte sine omgivelser, at det dog ikke kunne 

betale sig at stå op til sådant et stykke arbejde.

Værnepligt i kludesko
Da han for en tid skulle forlade sit trygge hjem i 

Strandgården for at aftjene sin værnepligt, gik han 

med lommetørklædet i hånden op ad vejen og vinkede 

til dem derhjemme. ”Det bliver nok ikke så svært for 

mig – det bliver værre for min mor”, sagde han. Men 

han havde det sikkert ikke så let i tjenesten, idet det 

fortælles, at han forsøgte at føre sig frem i kludesko 

ved en parade, hvilket næppe har styrket hans anse-

else hos overordnede.

Dagligliv på Strandgården
Tidligt om morgenen, når mælken fra Strandgården 

skulle afhentes, kunne det ofte være svært for Ole at 

være klar til tiden. Så holdt mælkekusken henne ved 

vejen og klaprede med et spandelåg som akkompag-
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mange år senere blev bygget. Dette tog han som et 

varsel om, at her engang skulle bygges en bro over 

bæltet, hvilket senere viste sig at holde stik.

Skolevæsen
I 1950’erne var det på tale at forbedre skolevæsenet i 

Skærbæk. Hertil havde Oles far den kommentar, at det 

dog var ganske unødvendigt at ofre flere penge på det: 

”Se nu bare min søn Ole, han har dog klaret sig udmær-

ket, med hvad han har lært i skolen”. 

På frierfærd
På et tidspunkt dristede Ole sig på frierfærd. Hans 

hjertes udkårne var en tjenestepige hos Høstgaard’s 

på Elisabethsminde. Iklædt sit stiveste puds mødte 

Ole op i køkkenregionerne, som udgjorde jomfruburet 

Ole i festligt lag – her med Anna Pagh
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på gården og fremførte her sit 

ærinde.

Han medbragte en seddel, 

hvorpå han havde gjort notater, 

som han, for at være sikker på 

at få det hele med, læste op for 

ungmøen.

Svaret var desværre et nej.  

Efter dette for Ole så nedslå-

ende resultat gik han hjem 

til Strandgaarden med dén 

besked. En halv time senere 

mødte Oles far op på Elisa-

bethsminde –  bankede på 

og lindede køkkendøren. Han 

sagde ingenting – kastede blot 

et blik på pigen – lukkede døren 

igen og forføjede sig bort. Han 

skulle blot konstatere, hvordan 

dén pige så ud, der følte sig berettiget til at afslå et så 

fortræffeligt tilbud om ægteskab. 

En rask handel
Efter at Oles far, Jakob, var død, solgte Ole og hans mor 

gården. ”Hvad koster gården?” – spurgte en potentiel 

køber. ”45.000”, svarede Ole. ”Så er det min”, var 

svaret, og så var den handel på plads. Det var i 1944. 

Køber var Holger Kongsted Jensen. 

I handelen indgik en aftale om, at Ole tilbagekøbte et 

lille stykke jord i strandkanten på 780 m2 – incl. vej 

dertil. Vejen blev senere nedlagt, da grunde på Fænø-

vej blev udstykket; men Ole fik tinglyst ret til at færdes 

på nabomatriklen for at komme til sin jordlod. Her lig-

ger ”Oles Sten”. Når han satte sig der, havde han ikke 

helt mistet tilknytningen til sin fædrene gård. 

Ole fik også en aftale i stand ved salget af gården om, 

at der af Strandgårdens drift hvert år i hans levetid 

skulle udredes 100 kr., som skulle udbetales til ham 

hvert år ved juletid.

Ole og hans mor købte et lille sted,  ”Soneberg”, i 

Raadvad ved Kolding, Det solgte de igen efter få år og 

købte en lille ejendom lige overfor ”Jydekroen”, der lå 

på bakken med udsigt over Gudsø Vig.

Den kendte gavl, der ragede ud på Skærbæk Havnegade – Oles hus. Maleri signeret OAN 57
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Mæ´ og mi´ mu´e ..
Mens de boede dér, nåede Oles mor frem til en rund 

fødselsdag. For at fejre dagen på behørig vis havde Ole 

forinden været på ”Jydekroen” og bestilt kaffebord.

”Hvor mange skal der dækkes til?” – spurgte kromanden.  

”To – mæ’ og mi’ mu’e ” svarede Ole. Ingen var vel heller 

nærmere til at fejre dagen end Ole og hans mor.

Godt at vide
Ole samlede på viden. Herom gjorde han notater i en 

lille skrivebog, der er bevaret på Lokalhistorisk Arkiv 

i Fredericia. Foruden landbrugsfaglige emner handler 

nogle af notaterne om perifere oplysninger i relation til 

landbrug:

• At en engelsk astronom har udtalt, at om 15 år kan 

man flyve til månen med en raket, og at afstanden 

ifølge Kolding Folkeblad er ca. 370.000 km.

• At Kolding Slotsø dækker et areal på 24 tønder 

land

• At en mand fra Haderslev har kørt tværs over USA 

i bil på syv dage

• At et godstog højst må omfatte 60 vogne

• Resultatet af en beregning af sluthastigheden ved 

en persons udspring fra Lillebæltsbroen

• At kejseren af Japan har fået tildelt Elefantordenen

• At en mynde kan løbe 80 km i timen

• En angivelse af drosselfuglenes foretrukne flyve-

højde – både til daglig brug og i et par hundrede 

meters højde på træk

• At den samlede strækning, landpostbudene, til-

knyttet Otterup Postkontor tilbagelægger på et år 

svarer til fire gange jorden rundt, og at de stiger på 

cyklerne ca. ½ million gange

– samt megen anden nyttig viden.

Hjemme igen
Da Oles mor døde, flyttede han hjem til Skærbæk igen 

og købte et lille gammelt hus på Skærbæk Havnegade 

33. Huset lå med gavlen helt ud til vejen. I Oles sidste 

aktive år ernærede han sig ved forefaldende arbejde, 

dels i kommunalt regi dels for private. 

I 1974 købte Danske Bank Oles hus, rev det ned og 

byggede en ny filial. Da Ole solgte huset betingede han 

sig, at han fik en lille lejlighed i nybyggeriet. Dette krav 

blev opfyldt af banken. 

Ole og kulturen
Ole deltog tit og gerne i diverse arrangementer af 

oplysende karakter, der afholdtes i Skærbæk i offent-

ligt regi, bl.a. aftenhøjskolen. Ole kom altid i god tid og 

udvalgte sig en plads, så han var bedst muligt placeret 

til at deltage i en dialog med foredragsholderen.

For de øvrige deltagere kunne det godt være lidt 

problematisk at placere sig alt for tæt på Ole. Årsa-

gen hertil var, at Ole røg stærk pibetobak. Nævnte 

nydelsesmiddel var af hjemmeavlet fabrikat. Det 

havde hængt på loftet siden besættelsen. Tobakken 

skulle udnyttes fuldt og helt – der var ikke grund til at 

købe frisk tobak. Det skete undertiden, at Store Hans 

forbarmede sig over forsamlingen og forærede Ole en 

cigar og anbefalede ham at nyde den med det samme.

Ole var en yderst interesseret tilhører, der gerne stil-

lede uddybende spørgsmål og bidrog med egne kom-

mentarer til foredragsholderen, når der var lejlighed til 

det ved den efterfølgende diskussion.

Lokale litterære udgivelser havde blandt meget andet 

også Oles bevågenhed. Således indfandt han sig en-

gang på telefoncentralen og udbad sig en telefonbog, 
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som han mente kunne være ham til under-

holdning. Nogen telefon havde Ole dog ikke; 

men derfor kunne en telefonbog jo godt være 

til nytte. 

På indkøb
Sidst på ugen gik Ole til slagteren, der havde 

butik i nabohuset, for at proviantere. Han 

købte ofte for 25 øre leverpostej. Kunne der 

komme et par pølseender oveni handelen 

uden yderligere udgifter, var det helt fint. 

Ødselhed fandt aldrig grobund i Oles univers.

Inden Ole forlod forretningen meddelte han be-

tjeningen, at han ønskede varerne leveret på 

sin adresse. Dermed havde han tilkendegivet, 

at han dog var af et vist format.

Hjem til Skærbæk
Da Ole kom på plejehjemmet Tavlhøj tog han 

i begyndelsen hver dag bussen til lejligheden 

i Skærbæk. Da plejehjemmet Stævnhøj (på 

Skærbæk Mark) blev bygget, insisterede Ole 

på at blive flyttet tilbage til Skærbæk. Han flyt-

tede som den første beboer ind i værelse nr.1

Ved indvielsen af Stævnhøj førte honoratio-

res sig frem med, at nu havde man fået et 

rigtig fint plejehjem i Taulov. Denne ukorrekte 

oplysning reagerede Ole på ved at rejse sig i 

forsamlingen og med høj klar stemme kund-

gøre, at Stævnhøj dog – som så rigtigt er – er 

placeret på Skærbæk Mark.

Ole Dahl endte sine dage på Stævnhøj

Oles notater
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Oles notater





Fransk visit i Skærbæk
– på Strandbakken –

I sidste del af 2. Verdenskrig herskede der en vis mystik om en mand, der boede 

hos frøknerne. På spørgsmålet om hans navn svarede de, at han hed ”Ping”.
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Skærbæk i 1932 medbringende en opsparet livrente, 

der skulle holde deres tid ud. Frøken Petri var den 

bedst bemidlede og fungerede som husholderske. Til 

Forestil dig en dame iført tætsluttende 

læderhjelm, hastigt kørende gennem 

Skærbæk i en åben Fiat sportsvogn, 

specialbygget – vistnok årgang 1923 – 

på vej til at aflægge en fransk visit.

Damen var frk. Liebe, hun var pære-

dansk og ejede ”Damgård”. Det var 

virkelig en begivenhed, når sportsvog-

nens høje, spindende lyd fik børnene 

ud på vejen for at iagttage fænomenet. 

Der kom sjældent biler til Skærbæk i 

1930’erne, og veje var der ikke mange 

af. Udsynet var godt, så ungerne kunne 

se og følge vognen på lang afstand. Så 

gjaldede råbet: ”Frøken Liebe kommer – 

frøken Liebe kommer”, gennem byen.

Efter sådan en tur overvåget af spænd-

te børn gjorde frøken Liebe sig klar til 

sin entre. Når hun var fremme ved 

”Strandbakken”, steg hun ud af sports-

vognen, tog læderhjelmen af og åbnede 

en medbragt hatteæske. Herfra fiskede 

hun en nøje udvalgt hovedbeklædning 

op og satte den kækt på hovedet. Så var 

hun klar til visit i frøknernes hjem. De 

måbende børn, der var vidne til omklæd-

ningsseancen, ænsede hun ikke.

Frøknerne på ”Strandbakken”
Frøken Liebe, der havde en fremtræden-

de stilling i Nationalbankens afdeling i 

Kolding, kom af og til på besøg hos frøken 

Ellen Branth og frøken Claudine Petri, der boede på 

”Strandbakken”, Brandsøvej 17. De havde en fortid i 

boghandlerbranchen på Frederiksberg og ankom til 

Frøken Claudine Petri og frøken Ellen Branth
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nernes livrente at stå distancen, inflationen gnavede 

vældigt i den, og de måtte på et tidspunkt indskrænke 

deres livsførelse til et eksistensminimum. De døde i 

henholdsvis 1948 og 1950.

Både frøknerne og de senere beboere har nydt og 

nyder den storslåede udsigt fra ejendommen. Således 

fik Branth og Petri mod sydøst bygget en platform 

forsynet med rækværk og et lille udsigtstårn. Hu-

sets 100 års dag blev fejret på behørig vis af stedets 

nuværende ejere, der har omdøbt ”Strandbakken” til 

”Skovhuset”.

det praktiske havde de to frøkener ansat en ung pige 

samt en karl til det grove. Lønnen menes at have 

andraget 35 kr. til pigen og 75 kr. til karlen – om 

måneden, forstås!

I sidste del af 2. Verdenskrig herskede der en vis 

mystik om en mand, der boede hos frøknerne. På 

spørgsmålet om hans navn svarede de, at han hed 

”Ping”. Senere kom det for en dag, at manden levede 

en ”under jorden” tilværelse i skjul for tyskerne. Han 

var søn af grev Trampe, der på det tidspunkt var gar-

nisonskommandant i Fredericia. – Det kneb for frøk-

Strandbakken
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Frøken Ellen Branths nathue. Den yndige nathue, der sikkert både skulle beskytte 
hovedpudebetrækket samt holde på det oprullede hår, er et “arvestykke”. Familien 
Skousen overdrog den til familien Kovstrup ved salget af ejendommen.

Lidt historie om matriklerne 36a, 
33i,  33k og 33l
Ejerne af matrikel 36a, hvor ”Strand-

bakken” lå, kan følges fra Lars Ander-

sens køb i 1831 til i dag. Der har boet 

folk, der ernærede sig ved landbrug 

og fiskeri. I 1908 køber Niels Jensen 

Lehnskjold matriklen samt matrikler-

ne: 33i, 33k og 33l. Det siges, at han 

havde tjent sine penge ved at sælge 

æbleskiver på Nørre Vold, ved garder-

kasernen i København. Han rev den lil-

le ejendom på 36a ned og byggede en 

lystejendom, som han solgte i 1910 

til Christen Martin Frederiksen. I 

1912 overtog L. Lange stedet, nu med 

kirketiendepligt. I 1931 købte Ellen 

Branth stedet, som i 1951 blev solgt 

til boghandler Th. Overgaard, Kolding. 

Anders og Astrid Skousen købte 

”Strandbakken” i 1955 for 55.000 kr. 

I 1989 væltede et stort valnøddetræ i 

haven. Det tog Anders Skousen som 

et tegn på, at deres tid på stedet var 

omme nu, hvorpå de solgte det til Inga 

og Niels Jørgen Kovstrup.
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42
Sort dag

21
Sprit - Peter79

På bølgelængde?
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Rettelser og tilføjelser til 2013-udgaven af ”Skærbækfortællinger”

Desværre har vi konstateret, at der manglede sider i nogle af bøgerne. Da det drejer sig om, 

at hele historier er faldet ud, vil vi gøre opmærksom på, at vi naturligvis vil bytte fejleksem-

plarer med nye bøger. Henvendelse til Birgit Ørum, tlf: 7556 4439.

Kjeld Lund har gjort os opmærksom på, at teksten under billedet på s. 15 er misvisende: Det 

er ikke marsvin, der ligger på kajen, derimod er der med stor sandsynlighed tale om hvalar-

ten: Hvidnæser, Danmarks næst almindeligste hvalart. Der har været tale om en usædvan-

lig fangst, idet hvert dyr er ca. 3 meter langt og vejer 180-275 kg. – Tak for den oplysning.

På skolebilledet side 43, 2. række skal Gunnar Jacobsen rettes til Ernst Jacobsen.

Vi vil bestræbe os på at forfølge Bente Nielsens ide om afmærkning på kort af stederne for 

fortællingerne, som afprøvet på forrige side.



Studiekredsens medlemmer:

Birgit Ørum
tlf: 7556 4439
mail: birgitmur@hotmail.com

Bodil Munk Hansen
tlf: 7556 2884
mail: bodil@munkhansen.net

Egon Jensen
tlf: 7556 2535
mail: dorisegon5@gmail.com

John Rasmussen
tlf: 7556 2679
mail: john.rasmussen@privat.dk

Kirsten Nielsen
tlf: 7556 2564
mail: kirstenogfreddy@gmail.com



Kan du huske, da mælken blev bragt til døren, og 
børnene fik slik udleveret i ”tutter”? Eller den dag, 
hvor den store olietank sprang læk? – Du kan også 
læse om den første traktors indtog i Skærbæk, og 
om hvordan en anden gårdejer havde svært ved at 
aflægge sig sine hestekommandoer, når han betjente 
dette nymodens vidunder. – Vidste du, at ”Skjærbæk 
Fodtøjsreparationsværksted” lå på Overgade 3, og 
at der blev syet kjoler ”efter mål” hos ”Søstrene”? 
– Unge mænd, der fik et par på lampen, så de ikke 
kunne tygge brød i flere dage, er der også blevet 
plads til. – Vi kommer tæt på en dame, der sov med 
fin nathue, vi forsøger at genskabe stemningen ved 
Musikskolens forårskoncerter – og endelig afslører 
vi byens spion.

Studiekredsen:

Bodil, Egon, Birgit, John og Kirsten

Bogen er trykt med økonomisk støtte fra:

DONGEnergy A/S

Dagli' Brugsen

Skærbæk Beboerforening har venligt stillet deres 

hjemmeside til rådighed – se mere på

http://www.skaerbaekfortaellinger.skaerbaeknet.dk/

forening.php?sub=skaerbaekfortaellinger

Bogen kan købes i: 

Dagli' Brugsen Skærbæk

Billund Boghandel, Fredericia

samt hos Studiekredsen.

Trykt i 500 eksemplarer. Udgivet 2014

ISBN nr. 978-87-995748-2-7

ISSN: 2246-2104
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Gode historier – om dem vi husker – om det vi husker
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