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Forord

I Vinderup Egnshistoriske Forenings vedtægter står der, at »Foreningens formål er: At virke for større kendskab til vor egns historie ved møder,
ture og oplysningsvirksomhed«.
Den bog, du her sidder med, er en del af det sidst nævnte, nemlig
oplysningsvirksomheden. Det er samtidig vort håb, at den blot er
den første af en række årbøger, der fortæller om livet, begivenheder
og mennesker i det, der fra 1970 til 2006 var Vinderup Kommune.
I vort område kan landsbyerne trække deres historie langt tilbage i fortiden, medens selve Vinderup by jo er en ret ny opkomling
med under 150 år på bagen.
I denne bog er det meste indhold erindringsstof, som foregår for
en menneskealder siden. Vi vil i fremtiden bestræbe os for også at
bringe artikler med ældre historisk indhold.
Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til vore forfattere, som har ofret
tid og kræfter på deres bidrag til bogen. Uden deres indsats var der
ikke blevet nogen årbog! Det samme gælder redaktionskomiteen,
som har ydet en stor indsats under udarbejdelse af årbogen!
Ligeledes skal der lyde en tak til vore annoncører, som har været
med til at holde årbogens pris på et overkommeligt niveau!

Kurt Guldbæk
Formand
Vinderup Egnshistoriske Forening

Vinderupgård
– fra ridderborg til by
Af Ninna og Helge Weis Jensen

Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden:
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden.
Sådan skrev Jeppe Aakjær i sin kendte
og dejlige sang: »Som dybest brønd«.
Og disse ord kan passende stå over Vinderupgård.
Kendte adelsslægter har ejet gården,
fæstebønder har gennem århundrede
sammen med tyende haft deres gang,
deres levebrød på godt og ondt, på den
jord, der hørte til.

Vinderupvold fotograferet først i 1900-årene.

Nye tider kom, gården blev udstykket, og af dens jord kom store dele af de
grunde, der i dag er Vinderup.
Hvordan var det i fortiden, hvornår dyrkede den første jorden ved Vinderup,
hvornår byggede den første sit boelsted?
Alt dette svæver i uvisheden. A.C. Nielsen
fabulerer i bogen »Vinderup – historiske

6

NINNA OG HELGE WEIS JENSEN

Skitse, der viser,
hvor Vinderupgård
har ligget samt
placeringen af de
forskellige huse.

rids i hundredåret for banen« om dette.
Af gode grunde kendes det ikke. Ord
som Windtorp (bolsted), Wynderup og
Vinderupgård er nogle af de navne, der
gennem årene har været brugt.
Men i Trap, side 302-304, står der
bl.a.: »I engdraget i den nordvestlige udkant af Vinderup by ligger det betydelige
voldsted Vinderup Vold, bestående af en
ca. 4 m høj, fire-sidig borgbanke med
stærkt afrundede hjørner (bankens side
måler ved foden ca. 25 m). Banken omgives af en voldgrav, hvori der nu er en
afvandingsgrøft, samt af en ydre stærkt
udjævnet ringdæmning. Måske har der
atter her uden for været en grav. Den
til banken hørende ladegårdsplads skal
sikkert søges på det lidt højere land syd
og øst for voldstedet. Der er her fundet
teglstensbrokker.«
Man mener altså, at Vinderupgård på

et tidspunkt har ligget tæt på voldstedet.
På herregårdene var der ofte tæt ved et
forsvarstårn, hvortil man kunne trække
sig, når der var uro, og det var der jo
hyppigt.
I bogen »Jorddrot og bonde« kan man
læse, at allerede i århundredet efter Valdemar Sejr begyndte mange at befæste deres gårde. »De mange fejder, og
bondeopstande gjorde det nødvendigt.
Margrethe den Første forbød at bygge
flere forsvarsværker omkring gårdene,
og hvor hun fik hånd i hanke med en
gård, blev befæstningen sløjfet.« Der står
også, at disse borge/fæstninger sandsynligvis bestod af et kærnetårn eller stenhus, hvor der uden om har været vold og
vandfyldte grave.
I Skalk antydes det, at Valdemar Atterdag indtog Landting og sløjfede befæstningen, og at befæstningen ved Vinderup
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måske er slettet ved samme ombæring,
men alt dette skjuler sig i historien.
Vinderupgård træder officielt ind i
historien, da fru Lucie i 1274 skøder
gården til Jens Kalf. Det er ikke en ubetydelig mand, der nu kommer til at eje
gården. Jens Kalf var tidligere marsk, forsvarsminister – hærfører. Ribe bisp oplyser 6. februar 1274 følgende: »Biskop Tyge
af Ribe kundgør, at fru Lucie har skødet sin
gård i Vinderup til forhenværende marsk, herre
Jens Kalv, på den betingelse, at der af gården
ydes vin og oblater til Stubber Nonnekloster og
kirkerne i Ginding og Hjerm herreder, og der
holdes årstid for fru Lucie og messer for afdøde
troende.«
En sønnesøn, Erland Kalv, blev gift
med datteren fra Hasselholtgård, den
var også befæstet. Hendes far og brødre
var »skidt« folk. Man kan læse, at de
under den kongeløse tid stjal og røvede,
bl.a. fra kirkens gods. Seks biskopper læste dem i band.
Samme Erland Kalv var en vendekåbe,
først på grevernes side. Det betød, at
han blev lensmand på Riberhus og Aalborg slot. Det ser ud til, at han hele tiden
har ønsket at holde med den stærkeste,
så da Valdemar Atterdag bliver den stærke, ja så er han med ham og bliver befalingsmand på Skanderborg slot.
Den næste ejer er heller ikke hvem
som helst. Den overgår til Stig Andersen
Hvide til Møllerup. Også han var en tid
marsk i Danmark og var formentlig den,
der stod bag drabet på Erik Klipping i
Finderup Lade, og som senere måtte
flygte til øen Hjelm.
Nu kommer der en lang række af landets kendte adelsslægter som ejere af
Vinderupgård. Dog sikkert uden at nogle
af disse har haft bopæl der.
I matriklen 1664 kan man læse:
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»Winderup ladegård, som bruger til
Rydhauge, er en aparte Hofvetgård«.
Det har været ringe sandjord og enge,
der ofte blev oversvømmet. Indtil 1812
er Vinderupgård hovedgård under Rydhave. I 1812 sælger Niels Sehested til
Rydhave Vinderupgård til N.L. Boserup
for 18.000 rigsdalere. I 1688 var der 16
tdr. hartkorn og det samme, da Boserup
køber. Senere køber N.L. Boserup også
Stubberkloster. I 1840 overtager sønnen,
Jacob Boserup (som var den, der lod det
gamle Stubberkloster nedrive og flytte
til Sevel), Vinderupgård efter sin afdøde
far. Købspris 10.340 rd. Boserup`erne
var studehandlere, og Vinderupgård
med sine enge og lave arealer har klart
været et godt sted at opfede stude. Jacob Boserup sælger allerede i 1842 gården videre til Hans Ditlev Fabricius. Da
denne mand kom til at spille en stor rolle
i Vinderups udvikling, fortjener han en
nærmere beskrivelse:
Hans Ditlev Fabricius stammede fra
Bramming hovedgård. Moderen Ingeborg var ud af den kendte Øllgaardkøbmandsfamilie i Varde. Faderen ejede
Sneumgård, men han døde ung. Moderen blev gift påny, og de fire børn af 1.
ægteskab kom til andre medlemmer af
slægten. Den ene af børnene, Nikolaj Øllgaard, blev senere biskop i Viborg. Det
er tydeligt, at slægten på dette tidspunkt
var en stærk og anerkendt slægt. Man
havde kontakt med ejerne af de store
gårde. Ingeborg blev gift med Wilhelm
Fabricius, der var cand. theol. Hans far
var præst i Ansager, og sønnen efterfulgte faderen. Man kan læse, at der var
krummer i den unge præstekone. Tilværelsen som præstekone synes ikke at have
tiltalt hende alt for meget. Hun havde en
farbror, der ejede Bramming hovedgård.
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Hans Ditlev Fabricius og hustruen Johanne Frederikke Rasch. Det store barn til venstre er deres
plejebarn, det lille barn hos moderen er Christiane Margrethe, født 1845. Der var 5 børn i ægteskabet: Christiane Margrethe (1845-1926), Vilhelm (1846-1924), Ingeborg Margrethe (18481905), Wilhelmine Rebekka (1849-1874) og Ole Magnus (1851), der døde samme år.
Han var den samlende i familien. Det var
ham, man gik til, hvis der var problemer.
Men han var oppe i årene. En dag kommer der bud til Ansager præstegård, at
farbroderen var alvorligt syg. »Madam
Fabricius« tager øjeblikkeligt til Bramming. Han fortæller hende, at når han
dør, skal hun arve Bramming hovedgård.
Hun beslutter at blive på gården. Avlsbygningerne er netop brændt. Wilhelm
Fabricius, præsten i Ansager, er ikke videre glad, men han fratræder sin stilling
og flytter også til Bramming.
Da man åbner testamentet efter farbroderen, viser det sig, at han havde været hovedrig, der var betydelige summer
til de enkelte familiemedlemmer, men In-

geborg Fabricius skulle arve Bramming
Hovedgård.
Wilhelm Fabricius faldt tilsyneladende ikke til, men madam Fabricius, som
hun blev kaldt, var som en fisk i vandet.
Hun var overalt. Der skulle ske noget, og
det gjorde der. Hun kunne lange en ørefigen ud, hvis det var nødvendigt. Hun
handlede selv med de handelsmænd,
der så ofte kom. Og hun drak sine store
dramme, når der skulle drikkes lidkøb.
Hendes mand døde, men det fik ingen
indflydelse på gårdens drift.
Der var tre sønner i ægteskabet, deraf
Hans Ditlev, der var den mellemste. Han
havde den store sorg, at hans forlovede,
Margrete Hedevig Øllgaard, blev syg og

VINDERUPGÅRD – FR A RIDDERBORG TIL BY

døde. Det var et hårdt slag for den unge
mand. Tilsyneladende var der et godt
bekendtskab mellem folkene på Bramming og Claus Windfeldt på Landting.
Ligeledes med Nis Nissen på Spøttrup.
I 1842 sender Claus Windfeldt et
brev til Ingeborg Fabricius, hvori han
fortæller, at Vinderupgård er til salg for
14.000 rigsdalere. Historien fortæller,
at madam Fabricius, Hans Ditlev og én
mere kørte i hestevogn fra Bramming til
Vinderup. Med sig havde de en trækiste
med 14.000 rigsdaler. De overnattede
på Landting.
Næste dag var de indbudt til at komme til Vinderupgård. Det fortælles, at
Jacob Boserup havde stillet an med en
stor frokost med rigelige mængder af
drikkevarer, især brændevin. Han havde den skumle ide, at drak de rigeligt,
kunne han muligvis få noget mere for
gården. Det påstås, at han selv kom til
at tømme glassene ret flittigt. Resultatet
var, at Fabricius købte gården for 12.500
rigsdaler kontant. På det tidspunkt var
der stadig 16 tdr. hartkorn til gården. I
skødet kan man se, at udbetalingen var
på 6.500 rd., så desværre holder den
»søde historie« ikke.
Hans Ditlev Fabricius blev gift med
Johanne Frederikke Rasch. Nu kom der
en effektiv mand til Vinderupgård. Han
kom i sognerådet og senere i amtsrådet.
Der var han, da beslutningen om en ny
vej fra Holstebro til Skive og Nykøbing
blev vedtaget. Han har sikkert været
veltilfreds, da vejen i 1855 blev anlagt.
Og sikkert endnu mere, da banen i 1865
kom. Nu havde han opnået, at der var
såvel vej som bane, og igennem hans
jord.
I 1861 byggede han nye staldbygninger. Han har sikkert været en driftig
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mand. I 1868 søger han amtet om tilladelse til at holde forårs- og efterårsmarkeder i Vinderup. Der blev givet tilladelse
til et marked om året, som så blev om
efteråret. Først blev de holdt på vestsiden af Nørregade og senere på østsiden.
Han kunne se de muligheder, vej og
bane gav, og allerede i 1864 byggede
han kroen og i forbindelse med denne
en købmandshandel. Begge dele lejede
han ud. Til kroen hørte den jord, der i
dag dækker Stationsvej, Åparken, Nørre
Alle, Grønnegade og østsiden af Nørregade. Derfra blev grundene senere solgt
af skiftende kroejere.
Hans Ditlev Fabricius døde i 1874.
Det ser ud til, at han blev pludselig syg,
idet der blev skrevet testamente på Vinderupgård. Han var ved sin død sognerådsformand. Han oplevede således ikke
yderligere udvikling i byen.
Sønnen Vilhelm Fabricius overtager
nu gården efter sin mor i januar 1875.
Købspris 37.250 rd. Heri er kapitaliseret
en række aftægtsydelser, som hun har
ret til. Herunder var det meningen, at
hun skulle flytte i et hus »Vinderuplille«,
som ejedes af Fabricius, og som var beboet af en fru Buchhave. I forbindelse
med handlen fik hun et pantebrev på
18.000 rd.
Det er sjovt at se, at selv om Danmark
indførte kronen i 1873, så handler man
i 1875 i rigsdaler i Vinderup!
Det er en frisk ung mand, der har
overtaget Vinderupgård. Man kan læse,
at han straks sælger alle redskaber på
gården og køber nyt. Desuden bliver der
etableret en kostbar andedam øst for
gården. Det fortælles, at Vilhelm var »legemlig doven«, men en levemand. Han
sælger et antal byggegrunde og kroen
med de ovenfor nævnte grunde. Det er
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vanskelige år for landbruget. Hvad der
er den egentlige årsag, om det er et alt
for stort forbrug, om det er de vanskelige år for landbruget, kan der kun gisnes
om. Resultatet var, at han blev nødt til at
sælge gården i 1877.
I den forbindelse træffes en Søren Sejersen. Der ligger et notat, S. Nygaards
sedler, hvoraf det fremgår, at ca. i marts
1877 mageskifter Fabricius Vinderupgård med en gård tilhørende Søren Sejersen, Lægind, Sallingsund. Byttesum
53.000 kr. Det samme fremgår af Trap,
og at Sejersen sælger videre til Boel i
1878. Men der foreligger ikke skøder,
der beviser, at Sejersen har haft tilskødet
Vinderupgård.
Fabricius er på en gård på Mors en
kort tid. Så træffes han på Handbjerg
Hovgård, dog ikke som ejer, og endelig
på Sjælland, hvor han kørte rundt for et
vaskerifirma. Moderen kom aldrig til at
bo i »Vinderuplille«. Pantebrevet på de

18.000 blev værdiløst, og tilsyneladende
endte hun sine dage i 1917 i Randers.
Sørgeligt, at den familie skulle ende med
økonomisk ruin. Det ser ud til, at samme
skæbne overgik familien på Bramming
hovedgård.
Af skøde, tinglæst 14. september
1877, køber Esper Boel af Vilhelm Fabricius Vinderupgård. Boel havde været
kromand i Handbjerg. Købspris er inkl.
kapitaliserede ydelser til enkefru Fabricius 72.500 kr, uden disse ydelser 65.500
kr. Boel ejer tilsyneladende næsten intet,
men starter med en gæld på 68.500 kr.
Boel sælger også jord/grunde i Vinderup.
Boel optager hos en fru Augusta Elisabeth Christiane Dubose, født Løwert, et
lån for i alt 44.000 kr. Hvordan forbindelsen mellem disse to er etableret, og
hvorfor hun har ydet Boel dette lån, har
været os umuligt at opspore. I 1883 erklærer Boel, at han skylder 12.000 kr. til
to slægtninge til afdøde Dubose, hvoraf

Vinderupgård fotograferet omkring 1895 fra Vinderupvold. Til højre ses proprietær Carl Ferdinand Petersen, til venstre for ham hans datter Vilhelmine Caroline Augusta Petersen.
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Augusta Henriette Marie Petersen.

Carl Ferdinand Petersen

den ene er umyndig. Og 32.000 kr. til fru
Augusta og hendes to døtre. Da der er
umyndige, kan man se, at overformynderiet er inde i billedet.
Boel må også have haft ondt i økonomien, idet Carl Ferdinand Petersen og
hans familie i 1885 overtager Vinderupgård som ufyldestgjort panthaver. Han
havde haft et mejeri på Fyn og benævnes
senere som ostehandler. Carl Ferdinand
Petersen var gift med Augusta Christine
Pauline, f. Løwert, som sammen med sin
familie var ihændehaverne af ovennævnte gældsbeviser. Hun døde et par år efter, at de havde overtaget Vinderupgård.
I ægteskabet var der to døtre: Augusta
Henriette Marie Petersen, der blev gift
med Claudius Windfeldt, Landting, og
Vilhelmine Caroline Augusta Petersen.

I 1894 fik sidstnævnte bestyrerkontrakt
som bestyrer på Vinderupgård. Hun
blev i 1901 gift med Chresten Jacobsen,
Skovgård, Ryde. Han var én af initiativtagerne til Vinderup Bank, blev dens første formand, overtog kassererposten og
blev senere meddirektør i banken.
I 1905 blev Skovgård solgt, og de flyttede til Vilhelmines hus på Nørgårdsvej
9, som hun havde ejet siden 1897. Om
hende kan man læse i Chr. Jacobsens
sønnesøn, Christen Jacobsens slægtsbog: »Vilhelmine havde sine meningers
mod og turde stå alene med sine synspunkter, men var alligevel jævn og ligetil.
Hun var én af dem, der blev respekteret
ude i sognet. Hun talte rigsdansk og blev
i tiltale tituleret med fru, hvilket absolut
ikke var almindeligt på landet dengang.«
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Denne énørede komfurgryde er det eneste minde, vi har fra Vinderupgård og stuehusets brand
den 19. april 1913. Rosa Steffensen, der dengang var 4 år, fortæller: Min far, bestyrer Niels Steffensen, var ikke hjemme, og mor og jeg vågnede ved 3-tiden og løb i det bare linned over i laden.
Få sekunder efter skred stråtaget, og var vi ikke kommet ud, var vi brændt inde. Jeg har aldrig
glemt det. Intet blev reddet, men denne gryde fandt min bedstefar i brandtoften nogle dage efter.
Også Ferdinand Petersen har økonomiske problemer, hvilket resulterer i, at
der holdes auktion over gården i 1897
og senere i 1898. Ved denne auktion bliver gården tilskødet Claudius Windfeldt
til Landting via et såkaldt fogedudlægsskøde.
I Windfeldts ejertid bliver der solgt
en del grunde. Windfeldt boede aldrig
på Vinderupgård og sælger gården den
20.9.1912 til et konsortium. I 1918 købte han Postgården. Der døde hans kone
tre år senere. Selv døde Windfeldt på
Hostrup hovedgård under et besøg 3.

september 1923. Hans sidste bopæl var
Langågård i Langå sogn.
Konsortiets medlemmer var: Th. Nielsen Elkjær, Kr. Bjørnkjær, Johs. Hanghøj
og Chr. Antonsen, alle af Hasselholt. De
sælger stuehuset til Niels Steffensen i januar 1913. Desværre brændte stuehuset
allerede den 19. april 1913. Konsortiet
fortsatte Windfeldts arbejde med at udstykke jorden i mindre jordstykker, således at der blev udstykket jord til ca. 30
små landbrug. Efterfølgende blev jorden
til parcelhusgrunde og dermed til byen
Vinderup, vi kender i dag.

Ninna og Helge Weis Jensen.

Udskiftning i Sahl sogn
Om tørvegravning, sogneskel, bønder,
godsejere, amtmænd, præster, landinspektører
og Det Kgl. Rentekammer
Af Anders Villadsen

Baggrund
for udskiftningen
i landbruget
Omfordelingen af den danske landbrugsjord – udskiftningen – blev i løbet
af 1700-tallet et påtrængende ønske hos
kongen og regeringen. Baggrunden var,
at jordens drift efter kongens, regeringens og landbrugsøkonomers opfattelse
ikke var optimal. Driften var baseret på
et fællesskabi mellem bønderne, der havde sammenhæng med jordernes komplicerede fordeling i sognenes forskellige
ejerlav. Jorden var således fordelt, at
driften af den nødvendigt måtte aftales
mellem bønderne indbyrdes, og dette
princip havde været gældende i mange,
mange år. Den fælles drift blev aftalt
på bystævnerne. Det er let at forestille
sig, at der på sådanne møder har været
meningsforskelle og den enkelte bondes
gårddrift hæmmet heraf. Hvornår skulle
harvningen påbegyndes? Såningen? Var
der enighed om vejrudsigterne i høstens
tid, så høsten kunne bjerges på det rigtige tidspunkt?
Fællesskabet gav på den anden side
tryghed og på sin vis vel også en efter
omstændighederne sikker drift rent ar-

bejdsmæssigt. Men fællesskabet i jordens drift gav ikke nødvendigvis det
største udbytte af jorden, og da konjunkturerne for landbrugsvarer på de
store markeder samtidig var gunstige,
dannedes hos kongemagten og dermed
i regeringen den opfattelse, at den danske landbrugsjord burde fordeles på en
anden måde end hidtil. Det økonomiske
og driftsmæssige ansvar burde flyttes
fra fællesskabet til den enkelte bonde.
At følge dette princip ville føre til større
udbytte i landbruget og dermed gavne
landets økonomi. Overhofmester Adam
Gottlob Moltkeii fandt, at agerbruget
forekom meget forsømt, og var overbevist om, at der på jorderne, hvis de blev
drevet på holstensk vis, måtte kunde avles dobbelt så meget, og ikke alene jorder, som allerede var i drift, burde dyrkes
bedre, men også de store hidtil udyrkede
og næsten uudnyttede overdrev burde
bebygges og opdyrkes. Vel under indtryk
heraf satte Kong Christian den Syvende
sig i 1768 det forsæt at forbedre bondestandens vilkår ved nye og nyttige indretninger af landvæsenet. Der er tale om de
store landboreformer. Og udskiftningen
fra fællesskabet var en del deraf.
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Kongen og regeringen presser på for at
opnå en omfordeling
– forordningen af 23. april 1781
I sidste halvdel af 1700-tallet udstedte
regeringen flere forordninger og bestemmelser om fællesskabets ophævelse, men
gennemførelse af reformerne stødte på
vanskeligheder både fra bøndernes side,
men også fra godsejernes side, der jo ejede mange bøndergårde. Godsejerne blev
med jævne mellemrum pålagt at indberette til Det Kgl. Rentekammer antal,
størrelse, bonitet og dyrkningsmetode
af godserne og hoveriet på deres fæstegårde. Den første landbokommission
henvendte sig i 1758 til amtmændene
og jordegodsejerne og bad dem forsyne kommissionen med oplysninger om
de lokale forhold om jordfællesskabets
praksis og mulige indskrænkning. Denne
indberetning resulterede bl.a. i forordningen om Jylland 8. marts 1760 samt en
hel del flere forordninger, men omfordelingen af jorden gik trægt, og regeringen
måtte til sidst skride til at udstede en alvorlig påmindelse om forpligtelsen til at
fremme sagen. Det skete med »Forordning
om Jord-Fælledsskabets Ophævelse med flere
Foranstaltninger til Landvæsenets Forbedring
udi Danmark«, givet på Christiansborg
Slot den 23de April 1781 af Christian
den Syvende.
Denne 37 sider lange udskiftningsforordningiii opsamlede og erstattede den
tidligere lovgivning om dyrkningsfællesskabets ophævelseiv og udgjorde derefter
den generelle ramme for udskiftningen.
Dens 34 §’er giver tilsammen en bestemmelse af de juridiske problemer, der knytter sig til udskiftningens gennemførelse,
samt en nøje gennemgang af udskiftningens praktiske organisation. Der er
altså tale om en endelig fastsættelse af

Forsiden på Christian den 7.s forordning af 23.
april 1781 om fællesskabets ophævelse.
retsregler for området. Den forblev trods
senere plakater, cirkulærer og andre bestemmelser rygraden i udskiftningslovgivningen.
Paragraf for paragraf fastsættes bestemmelser af alle forhold af relevans for
gennemførelsen af en bys (læs: ejerlavs)
udskiftning. Allerførst kunne der være behov for at afgrænse det pågældende sogn
i forhold til nabosogne (»det udvortes
skel«), og så skulle den pågældende bys
jorder bestemmes og afgrænses, f.eks.
i forhold til andre byers. Derpå skulle
der skrides til den egentlige udskiftning
af byens jorder eller rettere af den jord,
som de pågældende lodsejere ønskede
at få udskiftet. Ingen lodsejere kunne
dog undslå sig for at deltage i omkostningerne i udskiftningen, idet alle udgif-
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terne ved udskiftningen skulle fordeles
på samtlige lodsejere, også på dem, der
ønskede at forblive i fællesskabet. Målet
var at samle hver lodsejers jord »samlet
og paa eet eller høiest 2 à 3 Steder«, og det
blev påbudt, at der ved iværksættelsen
af en udskiftning skulle foretages opmåling og udfærdigelse af kort, om det
så kun var én lodsejer, der ønskede sin
jord udskiftet. Når dette var foretaget,
skulle amtmanden, landvæsenskommissærer og landinspektøren fremsætte en
almindelig plan til udskiftning i samråd
med ejerne, og der skulle forfattes »en
nøiagtig Beskrivelse, som bør følge Kartet«.
Der blev også givet regler for taksationen
af jorden samt om, hvorledes der skulle
forholdes med veje og stier, og det blev
nøje angivet, hvorledes problemer med
grøftning og hegning skulle løses. Med
fælles heder og overdrev skulle forholdes
som med ager og eng, og skovbevoksede
overdrev skulle søges opdelt i skov og
græsning.
Husmændene blev ikke glemtv af regeringen; i forordningens § 19 hedder det:
»Da Husmands-Familierne ansees nyttige saavel for det Almindelige, som i Særdeleshed for
Gaardmændene; saa ville Vi allernaadigst, at
vore Amtmænd og Landvæsens-Commissairer
ved Byernes Udskiftning skulde søge at overlægge og afgiøre med Lods-Eierne, hvorledes
dem en forholdsmæssig Græsning, imod hvad
dem ved Udskiftningen betage, efter enhver
Byes særdeles Omstændigheder bedst og beleiligst kan være at tillægge«, mens derimod
degne og skoleholdere nævntes med berettiget
krav på »et lidet Stykke Jord, som tillige for
dem indhegnes«.
Udskiftningens konsekvenser for det
hoveri, som fæsterne ydede godset eller hovedgården, blev også reguleret, og
der blev fastsat regler for udflytningsbi-
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standvi til gårde, både tilskud fra Staten og den hjælp, de øvrige bønder var
forpligtede til at yde udflytteren. Heller
ikke regler for betaling for landmålingen,
landmålerens ansvar, regler for kort og
beskrivelsesforretning samt opbevaring
af delingsplanen manglede. Og endelig
blev hele forordningen afsluttet med:
»…saa ville Vivii ogsaa i samme Hensigt herved
alvorligen have forbudet, at intet Fællesskab
nogensinde, under Vores Kongelige Unaade og
vilkaarlig Mulct, efter Vedkommendes Stand
og Vilkaar, herefter igien maa indføres«.
1781-forordningen kom til at danne
grundlaget for langt det største antal udskiftninger, der i de næste 25 år gennemførtes i Danmark. Den kunne naturligvis
ikke tage højde for alle konfliktmuligheder, og konflikter var der nok af. Det viser
det store antal klager, der blev indsendt
til Rentekammeret, der var ankeinstans.
Det var i alle forordningerne lodsejeren, der havde afgørelsen med hensyn
til udskiftningstidspunkt, det vil sige,
at godsejeren var den, der kunne træffe
afgørelsen på sine fæstebønders vegne,
der blot havde at følge godsejerens beslutning.
Indberetninger
til Rentekammeret
Rydhave Gods, der ligger i Ryde sogn, og
som ejede betydeligt bøndergods i bl.a.
Sahl sogn, måtte 20. maj 1785 indsende
»Forklaring om de Forandringer som fra den
förste Forordning om Fællesskabets Ophævelse
af Dato 29de Septbr. 1758, og indtil Aarets
Udgang 1784 ere foretagne ved Rÿedhauge og
½ve Stubbergaards Hovedgaarde samt Vinderup Sædegaard og dertil hørende Bøndergodser, dels ved at ophæve Fællesskab, og ellers
ved anden nÿttig Indretning til Gaardes og
Godses Forbedring«viii til Rentekammeret.
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Rydhave ejedes af kammerherre og
committeret i General Toldkammeret
Niels de Sehestedt, og han lod sin fuldmægtig P. Kierulf skrive forklaringen. Det
skal bemærkes, at Rydhave ejede fæstegårde i Borbjerg, Bording, Haderup,
Ryde og Sahl sogne, hvortil kom det halve ejerskab til Stubbergaard i Sevel sogn.
Til selve Rydhave hovedgård hørte

hartkorn på 38 tdr., 1 skp., 1 fjk., mens
Rydhaves bøndergods i de nævnte sogne
udgjorde i alt hartkorn 233 tdr., 1 skp., 3
fjk., altså mere end seks gange så meget
som hovedgårdens eget kartkorn. Her
skal kun omtales Sahl sogn, og inden for
Sahl sogn kun ejerlavene Hasselholt Bÿe,
Aahl Bÿe og Sahl Bÿe, hvorom indberettedes:

Hasselholt Bÿe i Sahl Sogn
Hartkorn 11 Tdr. 4 Skp.
Hvorpaa boer 10 Bönder
Rÿedhauge er eene Lodseÿer

Denne Bÿe har sin Aggermark, Eng, og Drift i Fællig
med næste Bÿe Aahl, dog saaledes at hver med sin Lod af
Agger og Eng. – Aarsagen som hindrer Udskiftningen, er
Böndernes Uformuenhed, og höÿe Matricul, samt de svære
Omkostninger som Udskiftningen foraarsager.

Aahl Bÿe 7 Bönder
Hartkorn 29 Tdr.
3 Boelsmænd, 1 Huusmand
til Landting 4 Bönder og 1
Huusmand
Handberg Hougaard 3
Bönder og 1 Huusmand

Bÿen har tildeels sin Agger og Eng i Fællig med næstforrige Bÿe Hasselholt – Heededriften ligeleedes, og med den
største Part i Sahl Sogn – ingen Skov er til Bÿen – Aarsagen hvorfor ingen Udskiftning er skeet, er ligesom for
næstforrige Bÿe –

Sahl Bÿe – 12 Tdr. 4 Skp. 1
fjk. 2½ Alb. hvorpaa boer 3
Bönder og 5 Huusmænd
Til Landting – 1 Bonde
Handberg Hougaard 5
Bönder
Volstrup – 2 Bönder og 2
Huusmænd

Denne Bÿes Aggre og Eng er i afvigte Aar 1784 udskiftet
saavel indbyrdes, som fra de paagrændsende Bÿer men icke
ved Hegn separeret - Heededriften er endnu i Fællig med
den nordre Part af Sahl Sogn. – 2de af Rÿedhauge Bönder
skal til forestaaende Sommer udflötte til deres Marker
– Huuse, er for hver i sær beholdt, deres smaae Tægter
uden Omskiftning, eller mere Græsnings Tildeeling. – Til
Bÿen er ingen Skov – Hvad videre ellers ved Udskiftningen
er foretaget, og hvad Jord enhver Bonde har faaet kan
bedst erfahres, af den derover til det Kongl. Rentekammer
indsendte Forretning. –

Også amtmændene blev af regeringen,
det vil i praksis sige Rentekammeret,
jævnligt pålagt at indberette, hvorledes
fællesskabets ophævelse skred frem.
Amtmanden over Bøvling Amtix, Christian Friderich Hansen, måtte også fatte
pen og blæk og sendte den 6. juli 1885

indberetningx til Rentekammeret om
Sahl præstegård, der var ansat til ikke
mindre end 10 tdr. hartkorn, 5 skæpper,
1 fjerdingkar og 1 album. Indberetningen var indhentet gennem herredsfogden
i Hjerm-Ginding Herreder. Amtmand
Hansen oplyste: »Deraf er Agger og Eng ud-
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Rydhave slot som det så ud i 1860’erne, skildret af Ferdinand Richardt (1819-1895) i »Danske
Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker«.
skiftet og faaet sin Andeel paa et Sted; men
Heeden og Overdrev endnu ikke udskiftet«, og
om hegning hedder det: »Lidet Indhegning
er foretaget ved Grøft, som dog ikke er varig,
da Bunden er sandig«. Amtmanden skulle
endvidere indberette, om »Husene er tagne
i Consideration ved Udskiftningen eller endnu
er i forrige Stand, og hvor Beboerne græsser
deres Kreaturer?«. Herpå svaredes kort:
»Ingen Huuse eller Huusmænd«. Dette svar
stemmer overens med en vedtegning om
at: »Dette Sogns gandske Beboere er alt Proprietair Gods«.
Udskiftningens aktører
Til at gennenføre en udskiftning krævedes indsats af flere aktører. De vigtigste
var: 1) Rentekammeret, 2) amtmanden
(formand for Landvæsenskommissionen), 3) landvæsenskommissærer, 4) en
landinspektør, eventuelt stiftslandinspektøren og 5) lodsejerne, der kunne
være en eller flere stedlige godsejere (re-

præsenterende deres fæstebønderxi) eller
selvejerbønderne. Rentekammeret var
som nævnt også ankeinstans.
Ved udskiftningen af Sahl sogn var der
tale om amtmand Hansen, Bøvling Amt,
stiftslandinspektør Friderich Ditlev Florxii
(Viborg Stift, bosat i Skive), og den største lodsejer, godsejer Niels Sehestedt til
Rydhave, der foruden de foran nævnte
titler også kunne smykke sig med titlen
Stiftamtmand over Viborg Stift. Når Ditlev Flor blev udpeget som landinspektør
ved Sahl sogns udskiftning, skyldtes det,
at sognet ligger tæt op ad amtsgrænsen
til Viborg Stift, og stiftslandinspektør Bie
i Ribe Stift, hvorunder Sahl sogn dengang hørte, boede langt væk.
Som nævnt var Niels Sehestedt til Rydhave en mægtig ejendomsbesidder og
spillede derfor en stor rolle ved de mange åstedsforretninger, der fulgte med en
udskiftning i Sahl sogn. Forhandlingssituationen må have været af en særlig
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karakter, idet lederen af udskiftningsforretningen, amtmand Hansen, ofte måtte
forhandle med sin kollega, stiftamtmand
Niels Sehestedt, i dennes egenskab af
ejer af Rydhave!
Da det må antages, at stiftamtmandshvervet var finere end amtmandshvervet,
og da læsningen af de gamle dokumenter
om udskiftningen i Sahl sogn giver indtryk af god indsigt i love og forordninger
hos Niels Sehestedt, og da han ikke tøvede med at hævde sine rettigheder, har
det formentlig fordret en ikke ringe portion diplomati hos amtmand Hansen at
søge sagerne afgjort så sagligt som muligt. Amtmand Hansen var interesseret i
på Rentekammerets vegne at fremme udskiftningen – det var hans pligt – og Niels
Sehestedt havde tilsyneladende ikke helt
samme interesse. Det hastede ikke med
den udskiftning.
Stiftslandinspektør Flors interesse lå i
tråd med Rentekammerets og amtmand
Hansens, nemlig fremme af udskiftningen. Nu var Flor til daglig i et vist underordnelsesforhold til Niels Sehestedt
i Flors egenskab af stiftslandinspektør i
Viborg amt, og når han skulle forhandle
med Niels Sehestedt om udskiftningen af
dennes gårde m.m. i Sahl sogn (Bøvling
amt), optrådte han som vejleder for Sehestedt!
Hvorom alting er: Rentekammeret,
amtmand Hansen og stiftslandinspektør
Flor udgjorde til stadighed trækkraften i
Sahl sogns udskiftning, herunder grænsedragningen til Ejsing sogn, igennem
alle årene, hvor sagen stod på.
Dagligdagen for en landmåler
og landinspektør
At være landinspektør på den tid havde
sine udfordringer; målegrejetxiii var ikke

det bedste. I begyndelsen benyttedes
reb af 9 alens længde. Rent teknisk var
benyttelse af reb en ringe metode, idet
reblængden kunne variere med f.eks.
fugtighed, med mindre rebet var særlig
præpareret. Et bedre målingsredskab var
kæden, fremstillet af jern eller messing,
som regel på 25 eller 30 alen. Kæden
blev benyttet fra 1600-tallet og helt op
til 1900-tallet, da den helt blev afløst af
målebåndet.
Transporten af landmålerne foregik
med hestevogne, der blev rekvireret ved
amtsstuerne. Det var imidlertid ikke alene landmålerne med deres instrumenter
og tøj, der skulle transporteres. Også
breve og kasser med arkiverne (kort og
beregninger) skulle forsendes mellem
Rentekammeret og landmålerne. Breve
blev sendt med rytter og kom ret hurtigt
frem, hvorimod arkivkasser blev sendt
med »agende post«, som var meget langsom. Den langsomme og til tider usikre
postgang afstedkom ikke så få klager.
Men et var transporten af landmålere
og landinspektører og deres udstyr samt
arkiver – et andet var deres indkvartering.
Da landmålerne som regel arbejdede
langt borte fra deres hjemegn, måtte de
indkvarteres på den egn, hvor de arbejdede. I almindelighed boede de rundt
på gårdene – i modsætning til amtmanden, der fandt logi på hovedgårdene eller godserne – hvor de fik kost og logi.
Bønderne var efter sigende ikke glade for
indkvarteringen, selv om de fik betaling
derfor. De troede i mange tilfælde, at
landmålerne havde penge nok og krævede derfor en høj betaling. De værelser,
der blev stillet til rådighed, var heller
ikke altid spændende. Når landmåleren
havde gået i marken hele dagen, måske
gennem enge og moser, med vådt tøj, var
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Eksamensprotokol ved landinspektør- og landmålereksamen; billedet viser uddrag fra eksaminationen af landmåler Mathiesen i februar 1787.
Der står: Spørgsmaal 30 Hvorledes findes ved nivellering tvende Stæders relative höÿde til
Grunden saasom mellem A og B. Svar 30 Mand stiller Instrumentet i g og observerer höÿden A m
og C n. Siden stilles samme i k og ligeledes observerer C n og D c og saavidere etc. – De forskellige Höÿder optegnes nemlig de stigende som positive og de fallende som negative, hvilket den eene
fradraget fra det andet udgiör Forskiellen paa den relative Höÿde imellem de Stæder A og B. –
Kilde: Rentekammeret gruppe 303-474.7, 1782-87, eksamensprotokoller.
det ikke behageligt at komme hjem til et
fugtigt, koldt værelse, som landinspektør
Preuert skriver om: »…og da jeg ikke har
eller kan faae noget opvarmet Værelse til at
arbeide udi, saa er det mig aldeles umuligt at
kunne benytte de længere Aftener til Skriverie
i en kold og fugtig og af Trækvind giennemströmmende Stue, hvor desformedelst neppe
kan holdes Lys tændt…«
Landmålernes og landinspektørernes
uddannelse ændredes gennem tiden, og
et gennemgående træk var, at kravene
til uddannelsen skærpedes. Det var i
landinspektørernes egen intessse, idet

karrieremuligheden herved styrkedes.
Eksamensprotokoller fra landmåler- og
landinspektøreksamen i årene 1782-87
er bevaret på Rigsarkivetxiv.
En forudsætning for en heldigt gennemført landinspektøropgave var, at der
hos bønderne var tillid til landinspektøren; mange bønder kunne ikke læse tekst
og forstod sig måske heller ikke så godt
på landkort, men måtte stole på landinspektørens ord, når han fremlagde sine
opmålinger, kort og forslag til delingsplanen.
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Vinderupbønders tørvegravning
i Tværmose i Ejsing sogn
Forud for udskiftningen af Sahl sogn
og grænsedragningen til Ejsing sogn var
foregået nogle episoder, der næppe var
til gavn for forhandlingsklimaet ved den
senere grænsedragning mellem Ejsing
og Sahl sogne. Det drejede sig om, at
bønder fra Vinderup i Sahl sogn var set i
Tværmose i færd med at grave skudtørv
– efter Ejsingboernes mening uberettiget.
Blandt bilagenexv til landvæsenskommissions-protokollen har vi følgende
opsang fra herremanden på Landting,
Peder Hansen, og sognepræsten i Eising,
J. Müller, til Eising sogns egne beboere
om at være opmærksomme på illegale
tørvegravere: »Da det er bragt i Erfahring,
at nogle i denne Egn Nærboende, haver efter
egen Indfald og Villie fundet for godt at grave
og bortföre Skodtörv af den saakaldte Tvermoese i Eising Sogn; uden at der til at have
mindste Rettighed eller lovlig Adgang og uden
at Grundeierne eller uden af Sognepræsten i
Eising der til haver givet nogen Tilladelse, saa
advahres Eising Sogns Beboere som muelig
kan have seet igiennem Fingre med saadant
og videre paa deres Fæste Eiendomme Skadeligheder forövede, at De herefter ei alleene
ikke paa nogen Maade hemmelig eller aabenbare tillader nogen saadan Gröft inden bemelte Moeser, ligesom og ikke med nogen i saa
Maade seer igiennem Fingre men at De efter
Deres Fæstepligt paa alle loulige Maader seer
samme forekommet, alt under Deres Fæstes
Fortabelse og anden lovlig Straf, ligesom alle
andre uberettigede i hvor det end være maatte,
herved Expresse advahres at afholde Dennem
fra ommelte Skodtörv Gröft i Tvermoesen, saavelsom alle andre ulovlige Gierninger paa eller
udi bemelte Sognes Eiendomme at foretage eller öve, saafremt De ei for saadant vil vente
hvad Paagribelse, Anholdelse og videre, samt

Sögsmaal som Lov og Forordning tillader Enhver at værge for sit og sine Rettigheder med.
Denne Advahrsel bekiendtgiöres paa Sahl
Sogns Kierke Stævnexvi med Begiæring at
samme med Paategning om Bekiendtgiörelsen
tilbageleveres. –
Landting et Eising Præstegaard den 22de Maii
1773.					
		
P. Hansen
J. Müller«
Denne klare melding blev oplæst på kirkestævnerne i såvel Ejsing som Sahl sogn
den 23. maj 1773. Imidlertid skyndte
sognepræsten i Sahl, provst C. Friisenberg, den 3. juni 1773 at meddele Peder
Hansen til Landting, at han (Friisenberg) nu også havde hentet tørv i Tværmose: »…förend Velærværdige og vellærde
Hr. Müller (sognepræsten - AV) i Eising
og Peder Hansen paa Landting lod Deres
Aflÿsning bekiendtgiöre for Menigheden paa
Sahl Sogns Kierkestævne den 23de Maÿ sidst
afvigt; haver ladet nogle Læs Skodtörv grave
udi Tvermoese ved mine Tienestefolk…og med
velbemelte gode Mænd nu, af anden Aarsag, i
Venlighed er aftalt, at de intet haver imod ieg
lader samme Skodtörv til min Brug og Afbetiening hiemföre til Sahl Præstegaard…«, og
Friisenberg slutter sin meddelelse med at
fastslå, at ligesom Ejsing Præstegaard og
Landting mener at have ret til at grave
tørv i Tværmose, lige så stor ret har Sahl
Præstegaard!
En ny episode fandt imidlertid sted
den 9. juni 1773. Det fik sognefogden
i Ejsing Peder Sövelsted og Anders Mögeltoft til at kræve episoden beskrevet
således, som det fremgår nedenfor, hvor
nogle Vinderupbønder måtte aflevere
deres tørvespader: »Underskrevne Peder
Ollufsen Inderste i Raast og Niels Ollufsen
Inderste i Elbrönd haver i Dag efter Sognefog-
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Kortet viser Tværmose og Hauris Hede. Kilde: Geodætisk Institut, »Danmark 1:100 000, Topografisk Atlas, 1. udgave, 1982«.
den Peder Sövelsted og Anders Mögeltofts Begiæring med endeel fleere af Eising Sogns Beboere, været ude i Tvermoese hvor Vinderup Hov
Bönder Christen Christensen, Jens Christensen, Sören Christensen, Christen Ulsöe, Niels
Poulsens Karl Christen, Lars Larsens Karl
Christian, Niels Felles Enkes Karl Christen,
Peder Larsen alle af Hasselholt, Christen Jensen af Aal tillige med Olluf Buelig af Sahl, var
at grave Skud Törv, hvilke naungivne /: Olluf
Buelig undtagen:/ere Hovbönder til Vinderup,
hvortil de og have gravet Skud Törv ligesom for
dem selv i Tvermoesen for Hosbonden eller
Forpagteren i Vinderup i bemelte Tvermoese
som ved Forespörgslen om de ville lade Törve-

gravningen beroe og forföÿe Dem af Moesen?
Svarede Neÿ, og fremdeles saavidt erindres,
sagde de tillige: at de vare befalede, eller hade
Forlov dertil af Deres Herskab, og da bemelte
Vinderup Bönder tilligemed Olluf Buelig paa
ingen Maade vare at formaae til Aftrædelsen
fra Törvegraven forlangte Eising Sogns Beboere
Deres Törvespader som Vinderup Bönder og
Olluf Buelig uden Modstand overgav…Eising
den 9de Junii 1773…«
Dokumentet blev senere tinglyst ved
Hjerm-Ginding Herreders ting den 27.
november 1778 og fremlagt for Landvæsenskommssionen i Ejsing Præstegård
den 20. juni 1782.
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Tørvekonflikten fortsætter øjensynligt
efter 1770’erne, idet H. Høeg til Vinderup Hovedgård den 5. juli 1780 skriver
til Peder Hansen på Landting, at han
(Høeg, der boede på Volstrup) er fremmed på egnen og derfor undskylder, at
han ikke kender til reglerne for tørvemosen, men beder om tilladelse til at hjemkøre de allerede kastede tørv, eftersom
det er så sent på året, at det ikke er ham
muligt at bjerge tørv andetsteds.
Grænsedragningen mellem
Ejsing og Sahl sogne
Herremændene på Rydhave, Volstrup
hovedgård, Handbjerg Hovgård og
Landting hovedgård havde sammen
med deres fæstebønder alle interesse i at
benytte den fælles Tværmose og Haueris
heden. Det var imidlertid uklart, hvor
grænsen mellem Ejsing og Sahl sogne
forløb, og mosen og heden havde i
mands minde været benyttet af bønder
fra begge sogne, men den fælles benyttelse blev sat på en prøve, da udskiftningen
skulle i gang.
Trekløveret Flor, amtmand Hansen og
godsejer Sehestedt kom til at spille en afgørende rolle i grænsedragningen mellem
Ejsing og Sahl sogne og udskiftningen.
Men også sognepræsten C. Friisenberg
i Sahl og hans kollega Mulvad i Ejsing
optrådte på scenen. De forsvarede på
egne og deres sognebørns vegne retten
til at grave tørv i Tværmosen og bjerge
lyng på Haueris hede, undertiden også
hjulpet af degnene i de to sogne. Der blev
så at sige dannet to alliancer i kampen
for at forsvare retten til tørvegravning og
lynghøst: På den ene side Peder Hansen
til Landting, pastor Mulvad og degnen i
Ejsing sogn og på den anden side Niels
Sehestedt til Rydhave, herremændene på

Volstrup og Handbjerg Hovgård samt
pastor Friisenberg og degnen i Sahl sogn.
Der var således lagt op til vanskelige
forhandlinger, da landvæsenskommissionen med amtmand Hansen i spidsen
og stiftslandsinspektør Flor skulle i gang
med grænsedragningen mellem Ejsing og
Sahl.
Dette såkaldte udvortes skel skulle
fastlægges, forinden der kunne tages fat
på de indbyrdes skel, dvs. selve omfordelingen af jorden mellem de forskellige
ejere. Måske med inspiration i den foran
nævnte forordning af 23. april 1781 blev
der den 23. og 24. april 1782 – altså et
år efter forordningens ikrafttrædelse –
holdt åstedsmøder med det formål at
fastlægge de udvortes skel. På mødet
fremlagde Peder Hansen til Landting
og pastor Mulvad ekstrakter af nogle
gamle dokumenterxvii til støtte for deres
påstand om, at Ejsing bønderne havde
eneret til Tværmose og Haueris hede:
1. Et Pergaments Laughævd erhvervet
af Folmer Rosencrantz til Landting
Aar 1547 dateret Ginding Herrets
Ting den Torsdag som St. Michels
Dag paa var, beviiser, at Landting
Ejer har haft Ret til Tvermose og
Haueriis Heede, med meere, derom
ligger: –
2. Et Pergaments Stokkenævnxviii, dateret Rödding Herrets Ting Aar 1555
Löverdagen næst for Dom. Trinitatis,
beviiser med 26 Vidner, at Kiellerup
og Haueriis Heede, med de Moeser, som ligger imellem Blaxbjerg og
Hauriis Heede, som mand kalder
Schaven, og Kiellerup Birke, har tilhört Landting, og af samme underliggende brugt, som en Eendeelsxix
Eÿendom.
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3. Dette stadfæstes ÿdermeere af et
andet Tingsvidne fört bemelte Aar
1555 ved Ginding Herrets Ting, som
indeholder, Last, Klage og fört ud
over og imod Dem som loed sig finde paa disse Eÿendomme, neml.: udi
Kiellerup Heede og Haueriis Heede
og de Moeser, som derudi ligger,
hvilke kaldes Kiellerup Birke, Schaven og Tvermose. –
4. En dom fra Ginding Herrets Ting
af Aar 1560 over nogle, som imod
Laughævder, Stokkenævn og andre
Documenter hafde gaaet ind i fornævnte Haueriis Heede og gravet,
hvorfor de ere dömte til Strafs Lidelse. –
5. En Höÿeste Rettes Dom af Dato 7
Octbr 1689 angaaende, at Eising
boere er tilfunden og tilkiendt ubehindret Fæedrift i Tvermosen etc. –
6. Et Gienpart Tingsvidne fört ved Sevel Birketing Aar 1685 Fredagen 16de
Octbr, hvor det med 9 Vidner er beviist, at Jatterup Eÿendom og Rettighed gaaer lige til Herrets Skiellet
ved Stefnskier, om ad Oxholt til en
Steen östen for Mögelkier og videre
til Sevel Agre, som kaldes Gammeljord, vedtager. Hvilke 5 Stk. originale
Documenter og Gienpart Tingsvidne
herved foreviises de respective Herrer med Lodseÿere og Beneficiarii udi
Sahl; om de har noget imod samme,
eller kan giöre bedre Underretning
for nævnte Eendeels Strækning
angaaende, da man forbeholder sig
alt lovligt, om noget for Fremtiden,
imod foranförte Documenter maatte foretages; Saa og reserverer Eising
Sogns Ret og tilkommende Andeel i
de övrige Heeder, Moeser og videre i
alle Maader upræjudiceret. -
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Flor skriver allerede 27. april 1782 til
amtmand Hansen om forløbet af de
netop afholdte åstedsmøder, at »…I Henseende til Agerlandets Skjel indløb ingen Vanskelighed, da Parterne var eenige, undtagen et
Stæd imellem Sevel og Sahl Bÿe, hvor tilstædeværende Lodseÿere bleve eenige om at det omtvistede Stk., mestendeels Heede, skulde deeles
efter begge Sogners havende Hartkorn og derefter Skjel at sættes, hvorved jeg underdanig
formeene denne Ueenighed at være hævet.« –
Så let gik det ikke med hedens deling, for
Flor fortsætter: »I Henseende til den fælles
Heedes Grændser, var det ikke mueligt at faae
samme bestemt, da Hr. Hansen til Landting
paastod et angiveligt Stk. av samme at være
Eÿendeels, hvorimod Sahl Sogns Eÿere foregave
at have deres fælles Eÿendom, hvilken Paastand ikke kan afgiøres uden et Aasted Møde
av Land Væsens Commissionen…«
Amtmand Hansen indkaldte derefter til
åstedsmøde den 20. juni 1782 og skrev
i indkaldelsen: »…thi er min tienstlige Anmodning, at Hr. Hansen (Peder Hansen,
Landting – AV) ville bekiendtgiøre det for
samtlige Lodseÿere, da ieg derefter forventer, at alle Vedkommende til fornævnte Tiid
møde, og foreviise mig med Land Commissarierne Documenteret Oplÿsning angaaende
deres uliige Formeeninger og Skiællet i Heeden
til den Sags forordningsmæssige Afgiørelse og
Udskiftningens videre Fremme…«
Fra Rydhaves side (Niels Sehestedt) protesteres 28. juli 1782 over for de fremlagte gamle papirer og deres indhold
med en næsten rørende henvisning til
»…hvilken værgelös Forfatning mine Ejendomme Rydhave, Vinderup (Vinderup hovedgaard – AV) og Stubbergaard befindes…«
og med anmodning til amtmanden om,
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at han ved Rentekammeret vil støtte en
henvendelse »…i Henseende til min private
Eiendoms Frelse…«. De uden for Ejsing
sogn boende tørvegravere – efter Ejsingboernes opfattelse illegale tørvegravere –
argumenterer med, at de har gravet tørv i
mands minde og derfor må have vundet
hævd på retten til tørvegravningen. Folkene på Rydhave forsøgte at finde papirer, der måske kunne understøtte denne
argumentation, men forgæves:
Forvalteren på Rydhave skriver 23. september 1782 til amtmanden: »Det er
Deres Höÿvelbaarenhed bekiendt, at der paa
Rÿedhauge, efter manges Sigelse, skal have været Papiire, som kunne give Oplysninger, tienlige til Sogneskiællets Afgiørelse imellem Sahl
og Eising Sogner. Jeg har siden seeneste Land
Væsens Commissions Samling i denne Begivenhed, anvendt al Fliid for at faae disse Papiirer
opdaget, men forgiæves. – Her paa Gaarden
findes de ikke, og jeg har eÿ heller kunnet erfare om dette Steds Höÿe Herskab kan have
taget samme til sig eller ikke?…«
Stiftslandinspektør Flor har til trods for
de meget betydelige og uløste uoverensstemmelser mellem parterne til hensigt i
foråret 1783 at afsætte en skellinie mellem Ejsing og Sahl sogne i samtlige lodsejeres overværelse, men protesterne fra
Rydhave, Volstrup og Hanbjerg Hovgård
udebliver ikke, idet »…Sahl Sogn ved Skiæl
Bestemmelsen, er aldt for betÿdelig fornærmet, at ingen berttiget, paa Rÿdhauges Vegne
som störste Lodseÿere i Sahl Sogn har samtykket…« og kræver sagen forelagt Rentekammeret. Flor rykker amtmand Hansen
for at få berammet et nyt åstedsmøde,
men vinteren går, og intet sker – amtmanden har tilsyneladende brug for en
tænkepause.

Det får pastor Friisenberg i Sahl til
at gribe til pennen; han skriver 19. juli
1783xx til Rentekammeret, at det nu
snart er 2 år siden, at Flor – på Friisenbergs anmodning til Rentekammeret
- blev befalet at foretage udskiftning af
præstegården og tilligende mensalgods,
og at Flor allerede har opmålt ager, eng,
fælles og ikke-fælles heder og moser samt
tegnet kort og gjort beregninger, og at
der derfor nu kun mangler et åstedsmøde, hvorefter den påfølgende taksation
og endelige udskiftning kan ske. Da Friisenberg ikke har hørt »…den ringeste Efterretning…« fra amtmanden, så »…begÿnder
jeg med fleere…at længes efter Udskiftningens
Fremme og den deraf flÿdende Nÿtte…da
Bonden, som derved opholdes i Uvished om
Udfaldet, vil imidlertid efter sin Bondeenfoldighed söge at recinere?, hvad som er fællig og
tilbageholde at giöde den Jord forsvarlig, som
han tænker ikke at beholde, hvilken Misbrug
er alt, som eene og alleene paa de fleste Steder forvolder den störste Skade ved den ellers
höÿst nÿttige Udskiftning…«. Friisenberg
skriver videre, at den skete skelafsætning
er foretaget uden lovlig taksation og fører til, at Sahl Sogns beboere »…nu ved
denne Skiælsætning – om den skal staae ved
Magt – er afskaaren og udelukt fra de beste
og betÿdeligste Heeder og Moeser og tillagt den
skarpeste og ufrugtbareste Heede med nogle
gamle ubrugelige og opskaarne Törvemoeser til
störste Mangel paa Ildebrandxxi…«.
Friisenberg slutter sin klage til Rentekammeret med på den ene side at anerkende forordningens bestemmelse om,
at udskiftningen skal vente, indtil spørgsmål om tvistigheder er endeligt afgjort,
men på den anden side mener han, at
udskiftningen af selve agerlandet godt
kan fremmes, uanset de fjerntliggende
moser og heder er omstridte.
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Kortet viser en del af Sahl sogn, bl. a. Hasselholt Bÿe (ejerlav), på udskiftningens tid. Kortet viser
en del navne på ejere og agre. Kilde: Kort- og matrikelstyrelsen.
Måske har sognepræstens argumentation gjort indtryk på amtmand Hansen, der indkalder til åstedsmøde den
10. oktober 1783xxii med det formål at
udskifte Sahl bys marker, men mødet
bliver udskudt til 20. oktober s. å. Sagen
trækker ud, men landvæsenskommissionen resolverer dog, at der under alle
omstændigheder skal ske en opmåling,
og at landinspektøren skal fremlægge et
forslag til fastlæggelse af sogneskellet,
samt at hele striden om tørvegravningen skal være udskiftningen uvedkommende. Herved kunne sagen komme
videre, og lodsejerne erklærede sig enig
heri, også Sehestedt til Rydhave gav sig,
om end modstræbende. Han besværede
sig bl.a. over, at amtmanden var uvillig
til at fremvise et bestemt brev fra Rentekammeret. Men alt i alt blæste der
efterhånden venlige vinde fra de store
ejendomsbesiddere, der vel også kunne

indse det fornuftige i at fremme udskiftningen.
Måske virkede følgende lidt usædvanlige tilbud fra stiftslandinspektør Flor
også fremmende for sagen: Flor tilbød
vederlagsfrit at nivellere de grøfter og
vandløb, der skulle ændres som følge
af udskiftningen, og som skulle afvande
markerne på en hensigtsmæssig måde
mod, at lodsejerne bekostede et nivelleringsinstrument til en pris af ca. 36
rigsdaler og mod, at instrumentet blev
overladt Flor efter endt nivellering. Flor
ville til gengæld »…selv…betale Instrumentet i fald hans opperationer dermed eÿ skulde
tilveiebringe den attraaede nötte til Vandets
Afledning.« Ikke overraskende tog lodsejerne imod Flors tilbud, idet det nok
var en billigere løsning end den at skulle
betale et egentligt honorar til Flor for nivelleringen.
På de følgende landvæsenskommis-
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sionsmøder blev fastlagt en lang række
ændringer i jordernes fordeling – en omfordeling, der i store træk fulgte bestemmelserne i forordningen af 23. april 1781
således, at de enkelte lodsejeres – navnlig
herremændenes, dog også Sahl præstegårds – spredte jordstykker nu blev samlede, og dermed blev grunden lagt til en
mere effektiv landøkonomi. En delvis
omfordeling fandt sted ved landvæsenskommissionens møde den 6. juli 1784 i
Sahl præstegård.
Udskiftningssagen går videre i maj
1797, hvor Aahl og Hasselholt ejerlav
er på dagsordenen, men i 1798 spøger
den gamle strid om sogneskellet mellem
Ejsing og Sahl stadig således, som det
fremgår af amtmand Hansens spydige
indberetning af 7. julixxiii til Rentekammeret: »…Landting har nu faaet nÿe Eÿere,
som baade elske Fred og modtage Kiv gandske
mandig. De tilstæde næppe? Opmaalingen af
en Eÿendom, som er i Eising Sogns gandske
eendeels, ved Ao 1782 antagne Skiæl imellem
Sahl og Eising Sogne; Dette Skiæls Kuldkastning var Formaal for Hr. Sehestedts Bestræbelser, fra förste Tiime Rÿdhauge Gods kom i hans
Eÿe, det har soutineret sig hidtil, og dersom Hr.
Sehestedts Hensigt…skulle være at kuldkaste
Skiællet, saa fortiente det ikke nogen understöttelse, denne ville eÿ tiene til andet, end til
at frembringe övrige Processer…«
Det var i øvrigt i slutningen af
1790’erne og begyndelsen af 1800-tallet, at Sehestedt ansøgte om økonomisk
bistand til sine tab i anledning af sandflugt, ligesom han ansøgte om bygningshjælp til udflytning af sine fæstegårde og
yderligere en ansøgning vedrørende en
hest tilhørende rytteriet: Rentekammeret
meddeler i september 1801, at: »Kammerherre og Stiftamtmand Sehestedt har
under 14de i denne Maaned anholdt om at ud-

betales Godtgiörelsen for hans paa Rÿehauge
holdende Rÿtterhest, som, efter en ham fra Hr.
Etatsraaden communiceret Kassationsliste fra
det Holsteenske Rÿtter Regiment over de i Aar
utienstdÿgtige befundne Rÿtterheste, er creperet…«. – Om Rentekammeret udbetalte
erstatningen for hesten værdi på 62 rigsdaler er ikke undersøgt.
Igen i august 1799 behandlede landvæsenskommissionen Aahls og Hasselholts udskiftning på et åstedsmøde på
Hasselholtgaard, og denne gang med
held. Det vil føre for vidt her at redegøre
for de skete forandringer i jordens fordeling, ny vejføring m.m., som fremgår af
landvæsenskommissionens protokol F 1,
1796-1801. Heri er navnene på gårde og
deres brugere anført.
Hermed var udskiftningen i Sahl sogn
dog ikke slut – selvejer Anders Nielsen
Nørgaard i Aahl klagede i december
1800 over, at den englod, som han var
blevet tildelt, ikke var efter hans ønske og
af ringe værdi, og at han derfor ønskede
at få en lod i de gode enge i syd og nord.
Landvæsenskommissionen afviste dog
klagen bl.a. med den begrundelse, at Anders Nørgaard i sin tid havde tilsluttet
sig den skete fordeling af englodderne.
Klagen blev også afvist af Rentekammeret, der tilsyneladende var kommet
under vejr med, at der var sket uregelmæssigheder med hensyn til udgifterne
til befordring af amtmand Hansen og
stiftslandinspektør Flor. I al fald skriver
Rentekammeret i sin afgørelsexxiv af Anders Nørgaards klage:
»…Kammeret vil derhos skjönt det formeenes at Stiftslandinspekteur Flor urigtig har
requireret dette Aastedsmöde for denne Gang
betale samme, hvorfor vi og under Dags Dato
har anmodet den Kongelige Finants Kasse Direction om at foranstalte den hertil indsend-
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te Regnings Belöb udbetalt på Ringkiöbing
Amtsstue. – Hvad i övrigt sidstmeldte Regning angaaer, hvorover vi have modtaget Hr.
Etatsraadens nærmere Erklæring, da maae vi
herved som Regel for Eftertiden have erindret,
at ingen af Landvæsens Commissionens Medlemmer, kan fordre höjere end et Par Heste
til Befordring, ligesom og Befordringen efter
Anordningens Forskrivt maae fordres in natura.« –
Rentekammeret lader altså nåde gå
for ret denne gang… Anders Nørgaard
havde i øvrigt i mellemtiden frasolgt en
del af sin jord!
Udskiftningen af Sahl sogns egen hede
skete først endeligt i årene 1805-07, ligesom udskiftningen af Rydhaves fæstegårde i Sahl sogn blev henskudt til senere.
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Sagen havde da strakt sig over mere end
25 år, fra provst Friisenberg i 1781 affyrede startskuddet til præstegårdens og
dermed efterhånden hele Sahl sogns udskiftning. Under hele dette forløb kørte
amtmand Christian Friderich Hansen og
stiftslandsinspektør Ditlev Friderich Flor
et tæt parløb og må ved afslutningen
have kunnet drage et lettelsens suk.

***

Denne beretning om forberedelsen til og
udskiftning af jorderne i Sahl sogn m.m.
er til ende. – Der kan fremfindes mere om
emnet i de gamle kilder, men det er en
anden sag. Skulle læseren ønske at kommentere beretningen, er vedkommende
velkommen til at henvende sig til mig.
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historie«, 1981, side 10, satte Generallandvæsenskollegiet 15. april 1768 direkte fokus på »…det
skadelige fællesskab.«
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stiftslandinspektør Einersen i Viborg stift, var blevet beskikket til foged i Numedalen i Norge,
hvorved der kunne spares en årlig pension på 200 rigsdaler. Dette kom Ditlev Flor til gode således,
at han ved Rentekammerets mellemkomst fik forhøjet sin gage til 300 rigsdaler årligt med tilbagevirkende kraft! – se evt. Rigsarkivet: Kopibog 1773-1786, sag nr. 568, 2. juni 1781. Flor døde i
1825 i Skive og havde da praktiseret nogle år som landinspektør der.
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xvi Et møde på eller ved kirkegården af sognemændene om søndagen efter kirketid, hvor der oplæses
forordninger, befalinger . og lign., som angår hver mand.
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xviii En stokkemand er en af de (otte, senere fire) mænd, der mødte på tinge (og sammen med foged og
skriver sad på stokkene) som bisiddere eller for at bevidne, hvad der foregik på tinget.
xix Eÿendeels = eneret.
xx Landsarkivet for Nørrejylland, Ringkøbing amtsarkiv, bilag til landvæsenskommissionsprotokollen
A, 1778-89, B 8 – pakke nr. 1154.
xxi Brændsel.
xxii Mødet skulle have fundet sted på Landting hos ejeren P. Hansen, men »En uventet omstændighed, som
dog eÿ er farlig, hindrer mig fra at komme ud og fölgelig fra at opvarte ved den i Dag, til Udskiftnings-Planens
Betragtning og Fremme, over Sahl Byes Agermark, bestemte Höÿ og Respective Commissions Samling…«
xxiii Landsarkivet for Nørrejylland, Ringkøbing amtsarkiv, rentekammerkopibog 7/7 1796 – 22/2 1801,
sag 205, B 8 – nr. 20.
xxiv Rentekammeret, Jysk-Fynsk afd., kopibog 1801, sag nr. 489, nr. 2483.24-2483.25.

Anders Villadsen,
født 1940.
Fhv. kommunaldirektør.
Byens Mose 15,
4400 Kalundborg.

Udpluk af Ryde og Handbjerg
sognes historie
Af Hans P. Lausten-Thomsen

I køkkenet i Ryde præstegård hang på
væggen et kort, som viste Ryde og
Handbjerg sognes placering i landskabet. Sognene lignede på kortet lidt af en
flagermus med vingerne bredt ud, hvor
den nordlige grænse går ved bunden af
Venø-bugten i Handbjerg sogn og den
sydlige del løber ud i en spids i Stendis
Hede i Ryde sogn. Ryde præstegård fra
1915 har en af landets smukkeste placeringer med udsigt over Venø-bugten,
hvor man tydeligt kan se Venø, og i godt
vejr kan man skimte Oddesund-broen. I
det hele taget er det en nydelse at se ud
over det bakkede landskab med Limfjorden i baggrunden. Desuden kunne jeg
sidde ved køkkenbordet og se lige over
på Ejsing kirke, hvilket jo heller ikke er
den værste udsigt. At udsigten er så god

Udsigten fra Ryde præstegård.

skyldes, at Ryde præstegård ligger 53 m
over havets overflade. Biskop Gabriel
Koch, Ribe (en af mine forgængere: Hans
Christian Johannessens morfar) kaldte
Ryde-Handbjerg for et stykke Østjylland
i Vestjylland, hvad naturen angik. Det
frodige jyske landskab, det smukke Rydhave slot og skoven, de skønne udsigter,
alt mindede om Østjylland.
Ryde og Handbjerg sogne
Ryde-Handbjerg pastorat har således
en smuk natur. Pastoratet blev oprettet 4. juni 1831 efter Kgl. Rescript af 17.
februar 1819. Ryde var tidligere anneks
til Borbjerg. Handbjerg var selvstændigt pastorat i lang tid, men blev 1735
anneks til Ejsing indtil 1819. Fra 18191831 var det anneks til Vejrum. Der boede provsten, og han tog det selv, indtil
Ryde-Handbjerg pastorat blev oprettet.
Grunden til den lange ventetid, fra godkendelsen af oprettelsen af pastoratet i
1819, til det trådte i kraft 1831, var, at
der var en præstegårdsforpagter i Ryde.
Og forpagtningen, og dermed tilhørsforholdet til Borbjerg, kunne ikke ophøre,
før forpagteren døde.
Ryde og Handbjerg sogne, der er
mindre sogne og p.t. har godt 1100 indbyggere tilsammen, har fra gammel tid
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Familien Bech i haven ved
Ryde præstegård i foråret
1907.
Fra venstre fru Bech med
Halfdan. Waage trækker Vilhelm i trillebør, på
trappen står Nina.
De to piger ved gavlen
er et par tjenestepiger,
manden med spanden er
Anders Sørensen fra fattighuset. Derefter Else og
til sidst en ukendt!
ligget lidt indeklemt mellem de store naboer, som er Sahl og Sevel sogne til den
ene side og Borbjerg sogn til den anden.
Ryde sogn dækker 2177 ha. Det højtbeliggende og bakkede landskab indbefatter Ryde Baunehøj, der med sine 90 m er
det gamle Ringkøbing Amts tredje-højeste punkt. Der er smukke dalstrøg og
vide udsigter. Rydhave skov er en rest af
de store bøgeskove, som tidligere dækkede sognet mod nord og er en af Danmarks ældste bøgeskove og den vestligst
beliggende. Navnet »Ryde« viser direkte
hen til de store skove. Navnet kommer
formentlig af udsagnsordet: »at rydde«,
underforstået, at der blev fældet træer,
og at der således blev ryddet en plads,

Ryde præstegård.

hvor man kunne bo og drive landbrug.
Gårdnavnene Sønderskov, Østerskov,
Jedskov, Skovgaard, Nr. Østerskov osv.
viser hen til de store skove før i tiden.
Der findes 25 gravhøje i Ryde sogn, heraf
tinghøjene i Stendis, som ligger på præstegårdens jord.
Handbjerg sogn dækker 1262 ha og
har en aflang form, der går ud til Limfjorden. Landskabet er bakket i midten,
og mod øst falder det stejlt ned mod engene ved Hellegaard Å og skråner jævnt
ned mod fjorden. Der er en særdeles
smuk udsigt fra bakken ved gården Viftrup, hvor der nu er anlagt en rasteplads.
Hvad navnet Handbjerg kommer af, vides ikke helt bestemt, udover at sidste
del af navnet viser hen til den høje beliggenhed. Man hælder dog til, at det oldnordiske ord »hadna«, der betyder ung
ged, gemmer sig bag navnet.
Ryde og Handbjerg kirker
Når man beskæftiger sig med sognehistorie, har kirkerne altid stået i centrum.
Og det af den simple grund, at kirkerne
og det, de stod for, var det bærende i
sognet. I kirkerne mødtes befolkningen
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både i glæde og i sorg. Her hentede man
trøsten og kraften til at leve livet i hverdagen. Og derfor har kirkerne den helt
centrale betydning både for det åndelige og det verdslige liv. Det gjaldt ikke
mindst i middelalderen, hvor det åndelige og det verdslige sådan set var to
sider af samme sag. Begge sider hørte
med, for at man kunne leve livet som »et
helt menneske«. Og derfor har kirkerne
i Ryde og Handbjerg selvsagt også haft
deres store betydning. De er begge middelalderkirker, bygget i den store kirkebyggetid under Valdemar-kongerne i
11-1200-tallet. I den tid blev næsten alle
vore gamle landsbykirker bygget, ca.
1000, hvilket jo virkelig er en kraftpræstation, ikke mindst når man tænker på
de hjælpemidler, man havde, og at langt
de fleste er bygget af tilhugne kampestens-kvadre.
Her adskiller Ryde kirke sig, idet den
er bygget af utilhugne kampesten, sten,
som man har hentet lige fra marken.
Der findes grundlæggende to teorier
om, hvorfor Ryde kirke er bygget af utilhugne kampesten. Den ene er, at sognet
var meget fattigt, og derfor var der ikke
råd til at få en stenmester til at hugge
stenene til. Den anden teori er, at kirken er ældre end gennemsnittet af vore
gamle landsbykirker, og derfor var det
ikke »moderne« endnu at bruge tilhugne
kvadersten. Det er selvfølge svært at bevise, hvem der har ret, men jeg hælder
selv til den sidste teori, fordi Ryde er et
meget gammelt sted. Måske er Ryde den
ældste kirke i området – det er da en fascinerende tanke! Ryde kirke udmærker
sig i øvrigt ved det meget massive tårn,
som er lige så bredt som kirken. Vi lægger også mærke til den smukke portal fra
1600-tallet foran kirken.
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Ryde kirke.
Når vi kommer ind i Ryde kirke, ser
vi, at kirkerummet ikke er i vinkel. Der er
meget i Ryde kirke, der ikke er i vinkel.
Men den er i mine øjne en meget smuk
kirke i al sin skævhed. Den virker næsten
som en skulptur og et symbol på menneskelivet, hvor vi heller ikke kun kan bruge
de lige linjer. I kirken er der plads til menneskelivets skævhed.
Kirken var i flere hundrede år ejet af
herremanden til Rydhave. En af dem,
Jens Sehested, bekostede en restaurering i 1700-tallet, hvoraf altertavlen og
nogle paneler og billeder, som var placeret på bænkelågerne, er bevarede. Under
restaurering i 1950 fandt man et billede
af nadveren skærtorsdag aften, hvor Jesus er samlet med disciplene. Det er et
såkaldt antependium, hvilket vil sige, at
det har siddet på forsiden af alterbordet.
Nationalmuseet skønnede, at billedet er
så sjældent og værdifuldt, at det skulle
placeres i Nationalmuseets magasiner. I
stedet fik Ryde kirke en kopi af det, og
det er den kopi, som ses i dag. Den nuværende indretning og indvendige udseende fik kirken ved restaureringen i 1987.
Handbjerg kirke er ligeledes en middelalderkirke, men bygget på den mere
»traditionelle« måde af tilhugne kampe-
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Handbjerg kirke.
stens-kvadre. Ydervæggene forekommer
meget lige, og det skyldes, at de blev
kraftig rettet til omkring 1870`erne under inspiration af den dengang nybyggede (eller ombyggede) Viborg domkirke.
Den har fine lige vægge, og så skulle
Handbjerg kirke også have det. Tårnet
blev forhøjet med et stokværk (etage) under restaureringen 1958-59. Den havde i
et par hundrede år stået »duknakket«,
fordi den øverste del af tårnet manglede.
Og det skyldtes herremanden til Handbjerg Hovgaard, som på den tid ejede
kirken. I stedet for at sætte den øverste
del af tårnet i stand, lod han det bryde
ned. Det var åbenbart det billigste. Men
en beboer i sognet, som hed Anders
Wohlert-Thorenberg, vidste, at tårnet
havde været højere tidligere, og derfor
syntes han, og mange andre, at nu da
kirken var under restaurering, skulle tårnet føres tilbage til sin oprindelige højde.
Men der skulle intense forhandlinger til
med Nationalmuseet, før det lykkedes
at få tilladelse, da man i første omgang
ikke kunne finde noget i arkivet, der kunne underbygge det. Men nu står kirken
smukt med tårnet i sin fulde og oprindelige højde.
Handbjerg kirke er smuk i sin enkelt-

hed både udvendig og indvendig. Indvendig fik den sit nuværende udseende
ved restaureringen i 1996. Inventaret
blev her ført tilbage til Henrik de Lindes
indretning af kirken i 1700-tallet, så meget som det lod sig gøre. Stolelågerne
blev afdækket, så de står som den gang
med numre. Der blev sat muslingeskaller på bænkeenderne som den gang. De
tiloversblevne rester af altertavlen fra
dengang blev restaureret og genanvendt
i forbindelse med et nyt alterskab med
de gamle middelalderfigurer. Den lokale
kunstmaler Arne Christensen og daværende menighedsrådsmedlem arbejdede
ihærdigt for, at kirken fik det udseende,
den har i dag. Og det er en smuk kirke
både udvendig og indvendig.
Af seværdigheder kan fremhæves diakondøren i østvæggen i koret. Den er en
sjældenhed nu, men blev i katolsk tid
brugt af diakonen, når denne skulle ud
at ringe med messeklokken, som sad på
ydersiden af østvæggen. Spor fra klokken kan stadig ses. Ligeledes kan fremhæves døbefonten med de udhævede
runer (modsat at være hugget ind i stenen). Disse udhævede runer hører også
til sjældenhederne, ligesom den smukke
fløjdør ned til gravkrypten, hvor de Linde-slægtens kister i sin tid stod, gør det.
Ovenover krypten, hvor orglet nu er placeret, var herskabsstolen. Til Handbjerg
kirke var også knyttet et hospital, det vil
sige et hus, hvor fire fattige mennesker
fra sognet eller hørende under Handbjerg Hovgaards gods uden for sognet
kunne nyde deres gamle dage. Hospitalet blev oprettet 1759 af førnævnte herremand til Handbjerg Hovgaard, Henrik
de Linde, som også sørgede for indtægterne til det og driften af det. Og ligeså
hans efterkommere. Hospitalet blev ef-
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Fra venstre
ses Handbjerg
skole med
lærerbolig, kirken og til højre
»Handbjerg
Hospital«.
Billedet er fra
før 1910,
da hospitalet
blev revet ned
dette år.

ter stærkt forfald fjernet omkring 1910,
selv om der i fundatsen står, at det skulle
»stå til Verdens Ende«.
Vækkelsesbevægelserne
Både Ryde og Handbjerg sogne var
stærk præget af de vækkelsesbevægelser,
som fulgte i kølvandet af stavnsbåndets
ophævelse i 1788, hvor det ikke længere
var herremanden, der bestemte over fæstebønderne, men disse fik deres frihed

Dette udsnit viser hospitalet alene. Bemærk
manden, der pløjer med et spand heste.

til selv at bestemme over deres liv og tilværelse og selv købe deres gårde og tage
ansvar for dem. I den forbindelse skete
der en bevidstgørelse af bondestanden,
som resulterede i en både åndelig og
samfundsmæssig opvågnen. På det åndelige område udviklede lægfolket sig
til at blive et myndigt lægfolk. Det vil
sige, at de havde deres personlige tro og
opfattelse af, hvordan kristendommen
skulle tolkes. Lægfolkets tolkning af kristendommen skabte ofte konfrontation
med statskirkens præster, som i udbredt
grad var rationalister. Lægfolket eller
forsamlingsfolket havde deres rødder i
den gammeldags kristendom med udgangspunkt i Kingos og Brorsons salmer,
men også i den herrnhuterske pietisme,
som havde hjemsted i Christiansfeld, og
hvis tilhængere rejste rundt i landet og
forkyndte.
Der skete ikke kun en åndelig, men
også en praktisk og samfundsmæssig
opvågnen. Det åndelige og det verdslige
hænger sammen. Nu da bønderne skulle
til at stå på egne ben og selv tage ansvar
for deres liv og tilværelse og for deres be-
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Birgitte Kirstine og Iver Petersen Viftrup.
drift, skulle det jo gøres så effektivt som
muligt og med så stort udkomme som
muligt. Derfor opstod andelsbevægelsen, som jo stadig findes, selv om den nu
har udviklet sig til multinationale koncerner, og dermed ligger milevidt fra de
første andelsmejerier og slagterier. Man
fandt ud af, at når man gik sammen,
kunne man meget mere. Varerne blev
bedre og indtjeningen større. Kvalitet og
indtjening hang sammen den gang, som
det gør i dag. Den åndelige opvågnen og
den samfundsmæssige opvågnen er to
sider af samme sag. Disse vækkelsesbevægelser skabte nogle stærke personligheder.
En af dem hed Iver Petersen Viftrup.
Han blev født i Borbjerg 1793 og døde i
Handbjerg 1878. Han blev et af de store
navne inden for lægmandsbevægelsen i

hele det midt- og vestjyske område. Hans
forældre var fromme folk, især hans
mor. I sin ungdom tjente Iver Viftrup
på Handbjerg Hovgaard. I den forbindelse lærte han Birgitte Kirstine Olsen
at kende. Hun blev senere hans hustru.
Hun bestyrede huset for Ivers morbror
Otto, som ejede Viftrupgaard, og Iver
og Birgitte overtog Viftrupgaard efter
Ivers morbror. Iver Viftrup var en lystig
og glad ung mand, som gerne rejste til
Holstebro og spillede ved gilderne. Men
en aften kom ham, han skulle spille sammen med, ikke. Og det viste sig, at han
var død ganske pludseligt. Det gjorde et
voldsomt indtryk på Iver. Han kom i store anfægtelser – i dag vil vi kalde det en
depression, selv om anfægtelser dækker
over mere end det – han kom i anfægtelser, fordi han kom i tvivl om, han blev
frelst, hvis han døde lige her og nu. Det
førte ham ud i en krise, men ved samtaler med pastor Gad i Estvad og venner
kom han til afklaring. Og det betød, at
han lagde sit liv om. Nu gjaldt det om
at leve på kristendommen og få den forkyndt og udbredt. Det var ikke på den
måde, at han dermed forsømte arbejdet
hjemme på gården. Han var en dygtig
landmand og havde et godt udkomme.
Et år betalte Handbjerg Hovgaard 8 rdl.
i skat, hvor Iver Viftrup betalte 5. Når
man sammenligner gårdenes størrelse,
var det et ganske pænt beløb, som vidner
om, at han drev gården godt.
Som tidligere nævnt havde lægmandsbevægelsen og de rationalistiske præster det ikke godt med hinanden. Og
det gjaldt også Iver Viftrups forhold til
sognepræsten i Ryde-Handbjerg, Mogens Kruse Barfod, som var præst her
fra pastoratets oprettelse 1831 til 1848.
Han søgte væk adskillige gange, men fik
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ikke andet embede før 1848. Det siges at
være en straf på grund af hans opførsel.
Så hang de Ryde-Handbjerg-boere på
ham så lang tid. Mogens Kruse Barfod
var en lidenskabelig kortspiller og en selskabsmand i de finere kredse. Om lægmandsbevægelsen sagde han: »Den sekt
vil jeg bekæmpe, så længe min tunge kan
røre sig i min mund.« Og det varede ikke
længe, inden Iver Viftrup fik præstens
modstand at føle. Det var i 1835. Iver
Viftrups 13-årige Otto gik i Handbjerg
skole. Kort før påske blev drengen spurgt
af degnen, om hedningerne kunne blive
salige. Og drengen svarede: »Jo, formedelst troen på Kristus«. Altså gennem
troen på Kristus. Degnen prøvede at
gøre spørgsmålet tydeligere og spurgte,
om hedningerne ikke kunne blive salige
uden at tro på Kristus. Hertil svarede
drengen »nej«, og han holdt fast i, at
der ikke findes salighed uden ved tro på
Jesus Kristus – helt i overensstemmelse
med troslæren.
Drengens svar kom imidlertid præsten
for øre, og det er sikkert degnen, der fortalte det videre. Kort efter skulle der være
eksamen i skolen, og her var præsten altid tilstede den gang, idet han var formand for skolekommissionen. Ved den
lejlighed stillede nu præsten det samme
spørgsmål, som degnen havde gjort. Da
drengen gav det samme svar som tidligere, blev præsten meget opbragt, og
spurgte videre, om han (drengen) da ville
fordømme nogen. Hertil svarer drengen
»nej«. Derefter forlangte præsten, at
drengen skulle bevise, hvad han havde
sagt. Den arme dreng blev jo fuldstændig i vildrede, og anede ikke hvad han
skulle sige. Set i bagklogskabens lys må
vi jo erkende, at præstens spørgsmål ikke
kunne besvares, selv om rationalisterne
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kun anerkendte det, som fornuften kan
spænde over, og som dermed kan bevises. Men tro kan jo ikke bevises – det
kunne den ikke før rationalismens tid,
og det har den heller ikke kunnet efter.
Og det, rationalisterne mente at kunne
bevise, var jo noget andet end tro.
Men vi kan jo se, at man skulle stå
model til noget, når man var søn af Iver
Viftrup. Og præstens optræden blev
også faderen for meget. Iver Viftrup, der
var medlem af skolekommissionen, udtrykte over for præsten sin forundring
over, at sønnen skulle stilles et spørgsmål, som ikke vedkom eksamenen. Men
præsten svarede, at drengen havde forset sig mod degnen ved at svare anderledes, end degnen ville have, og derfor
skulle drengen bede om forladelse. Det
gik Iver naturligvis ikke med til, fordi han
ikke kunne se, at der var sket noget, der
skulle bedes om forladelse for. Præsten
spurgte så de øvrige medlemmer af skolekommissionen, om ikke det var ret, at
drengen skulle give degnen en undskyldning. Og disse svarede »jo«, for drengen
skulle være sin lærer lydig. Præsten jog
derefter drengen ud uden at være afhørt
og eksamineret, og han befalede faderen
at holde sin mund. De øvrige skolebørn
var naturligvis chokerede over hele optrinnet. Iver Viftrup sagde nu til præsten:
»De skal ikke, hr. pastor, komme til at
konfirmere nogle af mine sønner.« Men
Iver Viftrup var ked af hele episoden og
forsøgte at få et forlig med præsten. Det
ville præsten ikke, medmindre Iver ville
lade sin søn tilbagekalde den sætning, at
der behøves tro på Kristus til salighed.
Det kunne der naturligvis ikke være tale
om, da det jo gjaldt kristendommens inderste kerne og dybeste fundament.
Sagen gik nu til de højeste myndighe-
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der. Amtmand Neergaard krævede i en
skrivelse af 9. juli 1835 til Handbjerg skolekommission, at Iver Viftrup blev afskediget som skoleforstander, samt at han
skulle betale en mulkt (bøde) på 5 rdl.
Men provst Petersen, Holstebro, sørgede for, at brevet aldrig kom til Handbjerg
skolekommission. Traditionen fortæller,
at Iver Viftrup var så oprørt over præstens opførsel, at han rejste til Fyn og fik
foretræde hos Fyns guvernør, prins Christian Frederik (den senere Kong Chr. 8.),
der var venligsindet over for forsamlingsfolket. Iver Viftrup blev venlig modtaget,
og prinsen blev så opbragt, da han havde hørt Iver Viftrups klage over præsten,
at prinsen skulle have sagt: »Da skal jeg
sandelig nok lære ham at holde sig til det
anordnede.«
For at få et indtryk af, hvordan pastor
Barfod som rationalist ændrede på tingene, kan vi tage trosbekendelsen, som
indledes således: Vi forsager djævelen og
alle hans gerninger og alt hans væsen.
Det blev ændret til: Vi forsager vore salighedsfjender osv. I teologisk sammenhæng er det en ret afgørende afvigelse.
Søndagen efter, at pastor Barfod af sin
overordnede havde fået pålæg om ikke
at lave om på trosbekendelsen, ændrede
han ordet salighedsfjender til dødsfjender. Det blev det jo ikke meget bedre af.
I den her sammenhæng kan også nævnes kampen om lærebogen, hvor Iver
Viftrup også var med i forreste linje, selv
om den kamp mere var på landsplan.
Forsamlingsfolket, det myndige lægfolk,
ville ikke have biskop Balles lærebog til
religionsundervisning i skolen. De ville
beholde »Pontoppidans Forklaring«,
fordi den lægger vægt på den sande kristendom på bibelsk grund. Iver Viftrup
var i København sammen med en an-

den af førerne for at overrække kongen
ansøgningen om at blive fri for Balles
Lærebog. Men ansøgningen blev afvist
til deres store skuffelse. Hvad de vakte
havde imod Balles Lærebog, udtrykkes
på den måde: »Balles Lærebog beskriver
den almindelige fordærvelse hos mennesker, som særligt består deri, at de ikke
bruger deres forstand til sund eftertanke
– at der står i lærebogen, at vi må være
Gud lig på ny, og derfor daglig stræbe
efter at få mere kundskab og blive mere
retskafne, at vi således kan blive nye og
bedre mennesker, – og at der står i lærebogen, at vi må tragte efter at forhverve
os ære eller agtelse og tillid blandt vore
medmennesker«. Det gælder kort og
godt om at være gode mennesker, der
skal efterligne Jesus mest muligt.
Her må vi sige, at det er alt sammen
gode menneskelige hensigter, men som
evangelium betragtet er det en tynd
kop te. Rationalister godkendte hverken
Kristus, som Guds søn eller mennesket,
som synder, der alene frelses ved Guds
nåde gennem Jesus Kristus, ligesom man
heller ikke godkendte undere eller det
uforklarlige. Det, som kristendommen
virkelig står på, anerkendte man ikke.
Man kan fristes til at tænke, at vi i dag
lever i en nyrationalistisk tid. Der er en
del lighedspunkter inden for kirken.
En anden bevægelse, der også gjorde
sig gældende på den tid, var dømmerne.
Navnet kommer af, at dømmerne dømte
mennesker til helvede som fortabte, når
man ikke fulgte dømmernes overbevisning. Teologisk var dåben det afgørende,
og derfor var et lille barn ikke frelst, før
det var blevet døbt. Af den grund blev
de små børn døbt lige efter deres fødsel.
Det var for øvrigt almindeligt over alt.
Det, der var anderledes hos dømmerne,
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var, at de ikke anerkendte konfirmationen. Da den ikke findes omtalt i bibelen,
anså dømmerne den for en bespottelig
handling. Som man sagde, behøver dåben ikke nogen stadfæstelse hverken fra
menneskers eller Guds side. Man tog
også børn til alters, hvilket var forbudt
på den tid. Iflg. reglerne måtte man
først gå til alters, når man var konfirmeret. Dømmerne var meget intolerante,
dømte glat væk mennesker til Helvede,
når man ikke var enige med dem. Her på
egnen gjorde dømmerne sig gældende i
Ryde og Sahl. Der var en anden afdeling
af dem i Herning-området. I Ryde var der
10 familier tilknyttet dømmerbevægelsen, da den var på sit højeste. Talmæssigt var det jo ikke så mange, men man
mærkede desto mere til dem.
Dømmernes fører her på egnen var
Jens Hau i Sahl. Han blev født i Borbjerg,
hvor hans far døde som fattiglem. Han
kom således ud af små kår, men han forstod at agitere for sine synspunkter og få
tilhængere. Og han lagde ikke fingrene i
mellem. I sommeren 1855 holdt biskop
Daugaard visitats i Ryde kirke. Kirken var
overfyldt – »et sandt russisk dampbad
for mig«, som biskoppen skriver. Mens
han katekiserede (overhørte) skolebørnene i kirken, samledes Jens Hau med
sine tilhængere uden for kirken på kirkegården, hvor han bl.a. sagde, at hvad
der foregik i kirken, var idel sjælemyrderi.
Så kunne det vist ikke siges skarpere og
mere kompromisløst. Jens Hau forsøgte
derefter at få en samtale med biskoppen
i Ryde præstegård. Men efter nogle få
minutter blev han afvist. Der var mange
i sognet, der var vrede over Jens Haus
optræden, da biskoppen var der. 90 familiefædre af Ryde sogn henvendte sig
til ministeriet om, at Jens Hau blev sat
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under tiltale for sin optræden. Ministeriet svarede ikke, men det gjorde biskop
Daugaard, der på sin egen sagtmodige
måde først takkede de 90 familiefædre
for det hensyn, de viste ham, men dernæst måtte sige, at det ikke stod i ministeriets magt at tiltale Jens Hau. Og
dermed kom der ikke mere ud af det.
Da dømmerbevægelsen var på sit
højeste, var H.A. Sølling (1848-58)
sognepræst i Ryde og Handbjerg. Han
oplevede at blive fulgt hjem fra kirke af
dømmerne, der smed sten efter ham.
Disse dømmere har virkelig været sikre i
deres sag. Modsat sin forgænger, Magnus Kruse Barfod, var H.A. Sølling god
ven af Iver Viftrup og havde et tæt samarbejde med ham.
Dømmerne vandt aldrig indpas i
Handbjerg, og det er uden tvivl for en
stor del Iver Viftrups fortjeneste. Både
hans forsamlingsbevægelse og dømmerne var barn af den vækkelse, der fulgte
i kølvandet af bondens frigørelse. Men
hvor Iver Viftrup formåede at bevare sin
overbevisning på et sundt grundlag, skejede Jens Hau og dømmerne jo aldeles
ud. Dømmerbevægelsen gik ret hurtigt
i sig selv, og har ikke haft nær så stor
indflydelse på sognene, som Iver Viftrups forsamlingsbevægelse. Den forsamlingsbevægelse, som på landsplan
både resulterede i Indre Mission og den
Grundtvigske bevægelse.
En anden markant personlighed i
Handbjerg var lærer N.M. Lind (18381919). Han hører også til de store navne
i vækkelsesbevægelsen og kom i Indre
Missions hovedbestyrelse i 1880. Der er
skrevet om ham, at han var en autoritet i
sognets menighedsliv og en skattet taler
i Vestjylland.
Indre Mission var helt op i 1950´erne
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den dominerende kirkelige retning i sognene. Senere har de grundtvigske fået
større indflydelse.
Herregårde og skoler
I sognene er der to herregårde. Dels
Rydhave slot, som nu er ungdomsskole, oprettet i 1956. Og dels Handbjerg
Hovgaard, som er udstykket, ligesom
Rydhaves jorder er. 1881-1900 var der
spritfabrik ved Handbjerg Hovgaard.
Derefter blev direktørboligen indrettet
til børnehjem, senere blev det Indre Missions fredehjem for unge piger. Omkring
1970 blev bygningerne overtaget af Albertslund kommune, og den nuværende
Handbjerghus Ungdomskostskole blev
oprettet.
Der var tre skoler i Ryde-Handbjerg
pastorat. Ryde skole er en af landets
ældste.
Allerede i 1684 lod fru Reedtz til Rydhave opføre en skole for fæstebøndernes
børn. Det skulle være den første almueskole i Hardsyssel. Hun var en meget
fremsynet dame. Der blev senere bygget
skoler 1766, 1865 og 1902. Den sidste
fungerede som plejehjem og gør det stadig efter åbning af Ryde Centralskole
med tilhørende sognegård i 1963, hvor

Kaj Jensen, tidl. Stendis skole, blev første
skoleinspektør til sin afgang i 1987.
Stendis skole blev oprettet i 1878 og
fungerede indtil 1963, hvor børnene i
Stendis kom til Ryde Centralskole.
Handbjerg skole blev oprettet i 1741.
Skolen blev udbygget i 1940 med bl.a.
gymnastiksal. Handbjerg skole fungerede indtil først i 1970´erne, hvorefter
børnene kom til Ryde Centralskole.
Da Handbjerg missionshus omkring
samme tid brændte, blev skolen indrettet dels til missionshus (klasseværelserne
i den ene ende) og forsamlingshus (gymnastiksalen i den anden ende). Således
kom de kirkelige retninger under samme
tag. Det kan så samtidig være billede på
den tilnærmelse, der efterhånden er sket
mellem de kirkelige retninger. Missionshuset i Handbjerg er nu overtaget af kirken og fungerer som kirkehus.
Det oprindelige Handbjerg missionshus blev bygget i 1890´erne. Det samme
er tilfældet for Ryde missionshus, som
stadig fungerer som sådant.
Mange andre ting kunne være trukket
frem i forbindelse med Ryde og Handbjerg sognes historie. Jeg har valgt at
lægge vægten på de åndelige hovedstrømninger, som har præget sognene.

Hans P. Lausten-Thomsen,
provst og tidligere sognepræst
i Ryde og Handbjerg sogne.

A skal sgu æt med a rutebigel!
Erindringer fra barndomstiden i Egebjerg i tiden
fra ca. 1930 til 1945
Af Flemming Bjerregaard Johansen, Brønshøj

Denne fortælling handler om min far,
Mads Bjerregaard Johansen (1925-1991),
og hans fire søskende: Søren Bjerregaard
Johansen (1923-1955), Børge Bjerregaard
Johansen (født 1927), Metha Kirstine
Bjerregaard Kejlberg (født 1930) og Asger Bjerregaard Johansen (1931-2008).
Børnenes forældre var min bedstefar, Johan Peder Johansen (Peder Bjerregaard)
(1889-1962) og Anna Petrine Johansen
(1900-1970).
Bedstefar og bedstemor traf hinanden som unge mennesker, da de tjente
på landet i Ejsing. Jeg tror nok, den ene
af dem tjente i Østergaard og den anden i Bjerregaard. Bedstefar var i øvrigt
halvfætter til gårdejer og tørvefabrikant
m.m. Christian Bjerregaard. Han var
dog 11 år ældre end bedstemor, men
kærlighed kender, som vi ved, ikke noget
til aldersforskelle og andre finurligheder.
Bedstefar var født i 1889 og bedstemor i 1900. Han stammede fra Svenstrup og var egentlig døbt Johan Peder
Johansen, men hed aldrig andet end
Peder Bjerregaard. Hans far hed Mads
Bjerregaard Johansen. Bedstemor var
døbt Anne Petrine Kristensen og stammede fra Råst.

Bedstemors sygdom
Der kom hurtigt børn til hos Anne og
Peder ude på kæret, idet Søren meldte
sin ankomst i april 1923. I 1925 ankom
Mads, i 1927 var det Børges tur, inden
den første og eneste pige, Metha, kom til
verden i 1930. Endelig som sidste klat i
bag, Asger, der fødtes i september 1931.
I alt fem raske børn, hvis munde
selvfølgelig skulle mættes hver dag, og
det har nok været lidt af en udfordring.
Landbruget gav sikkert ikke meget i udbytte, bygningerne var ikke moderniserede, og der var derfor små kår i hjemmet.
Noget andet var selvfølgelig også den
både fysiske og psykiske belastning for
især bedstemor. Hun havde dog født fem
børn inden for en forholdsvis kortere periode på 7-8 år. Man kan jo ikke vide, om
en sådan belastning også har været en
medvirkende årsag til, at hun blev syg og
til sidst måtte hjemmefra. Hun var blevet ramt af en fødselsdepression.
Børge og Metha husker ikke rigtig noget fra deres mor og om sygdommens
udvikling. Børges erindringer går til, at
han husker, at hans mor sad med Asger
og ammede ham i køkkenet, og Metha
husker intet. Sygdommen udviklede sig
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Anna Petrine Johansen.
således, at hun til sidst en dag gik ned til
åen i engen, hvor hun senere blev fundet
og reddet, inden hun havde druknet sig.
En dag smed hun pludselig Asger væk fra
sig og ned i bunden af sin seng.
Vi har informationerne fra Petra
Holm, som kom ned til bedstefar og
bedstemor, da sygdommen blev tiltagende og forværrede Bedstes tilstand.
Petra skulle selvfølgelig hjælpe til med
at passe børnene, men også forsøge at
snakke med bedstemor og især holde
øje med hende. Bedstemor havde vist
en påfaldende interesse for bedstefars
barberkniv. Det er Metha, der har talt
med Petra om hændelsesforløbet her i
det voksne liv. Petra Holm blev senere
gift med Mads Holm (der i øvrigt var
børnenes fætter), og sammen fik de et
husmandsbrug på Ejsingholm. Da Pe-

tra kom til bedstefar og bedstemor, var
hun blot en ung pige på 14-15 år og hed
Vinther til efternavn. Der har vist nok
været flere historier om bedstemors tilstand, bl.a. en historie om, at hun havde
jagtet en af børnene med en økse. Det er
heldigvis fri fantasi, ingen af børnene har
været udsat for noget sådant. Men bedstemor var blevet alvorligt syg og måtte
indlægges på statshospitalet i Viborg.
Det har selvfølgelig været en katastrofe for familien. Børnene var på tidspunktet i alderen fra 9 til ½ år gamle.
I forbindelse med sygdommen og indlæggelsen kom der selvfølgelig hjælp fra
nabokonerne, og her husker Børge og
Metha, at bl.a. Margrethe Nikkelborg
hjalp meget til, og hun har vist nok også
været med i Viborg for at se til bedstemor.
Børge og Metha har dog ingen erindring om, hvordan hun kom af sted, i
stedet husker de begge, at de alle sammen en gang skulle med til Viborg for
at besøge hende, og hvor det faktisk
var meningen, at hun skulle have været
med hjem. Vognmand Peter Møller, Vinderup, havde, ud over at han i mange
år drev ambulancekørsel og havde alle
udrykningerne i området, også en lidt
større 7-personers udlejningsbil med fører. I den drog de sammen til Viborg for
at se til bedstemor. Hun kom dog ikke
med hjem. Hun ville gerne, men lægerne
på sygehuset modsatte sig det, da det
kom til stykket. Bedstemor blev i Viborg
resten af sit liv, og det blev til i alt 38 år,
før hun døde i 1970 i en alder af 70 år.
Nogle af os børnebørn nåede at komme med ned og hilse på hende, da bedstefar var død i 1962. De sidste år var
hun dog blevet så rask, at hun var borte
fra selve hospitalet, men boede som
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almindelig plejepatient i en anden afdeling. Hun kunne måske nok være kommet på et lokalt plejehjem tættere på os,
men til hvilken nytte på dette tidspunkt.
Det må også have været en lidt mærkelig
fornemmelse for både min far, Børge og
Asger, da de første gang skulle konfronteres med deres mor, som de ikke havde
set i så mange, mange år. Søren var død,
og Metha boede i en årrække i Malmø i
Sverige med sin familie og har som voksen aldrig set sin mor.
I alle årene tog bedstefar ned og besøgte sin kone. Det foregik på cykel og
blev klaret på en dag. Husk, fra Egebjerg
til Viborg er der ca. 45-50 km, og bedstefar var bestemt ikke udstyret med
en moderne racercykel, men i stedet en
gammel »havelåge« – egentlig som de
fleste andre på den tid. Først da han blev
gammel og pensionist, begyndte han at
tage rutebilen.
Børge og Metha fortalte herunder, at
Viborg-turene nok ikke altid var så rare.
Havde bedstemor det nogenlunde, tror
jeg nok, at de sammen havde glæde af
besøget, og at bedstefar også kunne få
et måltid mad dernede sammen med
sin kone, men der har også været tider,
hvor hun har været så syg, at han slet
ikke kunne komme ind til hende. Det
har selvfølgelig været en drøj tur for
ham, og Børge og Metha husker, at han
nogle gange er kommet hjem med forrevne ansigtskinder. Dertil fortalte han
altid børnene, at han blot var cyklet ind
i noget hæk, der havde revet ham på
kinden, selv om det var bedstemor. Når
bedstefar kom hjem fra Viborg-turene,
gik han altid direkte i seng. Ud over at
han givet var fysisk træt, var han sikkert
meget ulykkelig, men børnene skulle ikke
mærke noget.
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Bedstemor har besøg i Viborg.
Havde det været i vore dage, ville vi jo
alle have ringet ned til hospitalet for at
høre, hvorledes tilstanden var, inden vi i
vore biler var kørt af sted, men sådan var
det ikke i 1930-40`erne.
Vi vil nu lade bedstemor hvile og i stedet koncentrere os lidt om barndomshjemmet i Egebjerg, og hvorledes dagen
forløb især for børnene.
Hjemmet i Egebjerg Kær
Ejendommen var en tolænget bygning,
hvor stuehuset var vinkelret på kostald
og lade. Stuehuset var indrettet som følger: fra sydsiden var der i den ene ende
indgang via en dør og ind i et lille og koldt
rum. Indgangen brugtes næsten aldrig,
formentlig kun, når der kom fine fremmede på besøg. Fra gangen kom man
ind i stuen, som i øvrigt blev opvarmet
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Hjemmet i Egebjerg Kær. I dag Egebjergvej 52.
med kakkelovn. Fra stuen var der i modsatte ende via en dør adgang til bedstefars soveværelse, men det var nu en dør,
der aldrig anvendtes. Der var også adgang til stuen på husets nordøstlige side.
Det var det såkaldte »venteværelse«,
som børnene havde døbt det. Det var
et koldt og fugtigt rum, hvor gulvbrædderne manglede i en del af gulvet. Det
blev ikke rigtig anvendt til noget, men i
min egen barndomstid var det lavet til
soveværelse for mine forældre (Ruth og
Mads). Fra stuen kom man også ud i
køkkenet, hvor pladsen blev optaget af
et stort brændselskomfur, som, ud over
at det anvendtes til den daglige madlavning, også var den eneste varmekilde i
køkkenet. Derudover var der selvfølgelig
et køkkenbord med stole og en bænk på
den ene langside – under køkkenvinduet.
Bedstefar sad altid for enden af bor-

det, men således at han også kunne nå
over til komfuret og skorstenen. Her
varmede han af og til sine hænder, som
han lod køre op og ned ad skorstenen
og komfuret. Børge tror, at bedstefar
indimellem var meget psykisk påvirket af
hele situationen som enlig far med fem
små børn og skiftende husbestyrerinder
og ikke mindst næsten ingen penge. Det
kan vi alle forstå.
Børnene sad som oftest på bænken,
der i øvrigt var lidt længere end bordpladen og køkkenbordet. Ind imellem
kunne der således laves unoder, hvilket
på et tidspunkt fik en husbestyrerinde
til at give den uartige et par dask med
en karklud. Det skulle hun nok ikke have
gjort, for bedstefar skar straks igennem
og udtalte, at hvis der skulle slås, så skulle han nok selv gøre det.
Nå, men tilbage til husets indretning.
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Fra køkkenet var der også dør ind til børnekammeret, hvor der kunne ligge tre
børn i spiralsenge og vistnok køjeseng. –
Samme værelse, som Dorthe og jeg også
fik i vores barndom. Derudover var der
dør ind til bedstefars soveværelse, ligesom der var et par trin op til døren ind til
spisekammeret. Dørtrinene kunne drejes
til side, så der blev nedgang til kælderen
under spisekammeret. Her var opstillet
en reol med hylder, hvor man opbevarede henkogte ting, madvarer samt frugt
og bær. Endelig stod saltkarret der.
Fra køkkenet kunne man gå ud i bryggerset, hvor den støbte gruekedel stod
indmuret i hjørnet. Her blev der kogt
vasketøj samt varmet vand, når man fik
slagtet gris. Fra bryggerset var der også
adgang til et værelse, som altid anvendtes af husbestyrerinden, og kammeret
bar det lidet flatterede navn »bissereden«. Jeg ved ikke hvorfor. Endvidere
kunne man fra bryggerset komme ud i
laden og fra hoveddøren ud på trappen
til gårdspladsen.
Staldbygningen, som var vinkelret på
stuehuset, rummede lade i den ene ende
og kostald og hestestald i den anden. I
laden var der et par korngulve, ligesom
det var muligt at komme op på det åbne
loft over stuehuset, og man kunne også
komme op på høloftet over kostalden.
Af husdyr havde bedstefar to heste,
nogle kalve og et par får, søer og smågrise, der blev opfedet til slagteriet, samt
seks malkekøer. Man kunne komme ind
i staldbygningen gennem tre døre på
siden vendende ud mod gårdspladsen.
Alle døre var todelte, såkaldte halvdøre,
hvor det var muligt blot at åbne den
øverste halvdel for at få luft og lys ind.
Nederste halvdel kunne holdes tillukket
med en krog på indvendige side. I ladens
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sydlige ende var der en stor port, således
at man kunne køre ind med et læs korn.
På modsatte side af bygningen var
der også en dør ud mod vest. Denne
dør blev selvfølgelig kaldt for a »vejster
daar«. Det var der, man kørte møg ud
fra køer og grise, og det var også denne
indgang, som anvendtes, hvis man blot
skulle have en trillebør fyldt med roer
hentet ind fra roekulen, som altid var
anlagt vest for ejendommen.
Ud over stald og stuehuset var der på
modsatte side af gårdspladsen opført et
tørvehus til køretøjer og cykler, ligesom
der på loftet opbevaredes tørv, som blev
smidt ind gennem en luge i gavlenden af
bygningen. Mejerispandene var placeret
på et stativ til venstre for porten til tørvehuset, og foran stod pumpen samt cementkarret. Ved siden af tørvehuset var
hønsehuset og bagved denne hønsegård
og frugthave med forskellige frugttræer
og buske. Prydhaven var på sydsiden af
stuehuset.
Rundt omkring ejendommen lå de
forskellige tilhørende marker, der var
dog også marker nede i kæret og ude
på engen. Derude, tæt ved åen, gik som
regel nogle kalve og et par får, medens
køerne normalt stod på græs lidt tættere
på ejendommen.
Børnene i familien
Da børnene var små og gik i skole, boede
de selvfølgelig hjemme, men når konfirmationen var vel overstået, måtte man
hjemmefra og ud for at tjene hos andre
mennesker. Mads tyvstartede efter eget
ønske og kom ud til Magnus Ebbesen på
Lauheden som tjenestedreng, da han var
12 år gammel. Uheldigvis faldt han på
et tidspunkt ned fra loftet og brækkede
lårbenet. Han blev naturligvis indlagt på
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sygehuset i Holstebro, men kom sig selvfølgelig igen.
Til gengæld er han den eneste af børnene, der kom med skolen på tur til
København, som også dengang var almindeligt for de ældste klasser. Mads
havde nemlig selv tjent sine penge til
turen, bedstefar havde simpelthen ikke
råd til at betale for, at de andre kunne
komme med.
Børnene gik selvfølgelig i Egebjerg
skole, men kun hver 2. dag. Hver morgen
skulle de ud af fjerene og hjælpe til med
morgenarbejdet i stalden. Køerne skulle
malkes, og det har bedstefar vist aldrig
selv været god til, så det måtte børnene
og formentlig husbestyrerinden klare. Ligeledes skulle der muges ud bag køer og
kalve samt i svinestien, og dyrene skulle
fodres. Dernæst kunne man nok nå at
få lidt morgenmad, før det var tid til at
komme af sted mod skolen.
Børge og Metha forklarede videre, at
der ikke var noget med at gå i bad, før
man måtte hjemmefra. Det var ikke opfundet på den tid, lidt nødtørftig vask,
så der har nok ikke været tvivl om, at det
var børn, der kom ude fra landet, når de
satte sig i skolestuen. Et rigtigt bad fik
de først ved juletid. Når der blev varmet
vand i gruekedlen og hældt op i zinkvaskebaljen, så blev de skrubbede.
I vore forældres barndomstid var der
to lærere i Egebjerg skole, men staben
udvidedes dog på et tidspunkt til tre,
idet lærerinden frk. Østerby fik hjælp til
undervisningen af sin egen tjenestepige,
frk. Hofmansen. Hende har jeg i øvrigt
selv gået til skole hos, og hvis man ikke
fik kærlighed og opmærksomhed i hjemmet, er jeg sikker på, at man fik det hos
frk. Hofmansen.
Derimod var frk. Østerby en hel an-

den type. Vist var hun flink, men hun
var lærer fra en hel anden tid, hvor pædagogikken kunne tilsættes en eller anden form for slagkraftig belønning, hvis
der var behov for det. Det var nu ikke
særlig tit. Børge fortæller dog, at inden
frk. Østerby tildelte den formastelige et
dask ned i hovedbunden eller måske på
kinden, sørgede hun altid for at lægge
et stykke blæktrækpapir imellem, således at hun var dejlig fri for at få direkte
berøring med elevens eventuelle lusebefængte hårpragt eller måske ikke velsoignerede kind. Til gengæld var der nok
ikke rigtig saft og kraft tilbage i slaget,
når man også skulle manøvrere med et
stykke trækpapir.
Skoletiden hos frk. Østerby og frk.
Hofmansen varede dog kun de tre første
skoleår, så kom man ind til lærer Andersen, som så tog sig af opdragelsen og
skolelærdommen. I øvrigt gik børnene til
skolen de første par år, derefter var der
som regel en godt brugt damecykel, som
kunne udlånes.
I skolen var der også dengang tradition for en årlig skoleudflugt. Metha fortæller, at turen kunne gå til både Hjerl
Hede eller Borbjerg Mølle, og på sådan
en tur kørte forældrene som regel med
hestepand. Således har bedstefar flere
gange kørt med fjedervognen fyldt med
glade børn. En enkelt gang skulle skolen
helt til Holstebro eller Skive. Til sådanne
afstande blev man dog kørt i en rutebil.
Skoleudflugterne standsede dog, da krigen kom, og der blev knaphed på alting.
Når ungerne kom hjem fra skolen,
skulle der altid hjælpes til igen. Metha
skulle måske tage opvasken fra middagen, og ellers blev man sendt i marken
for at hjælpe til med alt til hver årstid
forefaldende arbejde. Der skulle pløjes
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og sås, roerne skulle senere hakkes to
gange, der skulle køres hø hjem. Under
høsten skulle børnene sætte negene sammen, der skulle køres korn hjem i laden
eller sættes i stakke, senere på efteråret
skulle der samles kartofler op, roerne
skulle bjærges og lægges i hhv. roe- og
kartoffelkule. Og der skulle igen hjælpes
til ved aftenarbejdet i stalden hver dag,
ligesom man også måtte tage en tur til
fods ud i kæret eller engen for at flytte
køer, kalve og får, som alle var tøjret
forsvarligt. Man kendte ikke til indhegnede marker, hvor dyrene kunne gå frit
omkring. Sidst på eftermiddagen skulle
køerne tages med hjem til malkning. Der
var seks, som blev bundet sammen og
trukket hjem. Inden bedstefar om aftenen gik i seng, tog han altid en runde ud
i stalden og så til dyrene og gav hestene
et ekstra foder. Han var udrustet med
en flagermuslygte, indtil elektriciteten
var på plads.
Børnene husker især strabadserne
omkring hø- og kornhøsten. Da havde
bedstefar travlt med først at slå græs
til hø. Han havde nemlig erhvervet en
Dering slåmaskine, og med denne udførte han græsslåning for interesserede
naboer. Pris 5 kr. pr. tdr. land. I samme
forbindelse husker både Metha og Børge, hvorledes de næsten dagligt måtte
tage fat ved slibestenen, når bedstefar
skulle have knivene gjort klar til næste
dags arbejde. Selve kornhøsten udførtes
af Søren Sørensen (far til blandt andet
Johannes Bruun Sørensen, Pilgaard), og
han havde en Mc. Cormick aflægger slåmaskine med påmonterede vinger. Det
var så børnenes opgave at opsamle og
binde til kornneg.
Om vinteren skulle der hjælpes til
ved tærskningen af kornet. De første
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år på ejendommen tærskede bedstefar
med plejl, men efterhånden, og da der
var lagt lys og kraft ind, købte han en
tærskemaskine. Til at trække tærskemaskinen anvendtes en elmotor, som var
blevet anskaffet på delebasis med naboen Peder Kristensen. Men tærskeværket var ikke så udviklet, og derfor måtte
man sende kornet gennem en håndtrukket rensemaskine for at få adskilt avnerne fra kernerne, og Metha forklarede,
hvorledes hun skulle trække i håndsvinget og altid kunne nå at tælle til mindst
500, før arbejdet var udført.
Nu er det ikke sådan, at vore forældre blev overbebyrdet med arbejde. Alle
børn i hjemmene skulle som oftest hjælpe til, også for at lære noget og gøre dem
i stand til at klare sig senere i livet.
Der var naturligvis også høns, som
kunne lægge æg til brug både i den daglige husholdning, men selvfølgelig mest
til salg. En gang om ugen samlede man
fra Brugsen æg ind rundt hos bønderne,
og provenuet for salget blev skrevet af
i kontrabogen hos den enkelte leverandør.
Endelig modtog bedstefar én gang
om året nogle daggamle kyllinger fra
Anders Jensen, som havde rugemaskine.
Han fik som regel 50-75 stykker. Kyllingerne udviklede sig selvfølgelig til nye
høne- og kokkekyllinger, som blev spist
som et godt kosttilskud. Nogle af dem
blev også spist, inden de var ret store,
og Børge fortalte, at de til søndagsmiddagen måtte få hver sin stegte kylling,
det var rent svir.
Hvad spiste man så derhjemme
i det daglige?
Ja, heldigvis var de selvforsynede med
flere produkter, som kartofler, gulerød-
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der, kål, frugt og grøntsager, æg og høns
til suppe samt grise, idet der blev slagtet
gris to gange om året, som regel hen på
foråret og så igen ved juletid.
Når grisen var slagtet, blev der blandt
andet lavet blodpølse samme dag, men
ellers blev det meste af kødet enten lagt
i saltkarret, eller medisterpølsen blev
måske henkogt, og så fik man altid en
skinke sendt til rygning i Vinderup. Børge
fortalte, at han flere gange har indleveret
skinker til rygning hos karetmager Hansgaard, der havde forretning i Søndergade, hvor der senere blev tæppefabrik.
Processen med rygning varede som regel
ti dage, og Hansgaard klarede rygning
af kød sammen med sin karetmagervirksomhed.
Når der skulle slagtes gris, blev saltkarret taget op fra kælderen, og de rester af salt, som selvfølgelig fandtes i
bunden af karret, blev strøet ud over
den brostensbelagte gårdsplads som
ukrudtsbekæmpende middel. Herefter
blev karret rengjort og sat ned i kælderen på ny klar til at modtage nyslagtet
svinekød. På grund af de rigelige mængder af svinekød blev der selvfølgelig tit
serveret stegt flæsk med kartofler og
sovs til »unden« og også igen om aftenen. Børge og Metha holdt meget af
stegt flæsk, når det blot var ordentlig
gennemstegt og sprødt, men bedstefar
ville helst have flæsket, uden at det var
alt for stegt. Vi tror nok, at hans mave
bedre kunne klare det, når det var mere
kogt end stegt. Stuvet hvidkål, grønkålssuppe og gule ærter blev også serveret i
rigelige mængder, måske endda for meget.
I jagtsæsonen hændte det, at de fik haresteg, idet jagten var udlejet til egnens
jægere, og som leje modtog familien af

og til en nyskudt haremis. Heldigvis kom
der jævnligt en fiskemand, som tidligt
om morgenen havde været ved stranden
i Geddal eller Raast eller måske Gyldendal for at hente friske forsyninger hos de
lokale fiskere. En stegt sild, rødspætte
eller skrubbe samt torsk om vinteren var
selvfølgelig også en kærkommen afveksling i kosten derhjemme. Og gerne godt
med persillesovs til.
Til at skylle maden ned drak man som
regel kærnemælk, som var kommet retur
fra mejeriet, ellers vand fra pumpen og
saftevand, når det var frugt- og bærtid.
Øl og sodavand var kun til jul og til fødselsdag. Det var naturligvis kun hvidtøl,
og her fik man et anker øl. Bedstefar
havde også hvidtøl i anker med til mosen i Klavenris, hvor han gravede ølankeret ned i jorden, så det kunne holde
sig koldt. I mosen blev der gravet tørv,
og børnene måtte hjælpe til med tørverejsningen.
Foruden børnenes hjælp fik bedstefar
også hjælp af en mand fra Vinderup, der
hed gamle Ravn, og som løn for sit arbejde fik han et læs tørv leveret hjem til
Vinderup.
Bager Nørgaard fra Ejsing bragte ligeledes frisk rugbrød ud en gang om ugen.
Ud over bageren kom der også en ostemand, der transporterede sine varer i en
tohjulet gig, trukket af en hest. Ostene
var lagt frit frem i bunden af vognen,
uafhængigt af vejrliget selvfølgelig. Jeg
gad nok vide, hvad nutidens veterinærog sundhedsmyndigheder ville synes om
det, men dengang var det naturligt. Hos
os fik vi også en hel gammel ost, som
blev lagt op nede i kælderen. Jeg tænker,
at den har været i stand til selv at kravle
op dernede fra. Børge fortalte her, at
osten kunne blive så gammel, at der gik

A SK AL SGU Æ T MED A RUTEBIGEL

mider i den, men dem fjernede bedstefar
blot med sin kniv, og så spiste han ellers
med god appetit.
Af andre omrejsende handelsfolk kan
nævnes uldkræmmeren, som kom et par
gange om året og forsynede familien
med bl.a. undertøj. En børstenbinder
kunne også finde vej med sine koste og
børster, og som betaling fik han hår fra
hestenes manker og haler.
Flere minder
fra barndomstiden
Da bedstemor i 1932 var blevet indlagt i
Viborg, var Asger kun få måneder gammel. Han kom derfor i pleje hos bedstefars bror i Svenstrup, som hed Marinus
Bjerregaard. Han var på daværende tidspunkt ungkarl og boede sammen med
sin søster Maren Bjerregaard – faster
Maren. Her var Asger oppe i ca. 1½ år,
indtil han igen blev leveret tilbage til sine
søskende og sin far. Det var slet ikke så
let. Asger havde selvfølgelig knyttet sig til
sine plejeforældre Marinus og Maren, og
da han skulle hjem, blev han blot afleveret ude i Egebjerg og ville jo med tilbage
til Svenstrup igen. Den stakkels dreng
skreg derfor i vilden sky, da Maren gik,
men hvad skulle man have gjort. Asger
blev dog straks optaget i søskendeflokken og fandt sin naturlige plads der.
Da Marinus Bjerregaard senere blev
gift, måtte Maren flytte og finde sig en
anden bolig. Hun ernærede sig fremover
som syerske og kom derfor rundt i folks
hjem. Hun syede blandt andet for den
gamle smed Hyldgaard, der boede i et lille hus skråt over for Brugsen i Egebjerg. I
haven havde smeden et lille lysthus, hvor
Maren syede og i øvrigt kunne holde øje
med, hvem der kom og gik til Brugsen.
Hun kunne især se, når børnene hjemme
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fra os kom, og når de forlod Brugsen var
de efter hendes udsagn altid godt forsynede med kræmmerhuse. Det kunne
klart nok forarge en gammeljomfru som
Maren, at de unger tilsyneladende var så
forkælede.
Når familien var samlet om aftenen
i køkkenet efter maden, strikkede bedstefar blandt andet stumphoser, og
børnene måtte hjælpe til med at trevle
op og vinde garn. Han kunne også lave
sivsko til familien samt flette riskurve til
brug i udhusene og til opsamling af kartofler. Ude ved vigen havde bedstefar et
lod, hvor der kunne høstes rør og siv til
blandt andet skofabrikationen.
Børnene fik også lært at strikke muffedisser, og Asger udvidede talentet til
også at brodere korssting. I øvrigt var
Børge og Asger dygtige til at arbejde i
træ og havde hver deres løvsav. Mads,
som alle dage har været meget hesteinteresseret, var til gengæld ferm med papir og saks. Han kunne skabe de mest
livagtige hestefigurer, så de også havde
adskilte ben og kunne stå op på bordet.
Søren lærte sig at spille på violin.
Aftenerne tilbragtes altid i køkkenet,
hvor komfuret varmede op. Familien spiste aftensmaden kl. 19.00, så man samtidig kunne lytte til pressens radioavis.
Radioen var opstillet på en hylde, som
hang over bedstefars plads. Ud over radioavisen holdt familien meget af at lytte
til andre af tidens populære programmer: Familien Hansen, ældre dansemusik og ønskekoncerten. Det var dog ikke
alene radioen, som sørgede for nyhedsformidlingen. Bedstefar abonnerede på
Skive Folkeblad, og naboen Peder Kristensen holdt Holstebro Dagblad. Man
byttede derfor avis med hinanden. Sammen med avisbytningen fik Peder sin be-
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holdning af snustobak fyldt op. Når han
kom med avisen til bytning, havde bedstefar, som røg lang pibe, gemt asken i
en metalkasse. Asken blev tilsat en god
spytklat samt pibesovs og skrabet sammen. På denne måde havde Peder snus
til resten af dagen.
Ellers spillede børnene kort med æselkort, for bedstefar ville ikke have rigtige
spillekort i huset. Han havde tidligere
hørt om unge karle, der havde spillet hele
deres formue og også gårde hen i kortspil, især nede i Salling, og det var jo den
sikre vej til fortabelsen. Børge fortalte,
at de på et tidspunkt alligevel havde fået
rigtige kort i huset, som de sad og spillede med ved køkkenbordet. Bedstefar
sad selvfølgelig og iagttog dem, for på
et tidspunkt blandede han sig, idet han
sagde til Metha, at et af kortene skulle
hun anbringe eller spille på en bestemt
måde. Han kunne altså godt den gamle,
når det endelig skulle være. Han ville dog
ikke deltage i spillet.
Husbestyrerinden hjalp selvfølgelig
også til. Der har været nogle stykker i tidens løb, hvoraf en enkelt, Marie, holdt
ud i over ti år. Marie skulle selvfølgelig
også hjælpe til derude, og en kold dag
skulle hun rengøre mejerispandene, hvilket skete ude i gårdspladsen ved pumpen og karret med koldt vand. Metha
og Asger legede også derude og var beskæftiget med at køre rutebil. Det foregik på den måde, at de hang på nederste
halvdel af stalddøren ud til gårdspladsen
og lod døren svinge op og i. Det var så
rutebilen, der skulle til at køre. Men når
den kørte, var døren lukket, og krogen
var haspet på indvendig side. Marie frøs
naturligvis bravt og ville ind i kostalden,
men Asger og Metha meddelte kort, at
når nu rutebilen kørte, kunne man ikke

blot åbne døren, før bilen standsede, og
inden kunne hun ikke komme med. Døren var tillige forsvarligt lukket, og Marie måtte til stor irritation vente. Det fik
hende til at udbryde følgende, som også
er blevet overskriften på denne fortælling, nemlig: A skal sgu æt med a rutebigel,
dog efterfulgt af en beroligende latter
fra hende – he-he-he…
Ungernes fantasi fejlede heldigvis ikke
noget. Man kunne lege med simple midler, og de havde selvfølgelig alle deres
eget markstykke i gården eller i haven,
hvor de havde tøjret deres stenkøer og
heste. Legetøj som sådan havde de ikke
noget af.
Til julen blev der dog pyntet vældig
op i hele stuehuset med kravlenisser, og
der var altid et flot juletræ, pyntet med
kræmmerhuse, papirengle, fehår, lys og
hjemmelavede creperoser. Vi siger altid,
at julen varer lige til påske, og det gjorde
den i Egebjerg. Børge og Metha fortalte,
at juletræet først blev smidt ud efter lang
tid. Det blev efter juledagene parkeret
ude i gangen eller i det såkaldte venteværelse, begge steder var der sikkert lige
koldt, og træet kunne holde sig.
Juleaften spiste de altid ribbensteg
og måske citronfromage eller en anden
lækker hjemmelavet dessert. Julegaver
var der på grund af de økonomisk vanskelige tider ikke mange af, men de fik
julegaver. I årets løb kom en mand rundt
og samlede ind til Julens Glæde, og som
regel blev der råd til at spare 2 kr. op.
Ved juletid havde beløbet så formeret sig
til ca. 25-30 kr., som så kunne anvendes
til lidt ekstra julehygge. Børnene fik også
en julegave af nabokonen Jenny fra Peder Kristensen. På daværende tidspunkt
var Agnes og Laurids dårlig nok flyttet
ud på kæret og havde bygget ejendom-
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men, ellers er jeg sikker på, at der også
derfra ville have været en lille ting. Agnes
og Laurids havde også gode og kærlige
egenskaber, der blev os alle til del.
Alligevel husker Metha, at de engang
i skolen skulle vaccineres for difteritis,
det skulle ske over tre gange. Metha
brød sig slet ikke om at blive stukket, så
hun havde vist både hylet lidt og måske
også været tæt på at besvime. Da hun
så igen skulle vaccineres, skete det netop
hos Agnes og Laurids, som nu var blevet
etableret i den nybyggede ejendom og
også selv havde fået børn. Doktoren var
blevet tilkaldt. Laurids tog derfor Metha
op på knæene og bad hende om at tage
fat i hans tommelfinger og så klemme til,
alt hvad hun kunne, og mens hun gjorde
det, fik hun det lille obligatoriske prik af
doktoren uden at opdage noget som
helst.
Det skal nævnes, at Agnes også begyndte at hjælpe til, og i hvert fald til
Methas konfirmation var det Agnes,
som kom hen og stod for madlavningen.
Metha husker også, at Jenny ofte lavede
tøj til dem, og at hun selv engang havde
fået en fin kjole, for Jenny havde syet tre
kjoler, en til hver af sine to egne piger:
Ella og Nora samt en til Metha. Børge
husker også en gang, hvor Jenny havde
vasket noget af deres linned hjemme, og
bagefter ville hun rulle tøjet. Vi havde
en gammel trærulle, som stod på stuehusloftet. Børge ville vise Jenny til rette,
og hun fik gang i rullen, mens Børge
følte, at når nu Jenny ville rulle deres tøj,
skulle han nødvendigvis gøre sig nyttig,
medens hun var der. Han greb derfor en
kost og begyndte at feje noget korn sammen, som lå til tørring på loftsgulvet,
men det syntes Jenny alligevel ikke var en
god ide og spurgte, om ikke han kunne
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feje på et bedre tidspunkt. Det støvede
ganske enkelt for meget.
Ud over det tætte naboskab med
Jenny og Peder Kristensen og Agnes og
Laurids D. Jensen boede der et stykke
længere ude på kæret et ægtepar, der
hed Anna og Jørgen Jørgensen. De drev
en lille ejendom, og Jørgen delte i øvrigt
tjansen som mælkekusk i Egebjerg sammen med Peder Kristensen. På et tidspunkt stoppede Jørgen som mælkekusk,
og bedstefar blev spurgt, om han var interesseret i at komme med og overtage
Jørgens plads. Det ville han gerne, han
havde nemlig fået en ny stivvogn, hvorpå
blev lagt en ramme, således at der kunne
blive plads til alle mejerispandene. Mælketuren kørtes hver anden dag. Børnene
holdt også umådelig meget af Anne og
Jørgen, og utallige gange har de besøgt
dem, og Anne har lavet kræmmerhuse til
dem, hvis de måske havde været en tur
ved Vigen for at samle rør. Anne og Jørgens ejendom blev senere købt af Ejnar
Madsen, der i mange år drev ornecentral
fra stedet.
Økonomien
Der er ingen tvivl om, at økonomisk var
der smalhals i hjemmet i Egebjerg. Hver
14. dag var der udbetaling af mælkepenge fra Ejsing mejeri, ligesom der hver
uge var indtægter fra salget af æggene.
Disse penge gik som bekendt direkte til
Egebjerg Brugs, hvor de blev skrevet af
i bogen.
Nu er det blot sådan, at blandt hønsenes mange egenskaber er også evnen
til at gå i fjertab, dvs., de lægger ingen
æg i nogle måneder, typisk om vinteren. Det er så tiden, hvor man foretager
udskiftninger, enkelte høns dør naturligt, andre mister hovedet og bliver til
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hønsekødsuppe. En god høne skal nok
ikke leve længere end et par år. Men ingen æglægning, ingen penge, og derfor
kunne regningen i brugsbogen godt blive
faretruende høj. Metha fortalte, at de på
et tidspunkt skyldte for 1.000,00 kr. Det
var mange penge dengang.
Der var så lidt indtægter, når bedstefar en gang imellem kunne levere svin
til andelsslagteriet i Struer, men netop
i 30`erne var der jo stor krise overalt i
landbruget, så det var ganske småt. Det
var på den tid, man skulle have svinekort
for at få en bedre pris for sine dyr. Der
blev også handlet med torvegrise, og det
var altid P. Villadsen, bedstefar handlede
med. Kraftfoder til dyrene skulle indkøbes, så der var aldrig penge til at vedligeholde bygningerne; jeg ved i øvrigt ikke,
om bedstefar var snild til håndværk, det
er ikke sikkert. Min egen far, Mads, var i
hvert fald ikke.
Hver måned kunne bedstefar dog
hente 30 kr. hos sognerådet i økonomisk
hjælp, fordi bedstemor var indlagt i Viborg, og pengene blev udbetalt kontant
hos kassereren, gårdejer Johan Jensen i
Brøndgården. Dengang var sognets kontante kassebeholdning ikke større, end
man opbevarede alle indtægter i pengekassen hos den valgte kasserer. Pengene skulle blandt andet gå til hjælp til
at lønne de forskellige husbestyrerinder.
En gammel talemåde siger, at hvor nøden er størst, kan hjælpen pludselig blive
nærværende. Børge fortæller, at en eftermiddag hvor han sad ved køkkenbordet,
kom landposten. Det var Otto Jeppesen,
som gik ud fra Ejsing. Vi lå som den sidste på postens rute, så derfor kom han
altid ved kaffetid om eftermiddagen.
Bedstefar og Otto havde derfor den stående aftale, at Otto altid skulle sige, hvis

han ikke havde fået sin kaffe den dag, for
så skulle han bare tage plads ved bordet sammen med familien. Ellers gik han
normalt blot ind, hilste på og lagde avisen og ordnede de postsager, som måske var lagt frem til ham. Børge undrede
sig lidt over, at posten den dag spurgte
efter hans far, men han svarede, at far
var omme for vesten – bag stalden. Otto
gik derfor om for at tale med Peder, og
få minutter senere kom de begge tilbage
i køkkenet. Bedstefar var utrolig glad
og sagde til husbestyrerinden, at i dag
skulle hun lave en rigtig god kop kaffe til
posten. Bedstefar og Otto havde sammen nogle lodsedler i Klasselotteriet, og
der var sket det heldige, at deres numre
var blevet udtrukket og havde udløst en
præmie til dem begge på det svimlende
beløb 2.000,00 kr. To tusinde kr. til dem
hver! Det var en uhyggelig stor sum på
den tid i 30`erne, men hvor faldt de dog
på et tørt sted. Bedstefar fik på denne
måde sat lidt skik på den skrantede økonomi, og gamle ubetalte regninger blev
ekspederet.
Netop fordi der dengang var økonomisk trange kår, var det også nødvendigt
at sikre sig mod ulykker og uheld med
dyrene. Derfor fandtes der også en hesteforsikring, hvor lokale husmænd var
gået sammen og tegnet fællesforsikring
for deres heste. De sad selvfølgelig selv
i bestyrelsen, og nogle var udpeget som
vurderingsmænd, idet dyrene med mellemrum skulle vurderes og prisfastsættes. Jeg husker, at min far på et tidspunkt
har været udpeget som vurderingsmand,
da vi jo også havde heste i min barndomstid. Lignende forsikringer har der
vist også været for kvæget, og der har
naturligvis gennem mange år eksisteret
en brandforsikring for husmændene.

A SK AL SGU Æ T MED A RUTEBIGEL

51

Bedstefar med
øverst fra venstre
Mads, Børge og
Søren. Herunder
Metha og Asger.
Billedet er taget
ca. 1937.

Livet i Egebjerg på den tid
Ja, der var i hvert fald væsentlig flere indbyggere end i vore dage. Det skyldes naturligvis, at der var mange flere ansatte
på gårdene, næsten alle havde tjenestefolk, enten en karl eller en ung pige eller
begge dele.
Derfor var der også flere butikker og
virksomheder, end vi måske tror. Der
var selvfølgelig Brugsforeningen, som
dengang lededes af uddeler Jensen med
sit personale. Brugsen handlede stort
set med alt, også inden for manufaktur,
arbejdstøj m.m. Det var så uddelerhustruen Karoline, der passede den afdeling, og i hvert fald ved skiftetiderne, 1.
maj og 1. november, var der altid trængsel ved Brugsen med mange hestespand
holdende, når der skulle flyttes møbler
fra det gamle til det nye tjenestested.
På modsatte side af vejen lå smeden,
som kunne klare alt, lige fra hesteskoning
til reparation af gamle cykler og forskellige redskaber og vogne. Efter smeden lå
foderstofforretningen, som senere blev
lavet til Egebjerg Møbelfabrik, og da den
brændte helt ned, købte Anders Ringgaard grunden og byggede et nyt gult hus
til sig og hustruen. Da de ikke var mere,

blev huset solgt til mine forældre Ruth
og Mads Bjerregaard. Børge fortalte, at
han en dag som dreng blev sendt om til
foderstofforretningen med en sæk korn,
som skulle males til mel. Transporten
foregik ved, at sækken blev placeret på
en damecykel, hvor den kunne ligge
tværs over pedalerne og kranken, da der
jo ikke var nogen midterstang som på en
herrecykel. Han måtte derfor forsigtigt
trække med cyklen. Da han nåede om
til forretningen, hjalp Madsen med at
få sækken af cyklen. Ved hjælp af reb og
taljeblok kunne sækken hejses op over
den store kværn, og således blev sækken
tømt og kornet malet. Derefter gik det
på samme måde hjem med en sæk nymalet korn, pris for maling 30 øre.
Efter foderstofforretningen kom huset, hvor Astrid og Chr. Madsen boede.
– Madsen var egentlig møbelsnedker og
lavede også møbler, men han var også
ansat som uddeler i foderstofforretningen, så møbelforretningen blev vist nok
overtaget af en anden.
Oppe bag Brugsen på bakken boede
købmanden på møllen, som han kaldtes. Der havde tidligere været en mølle
med vinger, hvor bønderne kunne få ma-
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let deres korn. Købmanden havde selvfølgelig sit kundeunderlag og havde bl.a.
bevilling til øl og spiritus, hvad man ikke
havde i Brugsen.
Ved siden af købmanden boede Agnes
og Peder Dueholm. Peder var på mange
måder lidt af en tusindkunster og snild til
meget håndværksarbejde. Det skete derfor, at hvis bedstefar kørte i marken og
kæret, kunne Peder ofte klare en hurtig
reparation, hvis behov opstod.
Så var der landsbyens snedker Dres
Hedegaard, der boede ved siden af missionshuset. Ud over sit tømrer- og snedkerarbejde var Dres tillige fast organist i
missionshuset. Til at hjælpe sig med orgeltjansen havde han sin bror Jens Chr.
Hedegaard, kaldet »bop-bop«, fordi han
udstedte sådanne lyde, når han gik rundt
omkring. Når broderen spillede på orgelet, var det Jens Christians opgave at advisere, når man kom til sidste vers af en
salme. Det skete ved, at organisten fik et
ordentligt nap i en bestemt legemsdel! Børge fortæller videre, at engang skulle
Dres Hedegaard have ½ gris hjemme fra
os. Børge husker ikke hvorfor, men der
var åbenbart ikke andre, der skulle vide
af det. Derfor blev leveringen foretaget
om aftenen, hvor det var buldermørkt.
På en trillebør blev den halve gris kørt
bag om vores ejendom, langs forskellige
diger over til Søren Sørensens markvej
(senere Marinus Jensens) og op ved Aage
Skovs (Ove Abildtrup). Derfra ad vejen
op til missionshuset og til venstre hen
til Dres. Vi tænker dog, at det nok har
været betaling for noget snedkerarbejde
derhjemme.
Længere omme i byen ved siden af
Brugsen boede vognmanden Aage Møller, der klarede den meste vognmandskørsel. Da vognmandsforretningen blev

solgt til Laura og Otto Nielsen, blev
Aage Møller i stedet for forhandler af
flaskegas - Dalsø Gas. Det har været i
slutning af 40`erne, da udskiftningen af
de gamle brændselskomfurer til gasapparater og gasovne blev moderne. Aage
Møller, der var ret så temperamentsfuld,
var derfor altid sikker på besøg af omegnens unge, når der skulle laves nytårsløjer. Man yndede blandt andet at rasle
med kæderne, som bandt gasflaskerne
sammen. Flaskerne stod uden for huset.
Aage Møllers hus blev senere købt af
Tove og Carl Thomsen.
Egebjerg var dengang en del af Ejsing
sogn, og sognet bestyredes af sognerådet, der som oftest var valgt blandt solide gårdmænd. Sognerådsformanden
var på et tidspunkt Jens Dam og andre
medlemmer: kasserer Johan Jensen og
Jens Hyldgaard. Sidstnævnte blev i øvrigt også formand i en årrække. Christian Mortensen var sognefoged. Ud over
at være sognefoged var det også ham,
bedstefar fik lavet sin årlige selvangivelse
hos. I min barndomstid var det stadigvæk gældende, for en aften om året kom
Sine og Christian altid ud til os til aftenkaffe og udfyldelse af selvangivelser,
både min fars og selvfølgelig bedstefars.
Metha legede som barn af og til med en
af pigerne oppe fra Sine og Christian.
Det var Karen Margrethe. Anders Jensen var i mange år formand for Egebjerg
Brugsforening, og det var i øvrigt ham,
som blev tilkaldt, når bedstefar havde
smågrise, som skulle kastreres. Senere
og i hvert fald i min barndom var jobbet
gået til Laurids, vores nærmeste nabo.
Det var også i en sådan kreds af mænd,
at søndagsskolelederne blev valgt. Børnene derhjemme blev af bedstefar sendt
i søndagsskole, og Metha fortæller, at de
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altid tog plads på den bagerste bænk,
kaldet lømmelbænken. Her kunne man
beskæftige sig med lidt andet. Om sommeren, hvor døren var åbnet ud til det
fri, hændte det, at en kat kunne snige sig
ind og blive kælet lidt med. Det var jo
også en adspredelse til, enten det nu var
Chr. Halborg, Kristian Rusbjerg, Geddal, eller uddeler Jensen, der forelæste
fra Bibelen, og hvor oplæseren gjorde
sig umage med tydeligt at udtale eksempelvis ordene miig, diig eller siig fra den
gode bog. Ellers gik bedstefar normalt
ikke til kirke om søndagen, men ved den
årlige missionsuge i missionshuset blev
en af de ældste børn hjemmefra sendt
af sted for dog at repræsentere familien
ude fra kæret.
Børneopdragelse
Jeg er af og til af min far (Mads) blevet
foreholdt, at da han og hans søskende
var børn, var det tilstrækkeligt, at bedstefar måske rømmede sig lidt og kiggede op over avisen, når han sad ved
køkkenbordet, og der måske var lidt
uro. Samtidig konkluderede min far, at
med Dorthes og min opførsel ville der
vist være behov for en ren bronkitis med
flere voldsomme hosteanfald, før roen
ville indfinde sig!
Metha fortalte, at hun og Asger engang var blevet sat til at plukke ribs efter
middagen, et arbejde, de skulle udføre,
medens bedstefar sov til middag. Som så
ofte før var der andre ting i tilværelsen,
der krævede deres opmærksomhed, så
de glemte alt om ribsene. Da bedstefar
kom op fra middagssøvnen og så, at
der ikke var plukket ribs, blev forseelsen
omgående takseret til en lussing til dem
begge. Straffen eksekveredes prompte.
Metha satte straks ind med hylevåb-
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net, medens Asger forblev tavs. Da den
gamle havde forføjet sig, udbrød Asger:
»Hvad hyler du for?« og Metha snøftede
forurettet: »Det var da, fordi far slog
os.« – »Det gjorde da ikke ondt«, svarede
Asger, og så var det vist glemt.
En anden gang var det Børge, der
uheldigvis kom mere eller mindre uforskyldt i fedtefadet. Søren og Mads havde som så ofte været nede hos Anne og
Jørgen, hvor de blandt andet havde leget
med Tulle, som var Annes datter. Hun
var nu døbt Esther, men blev altid kaldt
Tulle, og hun var nok jævnaldrende med
Søren. Børge havde også været med,
men da legen skulle flyttes til høloftet,
ville de andre ikke have Børge med og
sendte ham hjem. Børge traskede herefter hjem, godt forurettet og meddelte
bedstefar, at de andre havde sendt ham
hjem, fordi han ikke skulle deltage i legen
med Tulle.
Bedstefar gik herefter om i frugthaven
og skar en god kæp af et træ, medens
Børge ivrigt deltog i udvælgelsen af den
helt rigtige tykkelse, hvorefter de ventede på, at Søren og Mads skulle komme. Da de så var kommet hjem, måtte
de jo redegøre for deres aktiviteter, der
blev afregnet med et par svirp bagi. Da
de havde afregnet, vendte bedstefar sig
mod Børge og gav også ham et par svirp.
Det syntes Børge godt nok var uretfærdigt og helt uforståeligt, og da han beklagede sig, forklarede bedstefar kort, at
han fik et rap, fordi han havde sladret
om sine brødre!
Børnene blev ellers ikke opdraget med
tørre tæsk. Det var meget sjældent, at
bedstefar greb til denne udvej, men det
kunne ske, og de mener heller ikke, at
nogen har lidt ubodelig skade af et dask
i ny og næ.
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Det var måske heller ikke alle unoder,
der blev opdaget. Metha husker blandt
andet en aften, hvor de skulle være alene
hjemme, fordi bedstefar og husbestyrerinden var på besøg hos en af naboerne.
Mads fik bemægtiget sig bedstefars lange pibe og fik tændt godt op i den og sad
så og pulsede lystigt. Asger og Metha
havde i stedet fået kig på en af de klistrede brune fluefangere, som hang ned
fra loftet over komfuret. De kom derefter til at diskutere, hvorvidt en sådan
fluefanger kunne brænde? Det måtte afprøves. Der blev derfor sat en tændstik
til, og det skulle de nok ikke have gjort.
Det klistrede stads futtede straks af og
efterlod en sort og sodet plet på det
hvidkalkede loft. Nu var gode råd dyre.
De fik til alt held fremskaffet lidt kalk og
vand samt en hvidtekost, og det lykkedes dem at få dækket skaden på loftet
helt igen. At fluefangeren var væk, kunne
altid bortforklares. Til alt held blev intet
opdaget, da bedstefar og husbestyrerinden vendte hjem, for hvis sagens rette
sammenhæng var blevet åbenbaret, var
det et af de få tilfælde, hvor der givet ville
være faldet »brænde« ned.
Omgangskredsen
Jeg fortalte, at bedstefar og husbestyrerinden havde været i byen sammen.
Dengang gik man på nabobesøg hos
hinanden i Egebjerg et par gange om
året. Ud over bedstefar var husbestyrerinden altid inviteret med. Husk i 30`erne
var der næsten ingen, som havde telefon, og derfor var nabobesøgene også
en anledning til at få talt med hinanden
og udvekslet informationer og oplysninger sammen. Når kaffen var overstået,
skulle mændene altid i kostalden og se
på dyrene og mærke på kvægets rygstyk-

ker, medens kvinderne underholdt sig
med hinanden og strikketøjet i stuen.
Det var også en god måde til at finde
ud af, hvorledes man hver især havde
det. Samtale og kropssprog kunne også
dengang give masser af informationer.
Måske var der en nabo, der havde brug
for en ekstra håndsrækning ved et stykke
arbejde. Derhjemme kom vi ud over de
allertætteste naboer også sammen med
Margrethe og Poul Nikkelborg, Marie og
Marius Hyldgaard, som dengang havde
Hedegaard, Aage Skovs, Søren Sørensens, Sine og Chr. Mortensen, Kirstine
og Jens Tanderup, Anders Jensens og givetvis også flere.
Bedsteforældre og morbrødre i Raast
I skoleferien om sommeren cyklede
Børge engang op for at besøge sine
bedsteforældre i Raast. Det var Søren
Christensen og hustru, og det var jo børnenes mormor og morfar. (De er således
mine oldeforældre).
Bedstefar (min oldefar) ernærede sig
ved at dyrke et lille husmandsbrug, hvor
en af sønnerne, Georg Kristensen, overtog ejendommen senere. I nabolaget
boede Sørens bror Henrik Christensen.
Han blev i øvrigt far til tvillingerne Bang
og Tang Christensen, som mange sikkert kender. Ud over landbruget fiskede
deres bedstefar fra stranden i Raast, og
sammen med Magnus Balle havde han
en jolle, som de roede ud i og satte garn
og senere hentede ind igen. Børge ville
naturligvis gerne med ud og røgte garnene en tidlig morgen, men det syntes
bedstefar ikke var nogen god idé, men
bedstemor blandede sig, for selvfølgelig
skulle barnet da med. Børge blev derfor
placeret på en trillebør og blev fragtet
ned til stranden. Naturligvis blev han
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bange, da det gyngede i jollen, og han
begyndte at græde. Bedstefar måtte så
ro ind igen og få drengen hjem til bedstemor, før de kunne stikke til søs igen. Nattens fangst blev af bedstemor klargjort,
fiskene udtaget af nettene og anbragt i
en trækasse. Herefter blev de afhentet
af aftagere fra Vinderup, der så senere
på formiddagen kunne sælge friske fisk i
byen. Børge fortæller også, at han flere
gange hentede aldersrente til sin bedstefar. Det var 30 kr., som Børge så kvitterede for, og som belønning fik han 2
kroner for at hæve og bringe pengene
til Raast. Pengene blev hentet i Brøndgaarden hos Johan Jensen, sognerådskassereren.
Der var også andre børn derhjemme,
men børn, der egentlig var ved at blive
voksne. Der kan nævnes morbrødrene
Georg, Peder og David, der var også en
morbror, der hed Berg, men han var vist
nok flyttet til Holstebro, hvor han i en
årrække drev en køreskole. Han var gift
med Minna. Peder og David blev gift
senere i livet. Peder købte en ejendom
på Ejsingholm, som han drev i mange år
sammen med sin hustru Grethe. David
ejede i mange år en af gårdene uden for
Ejsing på vejen mod Vinderup. Gården
blev senere overtaget af Anker Poulsen.
Brødrene holdt i sagens natur af at
drille hinanden lidt. Georg var vist nok
den eneste, der var blevet forlovet på
det tidspunkt, og han blev derfor ofte
af Peder og David spurgt, om han skulle
ud til »dullemaren« i aften. Bedstemor
korsede sig over den slags udtalelser ved
køkkenbordet. Det var dog noget forfærdeligt snak at lære børnene, Børge
eller hvem af dem, der nu var på besøg.
På et tidspunkt havde David fundet sig
en kæreste, og da bedstefar fik oplysnin-
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gen, udbrød han: »Sådan en helmus!«
Damen faldt åbenbart ikke i hans smag,
hvilket var ganske uretfærdigt, men sådan er der så meget.
Børnenes videre færd
Da de i skolen gik i den sidste klasse,
nærmede konfirmationen sig, og de
måtte derfor gå til præst. Det var hos
pastor Bundgaard i Ejsing, og Metha
fortæller, at hun gik til Ejsing hver onsdag formiddag, hvor konfirmationsforberedelsen varede en formiddags tid.
Børge har dog gået til præst to gange
om ugen. De blev naturligvis undervist
i katekismus og salmer, og derfor skulle
der altid læses på lektierne, så man var
nogenlunde i stand til at lire et salmevers
af hos præsten. Det var ikke velset, hvis
man mødte uforberedt. Bedstefar sad
derfor om aftenen med Metha og hjalp
hende med at lære de ofte lange salmer.
Man startede med de første to linjer af
et vers og byggede herefter videre, indtil man havde lært et helt vers og hele
salmen. Når de havde afsluttet undervisningsdagen hos præsten, kunne de gå
hjem og skulle ikke i skole mere den dag.
Metha husker, at hun sjoskede af sted til
fods sammen med Lilly Kronborg. Der
var ikke noget med at cykle, som jo ellers
var et udbredt transportmiddel.
På den tid var vejene rundt om i hele
sognet grusbelagte, asfalteringen var
slet ikke påbegyndt. Den eneste lidt
bedre vej var amtslandevejen fra Holstebro, Vinderup og videre mod Nykøbing
og Skive. Her var vejen brostensbelagt i
øvrigt som den første i Ringkøbing amt.
Nu vi taler om veje og transport,
fortalte Metha, at når de derhjemme
skulle på familiebesøg enten i Bjert eller
i Mejrup, kørte de altid i fjedervognen
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med hestene forspændt. Trak besøget
ud, og man først kørte hjemad ud på
aftenen, og det var blevet mørkt, kunne
det under kørslen ske, at der fra hestenes
jernsko slog gnister, når de løb hen over
brostenene. Det var Metha lidt bange
for, indtil hun forstod tingenes naturfysiske sammenhæng.
Ellers var man henvist til at tage med
rutebilen, hvis man havde ærinde til eksempelvis Holstebro, som var den faste
og foretrukne handelsby. Her var det
især handelshuset Fjeldsted på Store
Torv, som blev besøgt, og hvor næsten
alt kunne erhverves. Rutebilen kom igennem Egebjerg tre gange om dagen, sidste
gang kl.18.00, så der var ikke noget med
at rende til byen sent om aftenen.
Da de var blevet konfirmeret, kom de
ud at tjene. Børge husker, at han kom til
Magnus Madsen, hvor han for et år skulle have 650,00 kr. + kost og logi. Bagefter kom han til Thorvald Mortensen i Ø.
Tønning for 900 kr. Mads havde været
hjemmefra som 12-årig, og han flyttede
som 14-årig fra Magnus Ebbesen på
Lauheden op til Peder Lais i Raast. En
gang ville hesten ikke makke ret, og det
havde nær taget modet fra Mads. Han
kom hjem til bedstefar og de andre, og
i køkkenet anbragte han sig hulkende
på trappen til spisekammeret. Han ville
ikke være der, men der var ingen kære
mor, han måtte tilbage og hjælpe til igen.
Bedstefar sagde altid, at her ude fra os
render vi ikke af pladsen.
Metha fortæller, at hun fik plads hos
Magnus Vendelbo på Ejsingholm, og da
hun var færdig der, havde hun selv taget
en ny plads. Det ville bedstefar ikke acceptere. Hun skulle simpelthen ikke til
det pågældende sted. Han cyklede derfor op og fik annulleret pladsen. Metha

kom i stedet for til Raastgaard, og det
var vist et godt sted at være. Asger kom
til Karl Laursen og også til Magnus Madsen.
Søren tjente omme på remmen hos
Kr. Ebbesen, og her blev det konstateret, at han havde fået sukkersyge. Der
var blevet udgravet en ny kanal med
klart og rindende vand. Naboen Anders
Ringgaard havde flere gange bemærket, at Søren dagligt gik ned til kanalen
for at drikke vand hele tiden. Man blev
så klar over, at der måtte være noget i
vejen. Søren blev sendt til lægen og undersøgt, hvorved sukkersygen konstateredes. Han fik dagligt insulin, som han
selv måtte sprøjte sig med, og Børge
og Metha huskede, at han måtte bruge
nogle store og tykke nåle, som han hver
dag måtte rengøre med kogende vand.
Senere tog Søren en uddannelse som
kontrolassistent og arbejdede også i
Holstebro som natportier på et hotel.
Da han lærte Gerda at kende, tog han en
læreruddannelse på seminariet i Esbjerg
og blev også færdiguddannet. Han blev
herefter gift med Gerda, som stammede
fra byen, og det var meningen, at han
skulle begynde en karriere som skolelærer. Jeg tvivler på, at der i hans barndom
og opvækst blev taget hensyn til hans
kost, og at han derfor måtte spise, hvad
der kom på bordet. I hvert fald indtil
sygdommen blev kendt og diagnosticeret. Det er en rigtig trist historie. Søren
døde i en alder af kun 31 år i 1955, og
når man tænker på, hvordan man i dag
sagtens kan holde en sukkersyge i ave, så
var det jo meget beklageligt, at der ikke
blev flere år til ham. Jeg har i øvrigt altid
hørt Søren omtalt som en meget god og
rar storebror, meget diplomatisk og forstandig i hele sin fremfærd mod alle.
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Bedstefar i 1949
med sine nu
voksne børn.
Øverst fra venstre
Mads, Asger og
Børge.
Siddende Metha
og Søren.

Kærlighedens kår
Til sidst skal vi beskæftige os en smule
med bedstefars eventuelle kærlighedsliv
eller mangel på samme. Vi ved dog, at
en ung pige fra Egebjerg, som på et tidspunkt var husbestyrerinde hos os, meget
gerne ville have haft bedstefar og også
have påtaget sig ansvaret med at opbringe de fem børn. Men bedstefar følte
ikke, han kunne svigte sin syge kone, og
udtalte, at når han havde hende, kunne
han ikke lade sig skille for at indgå nyt
ægteskab. Det var jo at holde den moralske og etiske fane højt løftet, for ingen
ville vel ikke kunne have undt ham et nyt
liv. Han kunne sagtens vedblive med at
besøge børnenes mor, men sådan gik det
ikke. Den unge pige blev senere gift og
gårdmandskone et andet sted i Egebjerg.
Jeg har også fået fortalt, at bedstefar ind
imellem havde intime oplevelser med enkelte af husbestyrerinderne, men er det
ikke naturligt nok. Han var en mand i sin

bedste alder, da hans kone blev syg, og i
hvert fald vil ingen i dag vel tage anstød
af noget sådant.

***

Her ved vor samtales afslutning er Metha og Børge enige om, at de har haft en
lykkelig og på mange måder rigt barndomsliv. Vist har der været økonomisk
smalhals indimellem, men børnene er aldrig gået sultne i seng. En anden og ikke
uvæsentlig ting skal også nævnes her på
falderebet. Børnene er aldrig nogensinde
i deres barndom eller skolegang blevet
drillet og mobbet for, at deres mor var
indlagt på et sindssygehus. Vi tror faktisk ikke, at børnene i Egebjerg rigtig var
klar over betydningen, og hverken Metha
eller Børge har tænkt på den manglende
mor derhjemme. Selv om deres mor var
syg og væk fra hjemmet, var der rundt
om i naboskabet og vennekredsen adskillige mødre, som helt naturligt hjalp
til, selv om de selv havde egne børn at
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skulle passe. Jeg synes, det siger meget
om den tid og det samfundssind, der
dengang blev udvist. Det kan der vist
læres meget af i dag, selv om tiden er en
hel anden med helt andre muligheder for
folk, som kommer i nød. Børge slutter
endvidere med at påpege, at godt nok
var hans far økonomisk fattig, men han
var et helstøbt menneske med en udpræget retfærdighedssans over for alle.
Derfor var han nok også meget vellidt i
Egebjerg.
Lidt om skribenten
Som nævnt i begyndelsen er mine forældre Ruth og Mads Bjerregaard. Jeg er
ældste søn, født i 1951. I 1958 startede
jeg hos frk. Hofmansen i Egebjerg skole.
Vi var seks i klassen, fire piger, nemlig
Hanne, Aase, Ruth og Anne Marie og
så Anders og mig. I 1962 flyttede vi til
Ejsing i den nye skole, og i 1965 blev
jeg konfirmeret af provst Bundgaard.
Samme år gik vi ud af Ejsing skole. Gad
vide, hvad der er blevet af alle skolekammeraterne? Vi var nogle stykker, som
fortsatte på Vinderup Realskole. Efter
endt realeksamen i 1968 kom jeg tre år i

lære i Brugsen i Ejsing sammen med Lise
Lotte, der selv senere blev uddeler i både
Egebjerg og Ejsing. I efteråret 1971 kom
jeg til militæret, hvor jeg fortsatte som
befalingsmand i nogle år indtil 1. maj
1976. Da blev jeg ansat i politiet og måtte flytte til København for at begynde på
politiskolen. Jeg har nu været politimand
i snart 35 år og har i alle årene boet i København, de sidste mange år i Brønshøj
sammen med min kone Inge-Lise. Da vi
ikke har fået børn, har vi besluttet ved
pensionen i 2013 at flytte hjem til Vestjylland. Vi har derfor allerede erhvervet
en byggegrund i Bjertparken i Vinderup,
hvor vi skal have bygget et nyt hus.
Det er Metha og Børges og selvfølgelig mit håb, at denne fortælling har givet
et indblik i en tid, som var for dog ikke
så forfærdelig længe siden, men som alligevel var helt anderledes end den verden,
vi lever i nu.
Tak til enhver, som har brugt tid til
at læse fortællingen, og skulle det give
anledning til eventuelle spørgsmål eller
kommentarer, er man velkommen til at
kontakte mig på følgende mailadresse:
flemming.b.johansen@12move.dk

Flemming
Bjerregaard Johansen,
Næsbyholmvej 25,
2700 Brønshøj.

En bagersøns erindringer
Oplevelser og mennesker i Vinderup i 40’erne og 50’erne
Af Svend Aage Pedersen

Først vil jeg fortælle lidt om mig selv, så
læseren bedre kan holde styr på tid og
personer i det efterfølgende.
Jeg hedder Svend Aage Pedersen
(f.1934) og er søn af Anna og Niels Dusenius Pedersen. Mine forældre kom fra
Hjerm til Vinderup i 1935, da de overtog
Nørregades Bageri efter Sofus Jacobsen.
Jeg blev født året før i Hjerm. Jeg har tre
søstre: Grethe (f.1939), Aase (f.1944) og
Ane Marie (f.1949).
I 1940 begyndte jeg skolegangen i
Vinderup Kommuneskole, skiftede i
1946 til Vinderup Realskole, som jeg i
1951 forlod med en realeksamen. Læretiden i Vinderup Trælasthandel varede
til 1954, samme år som mine forældre
solgte forretningen og flyttede til Kristrup ved Randers. Da de forlod byen,
boede jeg på lejede værelser forskellige
steder i byen, bl.a. hos slagter William
Pedersen, lærer Elmegaard, snedkerm.
Carlo Johannesen og i Lillegade. Min
Vinderup-tid sluttede i 1959, hvor jeg
flyttede til Hjørring.
Jeg blev gift med Lilly i 1960. Vi har to
børn: Ulla i Hornslet og Jan i Løgstrup.
Begge børn er gift, og vi har fem dejlige
børnebørn. Mine sidste aktive år, fra
1972 til 2001, var jeg direktør for Han
Herreders Tømmerhandel.

Hjemmet
Mine tre søstre og jeg havde et godt
hjem, men det var begrænset, hvor meget vi tid havde sammen med mor og far,
da de arbejdede meget. Da jeg var barn,
var butikken åben fra kl. 6.00 til 21.00,
også lørdag og søndag! Far var i bageriet fra kl. 3 til kl. 12, sov til middag fra
kl. 12.30 til 14. Så var bilen læsset, og
han kørte landrute til kl. 16-20. Derefter
blev der spist, drukket aftenkaffe, kassen blev gjort op og derefter i seng for at
være klar til ny start. Senere blev bagerne

Min far og bankdirektøren.
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Brødbilen, en Chevrolet fra ca. 1929.
enige om at lukke om mandagen, så var
der da en enkelt fridag. I alle de år, jeg
var hjemme, holdt mine forældre fri tre
dage og kørte f.eks. et år en tur til Højer,
hvor far havde været soldat.
Der er nu gået mange år, så jeg kan vel
godt fortælle, at jeg kørte landturen i bil
for min far fra jeg var 14 år, en tur hver
lørdag på ca. 40 km. Der var aldrig nogen, der kom med bemærkninger, men
trafikken var jo også meget begrænset.
Som medhjælper på disse ture havde jeg
sommetider Knud »Vilhelm« eller Villy
Grønkjær.

Gårdspladsen bag Nørregade 15. Min søster
Ane Marie.

Her er jeg på cykel på Nørre Allé med stationen i baggrunden.
I bageriet produceredes ca. 250 rugbrød dagligt, heraf var de 14 8-punds,
som solgtes til Landting Hovedgård og
Handbjerg Hovgård, hvor vi unge mennesker kom til fest hos familien Linnet
- der var her en søn, som hed Hans.
Rugbrødsmel købte far selvfølgelig
hos møller Jensen, Vinderup Mølle, men
på et tidspunkt var kvaliteten for dårlig,
og far flyttede til Hadsten Mølle, efter
at han havde orienteret møller Jensen.
Dette resulterede i, at fars husleje steg,
så vidt jeg husker fra 1.800 kr. årligt til
3.000 kr.
Søndag morgen skulle jeg naturligvis
køre ud med rundstykker. Kl. 6 kaldte
mor 1. gang, derefter 2. og 3. gang uden
at det virkede. 4. gang, når jeg hørte far
starte på nederste trin, var jeg ude af
sengen, nede ad trapperne og stak hovedet i en kilde, der løb i gården døgnet
rundt. Så var man vågen - måske ikke altid, når man havde været til fest et eller
andet sted.
Når jeg var ude med rundstykker (6
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Jørgen Petersen, elev, to bagersvende, den ene
hed Hugo Dam.
øre pr. stk.), var jeg bl.a. også i Hasselholt. Første sted var hos tidligere mejeribestyrer Nielsen og hans kone (Skivevej
11), dejlige mennesker (deres søn var direktør for Oxford Kiksfabrik i Hjørring),
næste sted var dyrlægegården (Øster
Hasselholtgård, nu Hasselholtvej 6), og
så hjem til butikken igen, hvor mor stod
med tre rundstykker, der skulle til fru
Villadsen i Hasselholt. Hun havde set,
at jeg havde været derude. Det gentog
sig mange gange, så hun var ikke min
øjesten. Til sidst fik jeg min mor til at
ringe til hende, inden jeg cyklede derud.
Under krigen blev landturene kørt med
hestevogn, de første år var det Sørensen
fra Bjert, senere Iver, der boede i Søndergade i Vinderup. Hestene stod på stald
på en lille ejendom på Møllevej.
Fyret i bageriet var fra starten egnet til
stenkul, så blev det slam (tjære) fra elektricitetsværket, tørv, kvas og moseeg, inden der blev installeret oliefyr. I mange
år var vores toilet i gangen op til loftet
over bageriet. Først sent fik vi toilet med
håndvask ved siden af soveværelset på
1. sal i stuehuset, men vi skulle dele med
en dame, der sad til leje. Hun hed fru
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Sivekær. Alle vi børn og mine forældre
havde megen glæde af hende.
Der var normalt ansat to svende og en
lærling i bageriet. De boede over garagen. Her var ingen varme, så der var ofte
rim på dynen, men de klagede aldrig. Jeg
mindes en lærling, far havde. Han havde tilegnet sig noget uden at spørge og
gemte det på sit værelse. Solgte det vist
til bekendte. Ham gav far en ørefigen;
lærlingen skreg: »Det skal koste dig 50
kr.« Far knaldede ham en ny ørefigen og
sagde i samme åndedrag: »Så røg 100
kr. sedlen!« Denne lærling var fantastisk
dygtig i bageriet, og da far startede i
Kristrup, kontaktede han min far fra
Bergen i Norge. »Jeg kommer og hjælper
dig de første tre måneder,« så de to på
kassen gjorde godt. Ud over de ansatte
i bageriet var der også en bydreng og en
pige i butikken.
Skolegang i kommuneskolen
Under krigen blev vi sendt i Hasselholt
skole, fordi tyskerne skulle bruge skolen i Vinderup. Det var vi børn meget
utilfredse med, men det blev en dejlig
tid herude sammen med vor lærer A.C.
Nielsen. I 1. klasse husker jeg, at jeg blev
kaldt ud i timen af overlærer R.A. Ras-

Vores bydreng Jens Madsen. Han ændrede sin
titel til »Vaffel- og Glasurmester Madsen«.
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mussen. Han gav mig en lussing, fordi
en fra 2. klasse havde fortalt ham, at jeg
havde sagt »hold kæft«, og det måtte
man jo ikke. Rasmussen kunne blive rasende, men var også morsom nu og da,
selv om det var sjældent. Han skiltede
engang med, at hans initialer RAR stod
for »rar«, men så sagde Kristian Andreassen, at det også kunne stå for »raseri
anfald Rasmussen«, det gav en ordentlig
lussing og en time efter skoletid.
I 5. klasse dumpede Ellen (købmand
Nielsens datter) og jeg til optagelsesprøven på Struer Gymnasium. Det kom som
et chok for R.A. Rasmussen, idet Ellen
og jeg havde de to bedste karakterer, og
i karakterbogen stod der ved os begge
to 1-2. Rasmussen tog til Struer og kom
tilbage med den besked, at vi godt kunne
starte, men så sagde vore forældre NEJ.
Vi blev på kommuneskolen, men i 6.
klasse valgte jeg alligevel at komme på
realskolen i Vinderup. Det var ikke lige
Rasmussens ønske. Han kunne ikke lide
Harder Nielsen (ejer af realskolen).
I dag er jeg glad for, at jeg valgte dette,
og jeg kan fortælle, at jeg var til 60-års
jubilæum den 18. august 2011 på realskolen. Vi er 16 elever tilbage af de 26,
som forlod skolen i 1951.
Realskoletiden
Mange oplevelser på realskolen har jeg
naturligvis haft, som da vi fyldte kakkelovnen med kastanjer. De eksploderede,
det gjorde fru Thorn også. Vi havde
mange sjove ting med fru Thorn, som da
vi cyklede fra Sahl kirke, men en anden
vej end de andre. Vi var fem, der skulle
have en smøg. Da vi så kom til indkørslen
til skolen, stod vore kammerater og tog
imod os med ordene: »Fru Thorn ønsker,
at I stiller op foran hoveddøren.« Alle fik

en på kassen, men jeg tror, Peter Ejskær
slap billigst, da han stod sidst! For 25 år
siden var min kone og jeg inde ved gartner Maigaard for at købe blomster. Her
stod fru Thorn, og jeg spurgte, om hun
kunne kende mig? Hun svarede nej. Så
nævnte jeg alle de øretæver, hun havde
givet mig, og pludselig smilede hun og
sagde: »Er det dig, Svend Aage?«
En af vore lærere var P.Vig. Han havde
guldtænder i hele munden. Disse fik han,
da han som sømand var i land i Hongkong og var med i et slagsmål. De blev
senere skiftet ud til almindelige forlorne
tænder. Han blev senere skoleinspektør
i Salling. Hans underskrift var noget for
sig, det så ud, som om der stod »P. tr’9«!
Da Niels »bankdirektør« spurgte: »Hvad
betyder dette »P.tr’9«, blev det besvaret
med et ryk i de små hår og en knytnæve
oven på hovedet.
Kort før endelig eksamen sagde Harder Nielsen til mig, at jeg aldrig ville få
eksamen. Jeg sagde det til min far, da
jeg kom hjem, og han ringede til Harder:
»Svend Aage stopper nu, så er han fri
for at døje med forberedelser.« Harder
sagde, at det var sagt i galskab. Han beklagede, og jeg fortsatte. I Harders fag
aritmetik og geometri fik jeg to ug`er 15
+ 15, i endelig eksamen 14,36 = mg+, så
det gik jo.
Fodbold
Min store interesse var fodbold lige fra
drengeårene, og den interesse har altid
fulgt mig senere. Vi var stærke på drengeholdet, ligeledes som juniorer.
På drengeholdet husker jeg Agner,
Erik, Leif, Morten, Peter Ejskjær, Jørgen,
Peter Balle, Hartvig, Jens Erik (Missekat,
målmand) og Johan m.fl. Et år lavede
vi 58 mål. Agner var god for de 46. Vi
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Juniorhold i VIK.
Bagest fra venstre:
Hartvig Davidsen,
Peter Ejskjær,
Agner Petersen,
Jørgen Mårbjerg
og mig.
Midterste række
fra venstre:
Morten Poulsen,
Erik Tanderup
og Leif Hølmkjær.
Forreste række fra
venstre:
Peter Balle,
Jens E. Kjeldsen (MIS)
og Johan Andersen.
spillede bl.a. med Nykøbing Mors, som
havde Enevoldsen på holdet.
En stor fodboldfamilie var maler
Tanderups: Erik, dygtig stopper, Knud,
centerforward af samme type som Michael Laudrup og Ove, kaldet »Umse«,
var også meget god. Den dårligste af
disse brødre var Poul. Det skyldes nok,
at han ikke havde samme interesse som
de andre brødre. Jeg mindes også Niels
Peter Jensen, der var godt spillende. Jeg
havde selv den glæde at komme på mellemrækkeholdet som 14-årig, efter at
man søgte om dispensation. Jeg spillede
venstre wing, efter jeg som junior blev
sat af holdet, fordi jeg var højrebenet, og
det syntes træner Esmann, at Hartvig var
bedre til. Det irriterede mig, så hver dag
fik jeg venner med på stadion, hvor jeg
sparkede 50-100 hjørnespark med venstre ben. Så en skønne dag virkede det
venstre ben lige så godt, måske bedre

end det højre. Jeg kom til at lave mange
mål i den tid. Jeg har sågar lavet en del
mål direkte på hjørnespark.
Spejder
Jeg blev »gul spejder« i 1945. Da var jeg
11 år. Vores første tropsfører var Orla
Storm. Jeg ved ikke hvorfor, men på vore
ture med overnatning tog han altid hjem
og mødte så op morgenen efter! Derefter var lærer Thorn en kort tid leder.
Han blev efterfulgt af lærer Elmegaard.
I skolen sagde vi altid »De« til vore lærere, men Elmegaard havde det princip,
at som spejdere måtte vi gerne sige »du«
til ham.
Det gamle spejderhus lå på Mosevej,
ca. 75-100 m inden Agovej. Det var en
gammel stald, som rutebilejer Højgaard
havde ejet. Min ven Niels »bankdirektør«
var også spejder. Han var en god fortæller. Jeg husker særlig en gang under en
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Ny, forfærdelig Ulykke
paa Borbjerg Møllesø.
TypograHærSing Henning Sørensen,
Vinderup, druknet.

I Søndags ved 14-Tiden skete
der en sørgelig Drukneulykke paa
Borbjerg Møllesø, der da igen kræ
vede et Offer, nemlig Typograf
lærling Henning Sørensen, Vinde
rup Bogtrykkeri. Henning var
sammen med en Flok gule Spej
dere fra Vinderup taget paa Lejr
om Lørdagen ude ved den smuk
ke Sø, og om Søndagen skulde
nogle af Drengene aflægge en
Duelighedsprøve i Svømning. Et
Par af dem, Henning Kjeldbjerg
og Hartvig Lisbjerg, ledsagedes
under Svømningen af Henning
Sørensen og Jørgen Mathiassen.
___ 3----- TA_____________

i

1

,

Fra Vinderup Avis. Der blev senere også bragt
en stor artikel om begravelsen.
natøvelse i Rydhave skov, hvor Niels for
talte spøgelseshistorier. Vi andre blev
bange, men efterhånden som Niels fort
satte, blev han også selv bange! Som
spejder kunne man tage duelighedstegn,
jeg mener, at jeg tog 5-6 stykker.
I 1946 blev der afholdt korpslejr i Ermelunden nord for København. Jeg tig
gede far for at få lov at deltage, men han
sagde nej! Jeg tror ikke, at der var penge
til det, men til sidst forbarmede han sig
over mig og gav mig alligevel lov til at
komme med. Far betalte så det krævede
beløb for deltagelsen, men da vi skulle af
sted, svigtede modet mig alligevel, ogjeg
blev hjemme. Så var pengene spildt, men
jeg erindrer ikke, at jeg hørte for det!
Min ven Agner deltog, og han fortalte,

at de ikke fik for meget at spise under
lejren undtagen den sidste dag, da var
der ifølge ham ca. 12 m medister til hver!
På vore patruljeture var det normalt
Bent »slagter«, der var kok, men på en
tur fik jeg hvervet. Det blev ikke særlig
vellykket. Jeg lavede sovs med kartoffel
mel!
Som jeg tidligere har skrevet, mistede
jeg synet på mit højre øje på en spejder
tur, hvilket jo ikke var så heldigt, hverken
for mig eller spejderbevægelsen.
En anden ulykke ramte de gule spej
dere, idet vores tropsassistent Henning
Sørensen druknede. Der skulle aflægges
svømmeprøve, og man havde valgt at
gøre det i Borbjerg Møllesø. Under prø
ven gik der panik i Henning, og Jørgen
Mathiasen (søn af trafikassistent Mathi
assen) prøvede at redde ham. Henning
klamrede sig til ham, så han måtte slå
Henning for ikke selv at blive trukket
med ned. Jeg var ikke med, da det skete,
men jeg har fået det fortalt. Herefter
stoppede spejderne i Vinderup. Interes
sen og lysten forsvandt.
Andre minder
Under krigen var der en lagerbygning tæt
ved det gamle fjerkræslagteri, hvor ty
skerne havde depot med bl.a. ammuniti
on. Her brød vi drenge ind og stjal nogle
skarpladte patroner og andre ting. Vi
gemte dem under møllens lagerbygning
mod Møllevej. Denne lagerbygning stod
på nogle piller, så her kunne vi kravle ind
og bygge huler. Ham, der holdt vagt, når
vi brød ind, var søn fra Aalykke, en lille
landbrugsejendom ved slagteriet.
Fra min læretid på Trælasten husker
jeg en episode, som viser, at man ikke
sådan kunne rende om hjørner med di
rektør Carl Jensen. Vi skulle have en ny
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Lise Elmegaard, Knud »Vilhelm« Nielsen og
mig.
hest, og Carl Jensen sendte Marius Jensen og mig til Skive for at købe den. Da
både hest og vi var kommet hjem, og
Krogager (formand for bestyrelsen for
Trælasten) opdagede, at der var købt en
ny hest, fór han ind til Carl og skældte
ud. Han kunne ikke tillade sig at gøre en
sådan investering uden at spørge ham.
Carl blev vred, rejste sig op og sagde til
Krogager: »Det vil jeg sige dig, at jeg kan,
og i morgen tager jeg til Holstebro for at
Ved Handbjerg
strand foran Aksel
Jensens sommerhus.
Det er
mig med klappen for
øjet, så Jens Nørholt,
hans bror
samt Agner P.
De to første huskes
ikke.
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købe en ny lastbil.« Som sagt så gjort, og
Krogager kunne ikke gøre noget ved det!
Samme Krogager ejede stjernekasterfabrikken »AGO«. I årets løb samlede
de al stjernekasteraffaldet i en 200 liters
tønde. Den blev så gravet ned, så toppen lige var over jorden. Det hele blev så
brændt af nytårsnat, hvor ilden dannede
en mægtig ildsøjle, som kunne ses over
hele byen.
Min far havde en idé om, at jeg skulle
være »kapelmester«, idet han engang
købte en 3-hjulet Citroên, som havde tilhørt kapelmester Teddy Petersen, kendt
fra radioen. Jeg startede med violin hos
Jøs Olsen i Søndergade til 1 kr. i timen.
Senere kom jeg til undervisning hos lærer
Max Goltermann. Violinen har jeg stadig, men den har manglet to strenge i de
sidste 25 år. Resultatet med eller uden
strengene er vist det samme, hvis jeg skal
spille på den.
I skal også vide, at jeg, indtil jeg blev
12 år, havde mange fregner og var rødhåret. Jeg blev kaldt »bagerens rødhårede Sv. Aage.« Det gjorde ondt, dengang
var farven ikke rigtig »in«.
1946 mistede jeg desværre synet på
det højre øje. Dette skete på en spejder-
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tur til V.Vandet syd for Thisted, og først
efter jeg kom her til Han Herred, har jeg
besøgt stedet igen. Jeg er kommet igennem årene med ét øje, men det giver problemer, når man skal følge sin borddame
ved fester, så jeg plejer at starte med at
fortælle om mit problem. Jeg siger som
regel til hende: »Du må gerne slå mig på
armen.«
Beboerne i Nørregade og længere ude…
Jeg vil nu efter hukommelsen fortælle
om dem, som i min barndom boede i
Nørregade og længere ude i retning mod
Skive. For mig var der en skillelinie ved
jernbanen, så jeg vil undlade at nævne
ejendomme i Søndergade med sidegader, hvilket også vil blive for omfattende.
Østre side
(Tallene i parentes er husnummeret i Nørregade i dag).

Seniorfruen fra Hasselholtgård byggede villa(Skivevej 1) lige før slagteriåen (Svenstrup Å). Denne å havde vi børn megen
glæde af. Vi tattede ål, dvs. puttede orm
i nylonstrømper og smed den ned i åen.
Ålene fik tænderne i nylonstrømpen, og
så var der gevinst. En anden erindring
om åen husker jeg fra afslutningen af krigen i maj 1945. Nogle unge frihedskæmpere klippede håret af »tyskerpigerne«
og smed dem derefter i åen.
Grosserer Skjoldborg boede i det
næste hus(34) efter åen. Nogle ualmindelig dejlige mennesker med en flot datter (Birthe), som Niels »bankdirektør«
og jeg tit legede med som børn. Og så
havde Skjoldborg forhandlingen af Oma
Margarine. Reklameskiltene var af stål.
Disse »lånte« Niels og jeg nogle af, så vi
kunne bruge dem ude på Elverhøj til at
glide ned ad bakken.
Fru direktør Helga Pedersen boede i

Niels Jensen, bankdirektørens søn, sammen
med Lis, købmand Lunds datter.
næste hus(32). Hun havde været gift med
direktøren på Trælasten, inden Carl Jensen fik stillingen. Fru Helga Pedersen
startede et pensionat, hvor jeg havde
den glæde at spise hver dag, efter at
mine forældre var flyttet til Kristrup ved
Randers. Helga Pedersen var en meget
sød og venlig dame, som alle vi pensionærer holdt meget af.
Næste hus på vejen var »jordemoderbygningen«(30), som jeg ikke husker meget om, dog kan jeg endnu se for mig,
når jordemoderen kom med sin helt specielle taske.
Snedker Bach havde beboelse og
værksted i de næste bygninger.(28) Denne
ejendom blev solgt til snedker Helligsøe
fra Thy. Bachs søn, Hans, der var kammerat med min halvbror, Ove, rejste til
Peru. Det var dengang en sensation, som
hele byen talte om.
Huset efter Helligsøe tilhørte Bjørnkjær, som ejede Hasselholt Teglværk.
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Jeg har ved at køre gennem Vinderup
senere fundet ud af, at der derefter kommer endnu en ejendom, men den husker
jeg ikke noget om fra dengang.
Et minde har jeg også om næste hus
med fire lejligheder. Kaldte vi det for Mosehuset?(20) Jeg mener, at ejeren var bankkasserer frk. Jensen, en lille sød dame,
altid velklædt, når hun gik tur med sin
tjenestepige. I banken havde hun de her
specielle ærmer, som man satte på for at
skåne sit eget tøj.
Næste hus(18) ejedes af handelsmanden Aksel Jensen, der handlede med
kreaturer. Her fik min bedstefar, skomager Chr. Christensen, lejlighed, efter at
min bedstemor var død. En anden ting
fra denne ejendom mindes jeg stadig. Vi
drenge legede jo tit på markedspladsen,
der grænsede op til Aksel Jensens stalde,
og vi skulle engang gemme os. Resultatet
blev, at Kaj »skomager« løb ind i en stald
og troede, at der var betongulv, men det
var gylle i ca. 50 cm højde, så han fik en
ordentlig dukkert - puha - jeg kan lugte
det endnu! Den samme Kaj havde en
bror, som hed John. Vi var klassekammerater på kommuneskolen. Jeg mener,
at John blev udlært som radiotekniker
hos Priess. Han har boet i Sevel.
Stubkjær i næste hus(16) var staldmester og passede bl.a. cykler ved Hotel
Vinderup. Det var mange cykler, der kom
i skur, når der var bal på hotellet. Til hotellet hørte også en stor hestestald, måske med plads til 20 eller flere heste. Det
var der brug for, når landboerne kom til
byen og havde fruen med for at købe nyt
tøj, og hvad der ellers kunne være brug
for på gårdene.
Der var også en skræddermester i
byen i huset(14) før Kabbels værksted, og
det var skægt at se den her lille mand
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Min bedstefar, skomager Chr. Christensen, på
sin 80-års fødselsdag.
sidde på bordet med korslagte ben; hans
kone var noget større end ham. Deres
datter blev gift med en Jensen, og de
rejste til Australien. Dette var også en
begivenhed, som byen talte meget om.
Kabbels værksted(12) kom derefter. Jeg
kan huske, at min far sagde, at 1 liter
benzin kostede 58 øre. Det var samme
pris som for en øl eller et rugbrød. Dette
holder ikke længere. Øl er noget billigere
i dag end de to andre produkter.
Apotekets(10) personale kom dagligt
i vores bagerbutik. Det lå dengang lige
overfor. Én af damerne husker jeg meget
tydeligt, nemlig Marie (dengang Bjerregaard). Hun fik hver dag 1 stk. gåsebryst.
Siden er det nok blevet til kyllingebryst
fra egen virksomhed.
Slagter William Petersens(8) ejendom
havde flere lejere. En af dem var Pilgaard, som var ansat ved smeden, så var
der fru installatør Godsk (da hun blev
enke), vognmand Aage Pedersen (så vidt
jeg husker en bror til Vagn Pedersen med
fjerkræslagteriet). Jeg havde i en periode
værelse på 2. sal. Engang, hvor jeg var
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Knud »Vilhelm« Nielsen.

syg, kom fru Godsk med varmt øl med
æggeblomme. Jeg overlevede.
Min bedstefar ville være sikker på, at
jeg kom på arbejde til tiden, så han kom
og vækkede mig hver morgen kl. 6.30. I
dag kan jeg også godt bekende, at Knud
»Vilhelm« (Nielsen, senere manufakturhandler), Villy Grønkjær og jeg havde
været i Klavenris ved Ejsing og besøge
nogle venner. Vi var blevet meget fulde,
så Villy turde ikke komme hjem til sin
mor og overnattede derfor hos mig. Han
kastede op ud ad vinduet og et stykke
nede ad væggen ramte det muren. William var rasende dagen efter, men det
var så tæt ved jorden, at han troede, at
det var nogle, som var kommet gående
forbi, der havde kastet op - nu har jeg
lettet min samvittighed!
William havde tre sønner, Bent, Jørgen og Peter. Bent og jeg sloges meget,
men jeg må takke ham for, at han reddede mig engang. Bag fabrikant Krogagers
villa var der en bæk med afløb med alt
skidt fra byen. En vinterdag troede jeg,
at isen kunne holde, men jeg dumpede i
og gik til bunds iført en stor vinterfrakke.

Det var Bent, som trak mig op. Også en
anden ting med Bent kan jeg huske. Han
og jeg var oppe at slås uden for De gamles Hjem på Sevelvej, og jeg fik en på kassen, så blodet sprøjtede. Jeg havde inden
da fået en stor blodansamling under
højre overlæbe ved et fald i bageriet mod
en vandhane. Ansamlingenen forsvandt
efter denne lussing. Jeg fik heldigvis takket Bent, inden han døde.
Manufakturhandler Friedrichsens forretning(6), der er næste ejendom, er ikke
mere. Så vidt jeg ved, var de to personer,
der havde forretningen, særdeles vellidte
i byen og drev en pæn og sund forretning
- der var vist en søn og datter, noget ældre end mig, men jeg kan huske hende,
som blev kaldt »Sys«, hun var ualmindelig køn.
Efter Friedrichsen var der indkørsel
til smeden(4). En lejer hos smed Pedersen var TATOL, og hvis jeg husker ret,
hed hun Anna Bach. Hun handlede med

Bent Petersen, slagter Williams søn.
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Hun straaler som en Sol,
for Kaffen er fra

i Vindenip

A

Bach
Nørregade 4

De fear more ud af KAFFEN,
noor De strækker den med VITA

Denne annonce er fra »Skattebog for Sahl
Kommune 1947-47«
mange småting: sæbe, kaffe, nåle, tråd
m.m.
Næste bygning(2a) var BIO, som jeg
ofte besøgte som barn. En børnebillet til
en forestilling kostede 25 øre. BIO blev i
mange år passet af grosserer Andersen,
der var begyndt at importere brugte Ferguson-traktorer fra England. Han solgte
rigtig mange!
Så kommer vi til Hotel Vinderup(2)

Kromandens to døtre, Tut og Mette.
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med fru Windfeldt som ejer. Senere blev
det overtaget af fru Helbo, men mange
af mine venner og jeg kom først rigtig
på hotellet, efter at Andreas Pedersen
overtog det. Det var måske også fordi, vi
var jævnaldrende med Mette Pedersen,
datter af værten. Der var to børn mere,
en dreng og en ældre pige. Mange fester
blev holdt af Mette i privaten, men også
bal på selve hotellet fik ofte vort besøg.
Et andet besøg var, når vi havde været
ude at spille fodbold, så sluttede festen
som regel i »slyngelstuen« med kaffe
punch og øl.
Vestre side af Nørregade
Vi går nu over på den anden side af Nør
regade. Første bygning(1) var Vinderup
Bank med Aksel Jensen og Ejskjær som
direktører. Senere blev Aksel Jensen ene
direktør. Aksels søn, Niels, var en af mine
gode venner. Selv efter at vi flyttede til
Fjerritslev, har vi haft mange gode timer
sammen med Niels, der var sælger for
et papir/kontormaskinefirma. Desværre
døde Niels, der var en fætter til skuespil
lerinden Ingeborg Brams, for nogle år
siden.
Købmand Kristensens forretning(3)var
næste bygning. Her mødtes bankkasse
rer Mikkelsen og savskærer Andreas Ag
gersbjerg et par gange om dagen for at
drikke en øl. I kælderens loftbjælke var
der et søm, som lige passede til at lukke
en øl op med.
Nu kommer vi til Vinderup Trælast
handel A/S(5), hvor jeg var ansat i 8 år.
Jeg havde 3 års læretid, det første år på
lageret. Det var en fantastisk arbejds
plads med Danmarks dygtigste chef og
en god kammerat. - Vi kunne og ville gå
gennem ild og vand for Carl Jensen. Han
havde en enestående evne til at gøre os
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Direktør Carl Jensen med sin elskede hund.

Marius Jensen på tømmerpladsen.

glade og tilfredse. Han skønnede på sit
personale også i fritiden. – Kristian Madsen, Mariager, Einar Knudsen, Vejle, Leif
Kristensen, Århus, Jens P. Dueholm, Højslev - spørg dem alle.
Af andre ansatte, som jeg erindrer,

er selvfølgelig Niels Peter (søn af Carl
Jensen), der desværre også er død. Han
besøgte mig i Fjerritslev få måneder,
før han døde. Vi talte om gamle dage,
jagt, fiskeri og selvfølgelig fodbold. Om
Henry Jensen, Julius Nielsen, Marius Jen-

Ekspeditionskontoret på Vinderup Trælast. Fra
venstre: Erik Kirk Thomsen, Sv. Aa. Pedersen
og Henry Jensen.

Træhandelens hest. På hesten Marius Jensen,
stående Jens Poulsen, Kr. Jensen (Ryde) og formand Julius Nielsen.
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Chauffør Harry Mikkelsen. Startede senere
sammen med faderen og brødre G. Mikkelsen
og Sønner.
sen og hans kone Tille, Harald Vestergaard, Harry Mikkelsen, Kristian Jensen
(kaldtes Ryde). En stor tak til Vinderup
Trælast, som jeg elskede, også til trælastbranchen. Jeg stoppede som aktiv
nøjagtig 50 år efter, at jeg kom i lære på
Vinderup Trælasthandel.
Så er næste ejendom(7) isenkræmmer
Claus Nielsens. Jeg husker selve isenkræmmeren som en lille mand med en
speciel hue på. Forretningen blev solgt til
Laurits Østergaard, som også drev forretningen, da jeg flyttede fra Vinderup.
I kælderen i ejendommen havde vulkanisør Goul til huse, indtil han flyttede
længere ned i Nørregade til nr. 19.
Træhandler Sørensen(9) drev en alsidig
forretning med tobak, legetøj og cykler.
Bag hans butik var der privatboliger til
bl.a. bødker Aagesen, og på 1. sal havde
en fotograf, som jeg ikke erindrer navnet
på, til huse. Bødker Aagesen fik engang
besøg af en af landevejens riddere, som
havde været bødker. Han blev ansat af
Aagesen og var der til sin død. Kom man
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ind på værkstedet sidst på dagen, fortalte »kridtstregen«, som han blev kaldt,
at »i dag har jeg lavet 17 dritler, og så har
jeg også drukket 17 øl.«
Ved siden af træhandler Sørensen havde glarmester Barslund forretning, indtil
der blev cafeteria, ejet af Marie og Bang
Windfeldt.
Den næste(11) var købmand Peter Nielsens gamle butik, et par trin op og ind
i forretningen. Sikken en dejlig duft af
kaffe og krydderier. Gulvet var mørkt
og, mener jeg, smurt ind i olie. På gulvet
lå der klipfisk, tønder stod med spegesild, og i bagbutikken kunne man tappe
petroleum af en beholder. Ejendommen
blev fjernet, og en ny, flot købmandsbutik blev opført. Datteren Ellen havde jeg
meget kontakt med, vi var jævnaldrende.
Der var også en søster Karen og en bror
Peter. Min gamle ven, Hartvig Davidsen,
var i lære hos Peter Nielsen, som også
havde Carlsberg øldepot. Han kontaktede en dag Carlsberg Bryggeri og fortalte,
at to medarbejdere skulle til København
og gerne ville se bryggeriet. Det var
Hartvig og mig. Uha - sikken en »skid«,
vi fik på. Det var en stor oplevelse.

Nørregade 11 i 1934.
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Slagter Christensen i Søndergade havde et slagtehus på Mosevej, omtrent over
for hvor Agovej støder ind i Mosevej. Når
Christensen kom kørende fra forretningen ned til slagtehuset, dyttede han én,
to eller tre gange ud for butikken, og så
skulle Hartvig skynde sig at bringe 3, 6
eller 9 bajere ned i slagtehuset!
Nørregade 13 ejede snedkerm. Carlo
Johannesen, da jeg var barn. I denne
ejendom var også butikken »USA«. Indehaveren sagde, at det betød »Uden Stor
Avance«. Senere flyttede Carla Blomster
dertil. Også barber Svend Jensen havde
forretning i ejendommen. Han solgte i
1950 sin forretning til Villy Jensen (en
fantastisk dygtig tekniker på fodboldbanen).
Gurlev havde møbelhandel og værksted bag butikken med facade mod Møllevej. Han havde en gravhund, en rigtig
brutal én, som var fyldt med ar efter
slagsmål i rævegravene. Oven på værkstedet var der masser af træuld, hvor
Niels »bankdirektør«, Ellen, Ulla og jeg
byggede huler.
Carlo Johannesen overtog møbelhandelen og begyndte at sælge brugte møbler, som han købte i København. Da jeg
boede hos Johannesen, havde jeg den
glæde at komme med på en sådan tur
til København, hvor vi boede hos Ruth
Godsk, en datter af installatør Godsk i
Vinderup. Johannesen gav en sviptur til
Sverige, og da vi kom tilbage, skulle vi
lige ind på »Hviids Vinstue« for at få et
glas øl. Johannesen begyndte også at
lave ligkister, og det var et stort chok for
mig, da jeg engang kom ind på værkstedet i middagsstunden - der lå to svende
og sov til middag i kister. Familien Johannesen og jeg blev rigtig gode venner.
Min kone og jeg besøgte dem ofte, og vi

havde kontakt med Signe Johannesen til
hendes død.
Så kommer vi til Nørregade 15. Ejendommen ejedes af møller Niels Jensen.
Det var her, mine forældre som bagere
sad til leje i mange år. Min barndom og
mange af mine ungdomsår boede jeg
her og flyttede først på værelse, da mine
forældre solgte forretningen til bager
Lykke i 1954. Mine forældre åbnede ny
bagerforretning i Kristrup ved Randers,
men efter få år flyttede de til Holstebro;
de længtes tilbage til den egn, hvor de
havde boet så mange år.
Vores nabo var læge Helms(17) med
døtrene Ulla og Ida. Her kom Ellen,
Niels og jeg meget som børn. Ulla og Ida
havde et specielt legeværelse. Fru Helms
var en meget flot dame. I huset havde de
både stue- og køkkenpige. Stuepigen var
meget flot i sit dress, når hun serverede
te til fru Helms.
Herefter kommer vi til huset(19), hvor
der i mange år boede en familie Nørgaard med to døtre, den ene hed Edith.
Jeg mener, at vulkanisør Goul flyttede
herned og havde værksted bag stuehuset.
Næste flotte ejendom(19) ejedes af en
tørvefabrikant Møller. Huset blev senere
overtaget af mekaniker Kaj Kabbel.
Så er vi nået til installatør Godsk(21),
som jeg erindrer altid med en cigar i
munden, uden at den var tændt. Der var
børnene Ruth, Bent, Gert og måske én
mere. Gert Godsk talte jeg med i telefonen for et par år siden, idet han havde
truffet en chauffør, som havde været ansat hos os i Fjerritslev. Godsks ejendom
blev overtaget af elektriker Eriksen, som
jeg kom lidt sammen med. Han var en
dygtig fodboldspiller.
Vi er nu nået til endnu en meget smuk
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villa(23), nemlig fabrikant Krogagers (søn
af møller Nielsjensen). Deres buldog hu
sker jeg meget godt. Den gik altid ved
siden af fru Krogager. De havde en søn,
som hed Verner. Han var i en del år se
kretær for borgmesteren i Ålborg.
Derefter var der åben mark, indtil vi
kommer til sagfører Hviid(31).
Næst efter sagføreren boede slag
ter Frandsen(33) med to børn. Den ene,
Henry, var tømrer og i mange år ansat
ved tømrer Jens Bæk i Handbjerg. Der
var også en datter, Britta, gift med Niels
Madsen. De havde en møbelvirksomhed
i Hasselholt.
Så krydser vi Mosevej og kommer til
ejendommen(33), hvor banevognmand
Nørgaard boede. Han kørte med to he
ste.
I det næste hus(35) boede Karl Antonsen og hans kone Hanne. Hun var lærer
på kommuneskolen. Karl havde slikbu
tik og tips i en lille butik mellem slagter
Christensen og boghandleren i Sønder
gade. Det var ham, der siden byggede
den forretning, der i dag hedder »Super
kiosken«. Inden da havde der her været
en ret stor træbygning, hvor isenkræm
mer Claus Nielsen udstillede landbrugs
maskiner. Antonsens to sønner har jeg
truffet et par gange, Ole ved pelsesalg
hos autoforhandlere. Broderen er hø
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jesteretsadvokat og bor i Århus. Vort
første træf, efter vi havde forladt Vinde
rup, var hos min kammeratj. Jørgensen,
der netop har solgt sin tømmerhandel i
Ebeltoft.
Nu ervi nåettil montørjensen(37), hvor
en god ven havde værelse, nemlig Hans
J. Rotbøll Petersen. Vi havde mange ture
sammen, ikke blot i Vinderup, men også
i Kristrup/Randers og senere i Thisted,
hvortil han flyttede. HansJ. bor på ple
jehjem i Thisted i dag.
Så er vi ved sidste villa(39), nemlig Zeuthen. Han var forsikringsmand og havde
en lille DKW-bil. Her var tre børn, hvor
Olaf var på samme alder som mig. Han
overtog Erlandsens forretning og købte
også Broundals senere. Olaf solgte som
ekspedient ved Erlandsen forlovelsesrin
gene til mig - de holder endnu, dato i
ringene er 29/3 1959. Zeuthen havde en
ged i kælderen, som de malkede, så her
drak jeg aldrig mælk!
Med så mange år i Vinderup og i den
alder gav det naturligvis også mange
»veninder«. Jeg vil ikke nævne navne,
men initialer på nogle, så kan de, hvis de
læser dette, selv tænke tilbage: EN, UH,
IH, KA, EDN, AN, LP ogTC.
Tak til Vinderup for mine gode år der,
tak til byen med de 7x7 herligheder og
mange flere.

Svend Aage Pedersen,
Bygmarken 15
9690 Fjerritslev.
Forhenværende direktør
for Han Herreders Tømmerhandel.

Dengang under besættelsen
Erindringer fra »Barndommens by« – Vinderup –
i årene 1940-47
Af Leif E. Jensen

Søndergade 59, »Fjordglimt«, hed huset,
hvor jeg ganske få måneder før besættelsen blev født. Her oppe på 1. sal, hvorfra der nok glimtvis var udsigt til fjorden,
kom jeg til verden i vinterens mørke og
kolde tid. Lejligheden, vi boede i, bestod
af et lille køkken, som er det rum, jeg
bedst erindrer. En kravlegård var der ikke
plads til, så rammerne for min udfoldelse var afgrænsede af en dør i hver ende
af køkkenet, et komfur og et køkkenbord
med et lille tagvindue, der gav lidt lys og
luft ind til køkkenet. Stue og soveværelse
var der også, men disse husker jeg kun
ganske svagt. Køkkenet var således min

Foto fra bagsiden af
»Fjordglimt«: Ikke kun
medaljer har bagsider.
Bagsiden af »Fjordglimt«
husede bl.a. et »lokum« –
og et bilvrag, der tilhørte
familien Jensen på 1. sal.
I sandhed en ubehagelig påmindelse om den
truende armod. I 1939
havde min farbror Robert
kørt for min far, da bilen
brød i brand.

kravlegård, legeplads og omdrejningspunktet for mit liv de første år.
Badeværelse og toilet? Tja, det var
ret ukendte begreber dengang – i hvert
fald hos en familie, der kun lige netop
havde til »dagen og vejen«. Men der var
»lokum i gården«, hvilket må have været en noget blandet fornøjelse på kolde
vinterdage. Så natpotten blev nok flittigt
brugt.
At det ikke altid var så sjovt at sidde til
leje, kan et par korte avisnotitser vidne
om. Ejerne, Niels og Marie Davidsen,
ønskede at have hele huset for sig selv
for at få bedre plads til deres børn. Et
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En tvist mellem ejer og lejer blev til en sag for
overbetjent Karlev og en frihedskæmper. Der
blev aldrig nogen sag, da vi kort efter ﬂyttede
til Nørregade 18.
ganske legitimt ønske skulle man mene,
hvis det ikke lige var for det beklagelige faktum, at lejligheder – som så ofte
både før og siden – var en mangelvare,
og mine forældre nægtede at flytte. Der
blev så lukket for vandet, og min mor
måtte hente vand hos Rasmus Thomsen, og selv uskyldige jeg blev udsat for
en smålig chikane, idet mine træsko – så
små som de nu var – blev kylet ud i gården af Marie. Om det var dråben, ved
jeg ikke, men overbetjent Karlev blev
tilkaldt sammen med en frihedskæmper, og ægteparret Davidsen fik læst og
påskrevet, at man ikke kunne behandle
småkårsfolk på denne måde, blot fordi
de selv var husejere. Se de to avisnotitser.
Mine erindringer fra besættelsesårene
er få og ret sporadiske, men dette afsnit
handler også primært om en ganske almindelig familie Jensen, og hvordan den
opretholdt en tålelig tilværelse under de
vilkår, som besættelsen bød på.

Man mærker tydeligt den sociale indignation i
avisartiklen.
Hvad de gamle bøger kan fortælle
Som kildemateriale har jeg i det væsentlige anvendt min fars gamle regnskabsbog, hvor både hans og min mors indtægter under besættelsen blev bogført,
samt en gammel »kontrabog«. Denne
bog tages i brug i juli 1939 – altså næsten et år før tyskerne besatte landet. I
juni 1941 er kontrabogen skrevet ud og
en ny taget i brug. Min pc sætter til stadighed en rød streg under ordet kontrabog, så jeg må hellere fortælle nyere generationer om, hvad en sådan bog blev
brugt til. På side 1 er der anført »Kontrabog for vognmand Svend Jensen,
Vinderup, med Peter Nielsen, Kolonial
& Urtekram, tlf. 130, Vinderup«. Det lyder næsten som en slags kontrakt mellem købmanden og familien Jensen. Det
var det for så vidt også. Alle indkøb hos
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købmanden blev skrevet ind i bogen, og
når en side var fyldt, blev det hele lagt
sammen – både debet og kredit.
Systemet fungerede stort set på den
måde, at man købte efter behov – og
betalte efter evne. Dog skulle man nok
ikke strække kreditten alt for langt, før
man måtte se sig om efter en anden
købmand, der ville give kredit. Det var
sådan set en ganske udmærket ordning i
en tid, hvor arbejdsløsheden var stor og
indtægterne ringe og sporadiske.
På en side fra februar 1940 er regnskabet i familien Jensens disfavør. Der er
købt varer ind for den betragtelige sum
af 51,65 kr., mens der perioden igennem er betalt små beløb, der samlet kun
løber op i 43,88 kr. Begge beløb føres
derfor om til næste side, hvor gælden
nederst på siden er vokset betragteligt,
så den nu er på godt 15 kr. Først tre måneder senere er der balance i regnskabet.
Med blyant og pen føres hver enkelt
post som nævnt ind i bogen. Her er eksempelvis et par poster på en halv flaske
sprit (altså husholdningssprit) og nogle
liter petroleum. Dette forbrug vil jeg efterfølgende give en forklaring på. Der er
desuden indkøbt 125 g kaffe, 1 kg klipfisk til en pris af 1,20 kr. og for 10 ører
gær. På intet tidspunkt er der tegn på
ekstravagance, så den store forbrugsfest
har der ikke været tale om.
Og så tilbage til sprit og petroleum
– og det lille køkken, hvor der som tidligere omtalt var et almindeligt komfur
til brænde og tørv i den ene side, mens
der var et køkkenbord inde under skråvæggen og et lille og utæt tagvindue.
Hvor meget komfuret blev brugt, er jeg
ikke klar over, men vi havde en primus til
madlavning, og en ovn kunne sættes hen
over denne primus, så der var også mu-
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Min mors legitimationskort under besættelsen.
Kortet skal altid medføres.
lighed for at bage. Jævnlige køb af petroleum indikerer, at primussen var mere i
anvendelse end komfuret.
Tørv derimod brugte vi inde i stuen,
hvor der stod en kakkelovn. Om morgenen, når vi stod op, og kakkelovnen
for længst var gået ud, tegnede der sig
(om vinteren) de smukkeste isblomster
på stuevinduerne. For at kunne se ud,
måtte man enten vente, til der blev fyret op – eller man kunne med sin ånde
lave små kighuller i de tilisede ruder. For
de voksne har det nok ikke været så rart,
men for et barn var det et rent eventyr.
Isblomster er smukke, men årsagen til
dem er mindre behagelige.
Ser man i kontrabogen, får man et
godt indtryk af datidens lave prisniveau.
Men det skal holdes op mod de tilsvarende lave indkomster, som jeg nu vil
fokusere på.
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Fra pelsjæger til mosearbejder til…
Før besættelsen kørte min far lillebil
– det svarer til nutidens taxa, men i februar måned 1940 købte han sine sidste
10 liter benzin for 5 kr., og den sidste tur
med passagerer gik til Struer i marts, hvilket gav en indtægt på 7 kr. Hvad der så
skete, har jeg kun fra min mor. Hun har
fortalt, at Vulkan i Holstebro, hvor bilen
var købt, tog den tilbage for restgælden,
da min far ikke betalte afdragene rettidigt. Der var allerede fra efteråret 1939
krig i Europa, og min far var nervøs for,
at det kunne påvirke benzinsituationen,
hvilket det jo også gjorde. Derfor var det
bedre at lade vognen gå tilbage til sælgeren. Om han virkelig har været så forudseende, skal jeg lade være usagt. Det er
måske blot en efterrationalisering. Først
4. maj 1944 købte han igen en bil, hvis
tidligere ejermand var en kaffegrosserer
fra Århus. Bilen blev klodset op, og tre
dæk samt en enkelt slange blev frasolgt.
Til gengæld blev der købt en dåse vaseline og mølpulver, så bilen kunne være
køreklar, når krigen var overstået. Bilen,
der var en Buick årgang 1931 – se foto
med den stolte ejer ved bilen – holdt, til
den blev udskiftet i 1949.
I hvert fald kom besættelsen i april
1940, og det var under alle omstændigheder slut med at køre hyrevogn. Og
hvad kan man så ernære sig ved, når
man er uden uddannelse og er dårligt
gående efter en hofteskade? De følgende uddrag af min fars regnskaber fra besættelsestiden giver et ganske vist noget
broget, men dog også et godt billede af,
hvordan »småkårsfolk« under besættelsen måtte smøge ærmerne op og tage til
takke med, hvad der bød sig. Også min
mor kom ud på arbejdsmarkedet, hvilket hun var ganske uforberedt på. Nu

Buick årgang 1931.
var hun jo gift og skulle forsørges, men
det var en luksus uden bund i krigens
virkelighed.
I de første besættelsesår havde min
far sine bedste indtægter ved mosearbejde. Tørv var jo for ejerne af moserne »det sorte guld«, da udenlandsk
brændsel ikke kunne skaffes. Men mosearbejde var kun en del af hans mange
beskæftigelser. På listen over indtægter
figurerer poster som fiskeri, stangning,
jagt, tobakssalg, skindsalg, hørruskning, kortspil i mosen og diverse kørselsopgaver. Nok med lastvogn, vil jeg
antage.
Fiskeri lå jo naturligt for en mand,
der var vokset op ved fjorden, og som
helt ung havde ernæret sig som erhvervsfisker. Hvad jagt angår, så husker
jeg svagt en aften, hvor jeg sad foran på
min fars cykel, og vi kørte ud ad Handbjergvej til et sted nær jernbaneoverskæringen, hvor der var en gruppe træer. Det
var i skumringen, og vi har nok været på
andejagt. En betænkelig sag, skulle jeg
mene, så nær ved banen, hvor vi (nok
kun min far) kunne blive mistænkt for
at ville lave sabotage. Nå, men det gik
ikke så galt, men om vi fik udbytte af turen, husker jeg ikke. Min mor har senere
fortalt, at jagtgeværet blev skilt ad, lagt
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i en gammel kartoffelsæk og anbragt på
bagagebæreren. Hvad skindsalg angår,
var min far ganske ferm til at pelse ræve,
harer og andre pelsdyr. Man kunne godt
have mistanke om, at en kat fra tid til
anden også blev pelset. Hvem skindene
blev solgt til og senere anvendt til, har
jeg ikke kunnet få oplyst.
Så er der salget af tobak. Det var jo
under besættelsen blevet en mangelvare
og således meget efterspurgt. Nede i haven til Søndergade 59 dyrkede min far
tobaksplanter, og hos en tobakshandler
blev han indviet i tobaksfremstillingens
ædle kunst. Hvad han blandede i tobakken, er jeg ikke klar over, men sammen
med fugtige tørv blev tobaksbladene
tørrede ved kakkelovnen, så et eller andet udefinerbart har den færdige tobak
nok smagt af. I 1941 gav salget af tobak
en indtægt på kr. 75,40. Om kvaliteten
måske har været lidt for hjemmelavet må
stå hen i det uvisse, men i 1943 styrtdykkede indtægten for tobakssalg til 21 kr.,
hvorefter »produktionen« blev indstillet.
Min mor, der var født og opvokset
på landet, måtte som nævnt også ud
på arbejdsmarkedet. Hørruskning sammen med min far, roearbejde, jordbærplukning, plukning af høns, arbejde på
muslingekogeriet, rengøring samt meget
andet. Det er nok ikke uden grund, hun
på sine gamle dage har problemer med
ryggen. Hør ser man ikke meget til mere,
men hørruskning bestod i at rive planterne op med rode og lægge dem pænt
i række. Stænglerne måtte endelig ikke
blive knækkede.

unge alder er de naturligvis ganske få og
sporadiske – erindringer i glimt, så at
sige. Om jagtturen med min far har jeg
berettet, men enkelte andre erindringer
har jeg da også lagret i hukommelsen.
Således husker jeg en tur ned i anlægget,
hvor en lastvogn var blevet sprængt. De
sørgelige rester tilhørte en person, som
blev kaldt Karl »rådden torsk«. Årsagen
til dette ikke så flatterende tilnavn kender jeg ikke. Man kunne forestille sig, at
han har solgt fisk, der lugtede for meget
af fisk – hvilket fisk jo som bekendt ikke
skal. Årsagen til sprængningen har jeg
ikke kunnet få opklaret – måske har den
gode Karl kørt for tyskerne, hvilket jo
mange gjorde for at få brød på bordet.
Denne hændelse og en del andre fra tiden under besættelsen kan læses i »Jens
A. Bojesens erindringer fra besættelsen.«
Disse erindringer kan findes på Vinderup
Egnshistoriske Arkivs hjemmeside.
Desuden husker jeg et tysk fly, der i
snefog nødlandede uden for byen, nær
Handbjergvej – så vidt jeg husker. Sammen med min mor var jeg ude for at se
på fænomenet – og tabte den ene træsko, da vi skulle over en grøft.
Kort før besættelsens ophør blev min
far anholdt af tyskerne nede i byen. Jeg
husker Marie Davidsen råbe op til min
mor, at »din mand er blevet taget af tyskerne«. Så dramatisk det end kan lyde,
var han dog hjemme igen til aften efter
den ganske dag at have stået omme på
skolen med hænderne i vejret og for enden af et tysk gevær. Nederlagets stund
nærmede sig – for tyskerne…

Erindringer i glimt
Hvad så med mine egne erindringer fra
årene under besættelsen? Grundet min

– og tiden, der fulgte
I det følgende afsnit kommer mine egne
erindringer mere i fokus. Kort efter be-
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sættelsens afslutning fik vi en anden
lejlighed i Nørregade nr. 18 hos Aksel
»slagter« og Dagmar og deres søn Finn,
der var et år ældre end mig. Igen til en lejlighed på 1. sal med skråvægge og et lille
tagvindue i køkkenet. Lokum i gården
var der også. Ind gennem et vaskehus
med gruekedel og så ind på »spanden«,
der ofte var med top. Den blev på skift
tømt af Dagmar og min mor, hvorefter
den blev gravet ned et eller andet sted i
haven. Desværre ikke altid dybt nok, for
under en børnefødselsdag havde en af
mine gæster gemt sig bag en busk – jorden gav efter og med brune sokker og
sko kom en noget slukøret dreng ud fra
sit gemmested.
Ud over de nævnte faciliteter var der
naturligvis også det uundværlige tørvehus. Køleskab havde vi ikke dengang,
så et spisekammer var stedet, hvor mad
skulle opbevares. Om sommeren blev
mælk holdt koldt ved, at vi lod vandet
løbe ned over mælkeflasken. Men trods
alt var vi glade for at være flyttet ind til
mere omgængelige og rare mennesker.
Ved besættelsens ophør var friheden
kommet igen til vore forældre, og optimismen var følelig. Således reklamerer
Morsings Konditori med, at de »inden
længe håber at kunne servere rigtig kaffe«. Hos glarmester Barslund kan »lyse
gardiner leveres omgående« (så de sorte
mørklægningsgardiner kan komme ned).
Manufakturafdelingen ser »efter 5 lange
år ... lyst og optimistisk på tilværelsen«,
og både mekaniker Kaj Kabbel og Bjarner Pedersen anbefaler at få bilerne sat
i stand til den dag, man igen har lov at
køre. Disse annoncer er fra skattebogen
1945-46.

Grænseløs frihed
Men også vores generation fik en hidtil
uset frihed, der mere var en aldersbetinget mulighed for at sprænge de snævre
rammer, vi hidtil havde haft, fordi vi var
små. Nu omkring fem år gamle kunne vi
gå på opdagelse, og det gjorde vi i høj
grad, og i de følgende år opdagede vi
verden omkring os. Vi fulgte med i byen
og dens liv, og oplandet lærte vi at kende. Vi legede ved stranden, vi udforskede
mosehullerne, vi klatrede op i de højeste træer, faldt jævnligt ned – forrevne
og forslåede, men ikke forskrækkede.
Hænder og tøj godt klistrede ind i harpiks klatrede vi op igen, og fra toppen af
de svajende graner tog vi landet i besiddelse.
Vores bevægelsesfrihed var, så langt
øjet kunne se, og så langt vore ben
kunne bære os. Det var kun os selv, der
satte grænserne for vores aktionsradius.
Der var (næsten) ingen bånd, der bandt
os, blot vi var hjemme til spisetid. Hvem
mon passede på os? Der var jo ingen
pædagoger med løftede pegefingre, der
var ingen voksne inden for synsvidde. Vi
var os selv, men på en eller anden måde
passede vi på hinanden, tog ansvar for
hinanden, og gik noget helt galt, var mor
derhjemme.
Vuggestuer, børnehaver og præfabrikerede legepladser med hegn omkring
var ukendte begreber. Vi var datidens
autonome, vi nød en frihed, som kommende generationer burde misunde os.
Vi havde ganske vist ikke så meget, men
vi manglede intet. Nyt tøj, måske? Tøj
var en mangelvare, men der kunne lappes, tøj kunne syes om, strikkevarer kunne trævles op og genanvendes. Min bedstemor var ferm til at omforandre, så
gammelt tøj blev som (næsten) nyt. Og
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så blev sæsonen for korte bukser strakt
i begge ender af både forår og efterår…
Besættelsestiden har vi for længst lagt
bag os, selv om vi fra tid til anden fandt
spor fra »de fem forbandede år«. En
tysk håndgranat med et langt træskaft
kastede vi rundt med. Den har nok ikke
været armeret. Ude i Rydhave skov fandt
vi en dyb hule, hvor der lå en stor, rusten
container. Vi var nok klar over, hvad den
havde været brugt til, men reflekterede
ikke nærmere over det. Ude i mosen nær
»Elverhøj« fandt vi stanniolstrimler, der
nok var kastet ud fra engelske fly for at
forvirre de tyske radarstationer. Spændende var det således at gå på opdagelse.
Strejftog gennem byen i 1947
Vi er nu fremme ved 1947. Jeg er fyldt
7 år, og på en kølig og blæsende dag i
marts har jeg valgt at gå mig en tur gennem byen, som jeg kender den. Om en
lille måneds tid skal jeg sammen med
mine jævnaldrende begynde i skolen.
Det glæder jeg mig meget til, men friheden, som jeg hidtil har kendt den, vil nok
blive en smule begrænset. Læse kan jeg
allerede, hvilket min mor har lært mig
i en bog, der hedder »Myrebogen«. Jeg
ved fra kammerater, der allerede startede i skolen sidste år, at vi i første klasse
skal starte med »Ole Boles ABC«.
Jeg vælger at gå mig en tur gennem
byen fra den sydlige udkant mod Holstebro og til den nordlige mod Skive, hvor
byen afgrænses af »Slagteriåen«.
Lidt uden for byens sydlige udkant
bor Rasmus Thomsen og hans kone Johanne. Rasmus har en hemmelighed,
som jeg godt tør røbe her. Ude i hans
lade står en stor motorcykel med sidevogn. Den er brunlig, og jeg har ofte fået
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lov at sidde på sadlen. Styret er så stort,
at jeg kun kan nå det ved at læne mig
langt frem. Det er en Harley Davidson,
og jeg er dybt imponeret. Mon Rasmus
snart skal ud at køre med Johanne i sidevognen?
Min mor har ofte arbejdet på deres
lille gård med bl.a. at hakke roer. Så blev
jeg anbragt i den ene ende af rækkerne,
hvor jeg kunne sidde og rode i sandet.
Når min mor så var nået halvvejs, kom
hun tilbage og startede på en ny række.
Næste morgen meget tidligt tog hun så
den anden halvdel, før jeg blev hentet
derhjemme – og så på samme måde igen
og igen. Har jeg mon ikke kedet mig?
Måske. Fra tid til anden arbejdede hun
på Højskolehotellet, og så blev jeg passet af Johanne. Hun var ind imellem lidt
træt af mig, for pludselig var jeg væk. Så
var jeg gået ned i byen, og hun skulle ud
for at se efter mig. Undskyld, Johanne!
På den anden side af vejen ligger Jens
Thorups gård. Også her har min mor arbejdet i marken.
På hjørnet af Handbjergvej og Søndergade bor Kristian Mikkelsen, der arbejder i Vinderup Bank som bogholder.
Han var aktiv i modstandsbevægelsen
under besættelsen, og kort efter befrielsen forærede han min far to US karabiner med tilhørende magasiner og ammunition. De skulle nok bruges til jagt,
men jeg tror aldrig, min far fik affyret et
skud med dem, inden de igen skulle afleveres.
Længere nede ad gaden ligger et cementstøberi, hvor de store og små cementrør er formidable som legeplads.
Her har vi ofte taget en tørn, vildt fægtende som »De tre Musketerer« med
kårder af smidige grene. Ingen døde eller
sårede.
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Skolebillede: Vinderup kommuneskole 1947. En epoke er slut, en anden tager sin begyndelse. Nye
udfordringer, nye kammerater, salmevers og disciplin. Førstelærer A. Rasmussen i midten. Jeg står
selv i 2. række som nr. 2 fra venstre.
Ved Vinderup Bogtrykkeri standser jeg
et øjeblik. Skal jeg gå ind til Jens, som jeg
har været sammen med i søndagsskole,
og ofte har vi leget inde i trykkeriet. Mon
ikke vi skal sidde sammen, når vi skal i
skole? Det tror jeg nok.
Smeden og bageren
Jeg vælger at gå videre, og snart står
jeg nede på hjørnet ved Sevelvej. Inde
fra smed Hoffmann lyder der klingende
hammerslag. Nysgerrig går jeg om i gården og stiller mig et par meter fra den
åbne port. Inde i smedjen står et par
velvoksne mænd ved en ambolt. Den
ene holder noget næsten hvidglødende
jern med en tang, som den anden tæsker løs på, så gnisterne flyver om ørerne
på dem. Med et blik og et lille kast med
hovedet bliver jeg budt inden for i var-

men. Uden ord fortsætter de to med at
forme jernet efter deres vilje. Fra tid til
anden får det en tur ind i essen og så
ellers tilbage til ambolten. Vildt fascineret og gennemvarm nikker jeg farvel og
fortsætter min vandring gennem byen.
Dog bliver jeg snart stående uden for
bager Dybdahl, hvor kagerne frister –
men lommen er gabende tom for mønt,
så jeg må se, hvad mor kan byde på, når
jeg kommer hjem.
Vinderup nord
Nær ved banen ligger biblioteket (nu
Egnshistorisk Arkiv), hvor jeg senere bliver en flittig gæst, men noget helt andet
vækker min interesse. Netop passeret
banen hører jeg en rumlen fra en hestevogn – en af de stive med sidefjæle.
Dampen står op fra ladet, og inden
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kusken kommer alt for meget op i fart,
hænger jeg sammen med et par andre
drenge bag på vognen og snupper et par
af de varme kartofler, som vognen er
fyldt op med. De skal vist bruges til dyrefoder, men mon ikke dyrene godt kan
undvære lidt mundgodt til nogle sultne
drenge.
Mens jeg piller den sidste kartoffel,
går jeg hen mod Vinderup Bio for at se,
om der er noget spændende på plakaten. Tidligere på året så jeg »Guldfeber«
med Charlie Chaplin og også »Landevejskroen« med Edvard Persson har jeg
set. Denne film spillede uafbrudt i en
københavnsk biograf i 154 uger for at
holde tyske film væk. Programmet fra
filmen har jeg gemt, da jeg er ret vild
med sangene fra filmen – især den om
den lille gåsedreng fra Skåne, der sidder
på en gåseryg.
Film som »De tre Musketerer«, Tarzan-film med Johnny Weissmüller, Zorro,
»De tre træmænd« og film med George
Formby er blandt de mest populære. Så
sidder vi nede på det, der populært kaldes »cowboyrækker«, og der må ofte en
fast hånd i form af »Bolt«Andersen til at
dæmpe os. Nogle har slik med, og jeg
har en gang imellem en stor tændstikæske med rugbrødsterninger. Dem kan
de andre også godt lide (mens det er
mørkt), men ikke når jeg fortæller dem,
hvad de vellystigt har proppet i munden.
Nu skal man jo ikke tro, biografen
er den eneste form for underholdning
i byen. Der er »fagenes fest«, og så har
Ursus – kaldet den islandske bjørn –
været på besøg. Han kan bøje kraftige
jernstænger om nakken, rive tykke telefonbøger over og løfte en bil med passagerer i. Lidt synd for telefonbogen, synes
jeg, for den slags bruger vi derhjemme
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som toiletpapir. I stedet for en rulle er
det blot at rive et par sider ud.
Fra biografen går jeg over på den anden side af gaden, mens jeg kigger hen
mod trælasten – er storken mon kommet? Den var der sidste år ved denne tid,
men måske er den ude i engene vest for
byen for at søge føde. En imponerende
fugl og særpræget med dens knebrende
lyd.
I kælderen under isenkræmmer Claus
Nielsen står Jens Goul og arbejder. Han
er en stor og rar mand, som jeg snakker
godt med. Min far kommer der ofte for
at få lappet dæk. Det koster 3 kr.
Da jeg var mindre, ville jeg være
»goul«, når jeg blev stor, fordi der duftede så godt nede i hans værksted. Først
senere fandt jeg ud af, at Goul var hans
navn og ikke en stillingsbetegnelse.
Efter at have sagt farvel til Goul går
jeg hjem for at få lidt at tygge på. Det
blev til et stykke rugbrød med fedt og
lidt salt. Det gik vel an, når mor ikke
lige havde bagt kager, og det sker ikke
så tit. Trangen til at komme på wc melder sig, men i stedet for at bruge vores
egen (spand med top på), går jeg over i
Mosehuset ved siden af, hvor en af mine
kammerater, Kris, bor. De har toilet på
gangen med »træk og slip«, og det er helt
lugtfrit. Det er næsten som paradis på
jord. Væggene har en nubret, olivengrøn
farve. »Tak for lån«, siger jeg, og så videre ned til »Slagteriåen«, som jeg følger
hele vejen hen til der, hvor den går under
jernbanen. Det er her, vi plejer at springe
over og lege ved vandløbet, der kommer
fra »Kesse«s mose. Her kan man være
heldig at fange ål, men de er gule under
bugen og ser ikke så lækre ud. I åen har
vi set bitte små ål – glasål kalder vi dem,
fordi de næsten er gennemsigtige. Også
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»ni-øjn«, haletudser og hundestejler er
der i åen, men dem slipper vi nu hurtigt
fri igen.
Fra åen går jeg op ad stien mod det
gamle muslingekogeri, hvorfra de tomme skaller blev kørt ud i mosen, der ligger på – Mosevej. Men det er en anden
historie.
Jeg vil gerne se skolen, hvor jeg om
kort tid skal suge lærdom til mig. Det
er med et vist forventningens fryd jeg
ser den store gymnastiksal, der ligger ud
mod vejen og selve den gamle skolebygning med trappen, der fører ind til klasseværelserne. Det skal nok blive sjovt at
komme i skole.
Her på Sevelvej finder jeg også Sahl
Sogns Sparekasse. Her fik jeg d. 9. september 1945 en konto nr. 2032. Det er
nu ikke blevet til den helt store opsparing, men det kommer vel en dag. Min
sparebøsse er som en postkasse, hvori
»der ikke må lægges falske penge« – som
der står på låget.
Sparekassen har åbningstid hver dag
fra 14-16, og alt bogføres med pen og
blæk i den udleverede sparekassebog.
Turen rundt i byen runder jeg af med en
tur op til Jens »bogtrykker« for at få en
snak om den skoletid, der snart bliver
vores hverdag.

Arven fra barndommen

Dette var så – ganske vist noget fragmentarisk – en skildring af, hvordan livet
levedes under besættelsen og de første
efterkrigsår set med barnets øjne, men
skildret og vurderet af den voksne mand
ganske mange år efter.
Vel var vi fattige og manglede næsten
alt, men det var vilkår, vi delte med de
fleste andre familier. Den overflod af
legetøj, som børn belemres med i dag,
var ikke engang noget, vi drømte om –
det var alt for uvirkeligt. Men fantasien
tog over, hvor det fabriksfremstillede
legetøj var fraværende. Vi var så at sige
selvhjulpne i vore lege, alt kunne bruges,
og vi var tæt på de voksne, der lukkede
os ind i deres verden. Her tænker jeg eksempelvis på mit besøg hos smed Hoffmann og hos Goul, men i min erindring
var det generelt, at de voksne havde tid
til os.
Voksenlivet formes af barndomsårenes vilkår. Og vores var den åbne natur
med heden mod øst og fjorden mod
vest, og vi brugte denne natur på naturens betingelser. Barndomsårenes ultimative frihed gav os selvtillid og tro på
egne evner, og vi tog ansvar for os selv
og for andre.

Leif E. Jensen,
født ultimo 1939,
tidl. kriminalassistent.

Min første
påskerejse til Nordvestjylland
– og fra senere rejser
Af Leif Svendsen

Vinderup Egnshistoriske Forening opfordrede mig for kort tid siden til at bidrage
med et indlæg til et årsskrift, som foreningen agter at udgive, og jeg sagde ja
til at prøve at løse denne opgave. Det
gav mig så atter engang lejlighed til at
blade i den største bog: »Glemmebogen«.
Indledning
Nu er det så i skrivende stund atter påske – (23.4.2011), – så det falder næsten
naturligt at tage opgaven op netop nu.
Jeg prøver at lade tankerne gå tilbage til
den 17. april 1946, onsdag i påskeugen,
altså for 65 år siden, da jeg første gang
kom på en rejse nord for Fredericia. Jeg
havde tidligere i en årrække som københavnsk feriedreng været gæst på en bondegård syd for Kolding, så jeg havde fornemmet det jyske mål før.
Nu er jeg vist nødt til at præsentere
mig selv ganske kort, så en eventuel
læser kan følge mig, når jeg siden hen
fortæller om mine forbindelser til SevelTrandum-egnen.
Jeg er som allerede nævnt københavnerdreng. Jeg havde et ganske udmærket
hjem, min fader drev en mindre virksomhed med en fire til fem svende ansat. Men én ting havde man ikke sans

for, nemlig det at læse sig til noget erhverv. Det var for især min far det rene
tidsspilde. Næh, man skulle ud og tjene
penge og kunne klare sig selv. Så da jeg
valgte at læse til agronom på Landbohøjskolen, var der meget lille opbakning
hjemmefra.
For at komme på Landbohøjskolen
måtte jeg derfor tilbage til den almindelige skole for at tage en præliminæreksamen. Det skete på et privat kursus,
og her traf jeg Peder Kristian Hofmansen
(PKH), som jeg blev gode venner med,
og som blev en slags mentor for mig.
Han pacede mig frem, når jeg af og til
var ved at løbe fra alt det læseri. Jeg kom
siden til at arbejde lidt for ham på hans
slægtsgårdsarkiv, der havde til huse på
Det kongelige Bibliotek, der i dag kaldes
Den Sorte Diamant.
I 1946 indbød PKH mig til at tage
med på påskeferie til hans hjem i en for
mig fjern egn af Jylland. Og jeg slog til og
sagde ja tak, det kunne da være spændende.
Rejsen til det nordvestlige
Jylland
Og så starter min første påskeferie, der
siden hen blev til en lang række påskeferier, med at vi mødtes på Københavns
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hovedbanegård under uret. Det var det
officielle mødested der, en tidlig formiddag den 17. april 1946. Her steg vi på
toget til Kalundborg. Et langt tog, trukket af et kæmpestort damplokomotiv. Vi
havde forinden indskrevet vore kufferter
og vore cykler i rejsegodsekspeditionen.
Det skulle ske ½ time før togafgang, så
fik man en billet på disse ting, og de
fulgte med i en særlig pakvogn i toget,
man selv rejste med. En luksus, man ikke
kender i dag.
Midt formiddag nåede vi Kalundborg,
hvor vi med vor håndbagage måtte ud af
toget og spadsere til båden, der skulle
sejle os over Kattegat til Aarhus. På turen lagde vi ind til Samsø for at udveksle
passagerer og gods. Det var Koldby Kaas
havn, man brugte. Senere på turen mod
Aarhus stoppede motorerne i skibet, og
vi skulle se, hvad der nu skete. Vi var ud
for Tunø, hvorfra der kom rejsende og
gods til Aarhus. De blev fragtet i en fiskerbåd ud til det større skib, hvor man
åbnede en stor luge i skibssiden, så udveksling kunne ske med noget, der skulle
til Tunø og noget, der skulle derfra. Jeg
vil antage, at det tog 15-20 min. at lave
denne udskibning. Det var magsvejr, så
det var ikke særlig besværligt. Gad vidst,
hvordan det ville være i høj sø. Men man
var jo ikke så forvænt dengang.
Jeg mindes det som en dejlig sejltur
ind forbi Mols bakker og Sletterhage Fyr,
som vi sejlede tæt forbi. Jeg har siden
sejlet denne tur en del gange med Ask
& Urd og med Molsliniens hurtigfærge,
men så spændende som første gang har
det aldrig været. Nåh, vi var efterhånden
kommet et godt stykke ud på eftermiddagen, før vi lagde til i Aarhus havn. Her
måtte vi atter hanke op i vor håndbagage og tage den ret lange travetur op

fra havnen gennem en del af østbyen til
Aarhus hovedbanegård, hvor der atter
holdt et langt gammelt tog forspændt
et kæmpe dampende og ildsprudende
uhyre af et lokomotiv og ventede på os
for den videre fart mod nord og vest. Nu
skal en læser jo huske på, at vi var mindre end et år fra den dag, da tyskerne
ophævede besættelsen af Danmark, så
materiellet på banerne var gammelt og
godt slidt ned. Vi kom dog fint til Langå,
hvor det var begyndt at blive langt hen
på aprildagen, ja vist godt hen på aftenen. Vort tog skulle fortsætte nordpå, vi
skulle ud til vest.
I Langå blev vi så nødt til at skifte
tog. Vi kom med det, som man på DSBsprog vist kalder »en slæber«. Et mindre lokomotiv med en række ikke særlig
smarte vogne, som bar præg af hårdt
arbejde gennem mange år. Vi var da heller ikke kommet langt fra Langå mod
Skive, før lyset gik ud i togets vogne, og
det lykkedes ikke for personalet at genoprette belysningen resten af turen, så vi
sad efterhånden i buldermørke, medens
konduktørerne gik rundt med nogle
håndlamper til det, som de skulle lave
undervejs.
Efterhånden nærmede vi os så den
egn, som PKH havde beskrevet som sin
dejlige barndomsegn, godt understøttet
af Jeppe Aakjær. Jeg tror nok, at jeg fornemmede, at vi efterhånden var kommet
ret langt ud på landet, da vi ved ti-tiden
om aftenen gjorde holdt ved en lillebitte
station, der hed Hvide Mose, hvor der
var – ikke en stationsforstander – men
en stationsmester, der stod for betjeningen. Det var nu spændende, om vort habengut, kufferter og cykler, også havde
fundet denne lille plet på landkortet,
hvor vi var havnet i denne sene aften-
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Så er det afgang til hjemrejse fra påskeferien
fra Hvide Mose trinbrædt. Personerne er fra
venstre: Marie, PKH’s mor, Kirstine, Gerda,
Mie og PKH.
time. Minsandten ud fra den påhægtede
godsvogn kom to kufferter og to cykler,
og det var de samme, som vi for mange
timer siden havde indskrevet på Københavns hovedbanegård, så vi var reddet
til den videre færd.
Så nåede vi da endelig Stokholm
Vort mørke tog fortsatte nu sin færd.
Dengang anede jeg vist ikke hvorhen.
Vi andre skulle med vore sager ud på en
vandring på omkring en km. Vi var nødsaget til at trække cyklerne på grund af
vor bagage. Det var mørkt, og det var
øde. Det var køligt, og der blæste en stiv
påskeøsten. Hist og her kom vi forbi et
lille bosted, hvor der skinnede lidt lys ud.
Men pludselig efter ½ times vandring siger PKH så: nu er vi der. Vi skulle besøge
hans mor og hendes mand, Marie og
Kristian Mikkelsen i en lille lokalitet, som
hedder Stokholm. Der skulle vi foreløbig
overnatte.
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Vi blev modtaget med den største
gæstfrihed, det var tydeligt, at vi var
ventet og velkomne. Trods det sene tidspunkt på dagen stod bordet dækket med
frikadeller og spejlæg og kaffe, det var
bare skønt efter at have spist vore tørre
mellemmadder hele den udslagne dag
undervejs. Der var en hyggelig og god atmosfære, og vi fik en god snak, før vi gik
til ro. Jeg fik et lille gæsteværelse i husets
østre gavl, hvor jeg den følgende morgen
– skærtorsdag morgen – vågnede og så
ud over et for mig ganske fremmed og
barskt landskab, hvorover en frisk blæst
og en kølig sol skinnede. Jeg havde aldrig
set den jyske hede før.
Stedet, vi besøgte, viste sig at være
et lille landbrug. Det var af en størrelse,
som man i dag, med de store danske
gårde som det normale for at overleve,
ikke ret kan forestille sig, at nogen kunne
leve af. Jeg vil tro, at der var 20-30 tdr.
land mose- og sandjord i tilliggende,
og i stalden var der en hest og en femseks køer samt nogle få grise og et par
søer. Men det lod til, at man levede fint
af dette beskedne brug, og gæstfriheden
og den muntre samtale gav indtryk af, at
man befandt sig rigtig godt og var tilpas
med tilværelsen. Det var et dejligt hjem
at besøge.
Egebjerg skole
Marie Mikkelsen havde en søster, der
var lærerinde på den nærliggende Egebjerg skole. Hende skulle vi skærtorsdag
formiddag besøge og have hende med
tilbage til Stokholm. Turen foregik på
cykel, hvad ellers, vi havde jo ikke anden befordring. Vi kørte hen forbi Hvide
Mose station, som vi havde set aftenen
i forvejen i mørket. Nu viste det sig ved
dagslys, at nok var det et, hvad vi i dag
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Luftfoto af Smedegård i Trandum, nok fra omkring 1950. Det nye røde hus ses i forgrunden, bag
laden kan man ane det gamle stuehus fra 1864.
vil kalde, trinbræt. Men i realiteten var
det en ret så stor godsstation, idet man
i de omkringliggende moser gravede
tørv, som var danskernes brændsel under og efter krigen. Disse tørv blev i stor
udstrækning udskibet pr. godsvogn fra
Hvide Mose station, som derved havde
stor betydning. I dag er den glemt, og få
ved, hvor det tidligere trinbræt lå.
Der var vel en 3-4 kilometer fra Stokholm til Egebjerg skole. Vejen gik bl.a.
forbi den ejendom, hvor tateren Stærke
Hans havde boet. Jeg erindrer, at vi på
vejen over heden kom forbi en lille bolig,
hvor der kom et par småbørn farende
ud og foran huset forrettede deres nødtørft, uanfægtet af de forbikørende. Vi
fik søsteren Mette Marie – kaldet Mie –
bjærget med til Stokholm, hvor vi kom
tilbage til en aldeles dejlig middag og et
godt samvær igen.

Og så til Smedegaard i Trandum
Men målet var jo Trandum, hvor PKH
havde haft sin opvækst på gården Smedegaard hos sine bedsteforældre. Dertil
skulle vi tre nu, idet Mie var kommet til,
nå til aftensmad sidst på dagen skærtorsdag den 18. april. Så efter at have
nydt en god kop eftermiddagskaffe hos
Marie og Kristian Mikkelsen entrede vi
atter vore cykler efter at have surret bagagen godt på styr og bagagebærer. Og
så kørte vi i den sene eftermiddag ad
grusveje og hedestier ind over Sahl, Sevel
og ind over Hjelm Hede ad smalle stier
til Smedegaard, hvor vi kom til aftensmad. På vej dertil var vi et smut inde på
Hjerl Hede, som var en del mindre end
det, vi kender i dag. Bemandingen var
også noget mindre. Der var en gammel
pensioneret lærer, der gik og registrerede
ting i de 4-5 bygninger, der dengang udgjorde museet. Hans løn var sikkert af
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en størrelse, så det ikke ville give årsag
til underskud i kassen. Vi fik i øvrigt en
snak både med ham og med Hjerl Hansen, der var til stede.
Smedegaard, hvor jeg jo gennem årene
kom til at tilbringe megen tid, var et kapitel for sig. En gammel gård, nok noget
besværlig at drive, med halvdelen engjord og halvdelen sandjord, tilsammen
vel omkring 60-70 tdr. ld. Man havde en
besætning på 12-14 køer, 3 heste og en
flok grise på en 30-40 stykker. Og så havde konen Ingeborg, som det var ganske
normalt, et par hundrede høner, hvorfra
æggene blev leveret til brugsforeningen i
Mogenstrup. Denne ægleverance kunne
så vel betale for, hvad man i månedens
løb købte ind af varer. Det foregik, som
de fleste andre steder, på en kontrabog,
som blev afregnet en gang hver måned.
Som nævnt, Smedegaard var, som
hedegårde normalt var. Men der var det
specielle, at der var to beboelser. De var
adskilt fra hverandre af en ladebygning,
som var opført af kampesten og med
en vindmølle på taget. Syd for laden lå
og ligger stadig det yngste stuehus, hvor
ejeren Christian Hofmansen og hans hustru Ingeborg boede. De havde overtaget gården omkring 1930 efter hans forældre og var straks gået i gang med at
opføre et nyt stuehus af røde sten med
tag af cementsten. Det kunne dengang
lade sig gøre for en pris af 4-5.000 kr.
De havde tidligere, medens de ventede
på at komme hjem og overtage fødegården, haft en mindre, dårlig ejendom i
Handbjerg. Nord for laden lå så den anden beboelse, et gammelt stuehus med
strå på taget og bygget i 1864, Danmarks ulykkesår. Her boede en søster til
Christian Hofmansen, ved navn Kirstine
Hofmansen. Hun var, som det hedder i
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dag, og lige som sin søster Mie og PKH,
single. Dengang hed det vist ung pige,
selv om man var måske over halvtreds.
Kirstine var igennem en fyrretyve år organist ved hhv. Trandum og Herrup kirker,
hvor hun på den måde kunne leve med
i de to sognes glæder og sorger, ligesom
hun kendte gud og hvermand rundt omkring, og hun kunne huske deres data. Så
nu var jeg præsenteret for fire søskende
i familien + PKH, der var søn af Marie.
En ting, som var meget uventet for
mig, var de belysningsmæssige forhold.
Jeg havde i mit hjem kendt til at have elbelysning al min levetid. De toiletmæssige forhold var knapt så overraskende.
Det havde jeg kendt tilsvarende tidligere
hjemmefra.
Inden 2. verdenskrig, som begyndte i
september 1939, havde man ikke fra elværket nået at få lagt strøm ud til disse
noget fjerntliggende gårde som nu Sme-

Det gamle stuehus på Smedegård, det eksisterer stadig i dag. Personerne er fra venstre: Kirstine, organist, Christian, gårdejeren, og Mette
Marie (Mie), lærer.
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Igen det gamle stuehus. Foruden de tre nævnte
personer sidder PKH og leger med hunden, og
vores søn Helge poserer i forgrunden.
degaard, så man betjente sig stadig af
petroleumslamper som lyskilde. Først
omkring 1947 kom der strøm ud, og
man fik moderne belysning. Det betød
jo også, at vand pumpede man op fra
brønden med håndkraft. Det virkede
noget fremmedartet for mig.
Toilet havde man i form af det, som
man populært kalder et lokum, som konen her altid holdt pænt og rent. Stedet
havde det fornemme navn Christiansborg. Toiletpapiret var den gamle telefonbog eller avisen fra sidste uge. Det
var ganske normalt, og ingen fandt det
mærkeligt. Det med lokum ude var for
mig ikke fremmed. Jeg boede i en del af
min barndom i en boligblok, hvor min
far i øvrigt var vicevært. Der var tre opgange med fem etager og dermed med ti
lejligheder i hver. Altså 30 lejligheder. De
havde i gården adgang til ca. ti lokummer, der lå i forlængelse af hinanden. Jeg
har siden tænkt på, hvordan man klarede sig, hvis man en nat fik ondt i maven?
Om man så gjorde, som Erik Clausen i

den danske film: »Den store badedag«,
forrettede sin nødtørft i en avis og smed
det ud af vinduet. Helt evident ved jeg,
at man i København havde det system,
at kvinderne og børnene havde en natpotte, medens mændene tissede i køkkenvasken.
Jeg har valgt at beskrive dette så indgående, for at en eventuel læser kan få
lejlighed til at overtænke, hvor godt vi
dog har det i vort nutidige Danmark!
Tilbage til skærtorsdag den 18. april
1946. Vi ankom – som sagt pr. cykel –
først på aftenen og tørnede ind i det
gamle hus hos Kirstine. Her boede hun,
og i ferier var det tillige fast bosted for
PKH og Mie. Et hyggeligt gammelt hjem,
hvor mange reoler fyldt med bøger vidnede om, at man havde interesse for
mange ting. Der var også et stueorgel,
som organisten brugte til at øve på og
give undervisning til unge piger, som
gerne ville lære at spille. Her fik vi en god
og velkommen forplejning efter turen.
Men så kom det pudsige ved Smedegaard! Der var ikke blot ét hjem, thi
på den anden side laden lå det nye hus,
hvor Kristian og Ingeborg og deres to
piger boede. Og hvor jeg på et senere
tidspunkt blev svigersøn. Her skulle vi
midt på aftenen om til dels aftenkaffe
og dels fruens fødselsdag. Det var en
usædvanlig spændende vekselvirkning,
at man besøgte to hjem på en gang, og
man dagen igennem vekslede med at
være dels i huset nord for og i huset syd
for laden. Og meget spændende og levende var der begge steder, hvor musik
og læsning fyldte meget udover det at
drive landbrug. Christian havde været i
sognerådet, han var formand for brugsforeningen, formand for Indre Mission
og i Sevel Sparekasses bestyrelse.
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I det gamle hus fik jeg anvist et gæsteværelse, der var fyldt op med bøger
og lige plads til et bord og en seng. Om
morgenen havde jeg udsigt til øst, hvor
man dengang endnu kunne se over træerne over til kirketårnene i Vridsted og
Vroue. Når jeg var kommet ud af sengen,
stillede Kirstine med et porcelænsfad og
en do. kande med varmt vand til morgenhygiejnen. Det var fornemt. I mange
københavnerhjem foregik det endnu ved
køkkenvasken.
Musik og sang udgjorde en god del
af livet i de to hjem. Allerede langfredag
midt på formiddagen kom Kristian og
hans yngste datter (nu min kone) for
at musicere og synge. Kristian spillede
ganske hæderligt violin og Gerda spillede – og gør det heldigvis stadig – orgel
og klaver. Jeg husker den første melodi,
der blev spillet, som var det i går. Det
var: »Se det summer af sol over engen,
honningbien vil fylde sin kurv« osv. Hver
gang, jeg i dag hører den, vælder minderne ind over mig om en solfyldt aprilmorgen i den gamle stue hos Kirstine.

Som nævnt var selv »de gamle« gode til at lege.
Her er det gårdejeren Christian Hofmansen,
der agerer hest for barnebarnet Helge.
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Mange timer er gennem årene gået med
at spille og synge i de to hjem.
Lege kunne man også. Det var ikke
blot børnene, der legede, de voksne
deltog ivrigt i morskaben. I påsken var
det især to udendørs lege, man dyrkede:
Man spillede pind, et ganske simpelt spil
med nogle hjemmelavede pinde, og så
skulle man løbe ligesom i rundbold. Og
man spillede Antonius, hvor man kastede en bold over laden og derpå løb frem
og tilbage for at fange modparten. Der
kunne være en del deltagere i begge lege,
og vi morede os kosteligt. Kun de ærværdige husfruer Kirstine og Ingeborg nægtede at deltage. Indendørs om aftenen
blev der også leget. Man spillede bob eller Matador, man havde gættelege med
panter, og man spillede forskellige kortlege som Sorteper mm. Der var jo ikke
noget TV til at stjæle tiden, og radioen
havde kun et program, så det var til at
overse. Og så sang man af hjertens lyst.
Det hændte, at PKH gav sig til at synge
solo for os.
Transportmidlerne og
påskelørdags-tur
Transporten foregik i alt væsentligt pr.
cykel, og efter fem krigsår var dæk og
slanger ikke meget værd, og vejene var
med lidt asfalt og meget grus, så punkteringer var ikke usædvanlige. Men vi
var vant til at lappe, så det gik gelinde.
Man kunne hurtigt få vendt bunden
i vejret på cyklen og få det ordnet. Jeg
har allerede nævnt transporten mellem
de enkelte steder, hvor man kom: Hvide
Mose, Sevel, Trandum, kirkerne i Herrup
og Trandum m.m.
Påskelørdag indførte PKH og jeg en
skik, som vi holdt ved lige gennem flere
år. Vi tog på en lang cykeltur rundt på
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set under krigen på Resenvej i Skive. Nu
skulle den så i gang igen i 1946, og den
var ikke helt stabil. Starten foregik ved
hjælp af et håndsving foran på bilen.
Ofte under starten blev motoren druknet i benzin, så den skulle stå og dampe
lidt af før næste forsøg.
Kirstine, organisten, blev jævnligt
snydt af bilen. Lørdag lovede Christian
hende, at han nok skulle køre hende de
3-4 km til kirke om søndagen. Og så ville den trælse bil ikke starte, og til sidst
måtte hun af sted på cykel til kirke. Når
hun så var tæt på kirken, så var EXXES’en
alligevel kommet i gang og strøg forbi
hende ret før kirken. Ak ja, den teknik!
Der blev spillet og sunget meget i Smedegård.
Her er det gamle orgel, hvor PKH står ved siden af og synger solo.
egnen, som jeg slet ikke kendte, men
hvor PKH var en fremragende guide. Turen i 1946 gik – selvfølgelig på cykel – ad
A16 til Viborg, hvor vi så domkirken og
landsarkivet. Videre til Dollerup Bakker
og derfra til Karup, hvor vi kørte tværs
over den store af tyskerne anlagte flyveplads, der dengang var ændret til flygtningelejr for flere tusinde tyske kvinder
og børn. De boede her i flere år. Endelig
tilbage til Trandum gennem Feldborg
plantage. En tur på omkring de 100 km,
som vi brugte fra kl. 9 morgen til kl. 20
aften til at gennemføre. Så vidt jeg husker, så slap vi helt for punkteringer på
denne tur. Der var få biler på vejene til at
genere os cyklister dengang.
Nu, vi er ved transporten, skal da
også nævnes, at Christian som en af de
få havde anskaffet sig en bil. En gammel slidt amerikaner af et i dag ukendt
mærke EXXES. Den havde stået opklod-

Udflugter i omegnen
Fast på påskeferiens program var selvfølgelig ture til Stubbergård sø, hvor der
gik en udmærket cykelsti kaldet »Langelinie«, der hvor der nu er hegnet til vildsvin. En påske havde der været tale om
det spøgeri, der fandt sted i Sovgaard
mose og på ruinen Gl. Stubbergaard.
Lidt provokeret besluttede vi, PKH og
jeg, at vi ville overtyde os om rigtigheden af dette forhold. Vi startede derfor
en kold stjerneklar aprilaften ved 22-tiden cyklerne og kørte så langt op mod
klosterruinen, som vi kunne og gik derpå
resten af vejen. Det var ganske spændende, men vi så ingen Iver Juel eller andre
spøgelser, så det med spøgeri kunne vi
afvise.
En anden påske gik vi gennem skoven på den østre side af søen, der hvor
nu vildsvinene huserer. Her kom vi forbi
ruinerne af et tidligere lille landbrug,
hvor Anders og Stinne Gammelgaard
Nielsen havde boet. Nu stod kun nogle
murrester og en del haveplanter tilbage
og fortalte om en ejendoms historie.
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Her berettede PKH, som vidste utrolig
meget om egnen og dens beboere, følgende lille historie. Mand og kone havde
hjulpet hinanden med høstarbejdet en
sommer. De havde så travlt med at blive
færdige, så en af dem kunne komme til
kirke i Trandum om søndagen, til høstgudstjeneste. Det blev så Anders, der gik
til kirke. Da han kom hjem hen på dagen, spurgte konen, om der havde været
mange til gudstjeneste, og han svarede
hende: »Stinne, tiden er løbet fra os, det
er mandag i dag«!
Familiens traditioner
Jeg har været inde på påsketraditioner,
såsom leg – både ude og inde – og musikken, der var en del af den livsstil, som
folkene på Smedegaard havde. Men der
var andre traditioner, som hørte denne
tid til. Når de to lærere var hjemme (Mie
og PKH), så dyrkede man intens samværet i den Hofmanske del af familien.

Man gik ofte ture i ferierne. Her er det markvandring. Personerne er i midten med frakke
PKH, der som vanligt har sin garderholdning,
bagved med stok Christian H. og Helge.
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Man var stort set sammen hver dag påsken igennem, så det ene sted og så det
andet sted, ofte de samme mennesker
hver dag. Lidt sært, synes jeg af og til. I
min familie havde de ikke kunnet holde
hinanden ud så mange gange i så kort
tid.
Det begyndte som nævnt i Stokholm
skærtorsdag, og da Kristian og Marie Mikkelsen blev gamle og flyttede til
Sevel, så tog deres ældste datter Karen
Højgaard, som var gårdmandskone i Ejsing og hjemmesygeplejerske der, over
og bød til gilde. Det skete i mange år.
Langfredag fortsatte man så i Kokborg
hos en kusine Karla Fihl og hendes mand
Niels. Påskedag samledes man i Smedegaard, hvor man var dels i det ene hjem
og dels i det andet, og 2. påskedag var
man i Sevel hos Anna og Johannes Mikkelsen.
Og det var gilder, der ville noget! Man
mødte ved 15-tiden til stort kaffebord,
ja, i Ejsing allerede til middag kl. 12. Så
spiste man til aften sammen og blev til
aftenkaffe og rejste så først hjem ved
22-tiden.
Familien var meget belæst og interesseret, så man kunne samtale og samtale
i timevis. Kom der et navn og en familie
i omegnen på tale, så fulgte man tråden
op, hvad var der blevet af den, og hvor
var den rejst hen, hvor var hun blevet
gift osv. Det var egnshistorie i praktisk
udformning, og man talte sammen ikke
blot af nysgerrighed, men af en dyb og
egentlig interesse for egnens befolkning
og deres liv. Og PKH noterede ned, det
han ikke vidste i forvejen. Engang begyndte han at tage en gammel båndoptager med hjem, så stor som en rejsegrammofon. Den stod en aften i stuen
hos Kirstine og småbrummede, og hun
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og Mie var så nysgerrige efter at vide,
hvad en sådan himstregims var til for.
Da PKH ikke ville afsløre det, så optog
han blot deres snak på båndet, og det
lød nogenlunde sådan: »Hvad er det til
Peder, der må da være en mening, når
den snurrer, så må den da også kunne
sige noget«. Den stump samtale på båndet blev genhørt mange gange, og der
blev leet meget over det.
Når der ikke var gæster, så sad PKH
for bordenden ved langbordet i det
gamle hus og skrev og klippede ud, idet
familien gemte alle aviserne (Skive Folkeblad og Holstebro Dagblad), fra siden
han sidst var hjemme. De skulle pløjes
igennem for ting af interesse for hans
opsamling af nyt og gammelt fra egnen.
Og så blev udklippene klistret op på små
sedler og rubriceret ind i de 15-20 kasser
med historisk materiale, som stod inde i
gæsteværelset mod øst.
Jeg har nævnt min første rejse til egnen i 1946, altså for 65 år siden, og det
var vel egentlig det, som jeg blev bedt
om at beskrive. Men om redaktøren tillader det, så har jeg lyst til at skrive lidt
mere om rejser på den tid, thi vi, PKH og
jeg, havde for vane at prøve lidt af hvert
rejsemæssigt. Jeg går så lidt ud over
mit oplæg 1946. Jeg kom jo til at rejse
til Trandum jævnligt gennem de kommende år, idet min udmærkede kone er
yngste datter af Christian og Ingeborg
Hofmansen i Smedegaard.
Andre rejser siden hen
og andre transportformer
I 1948 skulle vi på sommerferie i Trandum. Vi valgte at rejse over Aalborg med
DFDS, som havde både til alle jyske østkysthavne. De største skibe gik til Aarhus
og Aalborg. Pengene var små dengang,

så vi valgte at rejse på dæksplads, dvs.,
at man måtte opholde sig på dækket eller i 2. klasses saloner under overfarten,
der foregik om natten med afgang fra
Kvæsthusbroen i København om aftenen kl. 23 og ankomst til Aalborg næste
morgen kl. 7. Rejsemidlet var som vanligt og almindeligt for 95% af Danmarks
befolkning: cyklerne. Nok lidt søvndrukne tørnede vi ud i Aalborg i den tidlige
sommermorgen og begyndte nedstigningen gennem Jylland med destination Trandum, som vi agtede at nå ved
aftenstid. Vi kom gennem dejlige Himmerland og nåede Sundstrup ved udmundingen af Hjarbæk Fjord. Der, hvor
vi nu kører i bil med de beordrede 60 km
i timen, over dæmningen. Men dengang
tænkte ingen på bil eller dæmning. Vi
henvendte os til krokonen, som sagde,
at vi kunne »slå mave en tid, så skulle
vi nok komme over, hun skulle lige have
fat i karlen.« Der gik en tid, så kom der
en yngre mand og sagde, at han var klar.
Vi fik vore cykler lagt agter i robåden og
sad så selv på et af brætterne, medens
han sindigt roede os over Hjarbæk fjord.
En anden gang, da jeg alene skulle
til Trandum, valgte jeg at prøve DFDSbåden til Randers og derfra med bus
over Viborg til Hagebro. Det var en rigtig
lille damper, hvor man fyrede med kul
for at komme frem, og der var 12 kahytter, så der kunne man sove på overfarten, hvis man ville og havde råd til det.
Denne båd gik noget langsommere, så
der var afgang allerede kl. 18 og ankomst ved 9-tiden næste morgen. Det
var spændende at sejle ind gennem det
smalle åløb ind til byen. Hver gang, når
jeg læser Henrik Pontoppidan, som flere
steder beskriver denne tur, da mindes jeg
en vintermorgen på det lille dampskib.
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Og så skal jeg blot trætte med en tur
mere. Det var den nat, da jeg sov på
»Mathilde« over Kattegat. Det gik til
på den måde, at Kirstine, Mie og PKH
ville besøge en tidligere lærerinde i Trandum, som nu havde slået sig ned i Thyborøn. Jeg blev budt med. Vi cyklede
derom og havde et hyggeligt besøg hos
et par meget venlige frk. Nielsener, hvor
vi overnattede. Jeg skulle alene videre
til København derfra, og for spændingens skyld valgte jeg at sejle fra Lemvig
til København. Der gik en fragtbåd, en
paketbåd, som den kaldtes, den hed
»Mathilde«. Der var mest plads til fragt,
men i en lille salon kunne der være nogle
få passagerer, blandt dem jeg. Vi afgik
fra Lemvig ved middagstid og var i København næste formiddag ved 11-tiden,
hvor vi lagde til i Nyhavn. Jeg sad oppe i
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styrehuset til langt ud på aftenen, og til
vi havde forladt Jylland ved Hals, og nød
turen gennem Limfjorden. Jeg kan endnu se for mig solfaldsstriben over Kattegat tilbage mod Jylland. Og så stampede
den lille båd over Kattegat i nattens løb,
medens vi sad og halvsov på de umagelige sofaer i den lille salon.
Og nu har vi ikke tid til at sejle mere
på havet omkring Danmark.
Meget vand er løbet i søen siden den
tid, som jeg her har ridset nogle minder
op fra. Udviklingen har gjort, at tiden og
livsvilkårene er så fuldstændig anderledes, end de var i 1946. Om tingene er
bedre, må den enkelte så selv afgøre. Vi
er i alle tilfælde blevet noget mere forkælede i de forløbne år! Jeg tænker ofte på,
om der kan ske ligeså store ændringer i
vore livsvilkår i de kommende 60 år.

Leif Svendsen,
Sjællandsgade 3, 7800 Skive.
Født i København 1924.
Cand. agro 1953,
regnskabs- og ejendomskonsulent emeritus
i Salling Landboforening.

En østjyde flytter vestpå
Af Lis Poulsen

I 1960 flyttede jeg som nyuddannet lærer sammen med min mand og to børn
fra Silkeborg til Vinderup. Inden de fire
år på Silkeborg Seminarium havde jeg
boet de første 19 år af mit liv på en gård
12 km fra Århus, så Vinderup var for mig
»laaangt« vestpå.
»Nå, bette pige, hvad ved du så om
Vestjylland?« lød spørgsmålet fra mine
omgivelser.
Hm – ikke meget. Jo, som barn havde
jeg en moster, der boede i Salling, nærmere bestemt i Thise, og jeg kan huske,
at det under besættelsen var en meget
lang rejse, når vi med tog og bus skulle
på besøg hos hende og min onkel. Senere var jeg som 17-årig på cykeltur op
langs vestkysten sammen med en veninde. Det var før, begreberne cykelstier
og medvind på samme var opfundet, så
vi stred os frem mod vinden. Mit første møde med det vestjyske selskabsliv
var min svigermors 50-års fødselsdag i
1957. Alle gæsterne talte dialekt, og jeg
forstod ikke en brik.
Så Vestjylland lå en hel krig væk, det
blæste, og folk talte et mærkeligt sprog.
Ankomsten til Vinderup
Det Vinderup, jeg kom til, lignede meget
lidt det Vinderup, vi ser i dag, og den lille
families første problem var: hvor skulle

»Den katolske kirke«.
vi nu bo? Der var ikke mange lejeboliger, og parcelhuskvarterer eksisterede
faktisk ikke. Møllebo var ganske vist
under opførelse, men en lille lejlighed til
to voksne, to børn og en ung pige kunne
ikke fungere.
Vi startede derfor med at få en af de
fire lejligheder på Sevelvej 41-43. Det
var en toværelsers på 1. sal med toilet i
kælderen og »badeværelse« i køkkenet.
Opvarmningen var en stinkende petroleumskakkelovn, og da vinteren satte ind
med snestorm allerede midt i november,
var der god brug for den smule varme,
den kunne give. Huset blev ofte omtalt
som »katolsk kirke«, og det ejedes af
Bjarner Pedersen, som havde autoværksted der, hvor Vinderup Bank nu ligger.
Heldigvis havde vi en kreativ chef –
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der opstod et helt nyt parcelhuskvarter
rundt om os.
Også på min arbejdsplads, Vinderup
Realskole, skete der en masse. Harder
Nielsen var en fremsynet mand, og der
blev bygget til og lavet om næsten uafbrudt, så skolen kunne leve op til de sidste nye krav i skoleloven.
Så er huset på Handbjergvej lige blevet færdigt.
Som det ses, er der endnu ikke anlagt nogen
have.
Harder Nielsen, Realskolens bestyrer.
Han syntes da, at vi skulle bygge et hus,
så det gjorde vi. Som de første byggede
vi på sydsiden af Handbjergvej (i dag nr.
7) på et stykke mark, som vi købte af
Jens Thorup, pris: 5.000 kr. 1. december
havde murer Kjeldbjerg huset færdigt,
og vi kunne flytte i eget hus. Fra huset
kunne vi se ud over marker mod øst,
syd og vest, men det fik hurtigt ende, og
snart var Handbjergvej begyndelsen til
et parcelhuskvarter, der ret hurtigt bredte sig til Birkevej og Vesterlund. I løbet af
60´erne var der en vældig byggeaktivitet
i Vinderup.
I 1962 fik vi barn nummer 3, og det
blev lidt for småt med pladsen på Handbergvej. Endnu en gang startede vi på
en bar mark. Vi købte grund af Aage
Kjeldsen, som havde en ejendom på det,
der nu er Vesterlund. Stuehuset til ejendommen eksisterer endnu i bedste velgående, det er sat i stand med respekt
for den gamle bygning og ejes i dag af
familien Thygesen. Fra huset var der udsigt til gamle mirabelletræer, og børnene
kunne frit færdes på en lille grusvej, der
gik ned til Bjert bæk. Vejen hed forøvrigt
Lærkevej i et par år, indtil udstykningen af Vesterlund rigtig kom i gang, og

Hverdagen
Hvordan så hverdagen så ud der først
i tresserne for en familie med tre små
børn og udearbejdende forældre?
Den adskilte sig væsentligt fra det, vi
oplever i dag. Der var ingen institutioner, så børn skulle passes derhjemme,
det krævede en ung pige i huset. Vaskemaskine var ikke almindeligt, så blevask
foregik i en stor gryde på komfuret med
efterfølgende skylning i badekarret og
så ud på tørresnoren. Indkøb af dagligvarer var ikke så vanskeligt, Vinderup
havde rigtig mange købmænd, en Brugs
og flere bagere. Mælken blev leveret ved
døren af mælkemand Svenson, som kørte rundt i byen med sin hestevogn.
Arbejdsugen var på seks dage, dog
med fri kl. 13 om lørdagen, så kunne
weekend’en begynde. Så arbejdet på
skolen fyldte meget. Dengang hed en
kvindelig lærer en lærerinde, de mandlige
lærere fik mere i løn, og barselsorloven
var på seks uger.
På Realskolen var vi i de første år kun
to kvindelige fuldtidsansatte lærere. Rigtig mange i Vinderup husker fru Thorn.
Hun var min sparringspartner, gode kollega og veninde i rigtig mange år. Når vi
stod sammen, blev også kvinderne hørt,
både fagligt og personligt. På det personlige plan kan jeg nævne, at vi havde
noget så moderne som en dress-code på
skolen – det var ikke velset, at kvindelige
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Harder Nielsen havde det princip, at han hvert
år først i skoleåret arrangerede en udflugt for
alle skolens lærere med ægtefæller. I 1960 gik
turen til Dollerup Bakker.
Fra venstre: Dorte Elbæk, Herluf Elmegaard, Oluf Thorn, fru Lønborg, fru Thorn og
Lis Poulsen.
lærere gik i lange bukser, dengang kaldet slacks. Men en kold vinter, hvor der
blev sparet på varmeudgifterne, gav vi
Harder Nielsen et chok ved at møde op
i lange, varme bukser. På det tidspunkt
var vi blevet et par lærerinder mere, og
chefen indså hurtigt, at slaget var tabt.
Selv om Harder Nielsen og jeg havde
et godt forhold til hinanden, kunne temperamenterne også løbe af med os. Jeg
husker særlig en episode, hvor vi havde
en kæmpediskussion, der gik over i et lige
så stort skænderi – om hvad, husker jeg
ikke, men det endte i hvert fald med, at
vi fyrede hinanden, og jeg smækkede ret
kraftigt med døren, da jeg gik. Harder
syntes åbenbart ikke, at det var en god
idé, at vi var uvenner, men han var heller
ikke den type, der var glad for at indrømme, at han havde taget fejl. Så hvordan
komme ud af den knibe med den hidsige
lærerinde? Jo, han gik til min mand og
spurgte, om han ikke ville sige, at vi vist
begge havde forløbet os, og han var parat til at glemme episoden.

Kommunalt arbejde
I slutningen af 60’erne kom kommunalreformen, hvor Vinderup Kommune fra
1970 blev storkommune. Det blev for
mig starten på fire hektiske år. Jeg blev
spurgt, om jeg ville stille op til byrådet
for den radikale liste. Efter at have rådført mig med min familie og selvfølgelig Harder Nielsen, sagde jeg ja. Harder
Nielsen havde selv tidligere siddet i det
gamle sogneråd, og han gav mig sin fulde opbakning.
Til min store overraskelse blev jeg
også valgt! Jeg var fuldstændig uden politisk erfaring og sikkert også håbløs naiv
m.h.t., hvor stor en indflydelse jeg kunne
få, men da konstitueringen var slut, sad
jeg som formand for kulturudvalget med
blandt andet de kommunale skoler som
arbejdsområde.
Det var dog ikke på skoleområdet, de
største beslutninger blev taget. Det var i
70´erne, at modellen til det Vinderup, vi
kender i dag, blev skabt. Vinderup Kommune købte Vindelevgårds jorder, og de
første spadestik til det parcelhuskvarter,
der i dag omkranser byen, blev taget. De
grønne marker med græssende køer og
kalve blev gradvist erstattet med mursten til det, der i dag er et næsten fuldt
udbygget område, hvor mange af husene
har en skøn udsigt til Limfjordens vande.
Også på andre områder var der gang
i udviklingen; man kan næsten få åndenød, når man skal opregne alle de ting,
der skete: Vinderup fik i løbet af få år
sin første børnehave, et nyt plejehjem til
erstatning for det gamle alderdomshjem
på Sevelvej, et splinternyt rådhus, Vinderup Hallen og, ikke at forglemme, et
nyt bibliotek, hvis ydre ganske vist ikke
kunne leve op til de gamle rammer i den
smukke bygning på hjørnet af Sønder-
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gade og Nørgårdsvej, men indenfor levede det op til de krav, man dengang
stillede til et moderne bibliotek.
For at lette den trafikale adgang til
byen blev Sahlshøjvejen anlagt, det
bragte os hurtigere til Viborgvej, men
naturoplevelsen ved at køre vejen gennem Sevel til Bjergby måtte så fravælges.
Til gengæld er det en dejlig fornemmelse
at komme hjem, når man fra den højtliggende del af Sahlshøjvejen nærmer sig
Vinderup og en panoramaudsigt over
fjorden til Struer og Venø.
I 1974 tiltrådte en ny kommunalbestyrelse, og jeg havde valgt ikke at genopstille. Nye udfordringer på arbejdet
optog min tid. I skoleverdenen og i samfundet blev der sat fokus på, at alle unge
fik uddannelse og arbejde, og et netværk
af skolevejledere og uddannelseskonsulenter i amt og kommuner skulle få de
unge på rette vej i systemet. Det blev så
en stor del af mit arbejde op gennem
80’erne frem til 1995, hvor jeg blev viceinspektør på Realskolen. Det blev en
ny og spændende opgave, som jeg havde
frem til pensionen i 2000.
Efter 40 år på Vinderup Realskole var
det vemodigt at sige farvel til et liv, der
havde givet mig så meget. Til gengæld er
det dejligt, at der ikke går en dag i min
nuværende hverdag, uden at jeg på min
tur gennem byen får en snak med en
gammel elev eller tidligere kollega.
Når jeg i dag cykler gennem byen, er
det ikke uden tanker på de forandringer,
der over årene er sket i bybilledet.
Nye butikker er kommet til, og gamle
er forsvundet. Jeg mindes, da vi havde en
biograf, et konditori (Morsings), tre slagterforretninger, en fiske- og ostebutik, et
utal af købmandsbutikker osv. Det mest
vemodige er dog at se de tomme bu-
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tiksvinduer, som sikkert afspejler vores
ændrede forbrugeradfærd. Vi køber ind
udenbys, selv vil jeg vove den påstand,
at de fleste ting stadig kan købes her i
byen. Vi skal vænne os til at tænke på, at
vi selv skal være med til at holde gang i
det lokale forretningsliv.
Her i 2011 bor vi to gamle på noget,
der, da jeg flyttede til byen, var et husmandssted med 7 tdr. land. Det kunne
eller skulle den gang brødføde en familie. Stedet ejedes i mange år af søskendeparret Andrea og Andreas Aggersbjerg,
men det er en helt anden historie, som
andre sikkert kan berette om. Som et kuriosum kan jeg fortælle, at der til stedet
hører en lille tørveparcel i Hvidemose, så
hvis der bliver mangel på brænde, må vi
ud at grave tørv; noget vi begge husker
fra vores barndom under krigen.
51 år i Vinderup slutter foreløbig her,
og selv om jeg stadig kan få en fornemmelse af længsel efter det østjyske, når
jeg fra taget af kunstmuseet Aros ser ud
over Århus og omegn med bugten, skoven og de små landsbykirker i horisonten
mod vest, så er det, når jeg en vinterdag
fra mit køkkenvindue ser eftermiddagssolen ramme Ejsing kirkes hvide tårn, at
jeg siger til mig selv: Her har du hjemme!
Lis Poulsen.
Født i Aarhus 1937.
Gift med lærer
H.P. Poulsen i 1958.
Vindelevvej 4,
7830 Vinderup.
Lærer ved Vinderup Realskole i 40 år,
deraf de sidste 5 år
som viceinspektør.

Vinderup Egnshistoriske Forening
Af Kurt Guldbæk,
formand for Vinderup Egnshistoriske Forening

Indledning
Vinderup Egnshistoriske Forening kan
trække sine rødder tilbage til 1969, hvor
den startede som en samlerforening
med få medlemmer. I 1974 skiftede foreningen til det nuværende navn og har i
dag op mod 200 medlemmer.
I starten foregik møderne hos de
enkelte medlemmer, men det blev ret
hurtigt umuligt af pladshensyn. Derefter holdt man i nogle år sine møder på
Vinderup Kommuneskole, indtil man i
slutningen af 1972 fik lov til at benytte
et kælderlokale under biblioteket på
Nørgårdsvej.
Foreningen har fra starten fået indleveret mange »ting og sager«, lige fra
potteskår og mærkværdige sten over
gamle landbrugsredskaber til skøder og
matrikelkort. Fra 1973 havde foreningen
en fast åbningstid hver uge, og dette gav
selvsagt flere indleveringer. Vi har siden
navneskiftet i 1974 derfor pointeret, at
det er et lokalhistorisk arkiv og ikke et
museum; når vi får indleveret museumsgenstande, lader vi dem derfor gå videre
til enten Hjerl Hede eller Holstebro Museum.
Da biblioteket i 1976 flyttede fra Nørgårdsvej til en ny biblioteksbygning på
Toften, fik foreningen i den forbindelse
råderet over hele kælderen, medens

stueetagen om sommeren blev benyttet til bl.a. turistkontor. Dette gav en vis
samdrift mellem arkivet og turistkontoret, idet kommunen betalte lønningen til
den fælles ansatte. Dette udviklede sig
med tiden til, at Arkivet hele året kunne
holde åbent to dage om ugen med kommunal støtte samtidig med, at vi fik lov
til at disponere over det meste af huset.
Senere blev der lavet en aftale med
Holstebro Museum, som indebar, at
foreningens arkivdel blev en underafdeling af Holstebro Museum, men drevet
af foreningen med økonomisk støtte fra
Vinderup Kommune. Den primære begrundelse var økonomisk, idet arkivet
som del af et statsanerkendt museum
kunne opnå et statstilskud på ca. 40%
af det kommunale tilskud.
Status er altså i dag, at Vinderup
Egnshistoriske Arkiv er en underafdeling
af Holstebro Museum, der i den daglige drift er selvstændig, men har fælles
økonomi med Holstebro Museum. Der
er ansat en arkivleder, Bodil Møller, der
kan trække på foreningens arkivudvalg
til at hjælpe sig.
I de seneste år er økonomien for Arkivet strammet til, og Vinderup Egnshistoriske Forening har igennem nogle år
også ydet en stigende økonomisk støtte.
Arkivet har sin egen hjemmeside

VINDERUP EGNSHISTORISKE FORENING

(www.arkivet-vinderup.dk), der fra 2010
er blevet drevet af Holstebro Museum.
Da museet i 2010 overtog driften af arkivets hjemmeside, oprettede foreningen
sin egen hjemmeside (www.vinderupegnshistorie.dk); men meget af indholdet på de to hjemmesider er stort set det
samme, da de begge har samme oprindelse.
Og hvad er der så sket
det seneste år?
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Året sluttedes af med julemødet 8. december, hvor Kristian Knudsen viste lysbilleder af Det Gyldne Alter i Sahl Kirke,
et emne, som han rigtig har fordybet
sig i.
2011
9. februar blev endnu en aften med byvandring. Denne aften gjaldt det den
sidste del af Nørregade, hvor Helge Weis
assisteret af hustruen Ninna fortalte.

2010
25. august var der byvandring i Nørregade. Det blev på grund af vejret lavet
om til et indendørs arrangement, hvor
den sydligste del af Nørregade blev gennemgået.
Poul Tolstrup fra Historisk Samfund for
Skive tog os 6. oktober ved hjælp af billeder og fortælling med på en rundtur
til gravminder på nogle af kirkegårdene i
Salling og Fjends.
Gudrun Gormsen gav os 3. november en
grundig gennemgang af bygningskulturen på landet de sidste 200 år. Som sædvanlig et kompetent foredrag fra Gudrun
Gormsens side.

Helge Weis fortæller om Nørregade.
23. marts var der generalforsamling på
Arkivet.
Der var genvalg til Børge Poulsen, Gustav Lind og Harry Klith. Johannes Hansen ønskede ikke genvalg, og i hans sted
blev Jens Nymose, Herrup, valgt.
9. april. Åbning af udstillingen »Nogle
gårdhistorier fra egnen«.
Et diasshow fra åbningen kan ses på
http://www.vinderup-egnshistorie.dk/
Show/Udst2011/index.html
27. april. Kirkegårdsvandring i Holstebro, hvor Esben Graugaard fortalte om
Holstebro bys historie med udgangspunkt i en kirkegårdsvandring.

Gudrun Gormsen ved foredraget 3. nov. 2010.

25. maj. Bustur til Viborg med en guidet
rundtur gennem Viborgs gamle gader.
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KURT GULDBÆK

Byvandring i Viborg.

Sommermøde 2011.

På hjemturen drak vi den medbragte
kaffe i Daugbjerg præstegård, hvor Bodil Hansen, Ørslevkloster, fortalte om
Daugbjergs spændende historie.

15. juni. Sommermøde i Hjerl Hedes
indgangsbygning. Digteren Knud Sørensen fra Mors fortalte om »Digterne omkring Limfjorden«.
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for Vinderup
Egnshistoriske
Forening

Kasserer:
Gustav Lind
Nørregade 37,
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 10 75

Formand:
Kurt Guldbæk,
Hasselholtvej 4,
7830 Vinderup
Tlf. 51 28 85 54

Næstformand:
Ninna Weiss Jensen
Birkevej 1,
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 15 14

Sekretær og formand
for mødeudvalget:
Boye Bruhn
Skrænten 29, Sevel,
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 61 04

Jens Nymose
Skolegade 16, Herrup,
7830 Vinderup
Tlf. 39 69 30 15

Børge Poulsen
Klostervej 30, Sevel,
7830 Vinderup
Tlf. 97 54 18 00

Harry Klith
Østparken 1, Ejsing,
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 62 40

Velkommen
i Vinderup Bank

Vinderup Banks rødder går helt tilbage til 1905.

Banken er de seneste år kåret som Danmarks
mest solide børsnoterede bank.

VINDERUP BANK
- den lokale bank
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KVALITET OG SERVICE ER I HØJSÆDET...
- kvalitet og service er altid vort mål og i
højsæsonen står vi til rådighed når det
gælder - med service og reservedele!

Vinderup Maskinforretning A/S er en moderne
virksomhed, der beskæftiger 25 specialister
inden for hver deres faggruppe!

Nr. Bjertvej 7 - 7830 Vinderup - Tlf. 97 44 17 00

KLIK IND PÅ... www.vindmask.dk og se mere om vore tilbud og produkter!

Birthe og Martin
Daasbjerg
Fjordbakken 9 . Handbjerg
7830 Vinderup
Telefon 40 76 27 88
martind@mail.mira.dk
www.danskand.dk

VINDERUP
APOTEK
D ET LO K A LE V ETERIN ÆR A POTEK

Søndergade 14 . Vinderup

97 44 10 38
97 44 12 22

Fax 97 44 14 90
vinderup@apoteket.dk

*

HÅNDKØBSUDSALG
Brugsen Ejsing
Gl. Landevej 1, Ejsing, telefon 97 44 60 13

Økologisk

Dansk And
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»Spar« Sevel
Søgårdvej 4, Sevel, telefon 97 44 80 36
»Let køb« Herrup
Tofthøjvej 1, Herrup, telefon 97 45 20 04

STØ T

Når
Når den
den

gode historie
gode
historie
skal
skal på
på

VIN DERU P

– vi støtter lokalt

tryk
tryk


Nr. Bjertvej 21 . 7830 Vinderup . Tlf. 9744 1400

Vinderup Radio & TV
Nørregade 5, 7830 Vinderup, telefon 97 44 11 00
E-mail: vinderup-radio@a2a.dk

Sevelvej 42 - 7830 Vinderup
Telefon 97 44 15 80
Et spændende og alternativt tilbud til 7. – 10. klasse
Se mere på www.vinderup-real.dk
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Østparken 28, Ejsing . 7830 Vinderup
www.forlaget-cadeau.dk

Kvalitetsbøger til rimelige priser

TANG

Vinderup . 97 44 10 37

Ejsing Smedeog VVS forretning
v/ Kristian Sloth Dam

Ole Larsen

. Smede, VVS og blikkenslager
Fabrikschef
. Aut. gasog vandmester
. Sol- og fjernvarmeinstallationer
Plant Manager
. Salg og rep. af landbrugsmaskiner

Din lokale
VVS-fagmand
Mail: ol@priess.dk

Gl. Landevej 5, Ejsing, 7830 Vinderup

Mobil: +45 4030 6268

97 44 68 00

Direkte: +45 9662 5247
Kristian mobil 40 27 95 57
Værksted tlf. 97 44 68 00
Kontor tlf. 97 44 68 03
Fax 97 44 62 00
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Vinderup Y’s Men’s Club
udlejer partytelt fra 18 – 90 m2
Kontakt: Telefon 9744 2746

Mangler du plads?
Vi tilbyder:
w Depotrum fra 5m3

Vi er billig
st!

w Møbelopbevaring
w Flytteopbevaring
w Fjernlager / Lagerplads
w Videoovervågning
w Opvarmede lokaler
w Adgang 24 timer i døgnet
Udlejes til private og erhverv

Klubbens overskud
fra teltudlejning,
flagallé, genbrugsbutik
og udgivelse af lokalhåndbog uddeles
én gang årligt.

Se mere på
www.pladsmangel.com
eller ring
9744 3378

Nr. Bjertvej 17 . 7830 Vinderup . T.: 9744 3378
mail@pladsmangel.com . www.pladsmangel.com

Nørregade 3 . 7830 Vinderup
Telefon 97 44 17 10 . Fax. 97 44 17 12
Expert nr. 2162
Mail: vinderup@serviceringen.dk

GØR A F FA L D S SOR T E R I NG T I L E N R E N F OR NØJ E L S E
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Egebjerg Planteskole
& Anlægsgartneri

Egebjergvej 36 . Telefon 97 44 64 64 . 7830 Vinderup
www.egebjergplanteskole.dk.

ÅBNINGSTIDER: Hverdage 9-17 . Lørdag 9-17 . Søn- og helligdage 9-12

Tømrermester

Kai E. Pedersen ApS

Vi laver godt håndværk
og er omfattet af
ORDNING

Vesterlund 23 - 7830 Vinderup

Telefon 97 44 14 47
Biltelefon 20 31 44 47 - 30 62 90 50

Murermester - aut. kloakmester

Niels Chresten
Ransborg
97 44 63 71
30 95 01 59
Geddalvej 69
Ejsing
7830 Vinderup

Alt murer-,
støbe-,
jord- og
kloakarbejde
udføres
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Djeldvej 24 b
Sevel
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 80 37
Fax 97 44 86 81
Bil 40 79 80 37
CVR-nr. 28 61 08 58

Ny bank,
nye muligheder
Dit syn betyder alt for os

Det er let
at skifte bank.

ZEUTHEN

Ring til mig
og hør hvordan!

Aut. optiker Mikael Zeuthen

Søndergade 10-12 . 7830 Vinderup
Tlf. 9744 1685 . Fax 9744 1930

Lene Christoffersen
96950606

CVR-nr. 2056 1297

● U R E ● G U LD ● S Ø LV

Vinderup Afdeling
Søndergade 9
97 44 10 44
nordea.dk

Vinderup Borger- og
Håndværkerforening
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Blikkenslager & VVS-firmaet

Poul Thomsen A/S

Nr. Bjertvej 1 · 7830 Vinderup · Telefon 97 44 10 45 - 40 37 10 45

Alt tømrer- og
snedkerarbejde udføres...
bl.a. industri- og staldbyggeri!

René Ringgaard
EJSING
TØMRER & SNEDKER
Egebjergvej 68
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Vinderup
Bilcenter
Book tid på
telefon 97 44 04 09

Vinderup
Bilcenter
Gl. Landevej 20
7830 Vinderup

Fax: 97 44 61 71
Mobil 26 85 60 51

Mekonomen

E-mail: rene@ejsing-ts.dk

Vi gør BilLivet enklere

Autoteknik

B

BOLIGHUSET
Vinderup i/s

Søndergade 11-13

Søndergade
11-13 · 7830 Vinderup
7830 Vinderup
Kgl. privilegeret 1802
Sevel · 7830 Vinderup · TelefonTel:
97 449744
80 11 1198 · Fax: 9744 2877 · Bil: 4030 119
Tel. 9744 1198
. 7830 ·Vinderup
Sevel · 7830Sevel
Vinderup
Telefon 97 44 80 11
CVR-nr.:
1600
9792
Bankkonto:
8507 602-56-476
Fax:
9744·2877
/ Bil: 4030 1198
Telefon 94 44 80 11
e-mail: bolighuset@mail.dk
· bolighuset@mail.dk
Fax 97 44 82 55 www.bolighuset-vinderup.dk
Kgl. privilegeret 1802

/

/

www.bolighuset-vinderup.dk

www.sevelkro.dk
Eksped.
sevelkro@sevelkro.dk
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Nørregade
7830 Vinderup
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Din lokale egnssparekasse
med respekt for bevarelse af
det historiske bybillede.
Kig bare indenfor!

Søndergade 3 · 7830 Vinderup · Tlf.: 97 44 33 33
www.sparsalling.dk

Mogenstrup Smede- og Maskinforretning
Tingvej 14, Mogenstrup, 7800 Skive

Aut VVS-installatør

V I L AV E R O G S Å :
● Smedearbejde
● Jernkonstruktioner
● Markvandingsanlæg
● Solvarme
● Jordvarme

● Luft til vand/varme
● Ventilation
● Stokeranlæg
● Oliefyrsservice

Telefon 97 54 41 55 . Fax 97 54 40 35

www.energismeden.dk ● E-mail: Mogenstrup@energismeden.dk
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Kroen på Hjerl Hede set fra haven.
Forside: Vinjes Torv med Vinderup Egnshistoriske Arkiv i baggrunden.
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