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Annoncer

Forord

Kære læser!
Vi er glade for, at du har købt denne bog, for derved er du med til
at støtte op om både vor forening og vort lokalarkiv. Det er nemlig
sådan, at overskuddet fra bogsalget ubeskåret går til støtte for
Arkivet
Atter i år er vi blevet nødt til at øge sidetallet for at få plads til alle
de artikler, som vi gerne ville have med, nogle af dem på grund af
særlig aktualitet såsom runde »fødselsdage«!
Næste år er et særligt år for Vinderup by, da er det nemlig 150 år
side, at det første tog kørte på banen fra Skive til Struer Ladeplads.
I den anledning vil Vinderup Egnshistoriske Forening i samarbejde
med Holstebro Museum udgive en jubilæumsbog, som kommer til
at hedde »På sporet af Vinderup«. Den vil udkomme midt i marts
måned 2015, og er skrevet af Anne Sofie Vemmelund Christensen,
cand. mag. i historie og museologi fra Aarhus Universitet.
Der skal fra redaktionens side lyde en stor tak til vore forfattere,
som har brugt tid på at skrive for os. Også en stor tak til vore annoncører, der med deres støtteannoncer er med til at holde prisen
på bogen nede, så alle med interesse for det lokalhistoriske kan få
råd til at købe bogen!
Ud fra salget af disse årbøger ser vi en klar interesse for det lokalhistoriske, og jeg vil da gerne gøre opmærksom på, at et medlemskab
af Vinderup Egnshistoriske Forening kun koster 75 kr. pr. person.
Vinderup Egnshistoriske Forening

Kurt Guldbæk
formand

Én gang spejder – altid spejder!
Om man ellers vil anerkende denne præmis,
som overskriften indikerer, er man på rette spor
af indholdet af dette bidrag til årbogen 2014
Af Leif E. Jensen

Allerede i en alder af syv eller otte år
havde jeg mine første spejderoplevelser.
Det var som ulveunge i Det Danske Spejderkorps. En blå strikketrøje var min uniform (bandeførerne havde to gule bånd
omkring det ene overærme, og bandeassistenten havde et enkelt). Hvilke ledere,
vi havde, husker jeg ikke – vistnok var det
bl.a. filialbestyreren for Andelsbanken,

»Luf« og hans kone Lise under en skoleferie i
Norge.

Orla Storm. Men som med al frivilligt
arbejde står og falder det med tilstedeværelsen af et vist antal frivillige ledere.
De forsvandt, og min uniform blev igen
til en ganske almindelig strikketrøje.
Min næste periode som spejder var
hos KFUM – også benævnt de grønne
spejdere efter uniformens farve. De
havde lokaler i et lille hus på Mosevej.
Huset eksisterer fortsat i bedste velgående, men anvendes i dag som privatbolig. Det er også kun ganske lidt, jeg
husker fra denne periode. Vi var på en
lejr ved Vesterhavet og sov på madrasser i en stor sal. Maden – tja, den var
sikkert god nok, men et eller andet gik
alligevel galt. Mange fik dårlig mave, og
en nat var der mange, der kastede op, så
det blev ikke til megen søvn. Trist nok, at
det er den begivenhed, jeg husker bedst,
for der har da ganske givet været mange
positive oplevelser, som blot er gået i
glemmebogen.
Da en af lederne, Arne Anton Johansen, senere blev bestyrer af soldaterhjemmet i Holstebro, forsvandt også
KFUM-spejderne, og så stod jeg igen »på
gaden« i spejdermæssig henseende.
I 1954 blev så tredje gang – lykkens
gang. I vores klasse på Realskolen fik
vi en ny og idealistisk klasselærer, Her-
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Spejderprøven.
Bemærk, at
det er Lise,
»Luf«s kone,
der skrev under
på strømpestopningen.

luf Elmegaard hed han. Han havde en
idé om at ville starte en ny spejdertrop
i Vinderup, og hvad var mere naturligt
end at spørge i klassen, om nogen ville
være med. Frits Refsgaard, Peter Wernberg-Møller og jeg selv meldte os under
»fanerne«, og så kom vi ellers under intensiv behandling. Vi skulle jo forberedes
til opgaven som patruljeførere og -assistenter. Fra klassen under os var også
Niels-Erik Thorn med i vores uddannelse
som kommende ledere.
Spejderprøven
For at blive spejder dengang var der en
del betingelser, der skulle opfyldes. Man
skulle gennemføre Spejderprøven, der
bestod af ti punkter. I dagens Danmark
kan specielt punkt 7 synes en smule antikveret. »Stoppe strømper, sy knap i og
pudse støvler« aflagde jeg prøve i den
29. september 1954 – godkendt af Lise,
der var gift med Elmegaard, samt »Luf«

og Peter. Den opmærksomme læser har
nok allerede gættet sig frem til, at Herluf Elmegaard var identisk med omtalte
»Luf«. En luffe var også han spejdertotem. Så er den vist på plads.
Peter, hvis efternavn jeg ikke kender,
var vel tropsassistent. Han var uddannet tømrer, så vidt jeg husker, og boede omme på Sevelvej sammen med sin
smukke kone. Den sidste passage er vel
en subjektiv betragtning, men vi var jo
kommet godt i gang med teen-age årene.
Spejderprøvens punkt 1 lød i sin enkelthed således: »Kunne spejderloven og
spejderløftet«. Tillad mig den frihed at
citere spejderløftet:
»På min ære lover jeg at gøre mit bedste for:
• at være tro mod Gud og mit land
• at være hjælpsom mod alle og
• at holde spejderloven«
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Spejderlovens ti punkter ser således ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En spejder er til at stole på
En spejder er trofast
En spejder er hjælpsom
En spejder er en god kammerat
En spejder er ridderlig*
En spejder er god mod dyr
En spejder er lydig
En spejder tager vanskeligheder med
godt humør
En spejder er sparsommelig og
ordentlig
En spejder er ren i tanke, i ord og
i handling

Stjernen ved punkt 5 henviser til, at det
ridderlige ikke var gældende for pigespejdere. De skulle i stedet være »høflige og
hensynsfulde«. Jeg skal straks brødebetynget tilstå, at jeg ikke altid har været
ridderlig, og lydighed har det fra tid til
anden også skortet på. Sparsommelig
har jeg dog været i et vist omfang, men
det bunder nok mere i min jyske opdragelse. Men som skrevet står i spejderløftet – man lover at gøre sit bedste.
Så meget om det rent teoretiske, men
vi skulle jo også vise vores duelighed i
praksis. I samlet trop drog vor lille flok
af voksne ledere og ledere in spe til Skallesøgård med telt, soveposer, og hvad nu
ellers vi kunne slæbe med os på cykel.
Økse og spade samt gryder og pander
har vi bestemt også haft. Vi skulle overnatte på den lille halvø, Gårdholm, der
ligger vest for gården ud i Skallesø. Teltet, der var gult, tungt og klodset i forhold til de moderne telte, man bruger i
dag, voldte os en del besvær – men op
kom det da, og vi smed vores grej ind og
rullede soveposerne ud. Dernæst skulle
vi lave en bålplads, der jo er den centrale
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del af en hvilken som helst lejr. Bålet giver varme og lys, man kan lave mad på
det, og sidst – men ikke mindst, så er
det pokkers hyggeligt at sidde omkring
et bål og synge, spille, optræde og fortælle gode historier. Det behøver man
ikke være spejder for at kunne opleve,
men det fællesskab, man har omkring
et lejrbål, får man næppe i samme omfang i andre sammenhænge. »Sænk over
lejrens bål trylleri, fyld nu naturen med
harmoni«, sunget af en flok spejdere omkring et bål, der spejlede sig i den blanke
sø, mens små gnister steg op mod den
mørke aftenhimmel og slukkedes, inden
de nåede stjernerne.
Flammerne døde ud – godt hjulpet på
vej af en lille gruppe drenge, der lod strålerne slukke de sidste gløder. Den disciplin er helt og aldeles forbeholdt drenge.
»Luf« og Peter sov lidt væk fra teltet i
en bivuak. Vejret var godt og lunt, så de
havde blot samlet en dynge grene sammen, som de sov ovenpå.
Os i teltet. Ja, som gamle spejdere
har erfaret, så sover man altså ikke så
meget den første nat i et telt på en lejr.
Der blev snakket, grinet og pjattet det
meste af natten. Det var dog herligt at
være på lejr, men da solen stod op over
Hjelm Hede og kastede nogle stråler ind
i vores telt – ja, da meldte en naturlig
sult sig. Vi skulle have havregrød, hvilket
vist var den mest almindelige spise dengang, når man var på lejrture. Hurtigt,
nemt, sundt og mættende. Vand, gryn
og lidt salt, så var den hjemme. Men,
men, men. Grynene var i »Luf«s rygsæk,
som han brugte som hovedpude, og efter en hurtig lodtrækning blev det mig,
der måtte gå den tunge gang hen for at
vække ham. Nej, hvor var han gnaven.
Vi havde larmet så meget og så længe,
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Panterne på
divisionsturnering
i Vinderup.
Fra venstre
Per »træhandler«
(Sørensen),
undertegnede,
Per Vinther,
Hugo Petersen og
Arne Tanderup.

at ham og Peter næsten ikke havde sovet. Grynene fik jeg dog med – de skulle
blot leveres tilbage omgående. I mellemtiden havde de andre fået liv i bålet, og
en gryde med vand var sat over. Så den
tunge gang tilbage til »Luf«, der allerede
sov igen. Da jeg endelig vendte tilbage,
havde de »grødansvarlige« været i høj
grad efterladende. Grøden var bestemt
ikke, som min mor lavede den. Selv den
mest garvede spejder ville nægte at sætte tænderne i dette misfoster, og »liget«
blev omgående kastet på bålet. Det blev
heldigvis ikke mig, der igen skulle gå den
tunge gang hen til vores tropsfører, som
dog uden kommentarer udleverede pakken med gryn – igen.
1. Vinderup Trop
Så var vi ved at være klar til at fylde
rammerne ud i den nydannede trop.
Vi havde valgt patruljenavne som Panterne, hvor jeg skulle være patruljefører
og Bjørnene, som Frits skulle lede. Som
patruljeassistent havde jeg ønsket mig
Peter, der jo var både min klassekamme-

rat og legekammerat gennem mange år,
men »Luf« ville det anderledes. Jeg skulle
have Niels-Erik som assistent, mens Peter skulle være sammen med Frits. Det
passede mig ikke, men sådan blev det –
og valget viste sig at være fortræffeligt.
Allerede i januar 1955 var der spejdere nok til endnu en patrulje – det blev
Løverne med Peter som patruljefører.
Vores tropslokale, hvor vi skulle holde
vores patruljemøder, blev i kælderen
under det hus, hvor »Luf« boede sammen med sin kone, Lise. Der gik ikke så
lang tid, før vores patrulje blev benævnt
»Ædepanterne«. Vi havde fra tid til anden nogle kageædegilder, sponsoreret af
betænksomme forældre, og det gik som
oftest ikke stille af – til stor utilfredshed
for »Luf«, der skældte ud over vores støjende adfærd.
Et er teori i et kælderlokale, men der,
hvor vi skulle prøves af, var ude i naturen – nogle gange med troppens tre patruljer, og andre gange tog vi af sted kun
med vores egen patrulje.

ÉN GANG SPEJDER – ALTID SPEJDER!

Ture med troppen
Trods den relativt korte periode – fra
efteråret 1954 til jeg i sommeren 1956
rejste fra Vinderup – nåede jeg dog at
være med til temmelig mange aktiviteter
i spejderegi. Der var naturligvis de ugentlige patruljemøder, som jeg ikke vil omtale nærmere. Turene, hvor alle troppens
tre patruljer var med, vil jeg omtale så
godt, jeg husker dem, og så var der turene med vores egen patrulje, Panterne.
Endelig var der så turene, hvor Niels-Erik
og jeg alene drog af sted.
I 1955 deltog vi i en divisionsturnering
i Holstebro. Telte og andet udstyr blev
kørt derud, mens vi i samlet flok cyklede
med »Luf« forrest og jeg bagest. Vi var
jo blevet en del af Vestjysk Division med
inspektør Vittusen fra Hjerl Hede som
divisionschef. Vi vandt ingen præmier,
men vores patruljes havregrød blev bedømt som den bedste. Ved et uheld – eller held om man vil – havde vi tabt saltet
ned i gryden, så det var en havregrød
med smag.
Sidst i april 1956 var der divisionsturnering i Vinderup. Hver patrulje skulle
stille med en totempæl. Omme i kælderen på Vester Allé, hvor Niels-Erik boede
dengang, huggede, skar og savede vi
en totempæl, der blev navngivet »Pantoga«. På et stykke glat skind blev der
med »blod« skrevet et vers, der begyndte
således: »På Påskeøen Pantoga stod…«
Vores totempæl skulle forestille en offerpæl, og der var da også »blodige« dyrehår klistret på pælen.
Da patruljen skulle om på pladsen,
hvor turneringen de følgende dage skulle
finde sted, blev »Pantoga« i triumf båret
gennem byen. Vi havde store forventninger om at vinde præmien for den bedste
totempæl. Men, ak! Bedømmelseskomi-
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Pantoga flankeret af Niels-Erik og undertegnede.
teen havde slet ingen fornemmelse for
den rå urkraft og den sublime historie,
der var i vores totempæl. En latterlig
lille »totempæl«, drejet på et snedkeri,
malet og skruet sammen, vandt prisen
som den flotteste. Det var en patrulje fra
Struer, der havde leveret denne »made in
China«- lignende stykke såkaldte totempæl. Gad vidst, hvilken kakkelovn »Pantoga« mon senere er havnet i?
Nå, men så skete der vel ikke så meget andet på den divisionsturnering? Jo,
for resten. Pludselig en dag lød råbet.
»Teepeen brænder«. Teepeen, hvor ledermøderne fandt sted, brændte ned til
grunden i løbet af ganske få øjeblikke.
Så sparsomme er mine erindringer om
divisionsturneringer.
Så skal vi til noget mere lokalt. Et aftenløb ud gennem kommuneplantagen,
ad vejen mod »White-moor« og til »Sahltown«. Hver patrulje var udstyret med
en nødkuvert, der skulle åbnes, hvis vi
ikke var fremme ved »Fort Knox« inden
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Per Vinther, Hugo Petersen og Arne Tanderup
ved vores indgangsportal.
kl. 23. »Fort Knox« var en landejendom,
hvor vistnok en af mine klassekammerater boede. Det håndtegnede kort,
som hver patrulje havde fået udleveret,
var sodet og brændt i kanterne, og løbet drejede sig om en farlig morder, der
var undveget en straffeanstalt i Toronto
og nu havde rejst den oprørske Siouxstamme til opstand. Vi så nu ikke meget
til indianerne, og et godt stykke tid før
midnat var vi fremme ved overnatningsstedet i god behold.
Oppe på høloftet, hvor vi skulle sove,
havde Løverne og Bjørnene lagt sig til
rette til venstre for lemmen, mens vi andre – altså Panterne - lagde os til højre.
Pludselig kom enden af et redningsreb
(hvor der var en læderpose med blykugler) hen i vores område. Vi tog fat i rebet,
men overmagten fra de to »fjendtlige«
patruljer var for stor, og de trak rebet

til sig igen. Endnu engang kom rebet susende hen til os – og igen kunne vi ikke
trække det til os. En gang mere – men da
bandt vi det fast i en hanebjælke, og selv
om de to patruljer trak og trak, kunne
de ikke trække rebet til sig. Men pludselig gav bjælken efter, og jublende trak
de to patruljer rebet til sig – med en halv
bjælke på slæb. Vi lo højt – og højest lo
Niels-Erik, indtil han kom i tanker om, at
hans briller lå oppe på bjælken. Heldigvis fandt han dem, og roen sænkede sig
efterhånden.
Næste morgen så jeg overkroppen af
en person, der fra loftslemmen forsøgte
at orientere sig i halvmørket. Det var en
arrig tropsfører, og han styrede direkte
hen mod os – og bankede hovedet ind
i den halve bjælke, der fortsat stak ud
i rummet. Jeg lo højlydt, men jeg fik aldrig nogen forklaring på, hvorfor han
netop ville gøre os til syndebukke. Men
igen havde vi formået at forstyrre »Luf«s
nattesøvn.
Ganske kort vil jeg omtale et orienteringsløb ude i Skallesøgård-skovene,
hvor vi dystede mod hinanden og med
spejdere fra KFUM. Der var seks poster
– bl.a. kast med redningsreb, måle et
træs højde, bredden af en å, og så en enkelt post, som de fleste andre patruljer
overså. Midt på skovvejen lå der nogle
glasskår, som vi standsede for at samle op. Ud fra et skjul mellem granerne
trådte Oluf Thorn og Per Vinthers far og
stoppede os. Vi havde reddet værdifulde point. Vi vandt løbet med 132 point
mod Løvernes 120 point. Så meget om
tropsture.
Sommerlejren til Skytteholmen
Så til den helt store spejdertur med troppen – sommerlejren. I 1955 gik turen til
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Til venstre
Per Vinther,
undertegnede
og Arne Tanderup.
Siddende
Per »træhandler«
Sørensen
og bagerst
Niels-Erik Thorn.

Skytteholmen, der ligger i den nordlige
ende af Hald Sø. Mine optegnelser herfra er en blanding af egne erindringer
samt uddrag fundet i en gammel spejderdagbog fra Løverne, som jeg lånte af
Ole Pedersen, »smed«.
Det var tirsdag den 5. juli, hvor vi i
samlet trop – på cykel, naturligvis – startede fra tropslokalet og via Sevel kørte til
Daugbjerg, hvor vi besøgte de gamle kalkgruber og Daugbjerg Dås. Videre over
Ravnstrup og Finderup til lejren, hvor vi
var kl. ca. 12.45. Bagage og tropsudstyr
kom senere. Resten af dagen gik med
lejrarbejder – bord til at spise ved, bålplads, fedtefælde til madrester – og så
naturligvis rejsning af telte.
Næste dag op kl. 7, hård morgengymnastik og så et bad i søen. Mere lejrarbejde og så igen i baljen. Det må have
været en god sommer, for vi var i vandet,
så snart vi havde mulighed for det.
Så springer jeg frem til fredag den 8.
juli, hvor vi efter middagsmaden, bestående af bøf og byggrynssuppe, skulle på
en to dages hike. Ved den første post
skulle vi måle bredden på det smalleste

sted i Spangsund – et sted, hvor Vedsø,
beliggende øst for Hald Ege, snævrer
ind. Videre gik det til Rindsholm, hvor
vi skulle få oplyst antallet af indbyggere,
navnet på den største virksomhed samt
hvilke sportsfester, der blev afholdt. Så
fortsatte vi til Almind, hvor vi købte mad
og tegnede kirken. Derfra til Lysgård,
hvor »Æ Bindstouw« ligger. Her skulle
vi naturligvis bruge lidt tid på at tegne
mindestenen for Blicher.
Efter en lang og meget varm dag sluttede vi i Dollerup, hvor vi skulle overnatte. Vi lagde os på den bare jord mellem
nogle træer, hvilket ikke var noget godt
valg. Vel nede i soveposerne kæmpede
vi en brav kamp mod meget aggressive
myg. Omsider fik jeg lukket soveposen til
over mig og holdt myggene ude – troede
jeg. Bedst som jeg skulle til at hovere, lød
der en sagte summen nede i bunden af
soveposen. Så stod jeg op, og sammen
med Peter gik jeg ned i byen. Vi gik begge
uden fodtøj, Peter iført træningsdragt,
mens min ydmyge påklædning bestod af
et par underbukser. Asfalten var varm,
så vi satte os midt på vejen og beundre-
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de de mange Sct. Hans orme, der lyste
op. Da vi kom tilbage, var myggene gået
til ro efter et formentlig overdådigt blodorgie blandt den lille flok af spejdere.
Lørdag den 9. juli var vi oppe kl. 7
og gik ned til Niels Bugges Kro, hvor vi
skulle måle afstanden i fugleflugtslinie
til Viborg. Videre over Hald Ege, hvor
vi indtog et solidt måltid – og så tilbage
til lejren. I løbet af eftermiddagen skulle
vi bage småkager til forældrebesøg om
søndagen. Hver patrulje fik udleveret
en stor, firkantet kiksedåse med låg. I
en sandskrænt gravede vi et vandret hul
til vores ovn og en lodret til »skorsten«.
Kiksedåsen blev stillet ind i hullet på den
ene kant, så der var plads til brænde under de to andre. Låget blev brugt som
bageplade. Det fungerede godt. Vi bagte specier, der havde et lille lokalt præg,
om jeg må udtrykke mig således. Hver
gang vi satte »pladen« ind, kom der et
lille drys af det lokale sand ned på de
sagesløse kager. I starten forsøgte vi at
fjerne sandet, men fra kager, der ikke er
bagte endnu, er det en ret håbløs opgave. Men forældrene roste dagen efter
vores velsmagende kager, og ingen kom
med uvelkomne bemærkninger om den
knasende lyd, der var en integreret del
af oplevelsen.
Mandag den 11. juli var vi på det obligatoriske natløb. Vi skulle på jagt efter spritsmuglere. Iflg. Løvernes dagbog
kom Bjørnene hjem allerede kl. 2, mens
Løverne og Panterne kæmpede videre
til kl. 4. Tilbage var der så afslutningen
og hjemkørsel. Vores patrulje, Panterne,
blev nr. 1 med Løverne som nr. 2.
Ture med Panterne
Et var tropsturene, hvor de voksne var
ledere og planlæggere. Morsommere var

dog de ture med patruljen, som vi selv
arrangerede. Blot to af disse ture skal
med i min beretning.
Den første tur, jeg vil omtale, gik –
ikke uventet - til Gårdholm. Niels-Erik og
jeg havde planlagt en slags manddomsprøve for alle i patruljen. Som både før
og senere lavede vi et godt bålsted ved
søens bred, hvor vi lavede vores mad og
råhyggede, til mørket faldt på. Patruljeteltet havde vi stillet op et godt stykke
inde i skoven. Opgaven lød på, at bålet skulle holdes ved lige hele natten. To
ad gangen skulle holde bålvagt. Når der
skulle hentes afløsning i teltet inde i skoven, skulle den ene blive tilbage, mens
den anden – uden brug af lygte – skulle
gå gennem den natsorte skov og hente
afløsning. Når afløsningen var på plads,
kunne den anden gå samme tur til teltet. Det var nok med nogen gysen, de
små spejdere løste deres opgave – men
de gjorde det uden at kny.
»Luf« havde tilmeldt os en landspatruljeturnering – Kipanda – hvor jeg kun
husker 6. opgave (måske fordi jeg fortsat
har det skriftlige oplæg).
Vi skulle vandre mindst 15 km og finde overnatning på en gård. Her skulle vi
få oplyst, hvad deres bedste ko kunne
give af mælk på et år. Ligeledes skulle vi
få oplyst, hvad det kostede at opfodre
en gris, og hvad den kunne indbringe
ved slagtning. Vi var i sandhed fortsat et
bondesamfund.
Undervejs skulle vi tegne en landsbykirke, finde ud af hvornår den ca. var
bygget og flere andre faktuelle oplysninger om kirken. Det må have været en
forårstur, for blandt de mange opgaver
skulle vi også finde tegn på det spirende
forår - og desuden lave gibsafstøbning af
sporene fra et vildtlevende dyr. Det var
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nu mest aftryk af køernes klove, og de
var jo ikke specielt vilde. Der var en del
andre opgaver, der skulle klares undervejs, men dem vil jeg undlade at fortælle
om.
Turen skulle gå over Sønderlem Vig,
men et godt stykke før vi nåede til vejen
over dæmningen, begyndte jeg at spinde
en ende om en herremand, der i fordums
dage havde sat hajer ud i vigen. Men vi
skulle ikke være nervøse, selv om vejen
over blot var et ret smalt bræt. Vi skulle
naturligvis passe på ikke at falde i vandet. Brættet kunne til tider godt være
lidt slimet, men med lidt behændighed
gik det nok, og måske var hajerne slet
ikke sultne. Risikoen var nok ikke så stor.
Snart faldt alle i patruljen – bortset fra
en enkelt – ind i historien, der hurtigt
udviklede sig til det helt groteske. Da vi
nærmede os vigen, stoppede vi op et øjeblik for at rådslå, om vi skulle tage den
risikable »vej« eller gå en mere sikker omvej på nogle få kilometer. De fleste ville
godt løbe risikoen, mens ham, der ikke
havde fanget det bizarre i historien, bestemt ikke havde noget imod at gå nogle
ekstra kilometer. Stor var latteren, da vi
passerede vigen på en bred og ganske
sikker vej. Turen i øvrigt husker jeg ikke
mere af, men den blev utvivlsomt gennemført og beskrevet i en hike-rapport
efter hjemkomsten.
Niels-Erik og jeg
Som omtalt tidligere fik jeg Niels-Erik
som patruljeassistent. Vi blev særdeles
gode venner – også uden for det spejdermæssige samvær. Vi var begge dybt fascinerede af naturen omkring os og tog
på mange ture sammen. Her skal blot
nævnes tre.
Men først lige et par ord om den na-
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tur, vi har så tæt på byen. På et gammelt
2 cm kort fra 1967 ligger Vinderup i centrum af en vild og meget varieret natur.
Fjorden mod vest og hedearealer, store
skove, krat, moser og en sand perlerække af smukke hedesøer mod øst. Her var
der plads til, at eventyret frit kunne udfolde sig, hvis man ellers ville tage imod
det tilbud, som naturen bød på.
En sommerdag gik vi ud til Gårdholm.
Vi havde medbragt et teltunderlag, som
vi sov på under åben himmel til lyden
af små, svage bølgeskvulp fra Skallesø.
Vi nød hinandens selskab og naturens
nærhed. Hvad vi udvekslede af filosofiske tanker, skal jeg lade være usagt, men
helt sikkert er det, at morgendagens videre færd var et omdrejningspunkt for
vore tanker.
Dagen var ganske ung, da vi tilberedte
vores traditionelle morgenmåltid – havregrød. Så ned forbi Mørksø og hen til
Snævringen. Teltunderlaget blev lagt på
jorden, og en bunke grangrene blev bundet sammen til en krans og lagt på underlaget. De fire hjørner blev foldet ind
over kransen og bundet sammen. Dette
ydmyge »fartøj« skulle fragte os og vores bagage over på den anden side. Først
padlede Niels-Erik over – med hænderne
– godt hjulpet af strømmen, selv om der
var en del afdrift. Enden af vort redningsreb var bundet fast i »båden«, og
vel ankommet til den modsatte bred trak
jeg »båden« tilbage. Så blev den tunge
ende – den med blyet i – kastet over til
Niels-Erik, der halede vores bagage over
til sig. Samme fremgangsmåde, og snart
var vi kommet over begge to samt vores
bagage. »Båden« blev demonteret, grangrenene smidt i skovbunden og så videre
ad stien mod Bregnskovbro og Sevel.
Denne tur gennem det tætte egepur har
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Skallesøgård omkring 1960. Her boede plantør Dein. På vej til Gårdholm passerede man
ganske tæt forbi huset ved højre gavl.
jeg taget adskillige gange, til fods og på
cykel, og den er lige eventyrlig hver gang.
En formiddag mødtes vi nede i vores
tropslokale i kælderen under »Luf«s og
Lises beboelse. Niels-Eriks mor havde lavet en gang skipperlabskovs til os, som vi
blot skulle varme op. Det var hældt i et
stort henkogningsglas, og den var svær
at få plads til i en rygsæk. Jeg fik den i
stedet ned til mit soveposehylster, og det
var jo sådan set godt nok. Da jeg satte
den fra mig nede på kældergulvet, hørte
vi en lyd, der ikke var særlig rar. Og ganske rigtigt. Glasset var gået i stykker. Lise
forbarmede sig over os, og vi fik vores
aftensmad hældt over i et nyt glas.
Så af sted med soveposer (og de var
tunge dengang), telt med tilbehør, mad
og andet nødvendigt udstyr. Vi ville gå
mod Hostrup og så håbe på at finde et
sted, hvor vi kunne slå vores telt op. Helt
præcist, hvor vi fandt stedet, husker jeg
ikke. Men i et lille hus ved vejen fik vi lov
til at benytte en mindre græsplæne, der
lå neden for en høj skrænt. Befriede for
den tunge bagage startede Niels-Erik
med at hoppe rundt på plænen, mens
han baskede med armene som en fugl,
der er gået bersærk. Snart fulgte jeg efter. Vi følte, at tyngdekraften var ophæ-

vet og teede os som nogle vanvittige. Vi
fandt et godt sted oven for skrænten til
vores bål. Først blev desserten lavet. Det
var budding, så vi må jo også have haft
mælk med – i flaske. Men hovedretten
(skipperlabskovs) var noget ud over det
sædvanlige. Vi var ikke langt inde i måltidet, før vi begyndte at spytte glasskår.
Havde vi været bare en smule fornuftige
– og ikke så sultne – burde vi jo nok have
kasseret denne glasfyldte labskovs. Men
fornuftige var vi ingenlunde. I stedet grinede vi og fandt oplevelsen ganske komisk. Ungdommeligt galskab. Det har
altid været de unges styrke og svaghed
– og heldigvis for det.
Den sidste tur, jeg vil berette om, var
en bunden opgave. Som tak for lån af
Gårdholm, der altid stod til vores rådighed, skulle Niels-Erik og jeg ud til plantør
Dein på Skallesøgård med en juledekoration. Det var en dag med voldsom
snestorm, da vi med juledekorationen
nænsomt sat ned i en rygsæk og bundet fast på min sparkstøtting, begav os
ud i uvejret. Det var slemt inde i byen,
men helt galt var det, da vi kom uden for
byen. Ved Skovlund mejeri var der en meterhøj drive tværs over vejen. Vi vadede
igennem med sne op til midt på lårene.
Sparkstøttingen efterlod vi fornuftigvis
og tog rygsækken på. Til tider gik vi baglæns for ikke hele tiden at blive blændede
af snefnug. Da vi passerede Sahl og kom
ud i det åbne landskab, var alt hvidt i
hvidt. Mark og vej skilte sig kun ud ved
lejlighedsvise hegnspæle, så vi blev enige
om at gå tværs over, idet vi fulgte nogle
højspændingsmaster. De stod da sikkert
på fast grund, men hvad der var mellem
dem var nok mere tvivlsomt. Men så endelig var vi inde mellem træernes læ. Vi
lignede et par omvandrende snemænd
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både for og bag, og et øjeblik stod vi
stille og iagttog hinanden. Det var et kosteligt syn, og vi brast i latter. Det var
bare, som om underlæben var blevet for
kort grundet kulden, så i stedet for det
normale ha, ha, ha, blev til nærmest til
en gang hø, hø, hø.
Snart var vi henne ved Deins bolig,
hvor vi bankede på fordøren. En ældre
kvinde, hans husbestyrerinde og søster,
åbnede og kiggede lidt betuttet på os.
»Jamen jøsses dog, bette børn (vi var
nu en del større end hende), hvordan er
det dog I ser ud«? Uden yderligere kommentarer blev vi trukket inden for efter
at have banket det værste lag sne af. Så
af med tøjet, så vi til sidst sad i bare underbukser og skjorte. Resten blev hængt
til tørre ved den varme kakkelovn, og vi
serveret kaffe fra »madam blå« og kager
ad libitum. Der gik vel godt en times tid,
før tøjet var tjenlig til at tage på igen,
og vi gjorde os klar til hjemturen. Vinden
havde lagt sig, og snefoget havde søgt
andre snemarker, så hjemturen er på ingen måde værd at kommentere.
Så vandrer vi ud
En efterårsdag havde vi om formiddagen været på tur med troppen. På vejen
hjem ad stien langs banen talte Peter
og jeg om, at vi gerne ville gå en længere tur for at få en sølvplade til vores
spejderbælte. Vi aftalte med »Luf«, at
vi over middag ville komme op til ham
og melde klar – den korteste tur skulle
være på 30 km. Efter et hastigt måltid
derhjemme mødte vi op, men nu var distancen blevet sat til 45 km fordi vi var
over 12 år gamle. Men pyt, så ville vi bare
gå de 15 km længere. Og så gik vi ellers
derud af – mod Holstebro. Jeg var iført
de samme gummistøvler med et par ir-
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Plantør Kristian Givskov Dein og Kirstine Dein
ved Skallesøgård i 1955.
grønne nylonsokker, som jeg havde haft
på om formiddagen – vel ikke det mest
hensigtsmæssige fodtøj til en travetur.
Mad havde vi ikke med, og mørket var
ved at falde på. Vi fandt en mark med
roer undervejs, og det blev så vort eneste
måltid på den tur. Vi måtte et godt stykke på den anden side Holstebro før vi
igen satte kursen mod Vinderup. Enkelte
biler stoppede for at ville tage os med,
men de to »galninge« ville skam hellere
gå i den mørke efterårsaften. Det var en
mindeværdig tur, men en fornøjelse var
det bestemt ikke. Da jeg nåede hjem og
fik gummistøvlerne af, måtte min mor
med en pincet pille stumper af mine sokker ud af fødderne.
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Senere gik vi – Peter og jeg – både 60
og 75 km. På de 75 km var vi sammen
med Niels-Erik og Villy Petersen, der
var storebror til en af de små i min patrulje, Hugo. På vejen retur gik Peter på
yderkanten af sine støvler. Han havde
virkelig ondt. Siden vores sidste tur var
fødderne vokset fra støvlerne, og han
måtte låne mine reservesko til resten af
turen. Al den traven sluttede jeg af sammen med Niels-Erik. Vi ville gå 100 km,
som ikke måtte tage mere end 30 timer,
hvoraf vi skulle sove mindst 6. Vi var på
turens første ca. 60 km sammen med en
af mine klassekammerater, Henning Petersen fra Borbjerg. Da vi nåede til Skive
på vej mod Vinderup, ville hans fødder
ikke mere. Han var kommet af sted i et
par almindelige sko, så det blev rutebil
resten af vejen.
Da vi nærmede os Vinderup, kom
Niels-Eriks far cyklende imod os. Han
havde målt ruten igennem igen, og vi
havde gået en hel del længere, end vi
havde regnet med. 6 timers søvn blev

til 7, og med ømme fødder begav vi os
næste morgen ud på de sidste ca. 22
km. I god tid inden de 30 timer var gået,
meldte vi os tilbage hos »Luf«. I løbet af
eftermiddagen tillod vi os den luksus at
cykle den sidste del af ruten igennem.
Mit gamle spejderbælte med pladerne
for de fire ture har jeg overdraget til et af
mine børnebørn til minde om dengang
farfar var ung.
– altid spejder
Som voksen har jeg været spejderleder
gennem ti år. Både juniorleder og tropsleder. Det var spændende og oplevelsesrige år med flere ture til Trevæld ved
Stubbergård Sø, besøg af og hos israelske spejdere samt vandretur i Kroppefjáll i Sverige (et naturreservat) sammen
med spejdere fra Vinderup og Hammel.
Men grundlaget til alle disse oplevelser
skyldes »Luf«, der gav mig grundlaget
for og lysten til at gøre et stykke frivilligt arbejde, som også var til glæde for
mig selv.

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

Min barndom
og min mors forretning
Af Else Bernberg
Erindringens glimt kan blive til lidt mere end glimt ved længere tids grublen over
begivenheder, som man troede længst var forsvundet fra hukommelsen. Efter
opfordring har jeg forsøgt at nedfælde barndomsminder fra tiden i Vinderup
og specielt minderne omkring min mors manufakturforretning i Søndergade 2:
P. Søgaard Trikotage ved Johanne Bernberg.

Min mor, Johanne Bernberg (Antonsen),
blev født den 24.10.1910 på gården
»Østergaard« i Hasselholt, nuværende
adresse Skivevej 10. Af en børneflok på
ni var hun den næstyngste. To af hendes søskende døde i en ung alder, hvad
der ikke var ualmindeligt dengang, hvor
tuberkulosen gjorde det af med mange
unge mennesker. Marie, født i 1905,
døde i en alder af 33 år, og en anden søster, Sigrid, døde kun 25 år gammel. Min
bedstefar døde 60 år gammel i 1922, og
min bedstemor Karen Antonsen stod

derefter alene tilbage med fire mindreårige børn. Gårdens drift blev ført videre
med en bestyrer, Chr. Vistisen, og senere
af Kresten, der var den yngste i børneflokken, da han blev gammel nok til at
kunne klare bedriften. Familien blev heller ikke skånet for andre ulykker. Således
brændte gården i 1927. Min mor fortalte
af og til om denne ulykke, som havde
gjort et stærkt indtryk på hende, da hun
kun var 17 år. Udhusene nedbrændte
totalt, men heldigvis blev beboelsen forskånet.
Mit indtryk er, at hun er vokset op i et
godt miljø i Hasselholt. Der var mange
børn på nabogårdene Hasselholtgård,
Bjørnkjær og Vestergård. Mor gik i skole
i Hasselholt hos førstelærer Niels Sørensen Kvist, og da grundskolen var afsluttet, kom hun på Vinderup Realskole.
Efter endt skolegang kom hun i lære
hos manufakturhandler L.C. Nielsen.
Forretningen lå dengang, hvor nu SuperBrugsen ligger. Senere flyttede forretningen over på modsatte side af
Søndergade til nr. 24 (»Jasmin«).
Min far var født i Holsted og blev uddannet inden for VVS. Efter et ophold
i Argentina kom han til Vinderup, hvor
han var ansat hos C. Wendelboe, som
havde VVS-værksted i Vestergade. Efter
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L.C. Nielsens Manufakturafdeling (hvor Nordea indtil for nylig lå).
at mine forældre var blevet gift i 1939,
etablerede far eget firma, H. Bernberg
VVS (vand, varme, sanitet), i Søndergade 54.
Forretningen lå bag ved beboelsen
på Søndergade 54, og selve værkstedet

er senere revet ned. Fars arbejdsvogn
var en lukket varevogn, som oprindelig
havde været ambulance. Samme bil blev
også brugt som privatbil, og dens størrelse gjorde, at den kunne rumme mange
personer, når disse skulle transporteres

Fra L.C.Nielsens
Manufakturforretning.
Fra venstre min mor,
Esther Frandsen og
Ingelise Bengtson.
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Hans Bernberg.

»Ambulancen« med hunden Lady i forgrunden.

det ene eller andet sted hen. Indholdet i
bilen blev ryddet væk, og der blev indsat
sæder. Far elskede at køre på udflugter,
og vi har været vidt omkring i »ambulancen«. Mange gange havde vi venner
med. Det kunne være Albert og Gerda

Petersen (el-installatør), Magda og Poul
Christensen (Trikohl Renseriet), Signe
og Poul Hansen (maler), Anna og Henry Kjeldbjerg (murer), Agnes og Ejvind
Kjeldbjerg (frisør), Jenny og Kaj Kabbel
(mekaniker) og Dagmar og Aksel Jensen

På Rømø
i »ambulancen«.
Fra venstre:
Albert Pedersen,
Knud Kjeldbjerg,
mor,
Anna Kjeldbjerg,
mig selv,
Henry Kjeldbjerg,
min far
og cementstøber
Kjeldbjerg.
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Søndergade 54 med huset i baggrunden, hvor Stadsbjergs boede samt fars værksted til højre og
bogtrykkerens have, nu Rema 1000, til venstre.
(slagter) for blot at nævne nogle af gæsterne på turene.
Vi boede til leje ovenpå i Søndergade
nr. 54 hos Karoline og Alfred Larsen,
brugtbilsforhandler. I denne lejlighed så
jeg dagens lys den 28. marts 1945, altså
få dage før krigens afslutning den 5. maj.
Mine forældre var ikke helt unge, da de
fik mig, og dette er måske grunden til, at
jeg aldrig fik søskende.
Lejligheden bestod af to stuer med
kakkelovn. Den ene var »den pæne stue«
med gulvtæppe, og denne stue blev kun
varmet op og brugt ved særlige lejligheder. Den anden var dagligstuen. Soveværelset lå i stueetagen og var uden
varme. Bagtrappen førte op til et uisoleret, åbent loftsrum, hvor vi opbevarede
forskellige ting som f.eks. drikkevarer.
Når frosten var rigtig hård, husker jeg,
at sodavandsflaskerne sprang. Fra lofts-

rummet var der indgang til et lille toilet
uden varme og bad. Køkkenet var lille.
I begyndelsen havde vi komfur, hvor vi
fyrede med tørv eller koks, senere fik
vi gasapparater og gasovn. I køkkenet
foregik den daglige »etagevask«. Jeg blev
som mange andre børn engang imellem sat i en zinkbalje og kropsbadet. I
kælderen havde vi vaskerum med gruekedel. Senere lejede vi vaskemaskine hos
Henning Dusgaard. Man kunne vælge
mellem halv- eller heldagsleje. Vaskemaskinen var udstyret med vridemaskine.
Hvilken fantastisk lettelse i forhold til at
vride tøjet med hænderne!
Barndom
Erindringen om de omkringboende sidder dybt og rodfæstet i min hukommelse.
Gine og Jens Jensen (»Jens Trængsel« kaldet) boede i Søndergade 45. Gine havde
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astma og lå ofte til sengs. Som stor pige
var jeg med i mange dagligdags gøremål
og i plejen af Gine. Spiren til min senere
uddannelse som sygeplejerske blev formentlig lagt her. Gine døde, og Jens blev
boende.
Efterhånden blev Jens dement og
vendte op og ned på dag og nat. Han
kunne f.eks. om natten kaste sten på
vore vinduer for at vække os. Han havde
været hos købmanden og kunne ikke forstå, at denne ikke havde åben. Jens endte
sine dage på plejehjem i Sparkær.
I Søndergade 47 boede Marie og Karl
Pedersen, som havde arbejdet hos Cirkus Miehe i Ydby på Thy. Karl var nærmest artist. Han kunne slå flotte flik-flak
og udføre andre gymnastiske spring.
Desuden var han en eminent banjospiller og prøvede at lære dette fra sig, men
uden større held med mig. Karl havde en
krage, som han havde lært at sige enkelte
ord – til stor forundring for alle! I samme
hus boede Maries far, som var en meget
gammel mand. Han levede på aftægt
hos Marie og Karl og havde en seng i
spisestuen. Bag ved huset var der et lille
træhus. Her boede Maries bror Georg,
som var født blind. Han levede under
kummerlige forhold i et lille værelse,
hvor der kun var plads til en seng og en
stol. Han hørte meget radio og spillede
harmonika. Georg kunne læse blindskrift. Når han skulle på besøg i Skive
hos en anden søster, var jeg ofte ledsager
for ham. Jeg har været 10-12 år gammel.
Vi var altid, ham og jeg, til Børnehjælpsdagene i Skive, hvor vi så også besøgte
søsteren. Rejsen foregik med toget.
I samme bygning, hvor min far havde
værksted, boede Kathrine og Peter Kristiansen, Stadsbjerg kaldet. De havde
tre døtre: Erna, Dagny og Edith, som
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»Jens Trængsel« vander have.
var mine gode veninder, alle tre lidt ældre
end mig. I Søndergade nr. 42 boede Edel
og Arne Thorsen, der havde købmandsforretning. Senere flyttede familien over
på den anden side af Søndergade, hvor
der tidligere havde været en karetmager.
Her etablerede de sig med vævning af
gulvtæpper. Deres datter Jytte og jeg var
perleveninder. Ofte tog vi efter skoletid
hjem til Jytte. Hun var privilegeret ved at
have en mor, der altid var hjemme. Her
var tit eftermiddagshygge.
Begge mine forældre var udearbejdende, og jeg var derfor i før-skolealderen
tit på besøg hos min bedstemor i Hasselholt. Mange gange drog jeg af sted til
fods sammen med »Jens Trængsel«. Jens
var af og til daglejer på Østergaard, og
jeg husker ham som en gammel mand,
der tog mig ved hånden og sagde: »Det
var ret mi bette pige, sår går vi«. Og så
gik vi til Hasselholt. Dagliglivet på går-
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Østergård,
Skivevej 10.

den formede sig stille og roligt, som vi er
tilbøjelig til at mindes, det var på landet
i gamle dage. Postbuddet kom cyklende,
og der var tid til en kop kaffe og lidt snak
om løst og fast. Postbuddet kom med
afregning for mælk og ligeledes afregning fra slagteriet, og han tog også mod
indbetalinger. Fra købmand Kristensen
blev der leveret kolonialvarer med Gjørup som chauffør. Mange gange fik han
æg med tilbage til videresalg. Æggene
skulle være rene og blev derfor vasket,
hvilket jo ikke må finde sted i dag. Denne
beskæftigelse kunne jeg være behjælpelig med, lige som jeg også var med til at
samle æggene ind. Mange gange blev der
budt på »røræg«, en lækkerbisken, som
bestod af hele blommen og gerne også
lidt af hviden, tilsat rigeligt med sukker
og så kraftigt rørt sammen, at sukkeret
var fuldstændig opløst. Der var ingen
tanker om salmonella! Mælkekusken
med heste var naturligvis et fast indslag
hver formiddag. Han havde som postbuddet faste dage, hvor der var kaffe på
kanden.
Der var ansat en karl på gården i min
barndom. Efter nutidig målestok må det

siges at være yderst beskedne forhold, en
karl blev budt. Karlekammeret lå i den
vestre længe imellem hønsehuset og grisestalden. Ingen indlagt varme eller vand
og intet toilet.
Det var som barn et himmerige at
bevæge sig i. Altid var der aktivitet og

Min bedstemor, Karen Antonsen.
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Søndergade 50
med værkstedet
bagved.

mange mennesker omkring en. Man fik
lov til at være en del af denne aktivitet
og blev betroet gøremål svarende til den
alder, man nu havde. Som lidt ældre var
det at få lov til at køre den lille Massey
Ferguson, et betroet job, og man følte,
at nu »var man noget«.
Min bedstemor erindrer jeg som »en
rigtig bedstemor«. Rund og glad med
forklæde på hver dag og med knold i
nakken. Venlig, rar, godmodig og med
en personlighed, udviklet igennem mange genvordigheder som ovenfor berettet
omkring sygdom og død.
Da jeg var 11 år gammel, købte vi huset Søndergade 50 på hjørnet af Søndergade og Havevej. Her byggede far
værksted ud mod Havevej. Det var jo
ren luksus at flytte i dette store hus. Her
fik jeg eget værelse. Der var badeværelse
med karbad og bruser. Huset havde centralvarme.
Skoletiden
Min skolegang startede i 1952 på Vinderup Kommuneskole på Sevelvej. Skoleåret begyndte dengang 1. april. Der var
lørdagsundervisning til kl. 12.00, og så

kunne man høre sirenerne, når man gik
hjem. Vores klasselærer hed frk. Knudsen. 1. læreren hed R.A. Rasmussen, og
han var en aktiv mand, der foruden lærer
også var kirkesanger og medlem af sognerådet. Han kunne være skrap, og der
var stor respekt omkring ham. Hvis ikke
der var ro i klassen, kunne der blive rykket i ører og givet en flad hånd. Det var
dog nok mest drengene, det gik ud over.
Desuden bestod lærerstaben af A.C.
Nielsen, som var en eminent fortæller
og derved holdt os opmærksomme og
engagerede i timerne. Af andre lærere vil
jeg nævne lærer Andersen, fru Antonsen
(gift med min fætter, Karl Antonsen, der
havde slikforretning i Søndergade) og
lærer Jørgensen, hvis datter Agnete jeg
kom i klasse med på Realskolen og oven
i købet blev sidekammerat med.
I 1957 kom jeg på Vinderup Realskole,
hvor de første fire år var i mellemskolen
og det sidste år i realklassen. På Realskolen mødte jeg mange nye lærere og kammerater. Mange elever kom udenbys fra
så som Herrup, Haderup, Holstebro og
fra Salling-området. Eleverne kom med
skolebusser.
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Afgangsklassen Vinderup Realskole 1961. Bagerst fra venstre ses: Niels Jørgen Dalby, Poul Erik
Dahl, Vagn Burchardt, Preben Lisbjerg, Jens Andersen, Kaj Lund Jensen og Jørgen Andersen.
Midterste række fra venstre: Ea Eskildsen, Birgit Jensen, Anni Bitsch, Karen Marie Grønbæk, Marianne Jensen, Lisbeth Refsdahl Didriksen, Doris Knudsen og Solvejg Lund Jensen. Forreste række
fra venstre: Mig selv, Birthe Storm, Inge Hanghøj Kristensen, Ilselil Jakobsen, Agnethe Jørgensen,
Else Marie Nielsen, Jytte Mejls og Birthe Laursen.
Konfirmation
Konfirmationsforberedelsen foregik hos
pastor Østergaard, en rar og vidende
mand. Min konfirmationsdag, en snevejrsdag i marts 1959, var en mærkedag, der satte sig tydeligt i erindringen.
Konfirmationsfesten blev holdt hjemme.
Vi boede lige over for kirken. Som alle
andre i den alder så man frem til gaveregnen, der forventedes den dag. Ganske
vist var gaver og penge ikke af den størrelsesorden, der er gængs i dag, men der

blev penge nok til en ny cykel, købt hos
cykelhandler Jakob Nielsen, der havde
forretning i Søndergade 2, samme bygning, hvor mor senere fik forretning. Et
flot Agfa fotografiapparat fik jeg også,
en videreudvikling af de gamle firkantede
bokskameraer, men sammenlignet med
nutidens digitale kameraer...! Dagene
efter konfirmationsdagen gik med eftergilder for gavegivere, og i tiden efter
konfirmation var vi til mange fester hos
de udenbys konfirmander, som vi havde
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gået til konfirmationsforberedelse sammen med, og som blev konfirmeret i andre byer.
Fritidsaktiviteter
Der var ganske mange muligheder for fritidsaktiviteter i Vinderup. Som noget lidt
usædvanligt var der fodboldspil for piger.
Dette deltog jeg i. Om vinteren var der
håndbold i skolens gymnastiksal. Spejderbevægelsen var de grønne spejdere,
og her igennem var der mange gode og
oplevelsesrige ture. Kæmner Jensen og
hans kone gjorde et fantastisk stykke arbejde inden for spejderne. På lejrturene
var der ofte forældreaftener, og når så
forældrene skulle hjem, var der mange
gange gråd og længsel, som kunne resultere i, at nogle af lejrdeltagerne måtte
tage med hjem. Om vinteren underviste
Arne Bech fra Holstebro i folkedans på
Hotel Vinderup. Afslutningen på sæsonen var med stor fest, og deltagerne var
iklædt folkedragter til stor beundring af
forældre og søskende.
Efter skoletiden
Efter at jeg forlod Realskolen i 1961, arbejdede jeg på en æskefabrik i Holstebro. Man fremstillede æsker til smykker.
Jeg arbejdede der i et års tid, hvorefter
jeg »kom i huset« i Silkeborg hos en guldsmed. Her måtte jeg uden særlig erfaring
forestå madlavningen hver dag. Jeg var
så heldig at have en moster i Silkeborg,
og hos hende indhentede jeg vejledning
og mange gode råd. Dette år »i huset«
var et krav, for at man kunne søge ind
på sygeplejeuddannelsen. Jeg søgte ind
som elev på uddannelsen på Holstebro
Centralsygehus. Uddannelsen bestod de
første fem måneder af et ophold på en
sygeplejehøjskole, og disse fem måneder

Fra folkedansafslutning. Jeg dansede sammen
med Ejner Skovmose.
tilbragte jeg på sygeplejehøjskolen i Børkop.
Under opholdet i Børkop var jeg
hjemme i efterårsferien i 1963. Min far
blev på dette tidspunkt akut indlagt med
en blodprop i hjertet og fik hjertestop i
modtagelsen på Holstebro Centralsygehus. Han overlevede ikke dette og blev
kun 56 år gammel. Min far var selvstændig, og til at fuldføre påbegyndt arbejde
fik min mor fat i en tidligere ansat svend.
VVS-forretningen blev solgt til Paul Frederiksen fra Skive. Han førte forretningen videre fra værkstedet på Søndergade
50.
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Mors forretning
Mor var stadig ansat hos L.C. Nielsen,
da min far døde. Hun var interesseret i
at købe en forretning, og det blev aftalt,
at hun kunne købe P. Søgaards Trikotageforretning, Søndergade 2. I mange år
havde Petrea Søgaard, som var en ældre
dame, drevet den lille trikotageforretning med en enkelt ansat, Karen Bødker.
Mor overtog forretningen 1. december
1963, og Karen Bødker fortsatte nogle
år som ansat. I begyndelsen var der kun
forretning i stueetagen, men senere blev
der også forretning i kælderen, og senere
igen blev lejligheden ovenpå inddraget,
således at forretningen var i tre etager.
Efterhånden som forretningen blev udvidet, blev varesortimentet også udvidet
til at omfatte både trikotage og manufakturvarer. Kundekredsen var i begyndelsen hovedsagelig Vinderup- borgere,
men efterhånden kom folk langvejs fra
for at handle. Dette skyldtes, at varesortimentet var moderne, men også
opfyldte ældre kunders behov for mere
traditionelle ting.
Som anført kom der kunder fra de
omkringliggende byer, ofte fra Sallingområdet. Når handlen var afsluttet, og
manden evt. skulle betale for varen, blev
der ofte spurgt, om der ikke var rabat,
når man nu havde kørt så langt og brugt
benzin på at køre helt til Vinderup. Mor
var ikke karrig, og ønsket blev stort set
altid efterkommet.
Der var ikke indrettede prøverum,
men man klarede sig med afskærmning
ved hjælp af fyldte tøjstativer, som udgjorde et udmærket skjul for nysgerrige
blikke.
Mange vareindkøb blev foretaget via
repræsentanter fra forskellige firmaer,
men ofte tog min mor selv på indkøb

hos firmaer i Herning-Sunds-området.
Da hun i en sen alder havde erhvervet
kørekort og aldrig blev den erfarne bilist,
havde hun gerne chauffør på. Villy Houmann, som havde været langturschauffør, og som havde værelse i kælderen i
Søndergade 50, var ofte den, der kørte
hende på disse indkøbsture. Tidlig morgen, inden forretningen åbnede, tog hun
afsted og gjorde indkøb, så hun kunne
nå at være tilbage i forretningen så tidligt som muligt. Hun havde lange dage
i forretningen, og hendes arbejdsdag
var altid startet lang tid, før forretningen åbnede. Således kunne hun tit stå
op om morgenen og ordne regnskaber,
inden hun mødte i forretningen, og efter
lukketid var der altid mange gøremål –
såsom oprydning, udpakning af nye varer og prismærkning af disse.
Efter overtagelsen af forretningen
fortsatte som tidligere anført Karen
Bødker som personale i nogle år. Af elever, som har gennemgået elevtid i forretningen, kan nævnes Edith Trandum,
Maria (jeg husker ikke hendes efternavn)
og Mona Bertelsen, som måtte gøre
elevtiden færdig hos min mors efterfølger, Gurli Gejel. I mange år var Anna Bak
en trofast medhjælper og afløser i travle
perioder. Hun var et utroligt hjælpsomt
menneske, mild og venlig. Hun havde
selv tidligere haft forretningen Tatol
i Nørregade og senere i Søndergade.
Anna Bak havde stor erfaring og var meget kundevenlig. Trods en ikke helt ung
alder fortsatte hun med at være en god
støtte for min mor, ikke mindst da mor
til sidst var præget af sygdom.
I mange år var Inga Nielsen, som boede over for min mors hus i Søndergade,
syerske og tilrettede tøj, når modellen
ikke passede kunden fuldstændig. Det
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En aktiv del af forretningslivet i Søndergade med blomsterforretning, boghandel, trikotage og
manufaktur, ca. 1985.
kunne dreje sig om en kjole, der var for
lang, eller et par bukser, der skulle lægges op.
Ofte, når der havde været ekstra travlhed i forretningen, f.eks. ved starten på
et udsalg eller andre travle perioder, inviterede mor gerne til spisning på Sevel
Kro. Menuen stod hyppigt på wienerschnitzler.
I min elevtid på Centralsygehuset i
Holstebro var jeg jævnligt hjemme og
hjalp til i forretningen på fridage og i
ferier. Det var altid meget afvekslende,
og der var mange sjove episoder i forbindelse hermed. Det var interessant
og hyggeligt at møde mange forskellige
mennesker i forretningen. Dens facade
var på ingen måde prangende. Jeg mener ikke, min mor på noget tidspunkt fik
ændret navnet P. Søgaard i den tid, hun
var forretningsindehaver. Dette kunne
bevirke, at personer, der søgte efter navnet »Bernberg« som logo over forretningen, ikke kunne finde, hvad de søgte.
Således beretter advokat Svend Erik Albrechtsen, at han en morgen mødte en
fortvivlet handelsrejsende, der forgæves

søgte efter Bernbergs forretning i Søndergade, men som så med hans hjælp
blev ledt på rette vej. I øvrigt beretter
Svend Erik Albrechtsen, at han tit mødte min mor om morgenen, når de begge
var på vej til arbejde. Her blev mange
dagsaktuelle emner drøftet, ikke mindst
politiske emner. Svend Erik Albrechtsen
betegnede min mor som en »købmand«
i ordets bedste betydning. Han selv har
desuden haft flere sjove oplevelser i forretningen, når han foretog indkøb. Af
de mere morsomme var dengang, han
var sendt af sted for at erhverve en bh til
sin kone. Da det kom til spørgsmålet om
størrelsen, var han på usikker grund og
foretog derfor et vue rundt i forretningen. Han udpegede så diskret en af kunderne, som var af samme bygning som
hustruen. Han beretter, at min mor blev
lidt forfjamsket, men straks var klar over
den nøjagtige størrelse på bh’en, han efterspurgte.
Jeg har pr. telefon og e-mail kommunikeret med Jesper Vigh-Nielsen, som
i Årbogen for Vinderup-egnen 2013
havde en glimrende artikel: »Erindringer
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fra Vinderup«. Jesper er søn af Betty og
Magnus Nielsen, som var sadelmager
og havde forretningen ved siden af min
mors. Jesper har sendt mig erindringer
fra sin barndom. I starten af min mors
forretningsperiode boede søstrene Søgaard ovenpå. Jesper fortæller, at efter
søstrene boede Paul Frederiksen her
privat med sin familie i et års tid. Paul
Frederiksen havde startet et VVS-firma
(som han, som tidligere nævnt, havde
købt af min mor efter min fars død).
Efter Paul Frederiksen boede Svend og
Ilse Graversen der i et eller to år. Endelig boede Jørn og Irene Skovmose der i
nogle år. Derefter fik min mor rådighed
over hele lejligheden, og hendes forretning var vokset i knopskydning med
inddragelse af et rum ad gangen. Jesper
betegner min mor som meget driftig,
og travlheden i forretningen blev større
og større. Der var ikke altid plads til, at
de mange kunder kunne komme til at
prøve tøj samtidigt, og Jesper husker,
at det skete, nogle prøvede tøj ude på
deres fælles gang, hvor man mente sig
upåagtede. Og det var man jo også, sådan da… Jesper fortæller videre, at da
hans yngste bror skulle konfirmeres, og
da hans forældre skulle holde sølvbryllup, trådte min mor hjælpende til. Hun
havde på dette tidspunkt rådighed over
hele lejligheden ovenpå og ryddede sine
varer til side i det, der engang var stuen.
Varerne blev dækket til med tæpper. Så
kunne der holdes konfirmation og sølvbryllup i lokalerne.
Jesper fortæller også, at min mor havde en stor og levende interesse i alt og
alle omkring sig. Hun nød, når Jespers
far, Magnus, og hun fik en morgensnak
om stort og småt, efter at de havde åbnet butikkerne, og inden kunderne be-

gyndte at komme. Ofte stødte manden
fra radioforretningen til (Jørgen Pedersen, »Radio-Pedersen«, som mor kaldte
ham), og de tre fik det, der hedder »en
god snak«.
Ligeledes husker Jesper fra en kort periode, hvor han var tilbage i Vinderup og
skulle med bus hver morgen til gymnasiet i Holstebro, hvor han tog pædagogikum, at han mødte min mor stort set
hver dag. Mens han ventede på bussen,
kom mor på cykel på fortovet forbi ham.
Cykelturen foregik som sagt på fortovet
og med en hånd bag om ryggen, hvor
hun holdt fast i en stor taske på bagagebæreren. Jeg kan fortælle, at hun i tasken
havde masser af papirer, regnskaber,
fakturaer m.m. Deres morgensnak blev
indledt med et spørgsmål fra min mor
om seneste nyt, inden hun nåede Jesper
og fortsatte et stykke tid efter, at hun var
kørt forbi. Så selv om det kun var et øjeblik, havde Jesper hver gang en fornemmelse af, at de havde haft en god snak!
Jesper beskriver min mor som dygtig
og driftig. Hun havde mange gode tilbud,
som folk kom langvejs fra for at se nærmere på. Hvad Jesper tror, der har været
lige så vigtigt, var hendes store evne til
at snakke med folk; hun var ligetil og tro
mod sin dialekt. Mor havde aldrig boet
andre steder end i Vinderup og havde
derfor sin barndoms dialekt uforfalsket.
Jesper beretter om hendes slagfærdighed i en lille episode, hvor hans forældre
vovede pelsen og udvidede lædervareforretningens udvalg med legetøj, som
de fik hjem i store kasser. Min mors
bemærkning ved synet af herlighederne
var: »Her er endda møj ski’ewærk«. Og
hun havde jo på sin vis ret. Men det viste
sig alligevel at være en god idé med disse
varer, og det gør jo ikke historien ringere.
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Han fortæller også, at min mor kunne
levere sprogblomster. F.eks. kunne hun
om det at være i en trængt situation sige:
»at man er u’e å kratt’ i æ brinker«.
Min mor var god til at lave mad og
inviterede ofte gæster. Til trods for lange
dage i forretningen kunne hun hurtigt
få inviteret gæster til spisning. Det var
næsten fast kutyme, at min moster og
onkel (Astrid og Kresten i Østergaard)
kom til spisning i weekenderne. Det kunne være lørdag eller søndag eller begge
dage. Hun var meget gæstfri over for
alle, ikke mindst mange enlige. Mange
kan nævnes, heriblandt Villy Houmann
og Chresten Eriksen, som begge boede i kælderen i Søndergade 50, Svend
»Ryde«, Laust »Kontrol«, Jens Peder
Bjørnkjær samt søskendeparret Anna
og Kristian fra Aal. Ofte kom Mundbjerg
Thomsen på besøg om aftenen på eget
initiativ. Næsten altid havde han frugt,
blommer, æbler eller pærer med i lommerne, og frugterne havde i mange tilfælde overskredet »udløbsdatoen«. Det
var ikke altid, det passede ind i min mors
tidsplan, men når Mundbjerg var placeret i en stol efter en kop kaffe, kunne
han godt tage sig »en blund«, mens mor
ordnede regnskaber. Når han så vågnede, kunne mor sige: »Nå, Mundbjerg, nu
skal du da vist også til at komme hjem!«
Sygeplejerske
I min elevtid i Holstebro boede vi alle
i sygeplejeboligerne på sygehuset. I begyndelsen boede vi to og to sammen, og
det var jo ikke altid lige spændende, når
den anden havde kæreste på besøg. Senere fik vi enkeltværelse. Ingen på holdet
var gift eller havde børn. En enkelt blev
gift kort tid før, vi blev færdiguddannede. Da jeg var elev, var den navnkundige
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Min Mor og mig ved afslutningsfesten som sygeplejerske.
frk. Kofoed forstanderinde. Frk. Kofoed
havde ord for at være streng, men vi var
hendes sidste elevhold og fik betegnelsen »hendes 17 glade piger«. Under uddannelsen var vi på forskellige afdelinger
på Holstebro Sygehus, og desuden havde vi praktikperioder på Lemvig Sygehus
og på psykiatrisk afd. i Viborg. Alle de
afdelingssygeplejersker, jeg oplevede i
min elevtid, var ugifte, og altså frøkener,
formentlig fordi de alle opfattede sygeplejegerningen som et kald. Efter endt
uddannelse fortsatte jeg med at arbejde
på Centralsygehuset i Holstebro på en
kirurgisk kvindeafdeling. Efter et halvt
år kom jeg på intensiv afdeling, en fantastisk god og lærerig afdeling. Der var
plads til otte voksne og to-tre børn. Alle
blev sengebadet tre gange i døgnet, så
der skulle egentlig et godt helbred til at
være syg!
I ferier var der ansat medicin- og tandlægestuderende, der deltog i arbejdet på
afdelingen, efter at de havde fået et kur-
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hus. Efter endt studietid boede vi i hhv.
Farsø og Aalborg, inden vi i 1980 var så
heldige at købe en lægepraksis med bolig i Højslev. På dette tidspunkt var der i
modsætning til i dag mange om buddet,
når en lægepraksis blev sat til salg. Vi afhændede lægepraksis i 2007. I dag bor vi
i Skive og tilbringer en del af tiden i vores
fritidshus i Skagen. Vi har to børn med
ægtefæller og fem børnebørn.

Annonce ang. ophørsudsalg.
sus i sygepleje tidligt i studietiden. Dette
førte til, at jeg traf min mand, som var
medicinstuderende på dette tidspunkt.
Han havde været der et år tidligere i en
ferieperiode, og sygeplejerskerne, der
havde mødt ham på dette tidspunkt,
anbefalede ham varmt! Dette førte til
giftermål og dermed flytning til Aarhus,
hvor han studerede. Jeg fik arbejde på
intensivafdelingen på Århus Amtssyge-

Sygdom
Min mor blev syg i 1981 og fik konstateret lymfekræft. Dette indebar flere indlæggelser på Aarhus Kommunehospital
og ambulante stråle- og kemobehandlinger i Aarhus. Hun var en sej kvinde.
Ofte i forbindelse med behandlingerne
blev hun hentet af en sygetransport
tidligt om morgen, kørt til Aarhus, fik
behandling og igen transporteret til Vinderup, hvor hun så blev sat af ved forretningen. Herefter gik hun igen i gang med
arbejdet! Efterhånden som sygdommen
skred frem, havde hun behov for at hvile
sig i perioder. Dette foregik på en drømmeseng i et sidelokale ovenpå i forretningen. Til det sidste udsalg, hvor hun
skulle sætte pris på varerne, måtte hun
ligge ned hele tiden, men hun ville ikke
give op, hun havde en stålsat vilje til at
kæmpe.
Til sidst måtte hun give op og forblev
hjemme, hvor min moster Agnes passede hende om dagen. Jeg havde fået plejeorlov fra hjemmeplejen i Skive og var
i forretningen sammen med Gurli Gejel
og eleven Mona. Om aftenen og natten
passede jeg mor.
Den 6. august 1982 døde min mor.
Hun talte naturligvis i den sidste tid om
at sælge forretningen, men havde svært
ved at tage beslutningen, for forretnin-
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Dette er ikke Skjerns Magasin, men Inventaret er over SO Ar gammelt. Gurli Gejei tror man
ge holder af de gamle omgivelser, ndr de skal købe uldtrøjer og anden damebeklædnlng.

Hylderne fra 1928
Llvstykkeme hlev solgt un
der ophørsudsalget 1 sidste
måned, da der rigtig hlev
ryddet op 1 varelageret efter
manufakturhandler Johanne
Bemhergs død. Det var en
lærerig oplevelse Især for
lærlingen Mona Bertelsen,
som fik et Indblik 1 hvad da
merne bar under kjolen I en
svunden tid. I dag er livstyk
ker jo Ikke naget, man sælger
over en disk.
Mona Bertelsen fortsætter
sin læretid under den nye
ejer, der åbner som »Beraherga Efterfølger« I Sønder
gade 2 i Vinderup i morgen
torsdag Det er Gurli Gejei,
der har lært forretningen og

kende gennem fem Ar. Så
hun er sikker på, at mange
slet ikke ville føle sig hjem
me 1 en butik med nyt inven
tar. Der er steder nok med
masser af lamper og spejle,
musik fra højttalere 1 loftet
Og tjenstivrlge ekspeditricer.
Men hvor finder man en
butik hvor inventaret er det
samme som i 192S?
At
hesøge
»Bembergs
Efterfølger« er som at stA i
»Skjerns Magasin« 1 TV
serien Matador Tøjet ligger
på hylder med udskæringer i
træet, Disse udskæringer var
butikkens dekoration for 50
år ilden eg er det stadig
Den1 første ejer, der hyg-

Udklip fra Skive Folkeblad i 1982.

llgere havde tørvehus, hed og måtte snart købe flere
hjem Med tiden måtte hun
Carl Nielsen. Han måtte luk
ke i kriseåret 1S32, men snart Inddrage fire stuer på 1. sal,
startede fru P, Søgaard Jen og alligevel var der knap
sen op samme sted, og hen plads til både varer og kun
des navn står på facaden der.
De fire stuer er blevet ma
endnu. Det ene n er faldet af
og det andet gået løs 1 løbet af let, ag der er indrettet to prø
de 50 Ar. Der må have været verum ved hjælp af forhæng.
en fejl ved det bogstavs fast
Kunderne skal Ikke længere
gørelse til muren.
ned 1 den trange kælder. Men
Fru Bemherg oplevede ellers er der Ikke ændret no
aldrig at se sit navn på faca
get Kunderne skal stadig ha
den Nu kommer der et ny ve lov at rode lidt i varerne.
skilt med teksten »Bemhergs Alt det dyre inventar, man
Eftf.«.
ser 1 andre hyer, er kun til for
1, ncvemher var det IS år at forvirre folk og fordyre
siden
Johanne
Bemherg varerne siger Gurli Gejei.
overtog forretningen med
hutik og kælder Ved åh
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gen og omgangen med kunderne var
hendes liv.
Herefter skulle vi have solgt forretningen. Jeg kørte et ophørsudsalg, og fik
derefter solgt forretningen med restlager
til Gurli Gejel, der videreførte forretningen i nogle år.
Afslutning
I forbindelse med forberedelserne til
denne min artikel om Vinderup og min
mors forretning har jeg talt med mange
personer, som kendte min mor, og som
igennem deres fortælling har givet mig
bidrag til beretningen. Det vil jeg gerne
takke dem for!

Man opdager for sent, at der er
spørgsmål, man ikke får stillet sine forældre, mens tid er. Man skal også have
en vis alder, før man får indsigt og interesse for at stille disse spørgsmål.
Uden garanti for korrekt gengivelse af
begivenhederne og lokaliteterne i denne
min beretning om barndomstiden vil jeg
slutte med et citat fra Karen Blixens »Syv
fantastiske fortællinger«, en sentens,
som jeg vil mene kan bruges i mange
erindringsberetninger, nemlig: »…den
inderlige Nydelse ved Erindringen, der
skænker de svundne Begivenheder en
særegen Fortryllelse, hvor intetsigende
de end i sig selv har været.«

Else Bernberg,
Skive.

En feriedrengs erindringer
fra Hjerl Hede 1945-1950
Af Karl Guldbjerg Jørgensen

Min bedstefar, Rasmus Højriis Guldbjerg (1886-1967), og min bedstemor,
Dagmar Guldbjerg (1885-1974), blev
ansat som inspektørpar på Hjerl Hede
den 1. januar 1946. De blev ansat af H.P.
Hjerl Hansen, der var ejer af landsbyen
og de 1200 hektar hede og skov omkring
Flyndersø. De flyttede i 1945 ind i den
ny opførte inspektørbolig: Det røde hus
med stråtag (nu skifertag) og dengang
grønne skodder (nu hvide skodder) ved
indgangen til Hjerl Hede. Huset fungerede både som kontor og privatbolig.
Bedstefar blev uddannet som lærer
ved Gjedved Seminarium i 1909 og gift
med min bedstemor i 1910. Han blev
derefter ansat som forstander på Bråskovgård, en opdragelsesanstalt for
drenge i alderen 16-21 år. Han fortsatte
som forstander på Vitskøl Kloster Ungdomsskole i Himmerland. I perioden
1928 til 1945 var han ansat som lærer
ved Lihme Skole i Vestsalling.
Den gamle landsby
Min bedstefars opgave var at føre tilsyn
med den gamle landsby, gården Vadsøgård og de omkringliggende arealer, sende månedlige rapporter til Hjerl Fonden
samt foretage rundvisning med de besøgende. Derudover skulle han godkende

H.P. Hjerl Hansens varme hyldest til den slidsomme landhusmoder. »For dig, hvis minde lever i mit hjerte – for dig rejste jeg denne tavse
mindeby.« Stenen befinder sig til venstre tæt
ved indgangen til Den gamle Landsby.
bygninger til evt. opførelse i landsbyen.
Min bedstemor blev ansat som bogholder, sørge for modtagelse af entré fra
besøgende og afholde rundvisning, når
min bedstefar ikke var til stede.
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Det værste, der kunne ske i landsbyen
og de 1200 hektar hede og skov, var en ildebrand. Min bedstefar fik derfor straks
opsat skilte ved indgangen til landsbyen
og rundt på arealet: »Tobaksrygning og
brug af åben ild strengt forbudt«.
Allerede inden opførelse af ejendomme i landsbyen blev der etableret sikkerhedszoner, så ilden ikke kunne brede sig.
Ude i terrænet blev der pløjet brandbælter, så brandbiler hurtigt kunne komme
frem. Der blev afholdt brandøvelser med
brandvæsenet fra Holstebro, Vinderup
og Skive. Alle de faste beboere vidste,
hvad de skulle foretage sig i tilfælde af
ildebrand. Min bedstemor skulle tage sig
af kontakten til brandvæsenet, og min
bedstefar skulle sørge for hurtig indsats
af beboerne.
Ved indflytning i inspektørboligen i
1945 var der ingen telefon i bygningen.
Ved henvendelse til Jysk Telefon A/S,
der på det tidspunkt fungerede som en
stat i staten, var der en leveringstid på
seks til ni måneder for at få etableret
telefon. Min bedstefar rejste derfor til
København, og sammen med H.P. Hjerl
Hansen besøgte de trafikministeren. En
uge senere var der etableret telefon til
inspektørboligen på Hjerl Hede! Senere
kom der også telefon til landejendomme,
placeret strategiske steder i området, så
der hurtigt kunne varsles i tilfælde af ildebrand.
Sommer- og gæstebolig
Fra 1939 til 1949 blev der ikke opført
bygninger i den gamle landsby. Det var et
ønske fra H.P. Hjerl Hansen, at der skulle
opføres en skole og en kirke. H.P. Hjerl
Hansen udtalte: »at De, Guldbjerg, som
tidligere landsbyskolelærer, sidder inde
med større evne til at bedømme disse

forhold, end vi gør her.« Bedstefars opgave var også at ansætte et ægtepar som
forpagter af Vadsøgård og at udfærdige
en kontrakt, der kunne godkendes af
H.P. Hjerl Hansen. Den 1. september
1946 blev Chr. Egebjerg og hustru ansat
som forpagtere af Vadsøgård. Gården
og det hvide, stråtækte hus ved siden
af fungerede også som sommer- og gæstebolig for Hjerl Hansen-familien, gæster og venner. Der var mange besøg fra
København i løbet af et år. Fru Egebjerg
skulle sørge for kost og logi med hjælp
af to unge piger udefra om sommeren.
H.P. Hjerl Hansen bestemte, at der hver
søndag skulle serveres kyllingesteg til alle
gæster på Vadsøgård. Min bedstemor
syntes, det var en god regel og serverede
derfor kyllingesteg i inspektørboligen
hver søndag. Der findes forskellige opskrifter på kyllingesteg, ikke alle er lige
gode. Min bedstefar og jeg satte stor
pris på min bedstemors kyllingesteg.

Hvad jeg husker fra Hjerl Hede,
har		
læst om eller har fået fortalt

Inspektørboligen blev opført i 1945 af
arkitekt Lind, Skive, og murermester Kølbæk, Sevel. Der var mangel på byggematerialer efter krigen. Således manglede
der 135 m galvaniserede rør til færdiggørelsen af huset. H.P. Hjerl Hansen
kom til hjælp. Grosserer P.E. Ehrhardt,
København, et familiemedlem, kunne
klare sagen, og rørene ankom rettidigt
til Vinderup station.
Finn Hjerl Hansen manglede også privat mursten til en garage i København.
De kunne ikke skaffes derovre. Han rettede henvendelse til min bedstefar og
bad om hjælp. Gyldendal Teglværk, tæt
ved Lihme, kunne levere de ønskede sten.
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De blev læsset på en jernbanevogn på
Brodal station og kørt med SVJ (SkiveVestsalling Jernbane) til Skive og videre
med DSB til Københavns godsbanegård.
Særligt i disse tider var det vigtigt at have
gode forbindelser.
H.P. Hjerl Hansen
Direktør H.P. Hjerl Hansen var født i
Asperup på Nordfyn. Her havde forældrene en lille ejendom. Faderen blev
syg, hvorefter de solgte ejendommen
og flyttede til Odense. Faderen dør, da
Hans Peter var 9 år. Moderen vaskede
og strøg m.v. for at tjene til dagen og
vejen for hende og drengen. Hans Peter
var dygtig i skolen, fik gode udtalelser,
så han kunne få en friplads og tage præliminæreksamen. Han ville gerne være
videnskabsmand, men økonomien forbød det. I stedet kom han i lære hos
smørfirmaet Esmann, var utrolig flittig
og fik den ene udfordrende post efter
den anden. Blev kompagnon i firmaet,
da Esmann og dennes søn dør et par år
efter og herefter leder af firmaet.
Han opdagede forretningsmulighederne i Sibirien og oprettede firmaet Sibiko med mejeridrift for øje og kom godt
i gang. Senere blev det til handelsstationer, og ved kommunisternes overtagelse
i 1917 havde han 41 handelsstationer i
det store land. Sibiko mistede 26 mill.
kr., men han fik sine folk ud i live fra revolutionen i landet.
Hans Peter Hansen, som han hed
fra barnsben, udvidede nu navnet med
Hjerl til H.P. Hjerl Hansen. Der er tilsyneladende ingen, der ved, hvorfra navnet
stammer.
Aktiv, som han var, købte han nu en
lille fabrik og begyndte med konserves
– Plum. Denne bliver under navnet Plum-

Hjerl Hedes stifter: H.P. Hjerl Hansen.
rose en verdensomspændende virksomhed.
Kilderne er fra bogen »Hjerl Hede«
samt »Pioner i Sibirien«.
Så købte han Hjerl Hede i 1910 og stiftede en fond på 3 mill. kr., dels til Hjerl
Hede og dels til velgørende formål.
Samarbejdet mellem min bedstefar og
H.P. Hjerl Hansen gik godt. Hvis der var
særlige opgaver, der skulle løses, rejste
min bedstefar og min bedstemor med
DSB til København. De boede privat hos
H.P. Hjerl Hansen. Der skulle ikke bruges
penge til hotel.
Oprindeligt var det H.P. Hjerl Hansens hensigt at beplante de 2.000 tdr.
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Opførelsen af den gamle landsby
Hjerl Hansen fik så ideen at bygge en
landsby i gammel bondestil. Han fik efterhånden købt gamle ejendomme og fik
disse flyttet til Hjerl Hede. Det var Hjerl
Hansens ønske, at omegnen ikke skulle
skæmmes af moderne turisthoteller og
lignende, og at det særprægede hedeområde skulle bevares for eftertiden. Den
første ejendom, der blev flyttet til Hjerl
Hede, var Vinkelgården fra Vinkel ved Viborg. Da min bedstefar startede på Hjerl
Hede som inspektør i 1945, var der flyttet og opført otte bygninger. Besøget i
den gamle landsby steg stærkt: I 1945
var der 1600 besøgende, og det sidste år
i 1950, hvor min bedstefar var ansat på
Hjerl Hede, kom der 30.000 besøgende.

Hjerl Fondens hovedsæde på Skt. Annæ Plads
i København med flaget på halvt, da H.P. Hjerl
Hansen døde den 23.11.1946.
land hede med træer, og noget blev også
beplantet, men så rettede Jeppe Aakjær
meget stærke angreb på Hjerl Hansen,
fordi han forstyrrede hedens fred. Hjerl
Hansen holdt op med beplantningen, og
nu er arealet fredet.
Ovennævnte er min bedstefars version. Der findes en anden version. De
hedearealer, som H.P. Hjerl Hansen
dengang lod tilplante, var Jattrup Hede,
der som bekendt er beliggende vest for
Flyndersø.

Hinge gamle skole
Efter at forpagter Chr. Egebjerg og hustru var blevet ansat, begyndte min
bedstefar at undersøge muligheden for
at finde en skole, der var velegnet til at
flytte til den gamle landsby. Det rygtedes
hurtigt. Der var folk, der var ude efter
at score en hurtig gevinst. Hjerl Fonden
havde penge og betalte kontant.
Bedstefar havde ingen bil og heller
ikke kørekort, så transporten rundt i
Jylland foregik med tog, bus eller taxa.
De første skoler, der blev undersøgt, var
Fly skole ved Skive og Horne skole ved
Varde, men valget faldt på Hinge gamle
skole. Hinge by ligger ved Hinge sø, 6 km
sydøst for Kjellerup. Skolen var opført i
1823. Der fulgte intet inventar med. Det
lykkedes efterfølgende min bedstefar at
finde seks-mands skoleborde uden ryglæn og andet inventar fra andre vestjyske
skoler. På degnens pult ligger gamle skolebøger, en lærebog i »Geographie« fra
1821, et gammelt eksemplar af Davids
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Hinge skole fra 1823. Stammer fra landsbyen Hinge,
nordøst for Silkeborg. Blev
flyttet til Hjerl Hede i 1949.
I forbindelse med indvielsen
af bygningen blev der sendt
bud af sted til Hinge for at
hente interesserede borgere.
Skolen er i dag et stort trækplaster på Heden – især i
levendegørelseperioden, hvor
elever i datidens klædedragt
bliver undervist af en meget
myndig skolemester. Der bliver ikke lagt fingre imellem!
Psalmer, »En let Aritmetic«, hvori findes
alle udregninger udi køb og salg samt en
»Regnebog med eksempler for husholdning og daglig Haandtering«.
Hjerl Hansens søn og fondens nye formand, Finn Hjerl Hansen, kendte aftalen
mellem H.P. Hjerl Hansen og min bedstefar om at opføre en skole og en kirke
og at fuldende den gamle landsby med
disse to vigtige kulturfaktorer i landsbyboernes liv. Det skulle senere vise sig, at
samarbejdet mellem Finn Hjerl Hansen
og min bedstefar blev meget anstrengt.
H.P. Hjerl Hansens valgsprog: »at den,
man irriterer, overbeviser man ikke,«
kunne anvendes her.
Skolen blev flyttet og opført i den
gamle landsby af murermester Kølbæk
fra Sevel. Bygningen var klar til indvielse
i 1949.
Vadsøgård
Den nye forpagter på Vadsøgård, Chr.
Egebjerg, henvendte sig til min far, der
var smedemester i Ramsing, med en tegning og beskrivelse af en ny type roeoptager, en prototype, som min far kunne

få rettighederne til. Min far troede imidlertid ikke på projektet. Roeoptageren
var for stor og tung til danske forhold,
men Egebjerg ville betale, hvad det kostede. Han var sikker i sin sag. Materialerne til projektet blev indkøbt hos Tage
Pors, Vinderup Jern- og Stålforretning.
Da roeoptageren var færdig og klar
til prøvekørsel, viste det sig, at den var
for tung. Det var planen, at en traktor,
Ferguson 26 – den model, der kørte flest
af på landet, skulle kunne trække den.
Den større Fordson Major havde også
problemer med at trække roeoptageren.
Den var for tung. Chr. Egebjerg betalte
for maskinen. Han solgte den til skrot,
og der blev ikke talt mere om den sag.
Kirken
Det var ikke muligt at flytte en eksisterende kirke til Hjerl Hede, så H.P. Hjerl
Hansens ønske om at opføre en kirke i
den gamle landsby blev til en opførelse
af en kopi. Som forbillede for selve bygningen tjente kirken i Tjørring. Hjerl
Hede er en tro kopi af en kirke fra omkring år 1100-1150.
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Kirken på Hjerl Hede er
en rekonstruktion af Tjørring gamle kirke, nord for
Herning. Er opført med en
mandsdør mod syd og en
kvindedør mod nord. Kirken
er udstyret med flotte romanske kalmalerier.

Der havde været nogen diskussion
om, hvor kirken skulle ligge i landsbyen,
men resultatet blev en højt beliggende
plads ved siden af stubmøllen. Gulvbelægningen i kirken blev almindelig stenpikning. Kirkegængerne stod op eller sad
på en træbjælke langs væggen. Arkitekt
Teschel, Frederikshavn, havde udarbejdet tegningerne til kirken og førte tilsyn
med arbejdet.
De rigtige materialer til byggeriet af
kirken var vanskelige at få fremskaffet.
Min bedstefar kendte Ole Falck, Lihme.
Han ejede Kaas ralleje, og derfra lykkedes det at få leveret 200 kbm. egnede
marksten til en yderst fordelagtig pris.
Materialer blev også hentet rundt omkring på flere forskellige bøndergårde i
oplandet. Kirken er aldrig blevet indviet,
så det er altså en kirkekopi. Den stod
færdig i 1950 – samme år, som min bedstefar valgte at stoppe på heden.
Carl August Lorentzen
Den 23. december 1949 kunne man læse
i alle landets aviser, at udbryderkongen
og pengeskabstyven Carl August Lo-

rentzen var undveget fra Horsens Statsfængsel. Carl August Lorentzen startede
karrieren inden for det kriminelle miljø
med ophold på Bråskovgård, et sted for
unge drenge, der havde begået mindre
tyverier. Min bedstefar var forstander på
Bråskovgård på det tidspunkt. Han lærte
ham at kende som en interessant person
med særlige evner. Senere besøgte bedstefar ham i Horsens Statsfængsel, hvor
Carl August Lorentzen tilbragte mere en
halvdelen af sit liv.
Carl August Lorentzen gravede en 18
meter lang tunnel fra celle nr. 7 i Horsens Statsfængsel, hvor han var anbragt
på ubestemt tid. Gravearbejdet tog 11
måneder og blev udført med en ske, som
han selv have fremstillet. Andre rekvisitter, han havde fremstillet, kan i dag ses
på museet i det tidligere statsfængsel.
Bedstefar var straks parat til at hjælpe
Carl August Lorentzen. Han lagde flere
depoter ud i nærheden af inspektørboligen på Hjerl Hede med bl.a. konserves,
tøj og penge. Han var sikker på, at Carl
August Lorentzen ville dukke op. Det
skete desværre ikke.
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Min bedstefar
med bøjede hænder
i sit es som
rundviser på heden.
Alle lyttede
andægtigt!

En landmand i Ølsted, 10 km syd for
Horsens, opdagede, at der forsvandt
mælk fra hans mælkejunger. Han kontaktede politiet, der fandt Carl August
Lorentzen på høloftet, hvor han havde
gemt sig. Tiden i frihed blev kort, men
han havde dog nået at få sendt et postkort til inspektøren ved Horsens Statsfængsel med ordene: »Hvor der er en
vilje, er der også en vej«.
Min bedstefar kunne være streng over
for sine omgivelser, men han havde også
en anden side. Sognerådsformand N.
Chr. Pedersen, Lihme, skrev den 15. april
1946 om min bedstefar: »Guldbjerg er
ungdommelig af sind og væremåde, har
en ret enestående fremstillingsevne, og
det falder ham let at holde en mønstergyldig disciplin. Trængte en af hans
gamle elever eller andre til en hjælpende
hånd, gik de til Guldbjerg, der straks var
til stede med råd og dåd. Som medlem
af sognerådet gjorde han, ganske særligt som medlem af socialudvalget, et
påskønnelsesværdigt arbejde, og han
var virkelig en god formidler mellem udvalget og de trængende. Børnene, foræl-

drene og sognets beboere holdt meget
af såvel Guldbjerg, som hans milde og
omgængelige hustru. Vi vil komme til at
savne Guldbjerg her.«
Ferie på heden
Jeg havde den glæde og mulighed for at
komme til Hjerl Hede og besøge mine
bedsteforældre i skoleferier og i weekends i perioden 1946 til 1950. Der var
ikke langt fra Ramsing og til Hjerl Hede,
turen gik over Sahl eller Vinderup.
Det var altid interessant at følge min
bedstefars rundvisning i den gamle
landsby. Han fortalte aldrig den samme
historie to gange. Der var ikke mange
personbiler på vejene efter krigen. De
personer, der besøgte Hjerl Hede, kom
i busser. Ønskede man en rundvisning,
skulle det aftales på forhånd. Havde
man ikke en aftale, blev man afvist ved
porten.
Der var mange hugorme på Hjerl
Hede, særlig på stien fra landsbyen og
til Flyndersø. Jeg var i begyndelsen bange for gå til Flyndersø. Min bedstefar
besluttede, at vi skulle gøre noget ved
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Her sidder bedstefar på en sten foran Kvostedgården fra 1815 – sikkert ventede på besøgende!
sagen. Vi fik gummistøvler og kraftige
svejsehandsker på, og så startede jagten. Vi fangede ca. 30 hugorme på en
formiddag. Det gentog sig et par dage
i træk.
Tæt på landsbyen ved Vadsø, hvor der
var mange fisk, særlig gedder, var vi tit
ude med snøren. Min onkel Børge, der
var en ivrig lystfisker og jæger, og jeg fik
øje på en stor gedde på 80 cm, tæt ved
vandkanten. Han skød omgående ned i
vandet med sit medbragte våben, ged-

den forsvandt. Dagen efter var vi igen
med snøren. Vi fik hurtigt bid, og en stor
gedde fik vi på land. Det viste sig, at gedden havde et hul i maven. Det var projektilet fra dagen i forvejen. Vi tog gedden
med hjem til min bedstemor, som lavede
fiskefrikadeller af den.
Min bedstefar købte en båd med påhængsmotor til Flyndersø. Familien og
venner af Hjerl Hansen, der opholdt sig
på Vadsøgård, ønskede også at opleve
heden fra søsiden. Der var også krybskytter på Hjerl Hede. Bedstefar tog ofte
af sted med hunden Thinka for at fange
krybskytterne, som var kendt i forvejen.
Min bedstefar og bedstemor rejste fra
Hjerl Hede i 1950. Et job som førstelærer
ved Ørndrup skole på Mors blev tiltrådt,
derfra til Kongenshus Mindepark. Min
bedstefar blev her ansat som inspektør
af Hedeselskabet, skulle føre tilsyn med
området og stå for opførsel og placering
af mindesten for hedens opdyrkere. Kongenshus Mindepark blev indviet af Dronning Ingrid og Kong Frederik IX i 1953.
I 1955 købte mine bedsteforældre en
ejendom i Risskov ved Aarhus. Bedstefar
døde i 1967, min bedstemor døde i 1974.
En epoke i to menneskers spændende liv
var dermed slut.

Karl Guldbjerg Jørgensen,
Ll. Sct. Mikkels Gade 2C, 4. -2, 8800 Viborg.
Født 1939.
Fhv. indkøbschef hos Norsk Hydro og Naturgas Midt/Nord.

Her fortsættes Albert Andersens beretning fra årbog 2013:

Virkelighedsbillede af sømandslivet
En sømands oplevelser på søen og i havnebyerne
samt i Australiens urskove

Dette er 3. og sidste afsnit af historien om Albert Andersen, der kom ud at sejle på de store have. Vi
bringer dem i den rækkefølge som Albert har efterladt dem.
I sidste års afsnit fortæller han om hvordan efter en lang og drøj sejlads endelig kom til Australien, hvor
han og hans norske ven brugte alle deres penge på at overleve. Der var ikke arbejde at få. Dog mødte
de nogle gutter, for øvrigt efter et værtshusslagsmål, der lovede, at de kunne skaffe arbejde. Der blev
aftalt et mødested næste dag. Men nordmanden var blevet syg, så han kom ikke med. Det var heldigt
for ham, for Albert blev overfaldet og slæbt med ud af byen mod et arbejdssted langt ude på landet.
Det var jo imod hans vilje, og det lykkedes ham at stikke af under en natterast. Han løb fra stedet, så
hurtigt han kunne. Han endte i et hult træ, og det var heldigt, for nu begyndte et uvejr at husere. Han
lå i træet og tænkte på sit liv indtil da. Han var begyndt på mindre skibe og havde været mange steder.
Nu søgte han ud mod kysten. Han mødte en farmer, som han arbejdede for et stykke tid. Men nu ville
han hjemover. Han tog dog lige en omvej og da 2. afsnit ender, befinder han sig i havnebyen St. John på
New Foundland i det østligste af Canada.
God fornøjelse med at læse det 3. og sidste afsnit om Albert.

Da skipperen igen kom om bord, fik vi
penge, og efter at vi havde skaffet, gik
vi alle i land. Først gik turen til en barber, hvor vi alle blev klippet, og dernæst
skulle vi have noget at drikke. Det er noget dårligt øl, man får derovre, man kan
ikke engang blive fuld deraf, og det var jo
det, vi skulle være, nu vi ikke havde fået
spiritus en hel måned. Vi traf sammen
med 10 andre danskere fra skibe, der lå
der, og så gik vi fra den ene ølstue til den
anden. Vi købte fire flasker whisky, som
vi drak ude på gaden, og det satte humøret op, så nu gik det under skrig og
skrål rundt i byen.

Omsider var der to policemænd, der
ville have os til at være rolige, men hvad
hjalp det, vi råbte og sang endnu højere. De ville så anholde et par stykker
af selskabet, men det gjorde kun ondt
værre. Vi faldt nu over politibetjentene,
rev den ene omkuld og lod det regne ned
over dem med slag og spark. Da vi havde
udført den bedrift, pilede vi af sted ned
mod havnen, hvor vi sprang i jollen og
roede ud mod skibet. Vi hørte politibetjentene støde i fløjten for at tilkalde
kammeraterne, men de nåede ikke at få
fat på os.
Dagen efter kom der ganske vist to om
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bord hos os for at forhøre, om vi havde
været med, men vi nægtede at have været i land. Det var nemlig så mørkt, da
vi roede ud, så de ikke kunne se, hvilket
skib vi roede ud til. Omsider gik de igen
og måtte lade sig nøje med den besked.
Men siden kunne vi holde os i skindet,
når vi var i land; vi havde dog ikke lyst til
at gøre bekendtskab med arresten der
længere oppe i byen, måske for længere
tid.
Da vi havde ligget på reden i en uges
tid, fik vi ordre på at losse kullene over
i en sælfanger, et vældigt stort fartøj.
Der lå tre af dem, de går på sælfangst
om vinteren, bemandet med ca. 300
mand på hvert. Når de så kommer til en
isflage, hvorpå der ligger sæler, måske i
hundredvis, så går mændene ud på isen
bevæbnet med bøsser og knipler, og så
myrder de løs, så mange, de kan overkomme. Sæler bevæger sig kun langsomt
på isen, så det varer en tid, før de kan
komme i sikkerhed i vandet.
Skipperen ville nu have et par mand
fra land til at gå i lasten, men han kunne
ingen få uden han tog fuld besætning fra
land. Det ville han ikke, han ville spare
pengene, og så kom vi selv til at gøre
alt arbejdet. Letmatrosen og jeg kom
til spillet, og jungmanden og matrosen
kom i lasten. Det var en varm hyre at
stå på dækket ved spillet fra morgen til
aften, solen brændte, så dækket var så
varmt, at vi knapt kunne stå på det med
bare fødder, og ikke en vind kunne der
komme derind på grund af de høje bjerge, som havnen var omgivet af. Sveden
haglede ned af os, skønt vi kun var iført
skjorte og bukser.
Det varede ca. 14 dage at losse kullene, og i den tid lavede skipper selv maden undtagen om søndagen, da fik jeg

lov at træde til. Det var godt arbejde jeg
havde at udføre til 18 kr. om måneden,
men jeg kunne ikke få hyren sat op, før
vi kom i dansk havn igen.
Rømning
Jeg spekulerede også på at rømme fra
det hele; i den anledning gik jeg mig en
tur i landet en søndag for at udspejde
terrænet, men der var ikke megen chance for at få arbejde der. Jeg gik en hel
dansk mil ind i landet og havde ventet
at træffe nogle større farme, hvor jeg
måske kunne få beskæftigelse, men jeg
så kun ganske små ejendomme i lighed
med husmandsstederne derhjemme.
Uden for et af dem stod en mand, som
hilste goddag, da jeg gik forbi. Jeg standsede og gav mig i snak med ham, det
kneb lidt med sproget, men det gik dog
så nogenlunde. Jeg spurgte ham, om der
var noget arbejde at få der på egnen, og
han fortalte da, at der var en jernmine
et stykke derfra, der kunne man for det
meste få arbejde, men det var hårdt arbejde, sagde han, og det var jeg ikke så
glad for, da jeg jo kun var 17 år.
Da vi havde snakket lidt, bød han mig
med indenfor, og der hilste jeg på hans
datter, som styrede huset for ham. Han
havde fire køer og en stor flok høns, det
kunne de leve af, men han fik også mælken godt betalt inde i byen, og alle æggene kunne han sælge til hjemmebrug i
byen; de bliver ikke eksporteret som derhjemme.
Jeg blev nu beværtet med kaffe og
franskbrød, rugbrød kender de ikke herovre, men kun franskbrød, som de kalder louf. Jeg sad og talte med dem en
times tid, jeg syntes overordentlig godt
om datteren og ville gerne i snak med
hende, men hun var meget tilbagehol-
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dende, så det var lidt, jeg fik talt med
hende. De indbød mig dog til at besøge
dem igen, så snart jeg havde fri, og det
lovede jeg. Det var bare kedeligt, at jeg
aldrig kunne få fri en hel dag, men kun
om eftermiddagen. Manden var nemlig
en ivrig jæger, og han havde lovet mig,
at jeg kunne komme med ham på jagt
næste gang, jeg kom. Der var en skov i
nærheden, hvor der var masser af vildt,
om det så var ulve fandtes de der, men
det var ikke let at komme på skudhold af
dem på denne årstid, sagde han.
Det var hen ad aften, da jeg bød farvel
og satte kursen efter havnen igen; jeg nåede lige at komme om bord og få lavet te
til aftensmaden. De andre gik så i land,
men jeg gik til køjs, jeg var træt af den
lange spadseretur.
Det traf sig nu så uheldigt, at vi blev
udlossede om fredagen derefter, og om
lørdagen stod vi til søs igen, så jeg fik
ikke besøgt folkene mere derinde på landet, og har aldrig set dem siden.
Vi skulle nu til en anden plads, som
kaldes Harbour Grace. Der var to dages
sejlads dertil, der skulle vi laste sælolie i
tønder. Der lå en engelsk 3-mastet skonnert, som var klar til at sejle, men dagen før, de skulle gå, rømte der to tyske
matroser, og så var han nødt til at blive
liggende foreløbig. Så var der en dag, da
jungmanden og jeg var i land, så traf vi
den engelske skipper der. Vi gav os i snak
med ham og fik at vide, at han skulle ned
på Middelhavet med klipfisk. Vi spurgte
ham, om han ville hyre os i stedet for de
to tyske matroser, der rømte. Det ville
han godt, og det blev så bestemt, at der
skulle komme en jolle på siden af os den
næste nat. Så skulle vi smide vores tøj
derned og så stikke af fra Marstalleren.
Men så skete det den næste dag, at
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politiet kom med de to tyske matroser,
de havde hugget dem omme i St. John
og så måtte de vær så god gå om bord
i engelskmanden igen, så der blev ikke
noget af vores rømning denne gang.
Jeg bestemte mig til, at jeg ville rømme
den sidste nat, vi lå der. Jeg ville så søge
arbejde i jernminen. Jeg havde solgt mit
ur til en af havnearbejderne, så jeg havde lidt penge i behold. Da vi var færdige
med at laste, forhalede vi os ud på reden, der skulle vi så ligge den sidste nat
for at være klar til at sejle næste morgen.
Jeg havde nu bestemt mig til at tage jollen, når det blev nat, og ro ind i land og
så løbe min vej ind i skoven og lade jollen blive liggende. Men det skulle nu ikke
gå sådan, vi fik nemlig en så forrygende
storm den nat, så det blev umuligt at gå
i land med jollen, så nu var sidste chance
for at rømme også gået i vasken. Måske var det et held for mig, thi hvem ved,
hvorledes det ellers var gået mig.
Mod England
Vi lettede nu anker og stod ud mod det
store Atlanterhav. Det var med blandede følelser, jeg sagde farvel til det sidste
glimt af Amerikas kyst; jeg ville gerne
være blevet derovre, men på den anden
side så vidste jeg jo, hvordan jeg havde
det her om bord, men hvordan jeg fik
det, hvis jeg var rømt, det fik jeg jo aldrig
at vide.
Vi fik en behagelig rejse tilbage til
England, vi skulle til Glasgow med olien.
Vi så ingen isbjerge, og vejret var mere
mildt end da vi gik derover. En dag, det
var fint vejr, lød råbet »springere« (delfiner) fra rorsmanden. Skipperen kom
farende op af kahytten i de bare underbukser og harpunen i hånden. Det
lykkedes ham også at harpunere en af
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dem, og den blev nu slæbt gennem vandet med samme fart som skibet. Men så
lod rorsmanden skibet løbe op i vinden,
så farten gik af det, og vi fik så en ende
slået om halen på dyret og fik den hevet
op på dækket. Springerne vil gerne løbe
i skummet foran boven på skibet, så de
er ikke vanskelige at harpunere.
Jeg fik nu travlt med at partere den og
skære spækket, som sidder udvendigt, af
den. Det smed vi overbord. Men derinde
under er der dejligt fast kød, som er udmærket til bankebøf. Vi tog tre igen nogle dage senere, men så ville vi ikke have
flere, da vi ikke kunne få dem spist. Vi fik
bankebøf 3 gange om dagen på næsten
hele rejsen, men til sidst blev man dog
ked af det.
Efter nitten dages sejlads var vi indløbet til Clyde floden, som løber forbi
Glasgow; vi havde slæbedamper op ad
floden og var så heldige at komme ind til
kajen og begyndte at losse dagen efter.
Med kul til Frederikssund
Det varede ikke så mange dage med at
blive udlosset, men så måtte vi vente i
nogle dage, inden vi kunne få last igen.
Vi skulle have kul til Frederikssund i Danmark, og glad var jeg, at det nu skulle gå
hjemad igen. Så var det en nat, mens vi
lå og ventede, at jeg hørte en trampen
og et spektakel på dækket; jeg havde sovet et par timers tid. Jeg kom på benene
og stak hovedet ud af døren for at se,
hvad der var i vejen. Det var kullæmperne, som var kommet om bord og skulle
laste skibet. Lige idet jeg stak hovedet
ud, kom den første vognladning kul rutsjende ned ad slidsen og ned i lasten.
Kullæmperne havde selv taget lugerne af.
Jeg fik nogle stumper i hovedet og trak
det snart tilbage igen.

Det gik nu raskt med at blive lastet og
i løbet af 1½ times tid var vi færdige. Nu
måtte vi alle ud af køjerne for at hale ud
fra kajen. Vi måtte ikke blive liggende,
da vi var lastet.
Der lå nogle vældig store dampere i
havnen der ved Glasgow. Det var nogle,
der gik på Sydamerika og Australien. De
var for det meste bemandet med kulier,
hvoraf det vrimlede om bord på dem. De
får ikke ret meget i hyre, men til gengæld
kan de heller ikke udføre ret meget arbejde.
Vi lå og krydsede i nogle dage der
uden for Glasgow, men så var det en
eftermiddag, det var gråvejr, og vinden
gik sydvest, så vi havde en god vind. Det
var meningen, at vi skulle gå gennem
Den kaledoniske Kanal, det er jo ikke så
langt, som når man går nord om Skotland. Jo længere vi kom nord på, jo vestligere gik vinden, og det passede til os,
da vi skulle mere og mere østpå. Men
det blæste mere og mere op, og vi løb en
voldsom fart, da vi stod ind i kanalen, vi
havde nemlig strømmen med.
Ud på natten havde vi en hel storm,
og der gik den mest voldsomme sø inde
i den kanal. Der var ingen, som fik lov
at gå til køjs den nat. Skipperen sagde,
at hvis strømmen vendte, inden vi kom
igennem, så gik vi under, men heldigvis
nåede vi igennem. Det var for resten den
værste tørn, jeg havde på den rejse. Dækket var stadig fyldt med vand helt op til
lønningen omtrent, og det skyllede frem
og tilbage med voldsom kraft, efter som
skibet slingrede, så man skulle tage sig i
agt for ikke at blive skyllet over bord. Jeg
lå i lang tid oppe på storlugen og holdt
mig fast med begge hænder i en trosse,
som var skudt op der og gjort fast, men
vandet skyllede over mig fra begge sider,
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så jeg havde min fulde hyre med at holde
mig fast. Nå, men alting får en ende, og
det gjorde også den kanal, og glade var
vi, da vi stod ud i Nordsøen.
Vi havde nu 3 gode dage over Nordsøen. Vinden lige agter ind, og kun mærssejlene på. Men den dag vi fik Jyllands
kyst i sigte, begyndte det at blæse op
igen. Det var en søndag, vi rundede Skagen under en hård vestenstorm. Skonnerten lå omtrent på siden, da vi strøg
ned gennem Kattegat.
Jeg besluttede nu, at vi alligevel skulle
have en god middagsmad den sidste dag
vi var i søen sammen. Og jeg gik i gang
med at lave sødsuppe, koge kartofler og
stege frikadeller. Jeg måtte ganske vist
have gryderne surret fast, da de ellers
ville vende bunden i vejret. Jeg fik også
ros af skipperen, da jeg kom med middagsmaden. Han havde ikke ventet at få
sådan en middagsmad i dette vejr.
Frederikssund
Dagen efter kom vi i havn ved Frederikssund, og skipperen fik travlt med at pakke noget kluns. Han skulle jo en tur hjem
til konen. Førend han gik, var han forude
og spørge, hvem der ville blive, og hvem
der ville gå fra. Han bød mig straks 35
kr. om måneden, hvis jeg ville blive, men
jeg var nu kommet ind på, at jeg ville til
København og ud at sejle med en damper. Men det skulle jeg ikke have gjort,
vi havde det om bord i skonnerten, som
vi var hjemme.
Jeg traf min bror der i Frederikssund,
han var lige blevet afmønstret fra en
damper i København, og da han vidste,
at jeg kom til Frederikssund, rejste han
derud. Det var en glædelig overraskelse.
Jeg stod oppe på ruffet og drejede på
røghætten, jeg var i færd med at lave ef-
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termiddagskaffe, da jeg fik øje på ham.
Han kom gående inde på kajen. Det var
en stor glæde for os begge at vi traf sammen der. Han kom nu om bord, og da
matrosen gerne ville hjem en tur, blev de
enige om, at han skulle gå i hans plads,
mens vi lossede, og så have hans hyre i
den tid.
Vi begyndte nu at losse kullene, men
vi arbejdede ikke hele tiden. Vi gik sommetider i byen i stedet for.
En dag havde styrmanden og min broder været i byen fra morgenen af, styrmanden kom først om bord kl. 2½ og
ville have middagsmad. Jeg fik også varmet lidt til ham, og satte det på bordet,
jeg husker tydeligt at vi fik kartofler og
klipfisk samt øllebrød den dag. Men da
jeg kom igen og ville tage af bordet, var
han faldet i søvn over maden i stedet for
at spise. Jeg fik nu hjulpet ham i køjen,
og der lå han til om aftenen, så var han
klar til at gå på den igen.
Min bror kom først om bord ved 11-tiden, jeg og var ved at skrive brev, jeg hørte ham komme famlende uden for døren
til ruffet. Da stod han der udenfor, han
var så fuld, at han ikke engang kunne
kende mig. Jeg husker, han spurgte mig,
om Marie havde været her den aften. Det
var en pige, han var forelsket i engang,
og hun var i hans tanker denne aften,
kunne jeg forstå. Det undrede mig, at
han var kommet om bord uden at falde
i vandet. Jeg fik ham bugseret ind i køjen,
hvor han blev liggende fuldstændig bevidstløs. Jeg fik ham ikke engang af tøjet,
kun støvlerne fik jeg trukket af ham.
Men omsider blev vi da færdige med
losningen, og vi fulgtes så ad til København, hvor vi fik logi i Lille Strandstræde.
Dagen efter gik vi til forhyringskontoret, men der gik et par dage før vi fik
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Skibet Silkeborg.
hyre, det var med en damper, der hed
»Silkeborg«.
Vi var 21 mands besætning, hvoraf
en del var svenskere. Vi skulle gå til Riga
(Letland) i ballast. Damperen havde haft
kul til København, så vi kom i arbejde
med at vaske maling og feje last, vi skulle
have korn i lasten i Riga og så til Gent i
Belgien med det.
Da vi kom til Riga var det hård vinter
der, jeg blev vagtmand og skulle gå på
dækket om natten. Det var en kold én
at gå der den hele nat i 15 graders frost,
men jeg havde så fri om dagen. Men da
var det næsten umuligt at sove for spektaklet, de lavede på dækket.
Der kom mange russiske arbejdsfolk
om bord. De lever overordentlig tarveligt. Når det var middag eller frokost,
halede de et halvt rugbrød frem, hvoraf
de skar nogle humpler, og det spiste de

bart. De fik hverken smør eller kød dertil. Det eneste, de fik til brødet, var wodki (vodka), en slags brændevin, hvoraf
de drak en hel del. De var overordentlig
lykkelige, når vi stak en bakke med stegt
flæsk ud til dem om middagen; de gravede ned i det med de bare næver, og det
gled ned i dem som fedt i en hund. Så var
der en morgen, jeg gik på dækket. Det
var en times tid, før de andre skulle tørne
ud, da så jeg to mænd, som kom op at
slås inde på land. Den ene blev slået i
jorden, den anden slog og sparkede ham
i hovedet, hvorpå han løb sin vej, inden
der kom politi til stede. Det var nogle rå
fyre, de russere.
Da vi var lastede, stod vi ud af havnen
ud i den botniske bugt. Der var en smal
rende gennem isen, så damperen lige
kunne gå der, men da vi kom ud i åbent
vand, fik vi modvind og hård kuling, så
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vi blev fuldstændig overiset fra stævnen
og helt hen midtskibs. Det var så galt, at
man næsten ikke kunne færdes frem og
tilbage på dækket. Men en dags tid efter
fik vi tøvejr igen, og så forsvandt isen lidt
efter lidt.
Vi var nu i Belgien, og derfra gik vi til
West Hartlepool (UK) efter kul.
Derfra gik vi til Reval (Tallinn, Estland) for at losse og tage korn og flaks
ind. Mens vi lå der, var vi 7 mand, der
blev enige om at gå i land og more os.
Vi gik ind i byen og fik fat i to slæder,
trojkaer, kalder de dem. Det er ganske
små slæder med en lille russerhest for,
som kører i gaderne om vinteren i stedet
for droscher. De skulle køre os ud til et
sted, hvor der var nogle dansehuse, som
de kaldtes. Det var i virkeligheden huse,
hvori der var en snes unge piger i hvert.
Det var piger, der solgte sig selv til enhver, der havde lyst og penge.
Vi kørte i lang tid, inden vi nåede
derud. Da vi kom derud, var dørene lukket, men vi ringede på klokken, og straks
kom der en og lukkede op. Da de så, at
det var søfolk, fik vi straks lov at komme
ind. Jeg havde ikke været sådan et sted
før, så jeg var ikke rigtig dristig ved disse
pigebørn.
Der var to lokaler. I det ene var der
dans, dvs. vi skulle selv betale musikerne
for hver dans. Det var 20 kopek hver
gang. I det andet lokale kunne man få
serveret øl og cigaretter ved små borde
og sidde og snakke med pigebørnene.
Når så der var en, der ville med en pige
op, skulle hun hen til den tykke vært, som
sad bag skænken, og have nøglen til sit
værelse. Det var en rubel for at komme
med en af dem op, og deraf fik pigen selv
de 20 kopek. Resten skulle hun aflevere
til værten, men så får de jo kosten også.
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Man kunne også få lov at være hos en af
dem hele natten for 10 rubler, men det
var der ikke nogen af os, der skulle have
noget af. Pigerne var let klædt i hvidt og
blegrødt, og smukke piger var de også.
Da vi omsider ville af sted hjemad,
tørnede vi ud på gaden, og ganske rigtigt, der holdt de to kuske, som havde
kørt os derud og ville køre os tilbage
igen, men nu var det så uheldigt, at vi
var 7 mand, så den ene fik fire og den
anden kun tre, og da vi var kommet ned
i nærheden af havnen, hvor vi skulle af,
ville han, der kun havde haft tre mand,
alligevel have halvdelen af pengene. De
kom op at skændes om det, og den ene
greb fat i hovedtøjet på den andens hest,
for at han ikke skulle køre sin vej. Men
nu suste den andens pisk om ørerne på
ham – tju, tju – sagde det, hver gang pisken faldt. Vi skyndte os at komme af
vejen, da vi antog, at politiet snart ville
indfinde sig og afgøre striden, og vi brød
os ikke om at blive indblandet i den.
Julestorm
Nogle dage efter var vi lastet og stod til
søs igen, det var juleaftensdag om eftermiddagen. Kokken havde nu travl med
at lave juleaftensmaden. Jeg fik det job
at stå til rors, mens de andre spiste aftensmaden, men jeg fik dog min part, da
jeg blev afløst og kom ned i lukafet. Det
bestod af gåsesteg og rødkål, samt dertil
risengrød, og desuden fik vi et par flasker
vin og en bajer. Da jeg havde sat det til
livs, var jeg tjenlig til at gå til køjs. Jeg
skulle jo på dækket igen kl. 12.
Da jeg kom på dækket igen, havde vi
hård kuling og modvind. Søen vaskede
ustandselig ind over bakken, så det var
umuligt for udkigsmanden at opholde
sig der. Han fik lov at gå på broen sam-
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men med styrmanden. Det blev bedre,
da vi kom forbi Falsterbo og skulle op
gennem Øresund, for da fik vi jo vinden
agten ind, så vi mærkede ikke så meget
til søen. Men da vi havde passeret Skagen, blev det galt igen. Da vi var omtrent
ud for Hanstholm fyr, begyndte kulingen
at gå over i storm, og det blev værre og
værre. Søerne skyllede nu ind over skibet
som hele vandbjerge, og vi kom næsten
ikke ud af stedet. Det var omtrent umuligt at komme forud til lukafet. Det var
ikke rart for de arme fyrbødere, når de
kom op fra fyret og skulle hen i deres lukaf. De havde jo ikke ret meget tøj på, og
de slap ikke forud uden at få en styrtsø
over hovedet.
I to døgn varede stormen, og i den tid
nåede vi ikke engang ud for Esbjerg. Et
held var det, at stormen ikke gik mere
vestlig, da vi så uden tvivl var drevet ind
på revlerne ved Jyllands kyst.
Et par dage efter nåede vi ind til Gent
og fik fortøjet lige til aften. Men det var
jo jul, og det var meningen, at vi ville i
land og more os. Vi gik alle sammen til
skipperen og fik en halv måneds hyre, og
så fulgtes vi ad i land, både fyrbødere
og matroser. Vi satte kursen mod en
beværtning, hvor vi vidste, at de kunne
tale dansk, vi havde været der før. Men
på vejen op købte vi fire flasker genever,
som skulle drikkes til maden. Straks vi
var kommet derind, bestilte vi varm aftensmad til hele selskabet, vi var i alt 12
personer. Mens den blev tillavet, smagte
vi på geneveren og købte dertil et par
omgange øl, vi kunne få danske øl der
i Belgien. Aftensmaden bestod af svinesteg og kartofler, og bagefter fik vi budding. Da vi havde sat det til livs, fik vi øl
og vin på bordet, og nu gik det løs med
at drikke til helt hen ad midnat.

Midt under drikkeriet var der en af letmatroserne, som sprang op på bordet
midt mellem flasker og glas og råbte, at
nu gik han om bord, og så skulle han
sætte »Silkeborg« på den anden ende.
Han var så fuld, at han dårligt kunne stå
på benene. Vi ville overtale ham til at
blive og følge med os, men det nyttede
ikke noget, han ville af sted.
Da det blev lukketid, tumlede vi andre
også ud på gaden, og nu gik det under
skrål og sang nedad mod havnen. Mødte vi en politimand, listede han udenom
os langs med husene, de brød sig ikke
om at komme i kast med os. Da vi kom
om bord, undrede det os at letmatrosens køje var tom, men vi tænkte ikke
så meget over det i den tilstand, vi var i.
Men dagen efter fandt vi ham i havnen;
han var gået ved siden af landgangen, da
han gik om bord, så det blev hans sidste
rejse.
Da vi var færdige i Gent, gik vi til Hull,
og der blev jeg vagtmand igen. Så var
det en aften, det var meget koldt, så
jeg døjede med at gå og holde varmen,
da det blev hen ad midnat, gik jeg ind i
kabyssen, hvor vi havde lov at holde fyr
om natten. Da jeg have lagt kul på ilden, satte jeg mig på en stol, som stod
ved siden af bordet. Jeg tænkte ikke på,
at 2. styrmanden var gået i land. Da jeg
havde siddet lidt, faldt jeg i søvn, og jeg
havde vel sovet en times tid, da jeg blev
vækket ved, at jeg fik et glas koldt vand
i ansigtet, det var styrmanden, som var
kommet fra land og havde fundet mig
sovende. Jeg kom i en fart på benene og
ud på dækket, hvor jeg fik huden skældt
dygtig fuld. Dagen efter blev en af matroserne udtaget til vagtmand, så jeg
blev fri for det for eftertiden. Det var den
sidste rejse, jeg gjorde med »Silkeborg«.
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På besøg hjemme
Næste gang vi gik i havn, var det i gasværkshavnen i København, og der blev vi
alle sammen afmønstret. Det var midt i
januar måned, og jeg og min broder bestemte os til at rejse hjem og besøge de
gamle derhjemme. Vi havde en del penge
på lommen, så vi kunne nok tåle at tage
os en ferie. Vi havde en dejlig tid derhjemme, vi gav 5 kr. om ugen for kosten.
Vi blev hjemme den vinter og sommeren
med, da arbejdede vi i tørvemosen og
tjente gode penge.
Mod Halifax
Det var den 24. august 1906. Ud af
Liverpools havn slæbtes en stor norsk
bark, den var lastet med salt og skulle til
Halifax i Canada. Jeg var mønstret med
den som matros til 70 kr. om måneden,
men jeg blev også den, der skulle gøre
det meste arbejde om bord. De andre
var for størsteparten store drenge, som
ikke havde sejlet ret meget. De var mønstret som jungmænd og letmatroser, jeg
var den mest befarne mand om bord
foruden skipperen og styrmanden. Da vi
var kommet godt uden for havnen, lod
slæbedamperen os gå, og vi fik nu travlt
med at hejse sejl, der var 22 sejl på barken, så det er et større arbejde at få dem
sat alle på en gang. Det var fint vejr, så vi
satte alle sejlene til, og to dage efter var
vi ude i Atlanterhavet.
Den tredje dag fik vi stille, og vi kom i
gang med at male og skrabe master for
at få tiden til at gå. Under dette arbejde
kom jeg i klammeri med én af letmatroserne. Det var en stor stærk karl, og han
ville ikke finde sig i at blive kommanderet af mig; det var den første gang, jeg
sagde noget til ham om arbejdet, han
skulle udføre. Jeg var en slags bådsmand
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om bord der og skulle have lidt opsigt
med de andre, når styrmanden ikke var
til stede.
»Tag du selv og gør det« svarede han,
men jeg var nu ikke til sinds at give slip
på førstepladsen der, jeg vidste, at når
det var et vanskeligt stykke arbejde, som
skulle udføres, så var det mig, som måtte
til det. Jeg spurgte ham nu igen, om han
ville gøre, hvad jeg havde sagt til ham,
men han svarede: »Nej«. Jeg greb ham
nu i nakken og huggede ham i dækket,
men han var straks oppe igen og for nu
ind på mig. Han var blevet helt rasende
over det, at jeg lagde hånd på ham, og
han troede vist, at han kunne tumle mig.
Jeg stødte til ham, så hårdt, at han faldt
igen. Jeg ville dog helst undgå at slå ham,
men det nyttede ikke noget. Han kom
igen anden gang, og nu tabte jeg tålmodigheden. Jeg slog ham nu med knyttet
næve lige mellem øjnene, så han skvattede om og blev liggende. Nu var jeg fri
for ham, men nu begyndte de andre at
stimle sammen om os, og de tog parti
for letmatrosen, men nu greb jeg en jernkoffilnagle fra naglebænken og råbte, at
den første, som kom mig nær, blev slået
for panden.
Der var dog ingen af dem, som turde
komme mig nær, og nu kom styrmanden
op af kahytten, så der blev ikke mere
slagsmål denne gang. Letmatrosen havde rejst sig, han skulede til mig, og jeg
var klar over, at jeg nok skulle tage mig
i agt for eftertiden. Jernkoffilnaglen stak
jeg i lommen, og siden lagde jeg den i
min køje for at have den ved hånden,
hvis nogen skulle overfalde mig, mens
jeg lå der.
Hen på eftermiddagen begyndte der
at trække nogle sorte skyer op af nordvest, og jeg var klar over, at vi ville få ar-
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bejde til natten. Det slog heller ikke fejl,
for hen ad kl. 7 begyndte det at blæse,
og inden vi fik frivagt kl. 8, havde vi halvdelen af sejlene gjort fast. Frivagten fik
dog lov til at gå til køjs, og iblandt dem
var jeg. Da vi kom på dæk igen kl. 12,
havde vi kun mærssejlene på, og da klokken var hen ad 3, lå vi underdrejet under
en forrygende storm af nordvest.
Når man ligger underdrejet, bliver roret lagt op og surret fast, og så har hele
mandskabet fri. Man har bare at passe
på, at man ikke bliver skyllet overbord
af styrtsøerne. Vi lå sådan i to døgn, vi
drev nedad omtrent mod den spanske
sø, men endelig bedredes vejret så meget, at vi kunne begynde at sætte sejl og
styre igen. Men nu opdagede vi, at vores
stormast var gået løs, så den stod og
huggede frem og tilbage. Desuden var
der sprunget et vant oppe ved salingen,
så vi kunne ingen sejl sætte på den mast
foreløbig. Vi gik i gang med at grave salt
fra masten helt ned til kølsvinet, så vi
kunne komme til at kile masten dernede.
Dernæst måtte jeg til vejrs og reparere
vantet, det var en streng tur. Jeg hang
deroppe i 3 timer, inden jeg var færdig,
men jeg var nødt til det, da ingen af de
andre kunne. Da jeg var færdig med dette arbejde, fik jeg lov til at gå til køjs, og
de andre blev sat til at sætte sejlene på
stormasten. Vi fik nu en god vind en tid
og kom godt fremad.
En dag, da det var fint vejr, passerede
vi en trawler, og vi spurgte, om vi kunne
købe torsk, og han svarede ja, når han
kunne få et par flasker brændevin i bytte.
Nu traf det sig så heldigt, at skipper havde et anker dansk brændevin om bord.
Vi plejede at få en snaps, når vi havde
haft en hård tørn. Byttehandelen kom
nu i stand. Der blev lavet en forbindelse

mellem skibene, ligesom når vi ude ved
Vestkysten haler redningsstolen frem og
tilbage mellem skib og landjorden. Nu
blev brændevin og torsk halet frem og
tilbage mellem skibene, og glade var vi.
Nu skulle vi have fersk torsk i nogle dage.
De var jo en afveksling på kosten.
Mand over bord
Det gik nu støt mod nordvest en tid,
ud over det store Atlanterhav. Sømænd
både elsker og frygter dette hav, han elsker det for de mange dejlige timer, han
har haft der i fint vejr, og han frygter det,
når de forrevne skyer jager hen over himlen, og stormen fløjter i vanter og ræer,
da ser han mange gange med frygt på de
høje søer, når de kommer rullende forude og undertiden rejser sig lige foran
skibet, som om de ville begrave det i
vandmasserne. Men er det et godt skib,
da har det ingen nød, da klarer det sig
for det meste i rum sø, men det hænder
dog, at der går menneskeliv tabt. Således skete det for os. Vi havde 43 dages
sejlads til Halifax, og da vi var udlosset,
blev vi lastet med brædder og skulle til
London. Vi havde været i søen 3 dage
på den tur og havde fjernet os et godt
stykke fra Amerikas kyst. Da fik vi pludselig modvind, og nogen tid efter havde
vi en forrygende storm. Aldrig havde jeg
set så høj en sø, som der gik dagen efter, den storm var begyndt. Der skulle nu
tre mand ud og gøre klyveren fast. Det
blev to jungmænd og letmatrosen, som
jeg havde været uvenner med. Jeg havde
egentlig ikke haft noget imod manden,
men han så stadig ondt til mig siden den
dag, vi havde haft sammenstødet. Mens
de lå ude på klyverbommen og var i færd
med at gøre sejlet fast, kom den største
sø, jeg nogensinde havde set. Den bræk-
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kede lige i det øjeblik, den nåede skibet,
og den tog dækslasten med sig helt hen
til stormasten. Jeg stod forude og havde
lige gjort klyverfald og skøde fast, da
søen kom. Jeg blev ført helt hen agter, og
det var et under, at jeg ikke gik overbord
med det samme. Klyverbommen med de
tre mand blev dyppet langt ned under
vandet, og da søen var gået over, og de
kom op igen, var den ene mand borte.
Det var letmatrosen, som var gået, og
vi så ham straks efter i vandet et stykke
fra skibet. Der blev straks kastet to redningsbøjer ud til ham, og han fik også
fat på dem, men desværre havde vi ikke
fået en line på nogen af dem. Den tredje
blev kastet ud med line på, men da var
han allerede kommet så langt bort fra
skibet, at han ikke kunne nå den. Vi fik
nu travlt med at sætte storbåden i vandet, men det viste sig, at den var så rådden, at den knækkede midt over, da vi
hejsede den op i taljerne. Vi måtte nu
sætte jollen i vandet, men det varede
alt for længe. Den stakkels mand var nu
kommet så langt bort fra skibet, at vi
ikke kunne øjne ham. Styrmanden og
jeg samt tre letmatroser gik i jollen, og vi
kunne ikke gøre andet end at holde den
op mod vinden. Styrmanden sad ved roret, og hver gang vi kom op på en bølgetop, spejdede vi omkring for at se, om vi
kunne øjne ham nogen steder, men vi så
ham aldrig mere, skønt vi lå og roede i
tre timer. Da var barken drevet så langt
fra os, at vi knapt kunne se den; når vi
var nede i en bølgedal, kunne vi intet se,
vi var kun at ligne ved en nøddeskal på
de tårnhøje bølger. Vi besluttede omsider at lænse nedad mod skibet igen, vi
var så udasede, at vi næsten ikke kunne
ro mere. Stakkels mand, det har været
en hård død for ham. Han har måske
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drevet i lang tid, inden han har givet slip
på redningsbælterne. Omsider nåede vi
skibet og slap heldigt om bord, men vi
var så trætte, at vi straks måtte til køjs;
jeg var helt stiv i kroppen i flere dage efter den tur. Dagen efter bedredes vejret,
så vi igen kunne sætte kursen mod øst,
efter England til, men der rådede en trist
stemning om bord efter det, der var sket.
Rullet
Efter 29 dages forløb løb vi op ad Themsen og ind i en af dokkerne, hvorpå vi begyndte at losse, og om aftenen gik vi alle
i land for at se på den store by. Vi skiltes
dog ad fra hinanden, da vi var kommet
op i byen og havde besøgt forskellige beværtninger. Klokken var vel elleve, da jeg
alene kom gående gennem nogle snævre
gader og ville ned om bord.
Pludselig sprang en lille pige frem
foran mig og snakkede løs. Jeg blev
hurtigt klar over, at det var meningen,
at jeg skulle følge med hende hjem, og
det gik jeg også med på. Hun kunne vel
være omkring seksten eller sytten år, efter hvad jeg kunne skønne. Vi gik i lang
tid, og jeg havde ikke spor af anelse om,
hvor vi kom hen; men endelig kom vi ind
i en baggård og op ad en trappe, dernæst kom vi ind i et køkken, hvor der sad
en ældre kone og lavede the. Jeg tænkte,
at jeg muligvis skulle have aftensmad og
the, men det blev noget helt andet jeg
fik. Jeg var nemlig knapt kommet inden
for døren, førend jeg blev slået til jorden
af to svære karle. Jeg satte mig ganske
vist til modværge, men det hjalp ikke
noget, de var mig for stærke. De plyndrede mine lommer og smed mig ud af
døren og ned af trapperne. Jeg var noget
fortumlet efter den medfart, og nu vidste jeg oven i købet ikke, hvilken vej jeg
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skulle gå for at nå ned til skibet. Kunne
jeg bare have truffet nogle af mine kammerater, så ville jeg prøve på, om jeg ikke
kunne få fat i mine penge igen, jeg havde
fem pund i lomme, før jeg blev udplyndret, og nu havde jeg ingen. Jeg fortsatte
min vej, men det blev langt ud på natten,
inden jeg kom om bord.
Fire dage efter var vi udlosset, og jeg
mønstrede af, og derfra rejste jeg til
Hamburg. Jeg havde nu 500 kr. på lommen, men jeg ville have mange flere, inden jeg ville hjem igen. I Hamburg var
der mange piger, så man skulle tage sig i
agt, når man gik på gaden om aftenen.
Kom man først i kast med dem, og de
opdagede, at man havde penge på lommen, så kunne man være sikker på, at
pengene var væk, når man endelig slap
fra dem.
Med fuldrigger
Jeg var imidlertid heldig, for da jeg havde gået der i tre dage, fik jeg hyre med
en fuldrigger, som skulle til Kapstaden,
Australien og endelig til vestkysten af
Amerika. Derfra skulle vi til Rio de Janeiro og så til Hamburg igen, det var en
rejse, som ville vare 1½ år. Vi var tre, som
fulgtes ad om bord, og vi var de sidste af
mandskabet, som kom ombord, de andre var hyrede dagene i forvejen.
Det var første gang, jeg satte foden
på dækket af et fuldskib, og det kan nok
være, jeg tog sagerne i øjesyn. Det var
en uendelighed af fald og skøder, gietove
og braser, man så. Man skulle synes, at
det var umuligt for noget menneske at
hitte rede i dette virvar af tovværk. Vi var
35 mand om bord, så det var ikke noget
lille skib. Hver mand fik nu anvist sin bestemte plads, og den skulle han beholde
på hele turen. Jeg kom på 2. styrmands

vagt og fik min plads ved stormasten.
Hen på eftermiddagen fik vi ordre til at
kaste fortøjningerne los. Vi fik så to slæbedampere for, og så gik det af sted ud
mod havet. Jeg stod og så på den sidste
rest af Hamburg, da byen forsvandt agterude i aftenskumringen. Jeg tænkte på,
hvor mangen hård tørn jeg måtte tage,
inden jeg så fastland igen. Men længe
stod jeg ikke i disse tanker. Jeg havde jo
valgt, og jeg havde fået min vilje, så det
nyttede ikke, at jeg stod og blev trist i
sindet.
Endelig lod slæbedamperne os gå, og
nu blev der givet ordre til at sætte sejl.
Det gik under munter opsang, for vi var
alle glade og i godt humør. Vi vidste jo,
at når en gang vi fik ende på denne tur,
så havde vi penge på lommen.
Det gik nu støt af sted syd på. Vi havde nogle storme, inden vi nåede Linjen
(ækvator), men skibet klarede sig stolt.
Efter 2 måneder var vi under Linien, og
nu var det varmt, så det forslog noget. Vi
havde kun skjorte og bukser på, og vi gik
aldrig til køjs. Vi tog et par tæpper op på
dækket, og så lagde vi os til at sove, hvor
vi kunne finde plads. Jeg var kommet til
at gå som en rigtig vovehals og slagsbroder der om bord. For det meste var jeg i
klammeri en gang om dagen, men altid
slap jeg godt fra det. En dag var det dog
nær gået galt. Jeg var kommet i slagsmål
med en stor og stærk svensker. Han slog
mig i dækket lige med det samme, men
jeg var enig med mig selv om, at derved
skulle det ikke blive. Jeg var straks på benene igen og gik løs på ham. Jeg havde
nu held til at stikke ham en op under
hagen, så han gik bagover. Han var dog
straks oppe, og nu greb han fat i mig og
ville vælte mig omkuld, men det kunne
han dog ikke, for jeg var ham for smidig,
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han var ganske vist stærkere end mig.
Omsider rev jeg mig løs fra ham, og i det
samme slog jeg ham med knyttet næve
lige i panden. Det kunne han dog ikke
stå for, han faldt om og blev liggende;
men nu kom begge styrmændene til, og
de gav ordre til, at jeg skulle gribes og
sættes i skibets arrest. De andre faldt så
over mig og slæbte mig af sted hen i arresten, hvor jeg fik lov at sidde i tre dage
på vand og brød. De tænkte vist, at de
kunne kue mig på den måde, men allerede dagen efter, at jeg var kommet ud,
slog jeg en mand i dækket igen.
Så var det en dag, der havde været
vindstille, men nu så det ud til storm,
hvorfor vi fik ordre til at beslå alle sejlene, men inden vi var halvt færdige,
havde vi stormen over os. Jeg og tre andre var i færd med at gøre overmærssejl
fast, da det første vindstød nåede os.
Det var så heftigt, at vi fik nokken af de
underste ræer i vandet, sådan krængede
skibet over. Vi var ikke rigtig belavede på
dette, og det var lige på nippet til, at jeg
var faldet i vandet, men jeg nåede dog
at klamre mig fast. Værre gik det med
én af kammeraterne, han slap sit tag
og faldt ned på dækket, og han faldt så
uheldig, at han slog baghovedet mod en
jernkoffilnagle, hvorved han fik nakken
fuldstændig knust og døde på stedet.
Stakkels mand, det blev hans sidste rejse. Dagen efter blev han sænket i havet.
Samme dags aften slog jeg 2. styrmanden en på »tosken«, så han »gavlede« to
gange rundt på dækket, og for dette fik
jeg 5 dage på vand og brød.
Da jeg kom ud var vi omtrent på reden
ud for Kapstaden. Vi skulle blot have
vand og proviant om bord der. Vores last
var bestemt for Sidney i Australien. Vi fik
dog lov til at gå en tur i land, vi havde jo
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ikke haft landjord under fødderne nu i
tre måneder. Vi roede ind 24 mand i alt,
så det var et ordentligt sjak. Vi købte nu
forskellige ting hos handelsmændene der
i byen, og til sidst samledes vi på en beværtning og nu gik det løs med at drikke
sammenblandet vin og genever. Vi drak
40 flasker vin og 10 flasker genever, men
så kunne vi heller ikke mere.
Da vi var på vej ned mod havnen,
hørte vi et voldsomt spektakel inde på et
værtshus, som vi kom forbi. Det var noget for os, og vi trampede straks derind
alle 24 mand. Det var fire søfolk, den ene
var endda styrmand, fra en norsk bark,
som lå der. De var kommet i klammeri
med folk der fra byen og de kunne umuligt klare sig, idet de var alt for mange
om dem. De to var allerede revet omkuld og fik tærsk efter alle kunstens regler. Men nu forandrede situationen sig,
for vi smed alle folk fra byen ud af døren
og ud på gaden, og ret længe varede det
ikke, førend der ikke var andre i lokalet
end os og de fire norske sømænd. Værten havde været en tavs tilskuer til det
det hele, han tænkte vel at holde med
det parti, der klarede sig. De fire nordmænd ville nu give drikkevarer, og nu sad
vi der og drak til hen ad morgenstunden.
Værten forskaffede os fire pigebørn, de
var ganske vist sorte, men i det humør,
vi nu var i, havde det ikke stort at sige,
enten de var sorte eller hvide. Da vi tumlede ud af værtshuset, var vi ikke i stand
til at ro ud til skibet, men lagde os til at
sove i noget krat. Da vi vågnede, var det
over middag, og vi fik nu hastværk med
at komme om bord.
Da vi kom derud, havde vi fået vand
i tankene, og der lå både på siden af os
med proviant, som vi skulle have, så
vi kom straks i arbejde. Så snart vi var
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færdige, fik vi ordre til at lette anker og
sætte sejl, og så stod vi igen syd på ned
mod Kap Det Gode Håbs forbjerg. Det
er et af de steder, som sømænd frygter
mest af alle steder på verdenshavene, og
vi slap da heller ikke forbi uden at få en
rigtig storm. Vi var nær blevet kastet ind
på klipperne.
Vi havde haft hård kuling om eftermiddagen, og jeg havde stadigvæk været
til vejrs for at beslå sejl. Det var, fordi jeg
ville slås, derfor skulle jeg straffes med at
komme til vejrs tiere end de andre. Medens de skiftede, måtte jeg af sted hver
gang, men de kunne nu ikke gøre mig
noget med det, jeg var mand for at tage
min tørn der også. Ud på aftenen havde
vi en rigtig storm, det var måneskin, og vi
kunne lige øjne brændingen derinde ved
klipperne, den lyste hvidt som sne i månelyset. Der gik nu en meget høj sø. Den
kiggede hvert øjeblik ind over rælingen
og sendte nu og da en skylle over os.
Der var ingen, som gik til køjs den nat,
vi havde kun mærssejlene på, og dog var
det mere, end vi godt kunne bære. Jeg
havde rorstørn fra kl. 11 til 12, og som
jeg stod der, så jeg et skib komme tværs
af os for fulde sejl, det var barkrigget og
var et svært skib. Jeg undrede mig over,
at det kunne gå for fulde sejl, da vi dog
knapt kunne klare den for mærssejlene.
Da barken nu var en ½ sømil fra os, så
jeg, at der blev givet ordre til at vende.
Skibet luvede op i vinden, ræerne svingede rundt, mens vandet skummede for
boven, og skibet vendte og styrede bort
fra os igen. Jeg antog, at det var »Den
flyvende Hollænder«*, jeg havde set, der

var i hvert fald noget mystisk ved det
skib. De andre havde også set det, og
vi troede alle, at nu skulle vi gå under
der ved forbjerget. Det gjorde vi dog ikke
denne gang, vi klarede skærene og kom
ud i rum sø igen.
Der skete ikke noget af betydning på
resten af rejsen, men jeg kom ikke med
længere end Rio de Janeiro, for da vi
kom der, var jeg angrebet af den gule
feber og kom på hospitalet. Jeg havde
ingen penge, dem havde vi brugt, da vi
var i land i Buenos Aires, så det var ikke
gået, som jeg havde tænkt, at jeg skulle
komme hjem med penge på lommen efter den tur.
Da jeg kom ud derfra, var det, at jeg
fik hyre på den canadiske bark, hvorom jeg fortalte i begyndelsen af denne
fortælling, og nu lå jeg her, dybt inde i
Australiens urskove.
Fortsat flugt
Bålet var omsider brændt ud, men der
var nu en behagelig varme derinde. Mit
tøj var blevet tørt, og jeg lagde mig til at
sove. Jeg sov godt derinde i det gamle
træ og vågnede først, da det var et stykke
op på formiddagen. Jeg var nu rigtig sulten og begav derfor ud for at søge efter
frugter, som jeg kunne stille sulten med.
Jeg var også heldig og fandt nogle inden
længe. Vand led jeg ingen mangel på, da
jeg ofte traf på små bække, hvor i der var
godt og rent drikkevand. Derefter begav
jeg mig på vandring igen. Jeg havde ikke
ro på mig, førend jeg fandt ud til havet
igen. Jeg vandrede så af sted dag ud og
dag ind på de bare fødder. Jeg vidste

* Et spøgelsesskib, som siden 1600-tallet påstås at krydse rundt i det stormomsuste hav syd for Afrika,
hvor det Indiske Ocean møder Atlanten. Det mystiske skib varsler forlis og død for alle, der ser det.
Det kan ses jage af sted med fyldte sejl.
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ikke engang rede på tiden. Mit skæg blev
så langt, at det nåede mig helt ned på
brystet. Men dog var det, som om jeg
følte mig Gud nærmere her i denne ensomhed, end jeg nogensinde havde følt.
Jeg tænkte tit på de ord af Bjørnstjerne
Bjørnson: Enhver Gud sætter ene, han
selv er mere nær. Og jeg tror, jeg havde
godt af den tur. Jeg havde, når jeg selv
skal sige det, levet et temmelig letsindigt liv, siden jeg kom ud at sejle. Mine
penge havde jeg ødt på værtshusene, og
slagsmål og spektakel havde jeg været i
til stadighed, men nu lovede jeg mig selv,
at hvis jeg nogensinde slap ud af dette
vildnis, så skulle det blive anderledes.
Hjemme havde jeg en broder, som jeg
havde lovet at spare penge sammen, så
vi kunne købe os en sejlbåd. Med den ville vi sejle til Rusland op ad en af floderne
der, og så ville vi slå os ned som pelsjægere og så hvert forår sejle til København
og aflevere vores skind. Det havde været
vores kæreste drøm, da vi var drenge, og
også siden, da jeg blev voksen, havde det
været min mening, men hvor ofte havde
jeg ikke skuffet ham. Nu havde jeg sejlet
i 5 år, og jeg var lige så fattig, som da jeg
rejste ud.
Endelig en dag traf jeg på en slags vej
mellem træerne. Jeg kunne se, at der var
kørt med en vogn på den for ikke længe
siden. Jeg besluttede nu at følge den,
for så måtte jeg vel engang komme til
menneskelige boliger. Da jeg havde fulgt
vejen et par timers tid, kom jeg endelig
til udkanten af skoven. Her var dyrkede
marker.
Jeg kunne se en farm et par mils vej
borte. Jeg begav mig derhen, men da jeg
kom der, havde jeg nær skræmt livet af
beboerne med mit vildmandsagtige udseende. Jeg fortalte dem nu, hvorledes
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det var gået mig. Jeg spurgte dem om
jeg ikke kunne få arbejde hos dem i nogen tid. Det lovede de mig også, det var
flinke folk. De oplyste mig om, at jeg var
gået 600 mil igennem skovene, og at der
kun var 100 mil til den nærmeste havneby, som hed Brisbane.
Jeg fik nu noget at spise. Det var det
bedste måltid mad, jeg havde fået i mit
liv. Det var nu flere måneder siden, jeg
havde fået ordentlig mad. Dagen efter
kom jeg med i marken, hvor vi skulle
kolbe majs. Det var ikke noget strengt
arbejde, og jeg tog det med liv og lyst.
Jeg var glad over, at jeg var sluppet ud
af skoven. Det gik godt en tid. Jeg var
der i 5 dage, men så skete det, at jeg sov
for længe den 6. dags morgen. Jeg gik
dog ind for at få davre, og der stod også
noget mad på bordet, og jeg begyndte
at spise. Jeg var nok blevet halv færdig
med mit måltid, da døren blev slået op
med et brag, og konen i huset kom ind.
Hun begyndte at skælde ud på det voldsomste, fordi jeg var kommet bag efter
de andre. Sådan en dovenkrop havde de
ingen brug for, sagde hun. Jeg forklarede
hende, at jeg også godt kunne rejse igen,
når jeg havde fået de penge, som jeg havde til gode. Jeg skulle have 2 shillings om
dagen og kosten. Hun gik så for at hente
pengene, og mens hun var væk, stoppede jeg lommerne fulde af majsbrød for at
have noget med på rejsen. Jeg fik så mine
2 shillings, og så begav jeg mig på vej. Nu
var det ingen sag for mig, nu traf jeg på
beboede steder af og til, hvor jeg kunne
spørge om vej, og undertiden fik jeg lov
at ligge på en af farmene om natten.
Efter 14 dages forløb nåede jeg Brisbane, og det første sted, hvorhen jeg styrede mine fjed, var til en barber, hvor jeg
betalte 2 shillings for at få håret klippet
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og skægget raget af; nu lignede jeg da et
civiliseret menneske igen.
»Golden Gate«
Det traf sig nu så heldigt, at der lå et
skib i havnen, hvor de manglede en
matros, og jeg fik straks hyre der ombord. Det var det amerikanske barkskib
»Golden Gate«, og rejsen gjaldt Chile i
Sydamerika. Hvor følte jeg mig glad til
mode, da jeg igen havde et skibsdæk under mine fødder. Jeg sad på dækket den
første aften og røg min pibe. Jeg sad og
tænkte på alt det, jeg havde gennemgået de sidste 4-5 måneder, mens jeg
hørte på bølgerne sagte skvulpen mod
skibssiden. Jeg tænkte også på min ven
nordmanden, som jeg efterlod derinde
i byen. Hvordan mon det var gået med
ham, og om jeg nogensinde mere skulle
træffe ham, det vidste jeg ikke.
Jeg skulle have 35 dollars om måneden der om bord, så det var bedre end at
sejle med europæiske skibe. Efter 8 dages forløb var vi klar til at stikke i søen,
jeg havde fået en måneds forskud, og for
disse penge købte jeg tøj, jeg havde jo
kun laser på kroppen, da jeg kom der
om bord og hverken olietøj eller søstøvler. Det var en lang rejse, vi havde for os,
helt fra østkysten af Australien til vestkysten af Sydamerika. Vi var 22 mands
besætning, og et godt skib var det. Der
var en dansker der ombord foruden mig,
og vi sluttede os straks til hinanden og
lovede at stå hinanden bi, hvis der skulle
komme noget i vejen.
Resten af besætningen var amerikanere, det var nogle hårde halse. De ville
gerne skubbe os to til side, særlig når vi
skulle have middagsmad. Da skulle vi for
det meste nøjes med det, de andre ikke
ville have. Vi lod det gå for en tid for at

se, om det ikke skulle blive bedre, men
omsider blev vi enige om, at nu skulle det
have en ende med det. Der var særlig en
stor, stærk fyr, som var mere brutal end
de andre, og så var det en dag, vi lige
havde fået middagsmaden på bordet, og
jeg skulle til at tage mig et stykke kød, da
skubbede han til mig, så jeg faldt baglæns ned af kistebænken, hvorpå jeg sad.
Jeg var dog hurtigt på benene, og før han
tænkte på nogen ting, slog jeg ham en i
nakken, så han gik på hovedet hen imellem de andre. Han var dog straks oppe
igen, og nu for han som et vildt dyr ind
på mig, og jeg var sikker på, at hvis han
havde kunnet, så havde han slået mig
ihjel. Men nu kom min kammerat mig
til hjælp, og så kunne amerikaneren ikke
klare sig. Han var ikke særlig godt lidt af
de andre, derfor fik han vel lov at slås
alene. Vi kastede ham omkuld på gulvet, og der holdt vi ham, til han lovede
at være skikkelig, så først fik han lov at
komme op, og nu fik vi lov at spise i ro.
Siden var der ikke noget i vejen, nu var de
blevet klar over, at vi to holdt sammen,
og de havde fået respekt for os.
Vi kom nu ind i passaten og havde
gode dage, vi rørte så at sige ikke et fald
eller skøde i flere uger. Vi gik og vaskede
og malede lidt om dagen, og om natten
sov vi på dækket, både de, som havde
frivagt, og de, som havde vagt, undtagen
rorsmanden og udkigsmanden. Men så
sket det, at vi kom ind i Tanghavet, og
der kom vi til at ligge med stille. Det er
sømændenes skræk at komme derind,
for man kan ligge der dag ud og dag ind
i flere uger, uden at en vind rører sig,
mens solen brænder, så tjæren smelter
ud af nådderne imellem dæksplankerne.
Så skal man spare på det ferske vand,
og mandskabet bliver sat på ration. Vi
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lå der i 14 dage, men endelig kom der en
smule luft i sejlene, og skibet begyndte
at bevæge sig fremad igen.
Efter 3½ måneds forløb nåede vi Kap
Horn. Det var under hård kuling, at vi
rundede Amerikas sydspids, og aldrig
havde jeg set så lange søer som der. Det
kunne tage næsten et par minutter at
gå over hver sø, men de brækkede ikke
så meget, som de f.eks. gør i Nordsøen.
14 dage efter var vi i Chile, og nu skulle
mandskabet i land. Det var min mening,
at jeg ville blive om bord, men de andre fik mig dog overtalt til at følge med.
De ville have lov til at give noget ud, nu
hvor de havde 4 måneders hyre på lommen. Jeg og den store amerikaner var nu
blevet de fineste venner i verden, og han
ville absolut have mig med i land. Vi var
velsete, hvor vi kom. Folk vidste jo, at når
vi kom fra sådan en rejse, havde vi penge
på lommen, og de kappedes om at stå
på pinde for os. De vidste jo, at det kom
ikke så nøje an på nogen drikkeskillinger.
Da vi havde været på forskellige beværtninger, kom vi også ind et sted, hvor
der sad en flok sømænd fra et andet skib,
som var kommet ind for nogle dage siden, og hvem så jeg sidde der ved bordet
andet end min ven nordmanden, som
jeg havde efterladt i Australien. »Goddag min gamle ven og kammerat«, sagde
jeg og gik hen og slog ham på skulderen.
Han sprang op, og stor blev hans glæde,
da han så, at det var mig.
Vi fik nu et bord for os selv, og så fortalte han mig, hvorledes det var gået
ham, og bagefter fortalte jeg ham min
historie. Han havde ligget der under
skuret et par dage, efter at jeg var gået
fra ham. Han ventede stadig på, at jeg
skulle komme tilbage igen, men da det
stadig blev dårligere med ham, beslut-
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tede han at forlade sit opholdssted. Han
krøb udenfor, stå på benene kunne han
ikke, og da han havde ligget lidt, kom der
et par mænd forbi, som fik øje på ham.
De sørgede for, at han kom på hospitalet, og der lå han i 3 måneder. Da han
blev udskrevet derfra, var strejken forbi,
og der var atter brug for søfolk. Han fik
så hyre med en tysk bark, som skulle til
Chile, og således gik det til, at vi atter
traf hinanden.
Vi ville gerne, om vi kunne komme til
at sejle med samme skib, hvorfor vi besluttede at mønstre af og så se at komme
ud sammen med en anden. Vi kunne dog
ikke blive afmønstret, før vi var udlosset
og det varede 3 uger. Da jeg var afmønstret, havde jeg 400 kr. i lommen, det var
jo ikke så dårlig fra en rejse.
Havari
Der gik nu 8 dage, inden vi fik hyre, men
så var vi også heldige. Vi fik hyre med en
lystkutter, som skulle til Vestindien, og
på rejsen skulle vi anløbe Buenos Aires
og Rio de Janeiro. Vi skulle have 40 dollars om måneden, så det var en god
hyre. To dage efter løb vi ud af havnen
og satte kursen sydpå efter Kap Horn.
Det var et lille fartøj at gøre så lang
en rejse med. Vi var 6 matroser ombord
foruden skipperen og styrmanden samt
ejeren med hustru og et barn. Det var
en amerikansk millionær, som var ude på
langfart. Vi slap heldigt rundt om Kap
Horn og stod nordefter, men så fik vi
pludselig stille, og det var vi ikke så glade for, vi vidste af erfaring, at efter stille
kommer der storm. Det slog heller ikke
fejl; da jeg og nordmanden kom på dækket den anden dags middag, efter at vi
havde fået stille, begyndte der at trække
skyer op af sydøst, og kl. 3 begyndte det
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at blæse. Det var dog først ud på natten, at stormen brød løs i al sin vælde.
Vi havde fået hver klud på skuden gjort
fast og drev nu for vejret. Der begyndte
at gå nogle svære søer, og vi var kun som
en nøddeskal på det store oprørte hav.
Vi var kun 40 sømil fra Amerikas kyst, så
hvis stormen ville vare ved, ville vi ufejlbarlig drive ind og strande på kysten.
Da morgenen oprandt, kunne vi se
kysten, og stormen rasede endnu. Vi var
klar over, at vor skæbne var beseglet,
ellers skulle der da ske underværker. Vi
drev længere og længere ind mod kysten,
og vi så nu, at der var et sted, hvor brændingen ikke var så hård. Vi fik hejst en
stump sejl, så skibet kunne lystre roret,
og det lykkedes også at få manøvreret
derind, hvor brændingen var svagest,
men alligevel var det som komme i en
sydende og kogende heksegryde, da vi
løb der igennem. Det hvide skum stod
helt op over rigningen, og vi fik masser
af vand over os. Mr. Jackson, således hed
ejeren af skibet, og hans hustru og barn
opholdt sig i kahytten. Vi andre var på
dækket, og vi havde den største møje
med at holde os fast, så vi ikke skulle
blive skyllet over bord.
Da vi var kommet en snes favne inden for brændingen, stødte skibet med
voldsom kraft mod bunden, det knagede i alle sammenføjninger, men skibet
holdt dog. Derfra, hvor vi stødte, og ind
til kysten var der ca. 100 alen, men der
var lidt smult vand, hvor vi lå. Vi blev nu
enige om at sætte båden i vandet og se
at nå land, men vi ville dog have nogle
ting med os, hvis skibet skulle blive slået
i stykker. Vi fik en del proviant stuvet
ned samt mr. Jacksons pengekasse og 3
jagtgeværer med en hel del ammunition.
Derpå gik mr. Jackson med familie i bå-

den samt mig og nordmanden og styrmanden.
Vi nåede heldigt i land, og vi gik atter
ud for at hente de andre. Denne gang var
vi ikke så heldige. Vi var vel ca. 20 m. fra
land, da båden kæntrede, og vi faldt alle
i vandet. Den ene af matroserne var nær
druknet, han var en dårlig svømmer, og
havde jeg ikke fået fat i kraven på ham,
var han blevet derude. Vi fik os dog bjærget i land tillige med båden og fik den
trukket op på land.
Nu havde vi frelst livet og pengene og
lidt til, men hvor var vi? Dette spørgsmål længtes vi efter at få besvaret. Jeg
og nordmanden steg derfor op på et højdedrag, men vi kunne intet se andet end
træer. Jeg krøb derfor op i et højt træ,
og nu kunne jeg se til alle sider, men det
jeg så, fyldte mig ikke med begejstring,
der var nemlig vand til alle sider, så jeg
var klar over, at det var en ø, vi var strandet på. Vi begav os nu ned til de andre
igen og meddelte dem vores opdagelse,
og de blev ikke glade ved tanken om, at
vi måske var strandet på en ubeboet ø.
Vi fik nu tændt et bål og gik i gang med
at lave noget mad. Vi var alle sammen
sultne oven på de strabadser.
Derefter begav vi os ud på opdagelse, vi skulle jo se at finde et sted, hvor
vi kunne søge ly for natten, og vi var så
heldige at finde en kløft, hvor der var et
fremspringende parti på klippen, så vi
havde på en måde tag over hovedet nu.
Men vi kunne jo ikke alle opholde os i
samme rum, og vi besluttede derfor at
ro ud til skibet for at bjerge noget sejl,
hvoraf vi kunne rejse et telt. Stormen var
nu i aftagende, så vi havde ikke så vanskeligt ved at ro derud. Vi fik nu et par
store sejl stuvet ned i båden samt alle
vore køjetæpper. Og med den last roede
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vi atter ind. Vi havde også taget økser og
save med, og nu gik vi i gang med at rejse
et telt. Inden aften var teltet rejst, nogle
tæpper blev bredt ud på jorden derinde,
og det blev bestemt, at mr. Jackson med
familie skulle bo der, mens vi andre slog
os ned i kløften. Heldigvis var klimaet så
mildt, at man godt kunne overnatte under åben himmel.
Næste dag holdt vi rådslagning om,
hvorledes vi skulle indrette vores levevis,
thi hvem vidste, hvornår vi atter kom
bort fra denne ø. Mr. Jackson ville betale hyre i den tid, vi var på øen, men så
skulle vi alle underordne os hans befalinger. Det var alle villige til, og han bestemte nu, at nordmanden og jeg skulle
begive os ud på øen på opdagelse og
tage geværer med for om muligt at skyde
et dyr. Kokken skulle forestå tillavningen
af mad til os alle sammen, og de andre
skulle ro ud til skibet for at bjerge alt af
værdi. Desuden skulle der rejses en flagstang og hejses det amerikanske flag på
et højt punkt, for at det kunne ses, hvis
der skulle komme et skib forbi.
Nordmanden og jeg begav os nu på
vandring ind mod det indre af øen. Vi
listede os af sted og spejdede til alle
sider, vi vidste jo ikke, hvad der kunne
møde os. Vi havde hver et toløbet jagtgevær i hånden, ladet med store hagl,
og det varede ikke længe, før vi fik brug
for dem. Vi havde vel gået et par timers
tid ind igennem tykningen, det var rigtig
urskov, der var på øen, og det vrimlede
med fugle i træerne. Pludselig fløj der en
flok store fugle op af græsset, det var en
slags hønsefugle, og vi betænkte os ikke
længe, men smed bøsserne til kinden og
knaldede 2 skud efter dem. Der faldt
også 2 fugle ned i græsset, men da vi
kom derhen, kunne vi kun finde den ene.
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Det var en skuffelse, men vi fik snart andet at tænke på, thi mens vi gik og ledte
efter fuglen, hørte vi det knage inde mellem træerne, og et øjeblik efter kom en
bjørn til syne, ikke mere end tyve skridt
fra os. Jeg sendte den straks et skud lige
i panden, den udstødte en brummen og
kom løbende hen imod os. Nordmanden
nåede at springe til side, men jeg var lidt
for sent på den, jeg fik en af bjørnelabben, så jeg trimlede rundt i græsset, og
nu vendte bjørnen sig imod mig for at
sønderrive mig, men nordmanden nåede
lige at sende den et skud i siden bag ved
boven, og det toppede den i farten, så
jeg kom på benene igen, inden den nåede mig. Den var dog ikke død endnu,
men jeg fik nu bøssen ladet på ny og fik
held til at sende den et skud ind gennem
øret, og det gjorde det af med den.
Vi blev nu enige om, at nordmanden
skulle gå tilbage til lejren og hente mandskab, så vi kunne få bjørnen bragt hjem,
når vi havde den hjemme, havde vi kød
nok til lange tider. Mens han var borte,
lavede jeg af 2 slanke stammer en båre,
hvorpå jeg lagde bjørnen, og da nordmanden kom med de andre fire matroser, havde vi ikke vanskeligt ved at bære
den. Der blev stor glæde over det gode
bjørnekød, vi bragte. På vejen hjem havde vi truffet på en kilde med rindende
vand, så vi behøvede ikke lide af mangel på vand. De andre havde været ud
ved skibet og fået bjærget det meste af
værdi, men skibet var nu blevet læk, så
der var flere fod vand i lasten.
I de følgende dage foretog vi flere udflugter til det indre af øen, men vi traf
ikke på noget menneske, så vi gik ud fra,
at den var ubeboet. Derimod fandt vi
rigelig af alle slags frugter, der var kærkomne som almindelig afveksling af ko-
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sten. Vi var flere gange om dagen oppe
på højdedraget for at spejde i kikkerten,
om der skulle vise sig et skib, men endnu
havde det været forgæves. Mr. Jackson
og hustru var meget nedtrykte over den
vending, rejsen havde taget, og dog var
de taknemmelige over, at vi havde reddet livet, men de længtes efter at komme
bort fra øen. Jeg for mit vedkommende
var nærmest ligeglad, vi havde gode
dage, og hyren var vi jo lovet, så jeg kunne godt tage et halvt års tid der, eller et
helt, om det skulle være.
Så var det en dag, vi havde været der i
to måneder, da så vi ude i horisonten et
sejl dukke op, og stor var spændingen.
Ville det komme nærmere, eller ville det
sejle forbi. Det kom dog stadig nærmere, og vi kunne nu se, at det var et stort
barkskib, som havde nordøstlig kurs.
Vi tændte nu et bål, for at røgen skulle
vække opmærksomhed, og det varede
da heller ikke længe, før vi kunne se, at
barken styrede ind mod øen. Da den var
kommet øen en 3-4 sømil nær, lagde de
roret op og lod sejlene stå bak. Derpå
blev en båd sat i vandet, og roet af 4 matroser nærmede den sig hurtigt øen. Første styrmand var med i båden, og stor
blev deres forundring over at finde os 11
mennesker på denne ubeboede ø. Vi tog
nu så mange af vore tinge med, som vi
kunne have i båden, og resten, d.v.s. alt,
hvad der hørte til det strandede skib, det
lod vi blive tilbage på øen, hvorpå vi steg
i båden og blev roet ud til barken, som
lå og ventede på os. Vi blev vel modtaget der om bord. Den skulle gå til Rio
de Janeiro, og otte dage efter var vi ved
bestemmelsesstedet.

Sjanghajet
Vi fik vores afregning af mr. Jackson,
og han gav os 50 dollars ekstra for vores gode bistand under skibsforliset og
opholdet på øen. Jeg havde nu 800 kr.
i lommen, når jeg fik den omsat til danske penge, og jeg besluttede nu at søge
at få hyre til Europa, hvis det var muligt,
og nordmanden ville også gerne en tur
hjem. Vi gik ind på en beværtning for
at drikke et glas øl, og der kom vi i selskab med 4 andre matroser og desuden
en mand, som absolut ville have lov at
spendere på os. Jeg tænkte ikke den gang
over, hvad det havde at betyde, men siden blev jeg klar over det. Han var nemlig i ledtog med værten, og de har været
enige om at shanghaje os.
Vi fik en 4-5 omgange, og så huskede
vi ikke mere inden vi vågnede op om
bord på en femmastet slettopper, som
skulle gå til Port Said i Ægypten. Det var
et stort skib, vi var 26 mands besætning
foruden 2 styrmænd og skipperen.
Det var meningen, at vi skulle holdes
under kommando med revolveren, kunne vi se. Begge styrmænd stillede nemlig
hver med en revolver i hånden, da vi blev
kaldt op på dækket. Vi var dog enige om,
at vi ikke ville lystre. Det var begge styrmændene, som kom forud og kaldte os
på dækket, men ingen af os rørte på sig,
de kaldte anden gang, men lige meget
hjalp det. Så viste de sig i døren, det var
uden tvivl meningen, at der skulle skydes
på os, men nu traf det sig, at både nordmanden og jeg havde en revolver, og i det
øjeblik styrmændene viste sig i døren, affyrede jeg et skud for at skræmme dem.
De forsvandt straks fra døråbningen, og
nu myldrede vi ud på dækket alle sammen.
Vi lod nu styrmændene vide, at de
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måtte aflevere deres revolvere, da vi ellers ikke udførte noget som helst arbejde. De var i en stor knibe. Skyde turde de
ikke på grund af, at vi også havde skydevåben, og aflevere deres våben havde de
ikke stor lyst til, men det blev dog enden
på historien. Vi fik skydevåbnene, og
derefter gik vi i gang med at hejse sejl. Vi
var blevet slæbt ud af havnen med slæbedamper, og vi kunne endnu øjne kysten
derinde. Jeg var ikke så ked af, at jeg var
kommet der om bord. Jeg kunne jo mønstre af, når vi kom til Port Said, og så var
jeg jo så meget nærmere ved hjemmet,
og de to-tre måneder der om bord kom
jeg vel nok over, tænkte jeg ved mig selv.
De første 8 dage havde vi god vestlig vind, og det gik godt fremad, men
så en morgen, da vi kom på dækket kl.
8, havde luften forandret sig, der stod
nogle sorte skyer i nordvest, og vi var
klar over, at vi ville få storm. Vi fik nu
ordre til at tage gaffeltopsejlene samt
klyveren og jageren, og vi var dårlig nok
blevet færdige med dette arbejde, inden
de første vindstød nåede os, det var så
heftigt, at den læ lønning kom helt under
vand, men straks efter rettede skibet sig
lidt igen, og vi kom nu i gang med at tage
bramsejlene; det blev et hårdt stykke arbejde, det blæste nu, så det var næsten
umuligt at fire sejlene ned. Frivagten blev
purret ud for at hjælpe til, og omsider
blev vi færdige. Hver klud på skuden blev
nu gjort fast, og vi drev med voldsom
fart sydover. Søen begyndte nu at rejse
sig, og skibet duvede voldsomt hver gang
en sø løb forbi, men vi var klar over, at
det ville blive værre endnu. Roret var surret fast, og vi fik alle fri. Enhver havde
nok at gøre med at holde sig fast.
Da det blev hen på eftermiddagen,
var søen blevet så høj, at den hvert øje-
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blik skyllede ind over skibet. Vi gruede
for, hvad natten ville bringe. Ingen af os
følte lyst til at gå til køjs. Bare ikke skibet
skulle springe læk, for hvis dette skete,
vidste vi, at vi ville komme til at stå ved
pumperne, måske i flere dage, og det er
det værste arbejde, en sømand kan blive
sat til.
Og så midt om natten skete ulykken,
der kom en vældig styrtsø ind over skibet, den rev den ene båd løs, så den faldt
så uheldigt, at den knuste storlugen tillige med sig selv. Nu strømmede vandet
ned i lasten, og vi blev klar over, at skibet
snart ville synke. Vi havde kun én båd nu,
men heldigvis var det den største, vi havde tilbage. Vi besluttede nu at søge at få
båden sat i vandet, men det var ikke så
let på grund af den voldsomme søgang,
der var hele tiden fare for, at den skulle
blive knust mod skibssiden. Endelig var
vi dog alle i båden, men den var overlastet, og vi frygtede for, at den skulle
blive fyldt med vand og synke. Vi kom
dog klar af vraget og det var på høje tid.
Dækket var allerede under vand og det
varede ikke ret lang tid, før det sidste af
mastetoppene forsvandt ned i det store
dyb. Hvem vidste hvor mange favne, der
var til bunden, måske var det flere tusinde.
Vi lagde årene ud for at søge at holde
båden op mod vinden. Det var den eneste måde, vi kunne vente at holde den
oven vande på. Vi skiftedes til at sidde
ved årerne, det blev en lang nat, men endelig begyndte det at lysne. Vi håbede,
at når det blev dag, skulle vi nok blive
observeret af et skib, men det blev dog
ikke den første dag, det skete. Vi måtte
tage endnu en nat i den åbne båd. Proviant og vand havde vi nok af foreløbig,
som godt var. Vi havde også fået nogle
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tæpper med i båden, så vi kunne skiftes
til at sove.
Hen ad aften lagde stormen sig, men
der løb nogle svære dønninger, og vi
måtte hele tiden sørge for at holde båden op imod søerne. Hen ad midnat var
det blikstille, og vi behøvede ikke mere
at have årene ud. Vi fik så lov til at lægge
os til at sove alle sammen på nær 2, som
skulle holde vagt, og ligeledes skulle de
holde udkig og purre de andre, hvis en
lanterne skulle vise sig. Det var dog først
op på formiddagen den næste dag, at vi
endelig fik øje på røgen fra en damper,
og stor var spændingen hos os alle, om
den ville holde kurs mod os, eller den
ville holde en anden retning.
Det var en af de engelske dampere,
som går mellem England og Sydamerika,
og vi så snart, at dens kurs ville komme

til at ligge tæt forbi os. I løbet af en times
tid var den på højde med os, og vi så
nu, at maskinen stoppede, og damperen lå stille. Vi roede af alle kræfter hen
imod den, og i løbet af kort tid nåede vi
derhen. Der blev hevet en lejder ud over
skibssiden, og vi begyndte at entre om
bord. Da vi alle var kommet velbeholden
derop, blev båden ligeledes hejset om
bord på damperen, og derpå blev maskinen sat i gang og damperen fortsatte
sin rejse. Det hele havde kun varet ca.
20 minutter.
Det var jo en stor forøgelse af besætningen, som damperen fik. Det kneb
mest med køjeplads, men heldigvis havde vi en del tæpper med, og så redte vi os
et leje nede i en af kulbunkerne, der var
varme fra maskinen. Damperen skulle til
Liverpool, og 3 uger efter, at vi var blevet
taget om bord, var vi ved bestemmelsesstedet, hvor vi alle blev afmønstrede og
fik hyre til den dag.
Jeg havde nu ca. 900 kr., jeg havde heldigvis fået mine penge med, da vi gik i
båden, og jeg besluttede nu at rejse som
passager det sidste stykke vej hjem, og
nordmanden ville det samme. Vi gik så
ind og købte en billet til London, og da
vi kom der, tog vi en af D.F.D.S.s både til
Esbjerg. Dagen efter, at vi var kommet
der, stod vi af ved den lille station, hvor
mine forældre boede.
Der blev stor glæde på begge sider
over gensynet. Man er jo glad ved at
være hjemme igen efter så lang tids forløb. Men det er dog kun en kort tid, for
når der er gået en måneds tid, begynder sømanden atter at længes ud mod
de store have, mod nye farer og nye anstrengelser.

Havevej –
Vinderups tidligere »Rabarberkvarter«
Af Hans K. Hansen

Et rabarberkvarter
Når jeg bruger denne overskrift, skyldes
det, at da jeg blev klar over, at min familie og jeg skulle flytte til Havevej i Vinderup, ikke kunne undgå at overhøre noget
snak en aften, hvor alle vist troede, at
jeg sov.
Jeg var nok fyldt 7 år, var begyndt at
gå i skole i Bjert skole, hvor vores søde
lærerinde hed Anna Andersen. Hun var
et dejligt menneske, det fandt jeg også
ud af, da jeg ved skæbnens mærkelige
gunst mange år senere kom til at være
genbo med hende og hendes søster!
Vi husker sikkert alle vores første skoledag. Vi var 5 drenge og 5 piger, og vi
var 2 drenge, der hed Hans, men da jeg
havde et mellemnavn, som jeg alle dage
har været træt af, kom jeg til at hedde
Hans Kurt – det har fulgt mig stort set
siden, først her i de seneste år er det begyndt at »klinge af« – men sådan er der
jo så meget i ens liv!
Men tilbage til rabarberkvarteret. Vi
boede på dette tidspunkt i Skovlund,
nærmere betegnet i den ejendom, som
Grethe og Harald Svendsen nu bor i,
Skovlundvej 8 – det var ham og hans
kommende hustru, der købte den af
mine forældre. Vi var på besøg hos vores naboer, Jenny og Aage Pedersen, der

også boede i Skovlund. Mine forældre
havde netop afsluttet købet af Havevej
20 i Vinderup, godt hjulpet af ejendomsmægler Chr. Christensen, der på dette
tidspunkt boede på Kapelvej i Vinderup.
Han flyttede senere ud på Hanbjergvej,
hvor han købte en ejendom, som han
boede i til sin død.
Mens snakken nu går i stuen hos Aage
og Jenny, hører jeg Aage sige, at det var
stort set det værste sted man kunne slå
sig ned – endda værre end Skolevej. At
Havevej var værre end Skolevej skyldtes
nok, at Havevej ikke var asfalteret, men
stadig bestod af grus og diverse huller
i vejbanen. Det er nok begrænset, hvor
meget jeg forstod af snakken, men jeg
husker i hvert fald, at Aage sagde, at de
sgu også havde grise på Havevej – og det
viste sig at holde stik.
Det var på den tid, da alle børnene
fra Vinderups opland gik i søndagsskole,
som foregik i det nyopførte menighedshus på Sevelvej, det er det hus, man nu
vil rive ned. På turen til søndagsskolen,
fulgtes jeg med Frank, Jenny og Aages
søn. Vi gik op forbi Vindelevgård, der
i mine øjne nærmest var en herregård.
Den ejedes dengang af Ejnar Thorup. På
vejen ned til Vinderup kom vi til Skovlund Mejeri, som i parentes er bygget af
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Her er jeg fotograferet omkring min lillesøster
Hennys konfirmation i 1955. Der er ikke vores
hus i baggrunden, men Havevej 15 hos Anne
og Emanuel Villumsen.

Havevej
Det var nu ikke, fordi vi boede på Havevej i så mange år, men det var nok lige i
den periode, hvor man begynder at se
verden i et helt nyt lys. Og lad mig med
det samme slå fast, at jeg befandt mig
rigtig godt på Havevej. Vi var et hav af
børn på den gade, og de familier, hvor
der ikke var børn, var i mine øjne dengang kun gamle mennesker.
Huset, vi flyttede ind i, var som sagt
Havevej 20, der var et såkaldt dobbelthus med en brandmur imellem de to
halvdele. Huset var opført i 30-erne af
murermester og entreprenør Hansen.
Hans enke boede forsat på hjørnet af
Havevej og Søndergade, der hvor senere
blikkenslager Bernberg og nu Peter Johannesen bor. Denne bygmester Hansen
havde opført de fleste huse på Havevej
og de fleste som dobbelthuse. I modsætning til mange af dem, der boede i
lejlighed, havde vi rimelig plads. Min
lillesøster og jeg havde eget værelse fra

min bedstefar, der havde en murerforretning i Skave. Ved mejeriet slog vi følge
med de to sønner fra mejeriet, Axel og
Aage. De havde cykler, det havde Frank
også, men jeg ikke. Jeg sad så på stangen
af Axel, mens Frank og Aage cyklede ved
siden af. Jeg er nok en af de få, der har
siddet på skødet af Axel Juhl Jørgensen,
den senere landskendte byggematador.
Jeg husker også, at jeg i søndagsskolen traf en jævnaldrende dreng, der hed
Gunnar. Hans forældre havde en købmandsforretning på Havevej. Jeg spurgte
engang Gunnar om, hvordan det var at
bo i et rabarberkvarter. Det vidste han
nu ikke noget af, så fra da af kaldte jeg
det aldrig mere rabarberkvarter – før nu
– hvor det jo randt mig i hu!

Her er hele familien i 1956. Det er fra venstre
mig, Kit født i 1950, mor og far med Henny.
Der er kig gennem træerne til Vester Alle i baggrunden.
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Her er min mor fotograferet sammen med
Gunnar, min nye kammerat, et års tid efter at
vi var flyttet til Havevej nummer 20. Gaden er
ved at blive renoveret.

var jo af en hel anden beskaffenhed end
det, jeg havde. Jeg husker især alle hans
Falck-biler af mærket Tekno, jeg var bare
så misundelig. At jeg så senere skulle
komme til at køre i Falck-biler, rigtige
biler, i over 40 år, havde jeg jo ingen fornemmelse af dengang. Mine legesager
bestod stort set af ingenting ud over,
hvad jeg selv havde lavet!
Jeg fortsatte i Bjert skole i første klasse. Jeg cyklede til skolen hver dag. I 1.
klasse gik man hver dag, men de sidste 6
år af skoletiden i Bjert gik man kun hver
anden. Da jeg så kom i 2. klasse efter at
være fyldt 8 år, skulle vi jo skifte til en ny,
stor klasse. Og det var noget helt andet.
Jeg blev i den grad mobbet, som man jo
kalder det i dag. Jeg havde ellers fået en
nyere brugt drengecykel, som vores nye
nabo, Eigil Tandrup, havde renoveret.
Ester og Ejgil boede i Havevej 21, skråt
over for os. Ejgil sagde til far, at jeg ikke
kunne cykle til Bjert skole på den gamle
skraldende damecykel, så han fiksede og

køkkenet af, men huset var uden bad og
toilet. Det fandtes kun ude i et udhus,
og der var ikke indlagt vand eller kloset,
men der var en spand, der skulle tømmes
i et hul ude i haven. Det tænkte vi nu ikke
nærmere over, for det havde stort set alle
på Havevej dengang.
Som en ny bondedreng i Vinderup var
jeg lidt spændt på, hvordan jeg skulle
få legekammerater. I Skovlund havde
jeg kun Frank og Lis, Franks søster, der
var et par yngre end jeg. Vi var de eneste børn i det område, så i starten kørte
jeg tit ud på den gamle cykel, som min
far havde fundet til mig. En gammel
damecykel med sædet sat langt ned på
stangen. Gunnar fra købmand Andersen
legede jeg en hel del med. Hans legetøj

Efter at vi var flyttet fra Havevej, flyttede vi
på Holstebrovej (ved rundkørslen) hvor Ejgil
Tandrup kom forbi en sommeraften. Det er
Ejgil med en cigaret i munden.
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malede det hele lidt, så det var anvendeligt (var det damecyklen, han ordnede?).
Jeg husker Ejgil og Ester, som vi kaldte
dem i daglig tale, som nogle utrolige
mennesker.
Plads havde Ejgil og Ester nu ikke meget af. De havde en lille stue, soveværelse
og køkken, her boede de og sov sammen med deres fire børn, Knud, Arne,
Mogens og Hanne. 2 voksne og 4 børn
i et værelse, det må ikke altid have været nemt. Men der var altid plads til en
mere, og det gjaldt også med hensyn til
mad. Ejgil svejsede hos Priess på hjørnet, som man sagde, og Ester var på det
nyetablerede fjerkræslagteri. Da vi alle
sammen var mere eller mindre lige fattige, var det egentlig ikke noget, vi talte
om, sådan var det bare. Og kvinderne
havde en mageløs evne til at få enderne
til at nå sammen. Jeg husker engang i en
længere periode, hvor min far var syg, og
økonomien rigtig strammede til, at jeg
cyklede ned til slagter Frandsen og skulle
have et halvt pund skært grisekød til frikadeller. Der blev så fire frikadeller, som
min mor dernæst flækkede og stegte, så
havde vi kød til 2 dage. Jeg husker ikke,
at vi var sultne, men måske har vores forældre været det ind imellem.
En speciel gæst
Jeg husker også engang, at kreditforeningsrepræsentanten, Johannes Hofmann kom på besøg – en sommerdag
sidst på eftermiddagen. Jeg husker, at
far spurgte, om jeg ikke skulle ud og
lege. Jeg fandt da i hvert fald ud af, at
det var prioriteterne, det kneb med. Men
jeg husker også Hofmanns sidste ord til
mine forældre, før han gik: »Få det nu
ordnet, som vi har aftalt, og går det galt
igen, så kom om til mig, så skal vi nok

finde en god løsning.« Det har jeg aldrig
glemt ham for. Hofmann var jo en af
byens matadorer rent økonomisk, men
han bar bag sit lidt barske ydre et varmt
og godt hjerte.
Min far arbejdede først hos tømrermester Helligsø, der boede på hjørnet
af Nørre Alle og Nørregade. På et tidspunkt, hvor Helligsøe ikke havde mere
arbejde, kom han til Ejsing, hvor han var
hos Robert Pedersen. Under et byggeri i
Salling faldt han ned fra taget og pådrog
sig en rygskade, som plagede ham resten
af livet.
Mange børn på Havevej
Som jeg skrev, var der mange børn på
Havevej, og ganske rigtigt som jeg havde
hørt tidligere – var der også mange grise.
Ejgil og Ester havde grise, og hos »Kr.
Blikker«, som han blev kaldt, var der en
lang række udhuse ned i enden af haven.
Alle disse skure var fyldt op med svin.
Han havde den ordning med mange af
de store byhuse, at han satte en tønde
hos dem, så smed de alt husholdningsaffald deri. Han køre normalt rundt på
en trehjulet varecykel, og så hentede han
foderet ganske gratis. Han havde også et
rigtigt job. Han fremstillede alle stjernekasterne på Ago-fabrikken. Det foregik
på den måde, at der sad nogle damer og
satte alle stængerne i en ramme, som så
blev hængt i rækker på en rullevogn. Den
kørte han rundt med og dyppede så ned
i den flydende masse af krudt. Derefter
blev de hængt til tørre på reolen. Krudtet
blev fremstillet på Ago i et hus, der lå
bagved. Det røg i øvrigt i luften for 25
år siden, men det er en helt anden sag.
Eksplosionen på Ago-fabrikken
Fremstillingen af krudt var en lidt kom-
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Mine forældre med Kit flankeret af Anne og
Emanuel Villumsen.
pliceret affære, som blev udført af en
mand, også fra Havevej, Emanuel Villumsen. Emanuel var gift med Anna, der
også arbejdede på Ago. De boede i Havevej 15, skråt over for os. Anna rullede
knaldperler af det krudt, som Emanuel
fremstillede. Jeg var nede at besøge ham
en dag, og jeg husker en ret udpræget syrelugt, men det var vel ikke så underligt.
Når Emanuel havde fremstillet dagens
blanding, skulle den hænge og dryppe af,
så gik Emanuel ind på selve fabrikken for
at færdiggøre gårsdagens blanding. Han
lagde blandingen ud på bordet, så det
kunne tørre færdigt og gik væk et øjeblik,
hvilket blev hans redning en dag.
Kristian Andersen, »Blikker« arbejdede ovenpå med sine stjernekastere og
kørte sin vogn hen over gulvet. Derved
dryssede der noget ned fra loftet, og det
fik Emanuels blanding til at ryge i luften, da det blev ramt af sandkornene.
Emanuel kom alvorligt til skade, men
slap dog alligevel billigt. De fysiske skader efter et månedlangt sygehusophold
bestod i, at hans ansigt virkede som ta-
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toveret, hvad det jo nok også var. Men
Emanuel havde fået nok af krudtet, og
da han efter et års tid var helt rask, bortset fra vansiringen i ansigtet, søgte han
ind på B&O i Struer, hvor han arbejdede til sin pensionering. De havde ingen
børn, og måske derfor kom vi tit derover.
Jeg husker speciel en dag, hvor Emanuel havde været i gang med at grave
brugte fernisdåser ned. Disse dåser var
fyldt med affaldskrudt. Når det så blev
nytårsaften, tændte man en stjernekaster, og når den brændte godt, blev
den stukket ned i dunken. Der kom et
fantastisk flot fyrværkeri ud af det. Jeg
skulle selvfølgelig hjælpe, og da jeg var
færdig, ville jeg hugge greben i jorden,
sådan gjorde Emanuel nemlig. Desværre
huggede jeg den igennem den ene fod,
heldigvis helt ude ved tæerne, men der
var alligevel kommet et grimt kødsår. Da
Emanuel så, at jeg hev den blodfyldte
greb ud af min gummistøvle, sank han
helt sammen – jeg måtte kravle ind til
Anna, der fik fat på doktor Helms, der
kom og forbandt min fod. Emanuel kunne ikke tåle at se blod uden at besvime
– det var det, der var sket.
Den frygtelige virkelighed
Jeg havde en god kammerat fra søndagsskolen, der hed Jens Rindum. Hans far
var agerbrugskonsulent, og de boede på
Møllersvej. Der kom jeg en hel del. De
var flinke mennesker. Jens Rindum havde
en lille, og, synes vi dengang, irriterende
lillesøster. En dag cyklede Jens til Hasselholt Teglværksdam for at fiske. Desværre
kom han ikke hjem igen. På landevejen
ud for Hasselholt skole blev han ramt af
en bil og dræbt på stedet.
Vi var tre, der cyklede ud til stedet,
vist med en gren, vi syntes, vi skulle mar-
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Bjert skole i 1960.
Jeg kan ikke genkende nogen af
personerne, men det
er sikkert et afgangshold med lærere!

kere det med. Da vi kom derud kunne vi
tydeligt se, hvor det var sket, for der lå en
stor blodpøl på vejen, hvor der var strøet
noget sand i, men man var ikke i tvivl
om, hvad der var sket. Det var nok første
gang jeg ret for alvor blev konfronteret
med livets rigtige farer. Via mit arbejde
i 40 år i Falck har jeg set utallige af den
slags, men denne, første gang, den sidder på min nethinde endnu knap 60 år
efter.
Bjert skole
Jeg vil lige vende tilbage til Bjert skole.
Som jeg skrev, blev jeg i den nye klasse,
anden lille, som den blev kaldt, udsat for
det, jeg i dag vil kalde for grov mobning.
Det var ikke drengene fra min gamle 1.
klasse, dem havde jeg det godt med,
men det var en tre-fire stykker fra anden
store, det var ikke sjovt. At jeg ikke blev
talt til af dem, kunne jeg godt leve med,
men i alle frikvartererne gjaldt det om,
hvem af dem, der først kunne få mig 8
årige dreng til at tude. Slag og spark og
tvunget ned på jorden – og derefter gjort
nar af. Det var ikke sjovt. Siden den tid

kan jeg blive meget harmfuld, når jeg hører om den slags.
Jeg ville jo gerne ud af Bjert skole, men
far sagde nej. Jeg tror faktisk ikke, han
anede, hvor ked jeg var af at gå der. Tilfældet kom mig til hjælp. Jeg havde en
moster, der boede i Roskilde, og hun
var på besøg. Hun og jeg sad og spillede
kort, da hun spurgte, om jeg var glad
for at gå i skole. Det var jeg ikke. Om
aftenen kunne jeg høre, at hun sagde
til mor og far, at de skulle flytte mig til
Vinderup skole. Jeg tror ikke, de var klar
over, hvor galt det var. Næste gang jeg
skulle af sted, havde min far skrevet en
udmeldelse, som jeg skulle aflevere til 1.
læreren, Emanuel Nielsen. Han flyttede
i øvrigt senere, da skolen blev lukket,
sammen med sin kone og deres søn Oluf
til Nørgaardsvej i Vinderup.
Jeg var rasende glad, da jeg kørte
hjemad med blanketten, der skulle afleveres i Vinderup skole. Da jeg kørte af
sted mod Vinderup og kom til markvejen, der førte ned til Charles Poulsens
gård, kunne jeg se, at mine plageånder
ventede længere nede ad vejen. De var
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sprunget af cyklerne for at gemme sig i
grøfterne. Jeg drejede så ad den anden
vej mod Skovlund og tog grusvejen ned
forbi Vindelevgård. Da var jeg lettet –
heldigvis var de ikke kørt efter mig, for
kæden sprang af cyklen så, jeg måtte
trække hjem – men hvad gjorde det –
jeg skulle ikke plages af dem mere i skolen. Jeg har tit tænkt på, hvad årsagen
kunne være, og jeg tror, at det var, fordi
jeg som »bybo« skilte mig ud, og nogen
skulle det gå ud over. Et par af dem var
fra større gårde og jeg ser dem da ind
imellem i bybilledet.
Så blev jeg indskrevet i Vinderup Kommuneskoles 2. klasse med frk. Knudsen
som klasselærer, det var i mine øjne
himmelsk. Efter at jeg gennem lang tid
knap havde turdet vise mig ude og helst
ville være inde i frikvartererne, var det
nu noget helt andet. Jeg følte venligheden strømme mig i møde, selv om mit
bondske sprog nok har lydt underligt.
Jeg husker også, at frk. Knudsen sagde
til de andre i klassen, at de skulle vise
mig tilrette… og det gjorde de. Jeg blev
formelig slæbt rundt på skolen af mine
nye klassekammerater.
Ungerne og deres forældre på Havevej
Selv om der var en masse »unger« på Havevej, var jeg faktisk den eneste, der gik i
2a, som klassen hed. Men det var jo ikke
det store problem, for hjemme fra skole
mødtes vi ude på Havevej – det var endnu ikke en gade, men en vej uden asfalt
og fortov - og her blev slagplanerne lavet
for, hvad vi skulle få eftermiddagene til
at gå med.
Ud over Ester og Ejgils børn var der
jo Anine og Chr. Svendsens, de havde
6. Gustav, den ældste, var i lærer som
tømrer, i øvrigt hvor min far arbejdede,
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nemlig hos Helligsøe. Far fortalte engang om, at alle skulle skrive på deres
ugeseddel hvor mange timer, de havde
arbejdet, og med hvad, hver fredag, før
der kunne udbetales løn. Det kneb lidt
for Gustav at kunne huske, hvad han
havde lavet og det fik Helligsø til at sige
til ham, at »det skal »søren splintme«
være i orden, Gustav.« Ugen efter skrev
Gustav så på sin ugeseddel: »Ledt efter
mester i 3 timer. Ikke fundet mester i
4 timer.« Ud over Gustav havde de hos
Svendsens også Arne, Evald, Svend Åge,
Maja og Erik, og de boede alle i det lille
hus på Havevej nummer 27. Fortsætter
vi en tak mere, så boede Mary og Marinus Pedersen. De havde to børn, Margit
og Helge. Marinus var ham, der passede
Lystanlægget, rensede byens kloakker,
fejede alle offentlige fortove 1 gang om
ugen, tømte septiktanke, hvis der var
problemer, samt slog græsset på stadion og kridtede banerne op. Samtidig
gjorde han rent i klubhuset på Skolevej.
Hvis ikke der var andet at rive i for Marinus, gik han lidt på roearbejde. Marinus klagede aldrig og var en utrolig rar
mand. Han var god til at fortælle, og jeg
husker stadig, når han fortalte om sin
tid på Lønborggaard. Jeg var forbi Lønborggaard for et stykke tid siden, og da
tænkte jeg på Marinus.
Længere henne ad vejen kom Aage Vedels garageanlæg. Der boede ikke mindre end 4 lillebilvognmænd på Havevej
dengang. Efter Aage Vedels garageanlæg, kom Chresten Vedel, der var gift
med Martha. De havde 4 børn, nemlig Verner, Bjarne, Jens Ove og Rigmor,
sidstnævnte var tvillinger. Næsten for
enden af Havevej, i nummer 45, boede
Karen og Lindhardt Pedersen. De havde
3 børn, Henning, der var på min alder, så
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Købmandsbutikken
på Havevej, som den
så ud omkring 1930.
Manden foran butikken er sandsynligvis
bygherren,
Alfred Larsen.

Else 1 år yngre og som den yngste Hardy.
Især Henning og Hardy blev mine meget
faste legekammerater. De havde en stor
have, hvor der i lange perioder af året
stod vand, og det var altså et eldorado
for os børn. De havde selv bygget huset,
men før det havde de boet i kælderen
hos vognmand Svend Jensen øverst oppe
på Havevej. Huset var det ene af to såkaldte bungalows.
Den 3. vognmand, der boede på
Havevej var Christian Vedel, en bror til
Aage Vedel. Han boede i nummer 38,
og han havde også Thordal depot ude
i garagen. Thordal var det tidligere navn
på Hancock-bryggerierne. Han havde 2
sønner, men jeg husker kun navnet på
den yngste, der hed Frode. Christian Vedel kørte i en stor amerikanerbil og kørte
op på stationen hver gang der kom et
tog ind. Hvor god en forretning det var,
ved jeg ikke, men sammen med depotet
og sin kone, som jeg mener hed Stinne,
løb det jo rundt.
Den 4. vognmand på Havevej var Poul

»Ceres« Jensen, der havde Ceres depot.
Han boede i nummer 25 på Havevej, og
var gift med Mette. Hun blev aldrig kaldt
anden end »Met ØL Poul«.
Senere flyttede frisør Villy Jensen med
hustru Johanne ind i Havevej 45 i stueetagen. Jeg husker, at Johanne og Villy
havde en søn, Erik, der i dag har en stor
tømrerforretning. Som 7-8 årig kiggede
vi noget på Johanne, der var højgravid og
fødte nok en søn Per – han driver i dag
Vinderup Bolighus på Søndergade.
På den anden side af Havevej var der
knap så mange børn. Der var jo købmand Gotfred Andersen, der ud over
min legekammerat fra søndagsskolen,
Gunnar, havde to døtre. Gotfred Andersen solgte ret hurtigt forretningen
og flyttede til Tårngade i Struer, hvortil
vi var et par stykker der, cyklede om og
besøgte dem.
Efter Gotfred Andersen kom der en ny
købmand, Hans Jensen. Han havde nu
ikke forretningen i ret lang tid, før han
igen solgte den til Vinderup og Omegns
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Havevej 18 tidlig forår 2013. Tolstrup boede i det første hus og vi boede i det næste.
Brugsforenings 1. mand, Chr. Jensen
Beck. Chr. Bech blev gift med Marie og
havde butikken, indtil han døde. Marie drev derefter butikken videre, indtil
den blev solgt og lukket. De fik datteren
Anette.
Efter købmandsforretningen var der
igen et dobbelthus. Her boede en enlig
dame, som vi børn var ret bange for. Jeg
mener, at hun hed Caroline. Hun var i
mine øjne dengang ældgammel, og når
hun gik ture med sin stok, var der ikke
nogen af os børn, der turde tale til hende.
I den anden ende af dobbelthuset
boede Abeline og Anders Kirkegård. Jeg
husker ikke, hvad han lavede, men mener
at han var bud hos Alfred Priess. Hans
kone hed som sagt Abeline og var en sød
dame, der godt kunne finde på at kalde
på os børn, og så fik vi kager og saftevand i den meget store have, de havde.
Deres nabo igen hed Tolstrup, og han
var bror til Anna Villumsen, der boede
på den modsatte side af vejen. Thol-

strup var også eneboer, han brugte kun
en stue i det lille hus, der sov han og opholdt sig altid. Tholstrup læste mange
bøger og hørte klassisk musik – højt –
om det er der, jeg har få interessen for
klassisk musik fra, ved jeg ikke, men vi
syntes godt nok, at det var mærkeligt.
Jeg husker flere gange, hvor fodbolden
røg over i hans have, men vi turde ikke
selv hente den, men næste dag lå den så
igen i vores have.
Det næste dobbelthus var nummer 20
og 22, her boede vi så i nummer 20, og
i nummer 22 flyttede Otto Nørgård og
Marie ind. Otto arbejde som blikkenslager ved Hardy Miller, og Marie gik ud og
gjorde rent og lavede mad til gæsterne,
bl.a. på Hjerl Hede. De havde en datter
Hanne, der desværre døde i en ret ung
alder.
Fodboldbane og legeplads
Når jeg nu sidder her og kigger ud en
dejlig sommeraften, kommer jeg til at
tænke på, at alle børnene på Havevej
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en dag kom i tanker om, at vi ville have
vores egen legeplads, som de havde på
Vester Alle. I den vestlige ende af Havevej
var der dengang en stor dobbeltgrund,
hvor der kun var ukrudt og alenhøjt
græs. Den tilhørte fru Hansen, der som
sagt havde været gift med den mand der
byggede de fleste af Havevejs huse. Hun
boede, som tidligere sagt, på hjørnet af
Havevej og Søndergade. Vi var tre drenge, Jens Ove Vedel, Erik Svendsen og jeg,
der troppede op på hendes trappe og
spurgte, om vi måtte indrette fodboldbane på grunden.
Det fik vi lov til, men der var lige problemet med græsset. Der var ikke nogen, der var i besiddelse af en le, og at
bruge en håndskubbet plæneklipper var
umuligt. Men næste dag, klokken 18.30,
da alle havde spist, troppede voksne og
børn op, og så hev vi simpelthen græsset
op med hænderne. Så gik Jørgen Abrahamsen, der dengang var hele gadens
forbillede, målmand på Vinderups førstehold, og min far i gang ned at lave
målene til banen – og vupti, inden mørket satte ind, havde vi ikke bare vores
egen lille fodboldbane, men også vores
egen legeplads.
Det irriterede drengene på Vester Alle
utrolig meget, idet deres legeplads, eller
landsby, som de yndede at kalde den, lå
lige på den anden side af skellet med kun
en række træer imellem. Allerede i skolen
var de begyndt at snakke om, at de da
ville invitere os til totemfest, men jeg husker de ældre drenge fra Havevej meldte
ud, at vi ikke skulle gå derover – funktionær- og lærerbørn kunne man nemlig
ikke stole på – som de sagde.
Det var da også lige ved at gå galt
en dag, hvor jeg var blevet indfanget
på vores eget territorium og slæbt med

over og bundet til deres marterpæl. Der
blev så tændt et lille bål i god afstand,
og danset krigsdans omkring mig, men
da de kunne se, at jeg var meget bange,
løstes det hele op i ingenting, og jeg husker, at Gudmund Lunds drenge, Arne
og Erik var hjemme og hente sodavand
og en kage. Dramatikken var slut, og selv
de store fra Havevej, der stod på vores
egen side og ikke turde gå derover, kom
frem. Alt sluttede i fryd og gammen og
med en aftale om, at vi skulle hjælpe hinanden i kampen mod de andre bydele
– især Skolevej og Østergade.
Vester Alle var på den tid bebygget
med ældre huset i den ene ende, mens
der i den anden ende var en række andelsboliger, som de blev kaldt. Over for
disse andelsboliger, der jo ligger der den
dag i dag, var der en række tomme grunde, hvor der var indrettet legeplads. For
at kunne bo her skulle man kunne præstere indskud og have en vis indtægt – i
hvert fald på et noget højere niveau, end
vi, der boede på Havevej, havde. Det var
nok første gang jeg stiftede bekendtskab
med »klassekampen«, hvis man da kan
kalde det sådan!
Originalerne på Havevej
Inden jeg slutter af, vil jeg også lige fortælle om en af de originaler, der boede på
Havevej. I nummer 19 boede »Marianne
Kyt«. Hun var et eller andet sted i familie
med Ejgil Tandrup. Marianne var en lille
dame, der boede alene sammen med sin
hund, der hed Kyt. Hun havde en meget speciel fremtoning med et stort tørklæde om hovedet. Mange af byens børn
drillede hende, men ikke vi fra Havevej.
Når det blev helt galt, dukkede nogle af
de store drenge op og jog de andre væk
fra hendes hus. Jeg husker, at lørdag,
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før jeg skulle konfirmeres, da boede vi
på Vester Alle, kom Marianne forbi ved
aftenstid på den daglige gåtur med Kyt
og gav min mor en femkroneseddel som
gave til mig, fordi jeg aldrig havde drillet hende. Det tror jeg faktisk, at hun
gjorde til de fleste af Havevejs børn, for
det var drengene fra de andre kvarterer,
der især var slemme og ondskabsfulde
over for den gamle dame. Men hun var
speciel. Jeg tror aldrig der blev gjort rent
hos hende, men hvad årsagen er ved jeg
ikke. Haven var et vildnis, men vore forældre havde forbudt os at løbe igennem
hendes have.
Vi flyttede fra Havevej omkring 1958,
men da var der sket meget med vejen,
der nu var blevet en gade. Der blev lavet
fortov, og der blev lagt asfalt på vejbanen. I samme tidsrum begyndte det at
ebbe ud med at holde svin. Efterhånden
var der kun Kr. Blikker, der holdt svin,
lige til han døde.
Nogle af husene havde også et stykke
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mose, blandt andet Ejgil Tandrup. Så om
sommeraftnerne drog flere familier ud i
mosen for at grave tørv. Der var ikke nogen på Havevej, der havde centralvarme
dengang, så nogle læs tørv var gode i de
kolde vinteraftner. Når tørvene var skåret og lagt på jorden, blev vi børn sendt
ud for at vende dem, og efter nogle dage
blev de sat i skruer, som det hed. Her
stod de sommeren over og blev herefter kørt hjem i tørvehusene, hvor de blev
stakket. Grøntsagerne blev taget op af
jorden, kartoflerne gravet op – så var
man klar til vinter.
Dette var en kort gennemgang af det
Havevej, hvor der var et helt utroligt
sammenhold mellem naboerne. Penge
havde vi ingen af, men hus- og hjerterum var der masser af. Da jeg først havde
skiftet skole og var faldet til på gaden,
var hver dag en fest, og jeg husker stadig
sorgen over at skulle flytte – men det er
en helt anden historie.

Hans K. Hansen,
Toften 45, 7830 Vinderup.
Pensionist efter mere end
40 års ansættelse ved Falck.

Kirstine Hofmansen
i Trandum (Traanumbo)
Af Leif Svendsen

Knapt 20 kilometer syd for Skive ad vej
nr. 34 ligger Trandum By. Ja, by er for
meget sagt, thi der er intet, der tenderer i retning af en by. Kun nogle spredte
ejendomme, som er beliggende ude på
det, som tidligere var den jyske hede, det
er Trandum.
Derude ligger den tidligere landbrugsejendom »Smedegaard«. Således kaldet,
fordi en tidligere ejer i familien Hofmansen ved siden af landbruget også var

smed. Gården er, som de fleste danske
landbrug, nedlagt, og jorden er solgt fra
til en nabo, men restejendommen er stadig i familiens eje. I dag bebos ejendommen af Ingrid Nørgaard (f. Kirkegaard
Hofmansen) i det ene af stuehusene og
hendes søn Kristian Hofmansen Nørgaard i ejendommens andet stuehus.
Her på Smedegaard fødtes den 23.
februar 1890 en lille pige, som i dåben
fik navnet Kirstine Hofmansen. Hun op-

Fotografi af Smedegaard med det gamle stuehus, som smed Hofman Nielsen byggede i 1864. Han
var i øvrigt tilflytter fra Ryde. Billedet er taget fra vest mod øst.
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holdt sig i sit fødehjem de fleste af sine
godt 90 leveår, og boede i »det gamle
stuehus«, hvor hun døde i en alder af lige
knapt 92 år den 15. januar 1982, måske
i det samme værelse hvor hun i sin tid
blev født. Kirstines forældre var gårdejer Peder Hofmansen, født den 16. juni
1862 på Smedegaard, død på Holstebro
Amtssygehus den 15. oktober 1930, og
hustru Johanne Kirstine Laursen, som
stammede fra egnen omkring Kongenshus og formentlig havde et stænk kartoffeltyskerblod i årerne, født den 5. juli
1857 og død i »det gamle stuehus« den
10. april 1937. Smedegaard var det, som
man kalder en slægtsgård, der allerede
dengang havde været i slægtens eje i
flere generationer. Peder og Johanne fik
otte børn, hvoraf to døde som små. Af
de seks, som levede og blev voksne, var
Kirstine nummer tre i rækken.
Den lille Kirstine blev døbt i Sevel Kirke ca. 10 kilometer borte, thi Trandum
havde været uden kirke i over 300 år, og
en ny blev først opført året efter i 1891.
Et gammelt mundheld siger, at kært
barn har mange navne. Det gjaldt således også Kirstine Hofmansen, der, som
en af de ældre i familiens kreds, kaldtes »FaStinne«, en forkortelse af faster
Kirstine. Da hun som voksen skrev små
historiske artikler om ting og hændelser
på egnen, gjorde hun det under pseudonymet »Traanumbo«. De ting hun skrev,
blev mig bekendt trykt i Vinderup Avis, i
Holstebro Dagblad eller i foreningsbladet »Slægtsgaarden«.
Når der ovenfor er nævnt »det gamle
stuehus«, så er det fordi Smedegaard har
det særlige forhold, at der siden 1930
har været to stuehuse. Det gamle, som
blev bygget i skæbneåret 1864 og altså
netop i 2014, hvor dette skrives, fylder

150 år. Det var fra begyndelsen sammenbygget med stald og lade, hvorfra
der siden er sket adskillelse. I 1930 kom
en yngre bror, Christian Hofmansen,
hjem og overtog gården og byggede da
på den anden side af laden et nyt stuehus. Det kunne man dengang gøre for
under ti tusinde kroner. Og i »det gamle
stuehus«, som vi kaldte »Kirstines hus«
eller »det gamle hus«, fødtes hun og levede næsten hele sit liv dér og døde til
sidst også samme sted.
Udenfor Skive Museum står der en
stor sten, hvor der er indhugget en del
af et vers om en daværende kendt Skiveborger. Det lyder: »Hjemmets sand han
hældte aldrig af sin sko, men lys og lærkesindet var hans lægmandstro«. Hvis
der havde stået »hun« i stedet for han,
så kunne det næsten passe på Kirstine
Hofmansen. Digteren var selvfølgelig
Jeppe Aakjær.
Helt korrekt er det dog ikke, at hun
ikke kom udenfor Smedegaards matrikel. Her i beretningen om hendes barndom og ungdom bygger forfatteren i
høj grad på, hvad han har fået fortalt af
Kirstine Hofmansens brordatter, Ingrid
Nørgaard, som i mange år har boet syd
for laden, hvor Kirstine så boede nord
for.
Livet har nok ikke altid været en dans
på roser for den lille Kirstine, thi allerede
i en alder af godt ti år blev hun sendt ud
at tjene. Det blev som »lillepige« på en
gård i Fly. Derovre måtte hun så også
gå i skole. Hun har til Ingrid Nørgaard
fortalt, at hun græd meget over sin situation, men det var en stor hjælp, at hun
klarede sig så godt i skolen, hvor hun var
blandt de allerbedste. Hvorfor hun blev
sendt helt til Fly, det fortæller historien
intet om, men det var måske dér, de sto-

KIRSTINE HOFMANSEN I TR ANDUM (TR A ANUMBO)
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Kirstine Hofmansen
ved sit hjemmeorgel
i storstuen.
Vinduerne bag hende
vender mod øst med
udsigt over til
Vridsted og Vroue.

re gårde lå, hvor man havde råd til også
at holde en lille »stik i rend pige«.
Hun blev senere tjenestepige på gården »Trevældgaard« ved den sydlige
ende af Stubbergård Sø. Her drev man
landbrug, men havde også fiskeri i søen,
hvor man fangede ål, som ofte blev solgt
i Skive. Kirstine Hofmansen blev under
sit ophold på Trevældgaard meget optaget af søen og naturen deromkring. Det
var en glæde, som hun bevarede hele resten af sit liv.
Da Kirstine Hofmansen siden som
ung pige boede hjemme sammen med
sine forældre, havde hun et ganske specielt job. Når et menneske lå for døden,
så brugte man ofte at have en vågekone
siddende ved den døende. Dette tog hun
sig på og var sikkert med sin menneskevenlige indstilling rigtig god til det. Begrebet vågekone er netop i disse år ved
at blive genoplivet, da det offentlige ikke
ret tager sig af denne opgave.
Jeg tror aldrig, at Kirstine Hofmansen

har været ejer af det gamle stuehus, som
hun beboede et helt liv. Det hørte til gården som sådan, og hun boede der bare
som en selvfølge. Hun var jo det, som
man dengang kaldte »ung-pige«, et lidt
sært udtryk for en ældre dame. I dag ville
man på »nudansk«, som ofte er engelsk,
have kaldt hende for en »single«. Hun
var husets helårsbeboer, men hun havde
to medbeboere, der godt nok kun brugte
huset som en slags feriebolig. Den ene
var den otte år yngre søster, Mette Marie Hofmansen, i daglig tale kaldet Mie,
der var uddannet som forskolelærerinde
og virkede som sådan i Egebjerg Skole i
Ejsing Sogn ved Vinderup en ca. 20 kilometer væk. Den anden var en søn af
Kirstines to år ældre søster søster, Marie, nemlig Peder Kristian Hofmansen,
som boede og virkede i København som
kursuslærer i matematik og fysik på »De
forenede Præliminærkurser« og ved siden af dette bestred et job som arkivar
i Slægtsgårdsforeningens arkiv, der den-
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gang havde til huse på Det kongelige
Bibliotek, genbo til Folketinget. Dette
arkiv er i dag flyttet til Gammel Estrup
på Djursland. Og antallet af slægtsgårde
er i øvrigt faldet drastisk som følge af
tidens udvikling i landbruget.
Nærmeste nabo til Smedegaard var
Trandum Skole, hvor bemandingen var
en førstelærer til de store børn og en forskolelærerinde, som tog sig af de mindre
børn. Her gik Kirstine Hofmansen i skole
en del af tiden på de vilkår, som skolegangen foregik under i forgangne tider,
undertiden vel kun hver anden dag. Men
hun må have været en opvakt elev, der
både lærte at læse og regne, men også
opbyggede en stor interesse for både bibelhistorie og egentlig historie. Hun var
hele livet igennem et meget vidende, belæst og interesseret menneske.
Der var en tæt forbindelse mellem
skolen og dens folk og naboerne på
Smedegaard. I dag er Trandum Skole for
længst nedlagt.
Kirstine Hofmansen var senere en sæson elev på højskolen i Nr. Nissum, en
tid hun mindedes med stor glæde. Her
fik hun sin grundlæggende uddannelse
i orgelspil.
Kirstine Hofmansen uddannede sig
senere hen til organist. Det skete dengang på den måde, at hun tog undervisning hos skolelærer Willumsgaard, der
residerede på Sevel Skole, og som underviste hende i orgelspillets finesser på
orglet i Sevel Kirke. Med denne uddannelse i bagagen fik hun siden mangeårig
ansættelse som organist i både Herrup
og i Trandum kirker. Disse to huse var for
Kirstine ligeså vigtige i hendes dagligdag
som hendes gamle hus på Smedegaard.
Hun følte sig stærkt knyttet til de to kirker og deres menigheder.

I Trandum havde der indtil 1550’erne
været en kirke, som da blev nedbrudt og
flyttet fra Trandum til Sevel af godsejeren på Stubbergaard, Ivar Juel, for dér at
blive anvendt til udvidelse af Sevel Kirke.
Men igen i 1891 var en ny kirke opført i
Trandum og klar til menighedens brug.
(se om dette udførligt omtalt i en bog
om kirkens første 100 år: »Står om end
tårnene falde«).
Her afløste Kirstine Hofmansen den
tidligere organist Kathrine Kirkegaard,
datter af Anders og Edel Kirkegaard i
»Trandum Kirkegaard«. Kathrine flyttede
til Sevel som hustru til gårdejer Kristian
Hald. Såvidt det for mig er oplyst, så begyndte Kirstine sit virke i denne kirke i
sidste halvdel af 1934 og fortsatte det
til 1959, da hun som 69 årig fratrådte og
blev folkepensionist efter megen overtalelse. Hun kunne godt tjene til livets ophold nogle år endnu, mente hun, selvom
årslønnen kun var omkring knapt firetusinde kroner. Men gårdejer Peder Kirkegaard fik, som medlem af det daværende
sogneråd, hende overbevist om, at det
var ingen skam at tage imod den fornylig
i 1957 indførte folkepension.
Da Kirstine Hofmansen begyndte
som organist i Trandum Kirke, havde
hun allerede i 12 år været organist i Herrup Kirke. Kirstine havde ca. tre-fire kilometer hjemmefra til kirken i Trandum,
og denne tur blev gennem de mange år
tilbagelagt på cykel på alle årstider og
i al slags vejr. Det lindede dog lidt, da
man i 1946 på den anden side af Smedegaards lade anskaffede en bil, så kunne
hun da af og til få sine ben op at køre.
Men bilen havde stået opklodset under
anden verdenskrig, så den var ikke altid
helt stabil. Så engang imellem, når hun
havde regnet med at blive fragtet pr. bil
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til gudstjeneste, så ville bilen ikke køre,
og hun måtte fare afsted på cyklen. Og
så, ret før hun nåede kirken, så kom bilen alligevel trillende, den var bare blevet
druknet i benzin.
Orglet i Trandum Kirke var med bælgetråd. En mand skulle stå og træde eller
pumpe en stor blæsebælg, som så gav
luft til, at orglet kunne give den nødvendige lyd fra sig.
Organisten fik fra starten den rundelige sum af 300 kr. i løn om året for
at spille til alle de tjenester, hvor der var
brug for musik til, og bælgetræderen fik
tilsvarende 75 kr. om året for sin medvirken.
Jeg har selv en enkelt gang prøvet at
være bælgetræder, som vikar. Da jeg
troede, at nu skulle der ikke mere musik
til i denne omgang, så slap jeg bælgen
og gik om til organisten, som netop nu
skulle bruge luft til et korsvar, som kun
blev til et pip. Det var ikke venlige øjne,
jeg blev mødt med, så jeg sprang tilbage
og trådte kraftigt i bælgen, hvilket ikke
gjorde sagen bedre!
Trandum og Sevel havde fælles præster, og det hed vel Sevel sogn med
Trandum som anneks, hvor der boede
en kapellan (hjælpepræst til sognepræsten). Det embede er for længst nedlagt,
og boligen ved siden af kirken solgt til
private.
Omkring 1915 kom man i Herrup i
tanker om, at man også dér burde have
en kirke. Det blev der givet grønt lys for
fra myndighederne, og i 1922 indviede
man en ny hvidkalket kirke i Herrup.
Her blev der installeret et nyt orgel med
samme slags bælgetråd som i Trandum.
Man manglede nu en organist og ansatte Kirstine Hofmansen, som fra 1922
og til 1959, altså i 37 år, trofast med sin
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cykel sled sig de tre-fire kilometer hjemmefra og sydpå op ad bakken fra Stubbergaard sø til den hvide kirke, som hun
i øvrigt var meget glad for at gøre tjeneste i. Hun har fortalt om, hvordan der
kunne være en søndag, hvor der havde
været isslag om natten, så hun næsten
måtte kravle op ad bakkerne (Skylles
bakke) for at komme frem til Kirken.
Det skete så ind imellem, når kapellanen, der boede nabo til Trandum Kirke,
skulle gøre tjeneste i Herrup og kom fra
Trandum og ikke fra Sevel, at han tog
hende op at køre i sin bil.
Også om Herrup Kirke foreligger der
en spændende jubilæumsbog. (Herrup
Kirke 75 år). Heri står bl.a., at Kirstine
Hofmansen spillede rask til, så lærer Jensen, der var kirkesanger, »ofte var en linie bagefter«. Jeg har nu hørt det sådan,
at Herrupboerne dengang sang meget
langsomt og drævende, så hun var nødt
til at sætte lidt skub i sangen.
Det var så om organisten, der i mange
år betjente de to kirker, hvor Trandum
Kirke lå ca. tre-fire kilometer nordøst for
Smedegaard, medens Herrup Kirke lå i
tilsvarende afstand i sydvestlig retning.
Nu har jeg nævnt de to befordringsmidler, som Kirstine Hofmansen brugte
i det daglige: Oftest cyklen, der nok var
medvirkende til, at hun livet igennem
holdt sig slank som en ål og rank som
et lys. Det andet var, når det gav sig, at
der var en billejlighed med gårdens folk
til Trandum Kirke eller med kapellanen
til Herrup Kirke.
En enkelt gang fik hun dog også prøvet en anden transport, som jeg her kort
vil fortælle om. Og medens historier ofte
er mere eller mindre opspind, så er denne sandfærdig fra pålideligste kilde: De
havde hos Christian Hofmansens gen-
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nem årene en del feriedrenge fra København. En af de sidste var Bjarne Søgaard,
en dejlig dreng, som alle holdt meget af.
Han var på børnehjem i det daglige, da
hans mor var alene og ikke kunne have
ham. Han kaldte Christian og hans kone,
Ingeborg, for Far og Mor. Man holdt
forbindelse til disse drenge senere hen,
om ikke på anden måde så ved et julekort. Da Bjarne var en voksen ung mand
vendte han en sommer tilbage til Smedegaard for at se til sit gamle sommerhjem.
Han var nu blevet motoriseret og kom
på sin Vespa Scooter. Disse feriedrenge
følte, at selvom de boede i huset syd for
laden, så havde de også tæt forbindelse
til dem nord for laden, altså i Kirstine
Hofmansens hus. Og da nu Bjarne var
på et formiddagsbesøg hos Kirstine, tilbød han hende en tur på scooteren hen
til søsteren Mie i Egebjerg Skole. Kirstine
slog til, og de kom afsted med hende på
bagsædet. Da de sidst på eftermiddagen
kom hjem fra besøget, fortalte Bjarne,
at Kirstine undervejs havde råbt til ham,
om han ikke kunne køre lidt hurtigere, så
det her kunne få en ende.
Den samme Bjarne udvandrede sidenhen til Australien, og selvom man forsøgte at finde ud af, hvad der var blevet
af ham, så var han væk, og man hørte
aldrig mere til ham.
På en gård som Smedegård, hvor der
er to stuehuse, og der leves hver sit liv i
de to huse, opstår der en særegen kultur.
Familien i det nye hus syntes nok, at de
var de mange (fire-seks beboere), medens Kirstine Hofmansen var alene, så
de måtte se lidt efter hende, hvad hun så
absolut ikke ønskede – hun var sig selv.
Hun dyrkede sin selvstændighed og
var glad for den. Af og til cyklede hun
på besøg hos en af sine søstre, som

boede i en afstand på ca. 20 kilometer
fra Smedegaard, Marie i Stokholm ved
Hvide Mose eller Mie i Egebjerg. Og det
var ikke altid, at hun ønskede at fortælle, hvor hun var taget hen, og det kunne
godt vare en dag eller to, før hun kom
tilbage. Så gik familien i det nye stuehus
og undrede sig og sagde, at hun kunne
da godt lige sige, når hun tog afsted, så
de vidste, hvor de havde hende. Og dengang havde ikke alle hjem en telefon –
ingen af de to søstre, som hun besøgte,
havde det – så det var ikke så let at efterforske, hvor hun var. I vor tid, hvor
man ser på sin mobiltelefon i både tide
og utide, da må dette lyde meget sært!
I »det gamle hus« hos Kirstine Hofmansen samledes familien ofte. Og så
blev det hurtigt til, at man skulle spise på
den ene side af laden og drikke kaffe på
den anden. Nu er det så kun forholdene
i »det gamle hus«, der her skal beskrives, så jeg vil forsøge at fortælle om en
typisk søndag eftermiddag her: De forskellige familier kommer dumpende ind
til eftermiddagskaffe. Kirstine er kommet fra sin tjeneste i kirken, og man går
i gang med kaffen og ikke mindre med
samtalen. Hvem var i kirke i dag, hvem
blev der lyst til bryllup for, hvem havde
barn i kirke o.s.v. Og havde man taget
fat på snakken om en eller anden person
eller familie, så rullede man historien ud,
hvornår var det nu, det skete, og hvad
var det, der skete. For en fremmed som
mig kunne disse familiedrøftelser virke
lidt overvældende. Men jeg lagde mærke
til, at der altid kun blev talt positivt om
de folk, man inddrog i samtalen, aldrig
negativt. På sin vis ganske spændende,
selv for uindviede. Og Kirstine havde fra
sit virke i kirken et utroligt personkendskab. I kirkerne kom man jo som spæd
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til dåb, som ung til konfirmation, siden
til bryllup og tilsidst på den ultimativt
sidste rejse. Og hun havde en utrolig hukommelse for, hvad der skete.
Lad mig prøve at fortælle om »det
gamle hus«: Det var ikke særlig stort,
det var hvidkalket og med stråtag, som
man altid nytårsaften var meget bekymret for. Der var to indgange, den ene til
køkkenet via et lille bryggers, den anden
til en lille forgang og videre ind i en nogenlunde stor stue, husets eneste da jeg
kom der første gang. Til venstre i stuen,
når man kom ind fra den lille forgang,
var der indgang til et lille gæsteværelse,
hvor der var bogreoler fra gulv til loft,
alle fyldt op. Fra stuen var der vinduer
til begge sider. Mod øst så man udover
den nyplantede Plomgaard Plantage, og
man kunne herfra se både Vridsted og
Vroue kirketårne. I dag er de skjult af
plantagens træer. Mod vest så man ud
på en lille græsklædt gårdsplads.
I stuen med de gamle møbler var der
meget hyggeligt. I hele stuens bredde
mod vest stod langbordet, hvor der alt
efter tykkelse kunne sidde en tolv til
fjorten mennesker, og det gjorde der
jævnligt, især i skoleferierne. I et hjørne
ud mod øst stod Kirstine Hofmansens
harmonium orgel, som hun øvede sig på,
og hvor hun havde nogle af egnens unge
piger til musikundervisning. Sagerne var
jo gamle og lidt skrøbelige. Til en kaffekomsammen satte fire af de yngre koner
sig på sofaen, og pludselig sad de lænet
op ad hinanden på gulvet, ak ja! Den
brød sammen lige midt på.
Ved langbordet skete alt i det hus.
Her skrev man, her læste man, her snakkede man, her levedes livet. Ikke mindst
i skoleferierne, hvor de to andre beboere
kom hjem. Især P. K. Hofmansen fyldte

81

meget, når familierne pligtskyldigt afleverede Skive Folkeblade og Holstebro
Dagblade siden sidste ferie. De skulle
gennemgås for, hvad der var sket i Sevel
Sogn siden da. Det samlede han på sine
tusindvis af sedler, som skulle have dannet grundlag for en bog om Sevel Sogn,
men som han desværre døde fra, uskrevet. De findes nu på Arkivet i Vinderup.
Ved langbordet skrev Kirstine Hofmansen for sin søstersøn også afskrifter af
tingbøger, af kirkebøger og andre kilder,
som han havde brug for. Der findes på
Arkivet i Vinderup en del af det, som Kirstine skrev for P. K. Hofmansen.
Her fik Kirstine Hofmansen også suppleret op på alt det historiske, som hun
læste sig til, diskuterede sig til og lærte
på anden vis, og det resulterede i, at hun
skrev en række klummer eller artikler under, som allerede nævnt, forfatternavnet
»Traanumbo«. De blev så publiceret i
Vinderup Avis, i Holstebro Dagblad eller i »Slægtsgaarden«, som var Slægtsgårdsforeningens blad. Jeg mener, at der
et par steder i familien findes udklippet
og arkiveret alle disse artikler.
Det var jo lidt gammeldags. Da jeg
besøgte Smedegaard i april 1946 første
gang, da havde man endnu ikke elektrisk
lys, det kom først derud i 1947. Syd for
laden havde man en vippebrønd, hvor
Kirstine Hofmansen måtte om med sin
spand for at hente vand til dagligdagens
forbrug.
En lille historie om vandforsyningen
til »det gamle hus« i tiden efter elektricitetens indførelse: Man havde arrangeret
sig med en elektrisk vandpumpe. Der
blev i den forbindelse lagt en vandledning ind under laden, så Kirstine Hofmansen ikke længere skulle gå om efter
sit vand. Det var så en vinter med så

82

LEIF SVENDSEN

Det gamle stuehus
som det ser ud i dag,
150 år
efter opførelsen.

streng frost, at man måtte opgive den
nye elvandforsyning og hjælpe sig med
den gamle pumpe, for det hele frøs til.
Og Kirstine måtte igen vandre 100 meter efter sit vand. Men det blev jo forår
igen, og vandforsyningen blev atter elektrificeret, blot kom der ingen vand ud af
ledningen til »det gamle hus«. Alle undrede sig, men der måtte jo have sat sig
en isklump fast under laden, den måtte
da snart smelte. Indtil man i forårets løb
opdagede, at man havde glemt at dreje
hanen, som åbnede for vand til dem deromme nord for laden. Glæden var stor,
men der blev også grinet lidt af det med
isklumpen.
Saniteten var også lidt anderledes,
end man kender det, når man i dag ser
huse i TV’s serie »Hammerslag« med
varme i gulvet på toilettet. Næh, man
måtte vandre om bag kostalden, hvor
man fandt et lille hus med det prangende navn »Christiansborg«. Her kunne
man så sætte krogen på og ordne det,
som man ikke kan få andre til at gøre for
sig, og efterfølgende var der altid pænt

udklippede stykker af den gamle telefonbog eller af Skive Folkeblad til afbenyttelse. Ja, ja.
Radio og telefon fik Kirstine Hofmansen, men sent i livet. Og fjernsyn lærte
hun aldrig at se. En film var for hende
blot flimmer, hvor der så var en bil og så
et menneske, men intet for hende sammenhængende og forståeligt.
Tiden gik, og alderen begyndte at
gøre sig gældende. Kirstine Hofmansen
klarede sig nu kun i sit hus, fordi der i det
nye stuehus var kommet en ung kone,
hendes brordatter Ingrid, der stod hende bi i mangt og meget i det daglige. Og
så gik det jo.
I 1965 gik Kirstine Hofmansens søster,
Mette Marie, af som lærer i Egebjerg. Ja,
hun var i de sidste år flyttet til Ejsing Skole, og hendes gamle kære Egebjerg Skole
var, som så meget andet, nedlagt. Hun
flyttede nu hjem til Kirstine i »det gamle
hus« på Smedegaard. Planen var, at hun
ville hjælpe sin nu svagelige otte år ældre
søster. Desværre gik det anderledes. Hun
fik dér en noget besværlig tilværelse med
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tiltagende sclerose og anden svaghed.
Nu var det imidlertid, som om Kirstine
vågnede op til ny styrke. Hun kunne
pludselig, da det krævedes af hende,
hjælpe både sig selv og sin søster med
de fleste af dagligdagens gøremål. Det
var forbavsende at se. Den 15. december
1974 døde Mette Marie godt 76 år gammel, og Kirstine var atter alene i sit hus.
Den anden af husets feriebrugere, P. K.
Hofmansen, døde så fire år senere, en
måned før sin 70 års fødselsdag, den 19.
september 1978.
Endnu fire år klarede Kirstine Hofmansen sig i sit hus med passende hjælp
fra den anden side af laden, hvor Ingrid,
brordatteren, blev ansat af kommunen
som en art sygehjælper. Thi Kirstine ville
ikke forlade huset, hun ville ikke på et
plejehjem og dø. Efter et langt og aktivt
liv døde Kirstine så den 15. januar 1982,
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en god måned før hun kunne være blevet
92 år gammel. Og for sidste gang kom
hun i den kirke, som hun havde kendt fra
dens første tid, og som havde været rammen om hendes virke. De tre beboere fra
»det gamle hus« ligger nu begravet side
om side i en fælles grav lige udenfor indgangen til Trandum Kirke.
Kirstine Hofmansen var et af de mennesker, der satte sig spor og viste et godt
eksempel for de, der kendte hende. Det
har været en gave at kende et menneske som hende, og da man fra Vinderup Egnshistorisk Forening her i vinter
bad mig prøve at beskrive Kirstines liv
i en artikel til årbogen, da tog jeg først
tøvende, men efterhånden med glæde
imod opgaven, som jeg hermed har søgt
at løse.

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

En beretning
om 30 år som funktionær
i Alfred Priess’ el-afdeling
Af Ejner Østergaard Andersen

Men først lidt om baggrunden for min
ansættelse i firmaet.
Udlært elektriker 1. november 1950 og
derefter arbejdet som svend, senere
militærtjeneste ved marinen, dog uden
sejltid. Jeg fik senere lyst til at læse videre og startede på Installatørskolen i
Odense i 1952. Under studiet fik jeg den
ide, at jeg gerne ville ud og opleve verden
og jeg sendte ansøgning til flere rederier,
der var respons fra et par af dem. Efter
veloverstået eksamen fik jeg ansættelse
i rederiet Torm og skulle tiltræde på MS
Freya Torm, et nybygget skib fra Helsingør skibsværft. Først var jeg 3 uger hos
Thomas B. Thrige i Odense, der var leverandør af det elektriske udstyr ombord,
såsom styremaskine, kraner, spil, generatorer m.v. Jomfrurejsen gik over Nordatlanten til New York. Herefter i liniefart
mellem USA’s østkyst og Sydamerika,
med en enkelt tur fra Buenos Aires til
Kotka i Finland (3 uger). Efter knap 2 år
ønskede jeg at fratræde, da der var noget derhjemme, der trak. Hjemturen var
med MS Agnete Torm til Middelhavet og
sluttede i Hamborg.
Men nok om det. Det blev til 14 gange
krydset Ækvator, store oplevelser og ar-

bejdsmæssige udfordringer og en ballast
for livet.
Efter min hjemkomst fik jeg ansættelse i et mindre el og vvs firma i Haderslev
og stiftede familie et halvt år efter. Efter
ca. 2½ år der søgte jeg nye udfordringer.
Jeg så en dag en annonce i Jyllands Posten, at firmaet Alfred Priess A/S søgte
en overmontør, som man kaldte det
dengang, til deres el-afdeling.
Jeg søgte stillingen og blev bedt om
at komme til samtale. Efter aftale blev
det til en søndag sidst i februar 1958.
Min kone Tove og jeg startede så i vores lille Opel varevogn mod Holstebro,
hvor vi overnattede på Højskolehjemmet. Det var en forfærdelig køretur. Vi
havde en meget streng vinter, så det blev
en lang køretur med masser af sne og
is på vejene. Søndag formiddag mødte
vi op på Søndergade 21 hos Priess. Familien sad bænket ved sen morgenmad,
jeg husker, at Petra og svigersønnen Kay
var hjemme.
Priess viste os så rundt i firmaet, selvfølgelig med en vis stolthed. Bygningen
Sevelvej 3 var bygget i 1955-56 med el-lager og værksted i kælderen, el-mekanisk
værksted øverst oppe og i stueplan producerede man gittermaster og ståltårne.
Efter nogen forhandling sagde Priess,
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Her overværer
jeg en samtale
mellem tillidsmand
Henry Hygum
og Alfred Priess.

at jeg kunne få stillingen, lønnen skulle
være kr. 14.000,00 om året, jeg accepterede. Det var for øvrigt mere end min
daværende løn. Få dage efter hjemkomsten kom der igen et brev fra Priess. Han
må åbenbart have været i tvivl om jeg var
den rette mand for ham, for han udbad
sig yderligere oplysninger. Jeg skrev tilbage, at hvis ikke det var fyldestgørende,
det jeg havde sagt og skrevet, måtte vi jo
se bort fra aftalen. Der kom dog hurtigt
svar tilbage, at det var i orden.
Jeg tiltrådte 15. april 1958 og gik så på
jagt efter en lejlighed, og det var ikke så
nemt dengang. De første 2 uger boede
jeg så alene på et lejet værelse. Priess
havde aftalt med Johannes Gade, formand for dengang HOE, at vi kunne leje
bestyrerboligen til det nedlagte Elværk
i Humlum. Det var absolut ikke nogen
behagelig velkomst, vi fik der. Toilettet

var frosset itu, varmekedlen ligeså, så
det var ikke så rart, slet ikke med en lille
pige på et år. Vi boede så der til august
samme år, hvor vi fik en lejlighed i Postgården. Det var selvfølgelig forbundet
med omkostninger, at jeg skulle køre
frem og tilbage til Humlum, efter nogen
forhandling gik Priess med til at han ville
betale halvdelen af de officielle km takster dengang. Jeg mener, at benzinpriserne lå på ca. 2,80 kr. pr l. dengang, det
lyder jo ikke af så meget, men i forhold
til lønnen dog en udgift for mig.
Nogen jobbeskrivelse var der ikke for
mig, men jeg skulle da lede og fordele arbejdet for elektrikerne, sørge for kundepleje, opsøge nye kunder, udregne tilbud
m.v. El-afdelingen udførte dengang også
luftledningsarbejder på såvel lavspænding som 10 kV og det var Karl Peder
Storper, der tog sig af dette. I 1962 blev
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Storper ansat ved Vinderup kommune
og fratrådte. Hans afløser blev Poul Engelund, men flere kom til efter ham.
Kontorarbejdet for mit vedkommende
foregik på 2. sal, oppe på kvisten. Der
var trængsel ved de 2 borde deroppe.
Bogholderiet med bogholder Jørgen
Stubkjær holdt også til der sammen med
en assistent og ofte 2 elever. Der var også
en leder af firmaets køleafdeling, der sad
til bords der. Dengang havde Priess hovedforhandling af GRAM køleskabe og
frysere og servicerede købmænd og slagtere i et stort område i Vestjylland.
På kontoret var der kun én telefon,
den var jo ofte optaget, men så havde
man hustelefonen, en intern telefon.
Hvis der så var flere opkald, ringede man
nede fra butikken, hvor omstillingen var,
og man løb ned ad køkkentrappen til
butikken for at klare samtalen derfra.
P.g.a. den trange plads var det lidt
problematisk, når der skulle regnes tilbud og store tegninger skulle på bordet,
og ro var der heller ikke. Ofte tog man
aftenerne med for at klare det, dog uden
nogen løntillæg, men man kunne jo lide
sit job.
En stor lettelse var det derfor, da sammenbygningen med hjørne-ejendommen
og Sevelvej 3 blev færdigbygget i 1962.
Jeg fik mit eget kontor i stueetagen, senere fik jeg assistance af Gerda Skovmose til at klare en del af papirarbejdet
såsom dagsedler mv. for elektrikerne. I
1966 fik jeg hjælp af Erland Mortensen,
som efter Installatør-eksamen havde været beskæftiget oppe på tegnestuen 2-3
år. Vi supplerede hinanden godt og delte
opgaverne imellem os, men var også fælles om nogen. I 1980 fratrådte Erland,
da han søgte andre udfordringer.
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I firmaet havde man også en personaleforening, hvor der bl.a. blev spillet
præmiewhist. Det foregik som regel i
hjørnestuen på hotellet. Maren og Alfred Priess var ivrige kortspillere, og
havde man fru Priess til makker, og man
ikke havde meldt sine kort til fordel for
os, så fik man godt nok »læst teksten«.
Fester blev der også holdt med spisning
og dans til god musik. Jeg husker bl.a., at
Poul P. og Brødrene Hansen fra Stoholm
har spillet. Til disse fester gav Priess jo et
tilskud. Det bestod som regel af 2 boner,
som vi kunne indløse til 2 drinks, men
skulle der være fest, kunne vi nu ikke altid klare os med det.
El-forsyningen var sidst i halvtredserne
under omlægning fra jævn- til vekselstrøm i hele Sahl sogns el-forsynings
område, i 1958 var det Svendstrup Hede
området, der stod for tur. Priess mente,
at jeg skulle besøge de enkelte forbrugere derude for at kapre nogle kunder,
og det gjorde jeg selvfølgelig. Mange var
kunder i forvejen, men der var jo også
nogen, der benyttede en anden installatør, og det var da hel naturligt. Jeg følte
mig næsten mere som sælger end håndværker, når jeg var ude i det ærinde, men
jeg fik mig da som regel en god snak med
landmændene derude og mødte mange
hyggelige mennesker. Priess mente også,
at jeg skulle være parat til udrykning,
når den lokale brandsirene lød, uanset
hvor i området branden var, der skulle
jo som regel afbrydes for strømmen til
de antændte bygninger, men det var nok
mere med henblik på, at der evt. senere
skulle opføres nyt og dermed nye elopgaver. Det var nu heller ikke altid, det gav
bonus.
Efter landdistrikternes overgang til
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vekselstrøm blev det Vinderup bys tur,
og det gav jo så muligheder for moderne
belysning i butikkerne, nemlig neonrør,
som man kaldte dem dengang, og der
blev solgt køleskabe og elkomfurer.
I tresserne var der ikke nogen større
industrier i Vinderup. Der var Fjerkræslagteriet på Ålykkevej, samt en del
mindre møbelfabrikker, og de fik en opblomstring efter vekselstrømmens indførelse.
Ved besøg hos privatkunder fik jeg ofte
gode og sjove oplevelser. Ved et besøg
hos et ægtepar i Bremdal, hvor vi dengang havde en del kunder, blev jeg inviteret på kaffe. Så kom posten, og ham
var de meget stolt af, de havde få dage
før fået en rudekuvert, men ruden var
blank, alligevel var posten klar over, hvor
den skulle afleveres, altså havde han
åbenbart været lidt nysgerrig. En dag
stod Otto Leisner pludselig på kontoret.
Danmarks Radio Feriefond havde dengang en bjælkehytte i et naturområde i
Egebjerg, og der var el-problemer, derfor
besøget. Når man ellers så ham, var det
jo som regel på TV, så derfor var besøget
lidt overraskende.
Fra først i halvfjerdserne og fremover
skete der en stor udvikling i elbranchen
og i byggeriet i det hele taget. Det var en
nødvendighed at holde sig a jour med
udviklingen, og det skete med deltagelse
i kurser såvel af teknisk som ledelsesmæssig art.
Opgaverne for elafdelingen blev også
større, der var flere opgaver ved nye
skoler og plejehjem. Forsvaret var også
en betydende kunde med opgaver i
Nymindegab-lejren, Holstebro kaserne,
Flyvestationerne i Karup, Aalborg og

Tirstrup. I 1981 havde vi et job i Oksbøllejren, hvor der blev opført nye garager
og værkstedsbygninger for Kampskolen. Jeg overtog tilsynet med det efter
en kollega, der blev afskediget. Jeg fik
invitation til indvielsen, hvor også prinsgemalen, Prins Henrik, var tilstede og
skulle klippe snoren.
Specielt i Karup havde vi opgaver
gennem rigtig mange år. Nogen af opgaverne fik vi efter indbudte licitationer og
andre efter tillid fra Bygningstjenesten.
I Aalborg var det hovedsageligt etablering af lynbeskyttelse på hangarer og
ammunitionslagre og efter etableringer
var det med årlige kontrolmålinger. Den
første opgave vi havde for Forsvaret, det
var først i tresserne, det var installation i
2 nye hangarer på Flyvestation Tirstrup,
arbejdet blev udført af Erland Mortensen og Robert Justesen. De fleste af opgaverne i Aalborg og Karup blev udført
af Mogens Bjørnkjær og ofte med John
Madsen som medhjælp.
Nævnes skal da også opgaver for firmaet FLYGT Pumper, det stod på i ca.
20-25 år i Priess tiden og også senere.
Vi opbyggede automatik- og styreskabe
hjemme på værkstedet til spildevandspumpestationer, som blev etableret ude
hos kommunerne. Det var opgaver fra
Juelsminde i syd til Skagen i nord. Det
gav mange ture for mig rundt i det jydske, når det krævede planlægning af det
praktiske arbejde, bl.a. muligheder for
strømforsyning o.s.v. Ofte så med besøg hos det lokale forsyningsselskab for
nærmere aftale.
Automatikken på værkstedet blev
opbygget af Børge Ellesen i de seneste
mange år, men da der ofte var travlhed,
måtte flere jo træde til. Det var også
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Børge med en medhjælper, der forestod
montagen ude hos kommunerne.
I 1981-82 havde vi nogle opgaver i Foulum ved Tjele, Statens forsøgscenter for
fødevarer og jordbrug som er en del af
Aarhus Universitet. Det startede med
etablering af byggepladsbelysning for
det store område. Senere udførte vi installationer i 2 større svinestalde samt
i bygningerne for planteavlsforskning.
De 3 sidstnævnte opgaver blev udført af
Kr. Jørgen Larsen og medhjælpere efter
behov.
I Aarhus området udførte vi en del opgaver i 1970-ca.1980. Den første opgave
var ved opførelse af Kommunedatas nye
bygninger og derefter installationer i flere industribygninger. Elektriker på disse
opgaver var Bill H. Hansen samt forskellige hjælpere. Opgaverne i Aarhus blev
ledet af Erland Mortensen.
Bang og Olufsen betroede os også mange opgaver gennem årene både på TV og
Radio fabrikkerne, men også på B&O
Medical, der bl.a. producerede insulinsprøjter. En betydende kunde var også
Jydsk Telefon, senere Tele Danmark og
nu kaldet TDC. Vi havde en del opgaver
på hovedcentralen i Holstebro samt på
landcentralerne i det nordvestjydske. På
et tidspunkt skiftede vi tagventilatorer
på 78 centraler, det var Henry Hygum,
der udførte disse opgaver. Han havde så
en tømrer med fra Brdr. Nygaard, som
foretog inddækningen på taget. StruerHurup slagterierne, senere Vestjydske
Slagterier og nu Danish Crown, gav os
god beskæftigelse i mange år op gennem
firserne.
Det interessante ved mit job var den
afveksling, der var i opgaverne. Mange
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timer ved skrivebordet, men også udebesøg i forbindelse med ovennævnte opgaver. Men glemmes skal da ikke de mange
trofaste kunder i Vinderup, såvel forretninger, industrier som private. Man
havde jo indtil ca. 1983 butikken med
belysning, hvidevarer, radio-TV o.s.v. Det
skete da, at man f.eks. måtte besøge en
ældre enlig dame som skulle have en ny
støvsuger, og som ikke selv kunne komme i butikken. Så fik man ofte en kop
kaffe og en snak ved køkkenbordet.
Da jeg blev ansat, var der en fast stab af
elektrikere, bl.a. Aage Jørgensen, Laurits
Jeppesen, Poul Ove Pedersen og Henry
Hygum med flere. Lærlinge havde vi
også, Erland var endnu i lære i 1958.
Vi antog ca. 1-2 lærlinge om året så
incl. min tid efter Priess har jeg haft med
55 lærlinge at gøre. Det var ikke alle, der
blev ved faget. Nogle fortsatte, men videreuddannede sig, men jeg husker da
nogle stykker, der f.eks. blev postbud,
politibetjent og sågar ejendomsmægler.
Så der er muligheder med et svendebrev
som elektriker.
Jeg føler selv, jeg havde et godt forhold til folkene. Det kan jo ikke helt undgås, at man som arbejdsleder må træffe
ubehagelige beslutninger og må afskedige en ansat af forskellige grunde. Jeg vil
dog fremhæve det gode samarbejde, jeg
havde med Henry Hygum gennem mere
end 30 år. Hygum var tillidsmand, og
som sådan skete det jo, at vi måtte have
en snak på kontoret. Vi så selvfølgelig
ofte tingene fra hver sin side, men uanset hvad resultatet blev af mødet, skiltes
vi i fuld fordragelighed og med respekt
for hinanden.
Et par gange er det dog sket, at El Forbundet ikke var helt tilfreds med firmaet.

90

EJNER ØSTERGAARD ANDERSEN

Midt i firserne havde vi en større opgave
på Slagteriet i Lemvig. Det medførte en
del overarbejde for vore folk, der var på
opgaven. Det var de for øvrigt ikke utilfreds med, men det var El Forbundet,
da der var nogen få procent arbejdsløse
elektrikere. Vi mente ikke, vi kunne finde
kvalificerede folk, som vi kunne sætte på
opgaven. Så firmaet blev indklaget for
arbejdsretten, og jeg mødte op der og
efter snak og forhandling blev vi påbudt
at overholde reglerne om afspadsering.
På det tidspunkt havde man den store
bryggeristrejke, det var jo en større sag.
Så jobbet fuldførte vi uden at ansætte
nye folk.
Priess kom jævnligt ind på kontoret til os
for at få en lille beretning om, hvordan
det stod til, ikke fordi han blandede sig
særligt meget, men det var da naturligt,
at han var interesseret i, hvad der skete
i el-afdelingen. Når vi arbejdede på at
udregne et større tilbud på en opgave,
gik vi ofte omkring hans kontor, så han
kunne få lidt indsigt i det. Tit tog han en
gammel konvolut op fra papirkurven og
med sin blyant viste os lidt om procentregning. Han tog aldrig et rent ark papir,
det var jo frås.
Alfred Priess døde 22. oktober 1979, 14
dage før sin 80 års fødselsdag. Vi var
indbudt til frokost på Hotellet, men det
blev selvfølgelig ikke til noget. Så vidt jeg
husker, blev Priess syg under kortspil hos
bankdirektør Aksel Jensen på Møllevej.
Maren Priess døde i december 1979 efter kort ophold på Plejehjemmet. Med
Alfred Priess var man jo De’s, men et
par år før han døde, sagde han til mig
en dag: »Østergaard«, som jeg altid blev
kaldt, »skal vi ikke være du’s, vi har da

kendt hinanden i så mange år.« Det havde jeg da ikke noget imod.
Efter Priess’ død satte datteren Petra
sig i direktørstolen indtil Evald Brusholdt blev ansat som direktør i 1980.
Der skulle jo helt naturligt ske nogle
forandringer, butikken blev lukket, radioafdelingen nedlagt. Værkstedet, hvor
der fremstilledes inventar til restauranter og barer, blev ligeledes nedlagt. Det
foregik i stueetagen, Sevelvej 3, og der
flyttede el-afdelingen så ind og fik gode
værksteds- og lagerfaciliteter. Bygningsmæssigt skete der en ombygning af den
nyeste del af Sevelvej 1. Tegnestuen og
salgsafdelingen for stålfabrikken flyttede ud til fabrikken på Sevelvej 51. Jeg
fik kontor på 1. sal i bygningen, hvor afdelingen havde til huse. Det var meget
praktisk, idet jeg nu også havde elmekanisk værkstedet under mit domæne. På
dette værksted reparerede vi bl.a. transformere for el-forsyningsselskaber fra en
stor del af Jylland. Bent Sanggaard forestod det praktiske på værkstedet, senere
assisteret af Frank Bertelsen.
Firmaet kørte tilsyneladende godt op
gennem firserne. Der blev købt et firma
på Langeland som fremstillede skilte,
bl.a. til motorveje. Man overtog et vindmøllefirma, Windmatic fra Herning.
Firmaet Priess var leverandør af stålmaster til dem, men det skrantede lidt med
økonomien der og derfor overtagelsen.
Produktionen fortsatte så i Vinderup.
Jeg var indvalgt i Samarbejdsudvalget og
gennem møderne der fik jeg indsigt i, at
alt ikke var, som det skulle være i 1988.
Der var problemer med vindmøller leveret til USA, i hvert fald betalingerne. Det
gjorde så, at firmaet Priess gik i betalingsstandsning. I el-afdelingen fortsatte
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El Compagniet ved starten den 15. september 1988. Fra venstre: Ejner Østergaard Andersen,
Hans Damgaard, Eskild Pedersen, Jørn Vendelbo, Jens Stubkjær Jensen, Olav Foldager, Børge
Ellesen, Palle Lauritsen, Mogens Bjørnkjær, Christian Melgaard og Henry Hygum. Herudover
skal nævnes Bent Sanggaard, Stig Nygaard og Palle Tanderup, som ikke var til stede ved fotograferingen.
vi vort arbejde, havde god beskæftigelse
og mærkede ikke nogen mistillid fra vore
kunder. Når vi indkøbte materialer skulle
det dog ske mod kontant.
Den 17. august 1988 indgav firmaet selv
konkurs til skifteretten, og så var vi jo
mange, der gik en usikker fremtid i møde.
I 1983 ansatte jeg el-installatør Hans
Damgaard som medhjælp i firmaet, og
da vi arbejdede rigtig godt sammen,
foreslog jeg, at vi skulle komme med et
bud på at overtage el-afdelingen. Min alder taget i betragtning syntes jeg, at det

ville være godt med en yngre kompagnon. Ved hjælp af advokat og revisor fik
vi stiftet et A/S, og da vi havde fuld opbakning fra medarbejdere og betydende
kunder, kom vi med et bud til skifteretten. Ved første møde der bad man om
udsættelse, da det store firma ABB ville
komme med et bud, men måtte have udsættelse i en uge. Jeg kunne så fortælle
dommeren, at der var stiftet et nyt selskab, som havde den fulde opbakning
fra såvel betydende kunder som medarbejdere. En uge efter kunne skifteretten
meddele, at ABB havde trukket sig. Efter
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konkursen fik vi jo alle en opsigelse, jeg
skulle dog stå til rådighed for boet og
fratrådte ikke. For øvrigt den første gang
i mit arbejdsliv jeg fik en opsigelse.
15. september startede vi det nye firma
under navnet El Compagniet Vinderup A/S. Da der var tale om en såkaldt
virksomhedsoverdragelse, fulgte der jo
nogen forpligtigelser med i relation til
medarbejderne, såsom lønaftaler, opsigelser m.v. Det var vi nu ikke betæn-

kelige ved, da netop elafdelingen havde
overskud i året, hvor det ellers gik galt
i firmaet. Jeg fratrådte i maj 1995 og
Hans blev eneejer af El Compagniet. Vi
var da 24 ansatte i firmaet. Men for mig
en stor tilfredsstillelse, at de mange arbejdspladser kunne bevares i Vinderup,
takket være de mange trofaste kunder,
samt loyale medarbejdere.
Et langt og spændende arbejdsliv var slut
for mit vedkommende.

Ejner Østergaard Andersen,
48 år i el-branchen.

Historier
omkring Priess’ mastefabrik
Af nuværende og tidligere medarbejdere

Vi er en lille gruppe, som har arbejdet
mange år hos Alfred Priess A/S, der har
fået til opgave at skrive historien om
mastefabrikken, og ligeledes krydre den
med nogle små historier.
Vi vil starte helt fra begyndelsen, selv
om mastefabrikken først kom til mange
år senere.
Den 16. november 1921 købte Alfred Priess installationsforretningen
på Nørregade i Vinderup for 3.000 kr.
i afståelse og 2.500 kr. for varelageret.
Forretningen var en stor skuffelse i starten. Et elektrisk strygejern til 6,00 kr.

Firmaets stifter Alfred Priess.

Alfred Priess Installationsforretning 1924.
Det er Alfred Priess ved siden af bilen, Maren
står i butiksdøren.
udgjorde julehandlen 1921. Det var alt.
Alfred Priess har senere fortalt: »at det
var først et halvt år efter starten, han
spurgte om, hvad omsætningen havde
været, og humøret faldt da til nul«.
Men med gode venners hjælp fik de
arbejde til firmaet, og omsætningen steg
til 50.000 kr. i 1922. I 1923 blev Alfred
Priess gift med Maren, der blev en stor
støtte for firmaet.
Maren passede den nye butik i Nørregade, ligesom hun med stor dygtighed
førte deres dengang beskedne bogholderi. I årene derefter fik firmaet overdraget mange større stykker arbejde med
stadig fremgang helt op til 1931, hvor
der var en omsætning på over 500.000
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I årene 1921 til 1950 startede Alfred
Priess følgende afdelinger op:

Hovedbygningen Søndergade 21 og Sevelvej
1-3, der blev bygget henholdsvis 19.., 19.. og
19... Billedet er fra 1961.
kr. Så kom den frygtelige landbrugskrise
i 1931, og omsætningen faldt igen helt
ned til 150.000 kr.
I årene 1932-1933 var der meget stille,
og Maren og Alfred Priess besluttede
da at bygge ejendommen på hjørnet af
Søndergade og Sevelvej. Den blev firmaets domicil helt op til 1988, hvor firmaet
blev splittet op. Hovedbygningen blev
solgt, og Sevelvej 3 blev opkøbt af Ejner
Østergård Andersen og Hans Damgård,
som overtog el-afdelingen og førte den
videre under navnet El-Compagniet.

El-afdeling – starten på firmaet 1921
Radioafdelingen		 1925
El-mekanisk afdeling		
1928
Køleafdelingen			1936
Værksted og garage for
firmaets køretøjer
1943
Fabrikker for master
og ståltårne
1950

Nedenstående fortælling er starten til
det, som blev til afdelingen for master
og ståltårne.
Fra året 1934 kom der opsving med
produktion af nye transformatorstationer. De sidste år i trediverne var vi oppe
på at lave 25-30 stationer om året med
både installation, lavspændings- og højspændingsledninger. I 1939 nåede firmaet for første gang en omsætning på
en million kr.
Årene fra 1939 til 1945 var en stille tid
for branchen, da det næsten var umu-

Hal I,
Sevelvej 51,
i 1962.

HISTORIER OMKRING PRIESS’ MASTEFABRIK

ligt at opdrive de materialer, man skulle
bruge.
I 1946 blev firmaet omdannet til et
aktieselskab, og i 1948 kom opsvinget
igen med ombygning af såvel land- som
by-elværker fra jævn- til vekselstrøm.
Dette gav firmaet flere store ordrer først
i 1950-erne, og firmaet begyndte at producere ståltårne og stålmaster. Bygningen på Sevelvej 3 blev opført.
Da efterspørgslen på master og tårne
blev større og større, blev den første hal
bygget på Sevelvej 51 i 1962, og dermed
havde stålmasteafdelingen fået sin egen
adresse.
Udviklingen på Sevelvej 51 og Sevelvej 53:
Hal I		
Hal II		
Hal III		
Hal IV		
Hal V		

1962
1965
1970
1984
2006

Vores fortælling omkring livet på Sevelvej 51 startede i 1963, da den første af
vores gruppe (Erik Kokholm) blev ansat. Dengang manglede Alfred Priess en
elektriker til at montere ståltårne og andre opgaver.
Ansættelsen foretog Alfred Priess
selv. Han var i mange henseender en
kontant herre.
Jens Kokholm Nielsen fortæller: »Jeg
blev udlært i et firma, hvor der kun var
mester selv og lærlinge. Så da jeg blev
udlært, skulle der findes et nyt job. Jeg
ringede til Alfred Priess og spurgte, om
han manglede en elektriker, og Alfred
svarede, at det gjorde de faktisk. Jens
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Datidens stillads – byggeriet af hal I. Der var
ikke noget Arbejdstilsyn dengang!
spurgte, om han skulle sende en anbefaling, men fik svaret: »Det behøver du
ikke, for kan vi ikke bruge dig, fyrer vi
dig bare.« Jens tænkte, at så let skulle
Alfred Priess heller ikke slippe, så han
svarede tilbage, at det var ok med ham,
»for hvis jeg ikke kan lide at arbejde for
dig, finder jeg bare noget andet.« Dertil
svarede Alfred, »kom du bare, jeg tror,
vi to nok skal finde ud af det sammen.«
Denne ansættelse holdt i 33 år.
Erik Skodborg Jensen fortæller: »Jeg
blev ansat 1969, hvor de lige stod og
manglede folk i en kort periode. Denne
ansættelse har så indtil videre holdt i 45
år. Mit arbejde kom til at bestå i lagerarbejde og planlægning af montagearbejde.
Da jeg kom til firmaet, var stållageret
flyttet uden for hallerne, og man brugte
en traktor IH 275 med frontlæsser til at
slæbe de 12 m lange længder af rundstål
ind i hallerne. Frontlæsseren på traktoren afsluttedes med et 1 m langt stykke
rundjern i stedet for en skovl, herpå var
der svejst et beslag til en krog. Der var
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mange stykker jern i bundtet og man
brugte krogen til at løfte enden på de
stykker jern, som man skulle bruge. Når
man med krogen havde adskilt de stykker jern, som man skulle bruge, lagde
man en stolpe under, så man kunne få
en kæde anbragt rundt om jernet, og
efterfølgende bakkede man traktoren til
og brugte liften bagpå til ved hjælp af
kæden at løfte enden af jernet så langt
fra jorden som muligt. Herefter slæbte
man de stykker jern, som man skulle
bruge, ind i hallen. Inde i hallen var der
ingen problemer med at løfte, da man
havde store loftskraner.
På daværende tidspunkt blev der arbejdet på akkord, og i akkorden skulle
man selv afhente jernet på lageret. Ordrene, der skulle ind i hallerne, blev større og større, og på et tidspunkt havde
vi et par friske gutter, som nok mente,
at de kunne tage lidt større bundter ad
gangen. Det er som historien med hestene, at hvis de kan trække den sten,
kan de også trække en mere.
Det gik fint, indtil traktoren skulle
dreje ind ad den store port. Porten var
en stor 2-delt port på 3x6 m til hver side
hvori der var 12 store stykker råglas. Da
man havde taget rigeligt med bag ved
traktoren og løftet det op i liften, var
forenden af traktoren så let, at forhjulene ikke havde greb jorden, og den svingede derfor lidt fra side til side. Da man
så samtidig drejede, svingede frontskovlen for meget til den ene side, og spidsen
af frontskovlen gik gennem en rude og
rykkede den store port af rullerne i toppen, så porten endte med et brag inde i
hallen. Der kom heldigvis ingen til skade, da der ikke blev arbejdet i nærheden
af porten. Men de to friske fyre fik ikke
gevinst ved denne handling, for inden de

tog hjem, skulle de reparere porten, så
hallerne kunne lukkes af.
På samme tid var man i gang med at
bygge en gammel Scania Vabis 36 om
til kranbil. Kranbilen kunne bruges til
at aflæsse og læsse bilerne og samtidigt
holde orden på lageret. Jeg startede min
karriere i firmaet med at køre den«.
Henning Bajlum fortæller om el-afdelingen på mastefabrikken:
»I begyndelsen af 1970-erne blev elmontagen for det meste fremstillet på
fabrikken på Sevelvej. Man begyndte
først at køre ud til montageopgaver hos
kunderne sidst i 1970-erne.«
Henning mener, at vi nok var lidt foran konkurrenterne med at lave mellemspændings-anlæg og køre ud og montere dem. Kunderne var tit de små elværker, som lå i Midt- og Vestjylland. På
Cheminova lavede vi de første højspændingskabler, som gik ud til et kæmpe køleanlæg, som var anlagt lidt længere ud
mod Thyborøn. Senere er alle anlæg hos
Cheminova blevet bygget sammen.
Henning fortæller også om en opgave, de skulle udføre på Storstrømsbroen. På fabrikken var der blevet produceret to præ-samlede transformerstationer, som skulle stilles op i pylonerne på
Storstrømsbroen. Som fortalt var de to
transformerstationer fremstillet hjemmefra, og de blev leveret på Storstrømsbroen i adskilte dele. På Storstrømsbroen var der et stykke før den første pylon
en låge i fortovet. Her skulle alle stumper med håndkraft hejses ned en efter
en. Når stumperne kom derned, var der
en bjælke med en talje, som kunne bruges til transporten ud til pylonerne. Den
kunne så bringe flere stumper med på en
gang, og derefter blev de 2 transformer-
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Transformerstation
monteret i pylonen
på Storstrømsbroen.

stationer samlet med en i hver pylon. En
spændende og udfordrende opgave.
På det tidspunkt steg produktionen
støt, ligesom der blev eksporteret master. Blandt andet trekantede stålmaster til antenne- og projektørmaster til
Libyen. Masterne blev sendt med bane
via Tyskland. På det tidspunkt fik man
også ordrer til Saudi Arabien og Polen,
så firmaet var i god vækst.
At Priess havde sine egne meninger
om alting, bekræftes af denne historie.
Vinteren 1979 var meget kold, og de

4 vognladninger master til Libyen.

store haller var kun isoleret med en eternitplade, 50 mm rockwool og en troldtektplade på indersiden. Med en meget
kraftigt vind fra øst og minus 14 grader
på en flade 6 m høj og 90 m lang var det
umuligt at varme hallerne op. Selv om
der blev fyret hele natten, kom temperaturen inde i hallerne ikke over et par
grader. Resultatet blev, at folk gik i kantinen. Firmaet gav besked om, at fabrikken ville være lukket onsdag og torsdag
på grund af vejrlig og henviste til paragraf 21 i overenskomsten. Arbejderne
var ikke i tvivl om, at firmaets hensigt
med denne besynderlige manøvre var at
lade de offentlige kasser betale.
Medarbejderne havde i længere tid
klaget over kulden og mente ikke, at
firmaet ville foretage de nødvendige investeringer i et ordentligt varmeanlæg.
»Vore medlemmer agter at blive på fabrikkens område, eftersom de går glip
af en dagløn, hvis de går hjem« sagde lokalformanden for SID i Vinderup. »Efter
loven kan vi ikke lukke virksomheden,
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selv om den ikke overholder varmebestemmelserne« sagde arbejdstilsynet i
Ringkøbing. »Vi har ikke mulighed for at
skyde det ind under livsfare«.
Så firmaet fik et påbud om, at varmen skulle være i orden. Avisen forsøgte
at få en kommentar fra virksomhedens
ejer, men han var ikke til at træffe. Det
var ganske almindeligt at Priess ikke gav
kommentarer under sådanne konflikter,
og det var også ganske almindeligt, at
han ikke gik af vejen for at tage disse
slagsmål.
Arbejderne blev på fabrikken onsdag
og torsdag for ikke at miste deres løn.
Torsdag til fyraften meldte de sig på
arbejdsformidlingen. Afgørelsen endte
i Arbejdstilsynet, hvor Alfred Priess fik
delvis ret, da han mente, at hallerne var
så store, at der kun skulle være 11 grader i stedet for 14 grader, og så vandt
han jo alligevel en lille sejr og var tilfreds.
Mandag morgen gik alle i arbejde
igen. Der blev sat plastic under alle
ovenlys vinduer.
Niels Sloth Jensen fortæller:
Bødepolitik
»Engang blev jeg taget for at køre for
stærkt, og jeg fik derfor en bøde på 500 kr.
Jeg havde få gange tidligere fået fartbøder, som firmaet betalte.
Men denne gang fik jeg at vide, at
jeg selv skulle betale for forseelsen,
så det gjorde jeg. Det fik den konsekvens, at jeg fremover overholdt de
gældende færdsels-restriktioner, hvorefter køretiden tidsmæssigt blev en
del længere end normalt, når jeg var
ude med lastbilen og levere varer.
For når jeg selv skulle betale for evt. for-

seelser, ville jeg ikke tage nogen chancer
og køre for stærkt.
Der gik ikke lang tid, før jeg fik de 500
kr. retur, og så blev der igen trådt lidt
hårdere på speederen – timetallet faldt
– så firmaet fik hurtigt de 500 kr. tjent
hjem igen.«
Påtale for restaurations-regning
»En dag skulle vi til Jelling for at rejse en
45 m mast (6 sektioner à 7,5 m) med
håndspil. Normalt ville dette arbejde
kunne klares på 6-7 timer, men sådan
gik det ikke denne gang.
I starten gik det rimelig nemt, men
hen på eftermiddagen blev det noget
trægt. Der var to folk fra firmaet Stofa,
som tilbød at hjælpe til, mod til gengæld
at få en god middag. Det, syntes jeg, var
en god aftale, så arbejdet blev gjort færdigt, og det blev tid til sen aftensmad.
De bestilte engelsk bøf (hvilket ikke var
så almindeligt dengang), og vi andre fra
Priess fik dansk bøf, hvorefter vi kørte
hjem efter en LANG arbejdsdag. Vi
betalte regningen, som jeg afleverede
i bogholderiet, og jeg fik pengene refunderet. 14 dage senere blev jeg kaldt
ind på kontoret til Alfred Priess himself.
Han var meget fortørnet over, at nogen
havde spist engelsk bøf på hans regning,
idet han og Maren ALDRIG havde spist
så fint på restaurant. Så sådan en regning skulle jeg aldrig mere aflevere.
Herefter var vi meget opmærksomme
på, hvad menu der blev skrevet på regningen, da det ikke var prisen, der var
det vigtigste, men teksten.«
En kamp, som Alfred Priess også brugte
mange kræfter på, var en ejendom på
Sdr. Svendstrupvej i Vinderup, som han
havde købt med henblik på at opføre
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en galvaniseringsanstalt. Han mente,
at galvaniseringen i Herning var for dyr.
Han mødte megen modstand både hos
beboerne i området og hos politikerne i
kommunen. Han fik aldrig lov til at bygge, hvilket nok var godt nok set i »bagklogskabens ulideligt klare lys«.
Alfred Priess besluttede derefter at
køre alt til Halmstad for at få det galvaniseret. 3 ture i ugen blev det til, og
han yndede at skrive i aviserne om, at
Danmark mistede arbejdspladser, fordi
han ikke fik lov at bygge sin egen galvaniseringsanstalt«.
Efter Priess
Alfred Priess besad en sjælden livskraft
og vilje til at være med, hvor tingene
foregik, trods sin høje alder. Når nogen
bragte generationsskifte på tale, var
hans svar altid, at han regnede med at
blive 100 år og ville lede firmaet til sin
død. Han døde dog i 1979, 80 år gammel. Hans kone, Maren, var død i 1975.
Deres eneste datter, Petra Priess, blev
efter hans død udnævnt til direktør og
skulle lede firmaet sammen med Priess’
højre hånd, overingeniør Niels T. Sinding. Denne konstellation holdt kun et
års tid. Så blev Evald Brusholt ansat som
direktør. I 1981 overtog han virksomheden. Herefter gik der nogle år med almindelig drift, hvor vi sideløbende med
de andre varer, vi fremstillede, begyndte
at lave vindmølletårne til Wind Matic i
Herning.
Wind Matic fik en stor ordre på 100
møller til det amerikanske marked. Vi
skulle levere tårnene hertil. Da kunden i
USA ikke betalte for leverancen, var dette en for stor mundfuld for Wind Matic,
der som følge heraf gik konkurs i februar måned 1987. Alfred Priess A/S havde
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mange penge i klemme og forsøgte at
mindske tabet ved at købe Wind Matic.
Samtidig med mølleeventyret blev Alfred Priess A/S ved med at producere de
varer, som firmaet altid havde levet af.
De efterfølgende halvandet år gik
med at udvikle nye møller og stadig prøve at sælge dem til udlandet. Imidlertid
kunne de store omkostninger til udvikling af nye mølletyper ikke stå mål med
salget, og Alfred Priess A/S gik konkurs
i august 1988.
Efter konkursen blev mastefabrikken
købt af en af de store kreditorer i boet,
Nordvestjysk Galvanisering ApS i Hvam.
Overtagelsen skete ikke uden problematik.
Retssalen var fyldt med over 50 kreditorer, medarbejdere og købere til virksomheden; der var så mange, at alle ikke
engang kunne få en stol under det to
timer lange retsmøde. Fabrikant Aksel
Nørgaard, Nordvestjysk Galvanisering,
sad med hånden på checkhæftet og var
klar til at købe Alfred Priess sammen
med tre andre investorer.
Så faldt bomben fra den eneste kvindelige dommer. Hun skulle hilse fra
ASEA, Priess’ værste konkurrent, som
også havde penge i klemme. De ville
også komme med et tilbud, hvis sagen
kunne udskydes, og dermed blev retsmødet udsat.
Alle medarbejdere gik skuffede hjem,
for de vidste, at hvis ASEA købte, ville
de flytte en del af produktionen til Fredericia, og Vinderup ville miste arbejdspladser.
ASEA kom tilbage ugen efter med en
meddelelse om, at de alligevel ikke agtede at give tilbud, og dermed var handlen
med Aksel Nørgaard og hans investorer
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en realitet, da de holdt fast ved deres
tilbud.
Aksel Nørgaard
Aksel Nørgaard startede firmaet op
med de 42 timelønnede og 14 funktionærer.
Så havde vi igen en direktør med egne
meninger og troen på egne evner.
De fire hjørnepæle blev hamret ned,
så alle kunne forstå, at han satte dagsordenen inden for disse pæle. Dette
skabte en del murren i krogene og en del
modarbejde fra nogle medarbejdere.
Det var ikke noget, som Aksel Nørgaard gad bruge tid på. Som han sagde,
»kunne de ikke selv finde ud af at rejse,
måtte han jo hjælpe dem lidt«. Så en
dag lå der 15 fyresedler til dem, som
han mente, modarbejdede ham. For
nogle af os andre at se var der et par
svipsere imellem. De har så heldigvis senere taget den direkte vej til Aksel og er
kommet tilbage, men beslutningen var
taget, og dagsordenen var sat. Det gav
selvfølgelig en masse presseomtale, og
hvor skulle vi få det arbejde udført, som
vi manglede folk til? Men Aksel Nørgaard havde selvfølgelig baglandet i orden, og et andet firma hjalp os igennem.
Derefter fik Aksel sat et godt hold
sammen, og med ham i spidsen kom der
mange spændende opgaver til firmaet.
Aksel var ikke bange for at gå ind i forskellige store opgaver.
Rejsning af stålkunsten KAOS
ved TV Midt Vest
I forbindelse med fremstillingen af
KAOS måtte konstruktionsafdelingen
tegne alle dele op på 16 spånplader,
som var lagt ud på gulvet i fabrikken.

Rejsning af KAOS ved TV Midt Vest i Holstebro.
Niels Sloth Jensen fortæller: »Jeg har
også været med til at samle den flotte
stålmast/konstruktion i Holstebro. Det
var en noget af en udfordring at få det
samlet og hejst på plads, hvilket skete
ad flere gange. Her var Aksel også med
på sidelinjen. Han havde stillet en campingvogn op, som vi kunne bruge som
kantine, når der blev holdt pause. Og
det skete også, at vi sad sammen med
Aksel efter fyraften og hyggede os med
en øl og drøftede dagens arbejde. Det
sociale sammenhold har Aksel Nørgaard altid været meget god til«.
Vi fik opgaver med at fremstille og montere 400 kV (kVolt) ledningsmaster til
Energinet, hvortil der blev indkøbt maskiner, blandt andet det store bore-/
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saveanlæg, som kunne programmeres
fra EDB og derefter selv afkorte jernet
og føre det igennem et boreanlæg med
3 borehoveder. Det specielle ved borene
var, at der ikke skulle for-bores. Borene
var slebet på en speciel måde, så det
ikke var nødvendigt, og derved kunne
arbejdet foregå i en arbejdsgang.
Niels Sloth Jensen fortsætter:
Turen til Færøerne
»Jeg var med til at rejse en 140 m navigations-mast, som stod på et specielt
fundament (et glasæg), da der ikke måtte være nogen form for jordforbindelse.
De første tre sektioner blev rejst/hejst
ved hjælp af en kran. De resterende sektioner og barduner blev hejst op med
to el-spil, hvoraf det ene var et mindre anlæg, som blev brugt til at holde
sektionen i ro, så den ikke kom i slyng.
Alt gik planmæssigt, og masten var færdig… Men da montørerne skal pille udstyret ned i toppen af masten, taber én
af montørerne et langt stykke tov, som
på sin vej mod jorden ramte en bardun i
100 meters højde, og snor sig rundt om
denne, så vi ikke kan få fat på tovet og
få det fjernet.
Dette var ikke godt, men udstyret blev
taget ned, og vi rejste hjem. Næste gang
vi var på Færøerne, skulle sagen dog
bringes i orden. En plan blev udtænkt,
og der blev konstrueret en lille vogn,
hvori der kunne sidde en mand, som
kunne hejses op ad bardunen med wiretræk for at fjerne det vildfarne tov. Først
skulle der dog monteres en kasteblok i
masten (100 m oppe), og som trækkraft
til vognen havde vi den personbil, vi var
kørt i til stedet.

Montage af mast på Færøerne.
Vognen var imidlertid for lille til trækopgaven. Vi var dog så heldige, at der
kom en meget nysgerrig mand forbi,
som gerne ville se, hvad vi havde gang
i. Han kørte i en stor 4-hjuls trækker, og
vi spurgte ham, om han ville prøve, om
hans bil kunne klare opgaven. Han tilbød at gøre et forsøg, dog uden noget
ansvar… men det gik, som håbet, helt
fint. Rebet blev fjernet fra bardunen, og
masten stod flot uden fejl.
En anden opgave på Færøerne var
rejsning af en 50 m mast på Runawik.
Alt, hvad vi skulle bruge til denne opgave, blev fløjet op på toppen af fjeldet
med en helikopter. Det være sig værktøj,
telt, stålsektioner m.m.
Sektionerne var mærket hjemmefra,
så de blev lagt i den rækkefølge, som de

102

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE MEDARBEJDERE

skulle bruges. Herefter var det manuelt
arbejde, hvor vi lagde hver stålsektion
op på træ, der virkede som slæde (for
ikke at beskadige galvaniseringen). Herefter trak vi dem ind til fundamentet og
med el-spil hejste dem op ad flere gange.
For ikke at bruge 2 timer hver dag på
vandring boede vi nogle dage i telt på
toppen af fjeldet. Hver anden dag gik vi
dog ned på et hotel for at proviantere og
blive vasket. Men en dag vi kom tilbage
om morgenen, var vores telt blæst væk,
da det havde blæst 54 sekundmeter om
natten. Det var ikke nogen rar oplevelse
at tænke på, hvad der kunne være sket,
hvis vi havde været i teltet den nat, så de
sidste nætter, vi tilbragte på fjeldet, sov
vi inde i en container, hvor der var anbragt en kompressor, som jævnligt hele
natten lavede støj og til dels spolerede
nattesøvnen.
Masten på Samsø
Vi rejste en 100 m mast på Samsø. Arbejdet gik rigtig godt, indtil sidste sektion skulle hejses op. Vi havde lejet en
kran fra firmaet BMS til at rejse masten.
Men da sidste sektion skulle løftes på
plads, var kranens arm ikke lang nok, de
havde glemt at få en lille fladjeep med til
opgaven, så arbejdet kunne ikke færdiggøres.
Gode råd var dyre, for jobbet skulle
klares denne dag. Så hovederne blev lagt
i blød, og vi fandt ud af at arrangere en
masse strøer og paller til at lægge under
støttebenene på kranen, så disse blev
løftet længere op, og kran-armen kunne
nå længere ud. Samtidig tog montørerne og »bossen Aksel« som ekstra hjælp
en talje med op i masten for bedre at
kunne trække sektionen på plads, hvilket lykkedes.

Imens alt dette var i gang, kom der en
repræsentant fra antennefirmaet, som
havde købt masten, og spurgte efter
Aksel Nørgaard. Men jeg sagde, at dette
ikke var muligt NU, idet han sad i toppen af masten. Det troede han ikke på,
og så kaldte jeg Aksel over radioen og
sagde, at der var én, der ville tale med
ham, men repræsentanten fik straks at
vide, at han kunne vente, til han (Aksel)
var nede på jorden igen.
Aksel Nørgaard har flere gange deltaget i det praktiske montage-arbejde ved
rejsning af master og var ikke bange for
selv at kravle op i mange meters højde
og bruge sine hænder. Så argumenterne
skulle være klokkeklare, hvis der var noget, man ville have gjort på anden måde,
end Aksel havde bestemt«.
Mobilmaster
Først i 90-erne vandt firmaet en ordre
på flytbare mobilmaster til Tyskland.
Denne ordre var faktisk meget kærkommen, da vi ikke havde for meget at lave
og måske skulle fyre enkelte medarbejdere. Da Berlin-muren faldt, skulle det
gamle Østtyskland hurtigst muligt på
fode igen. På kommunikationssiden var
der ingen forbindelse, så der skulle i hast
fremstilles nogle 40 m flytbare master,
som kunne stilles op på en dag og ligeledes demonteres og flyttes til en anden
adresse.
Masterne blev fremstillet i Vinderup,
ligesom også alle betonklodser blev
støbt i Vinderup.
Når masterne og alle beslag var fremstillet, blev masten for-samlet i Vinderup med stiger, faldskinne, platforme
og antennebeslag. Fundamentsklodserne til en sådan mast vejede 4 tons stykket, og dem var der 16 stk. af.
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Flytbart
fundament
under montering
i Tyskland.

Hver mast fyldte tre biler, hvor betonklodserne blev lagt i bunden og gittersektionerne ovenpå.
Vi skulle også montere masterne i
Tyskland. Der blev mange gange planlagt en tur på 12 arbejdsdage, da lørdagen blev taget med, når montørerne var
af sted.
Der skulle bestilles 3 lastbiler til hver

anden dag, plus at der skulle holde en
stor kran på pladserne, når vi kom, så
der var ikke plads til ret mange svipsere.
Typisk brugte vi en dag pr. mast til
opstilling. Når vi kom frem til montagepladsen, var der jævnet en plads på 7x7
meter. De flade klodser blev lagt i en firkant på 6x6 meter, derefter blev en stor
HEB 500 bjælke monteret fra hjørne til

Flytbar
mobilmast,
Tyskland.
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Maleplatform Storstrømsbroen.

hjørne. Så blev der placeret 8 ballast
klodser rundt på ydersiden og spændt
sammen. Til sidst blev den 40 meter
høje mast rejst.
Da afstandene i Tyskland er store,
gik den næste dag med kørsel til et nyt
montagested. Så var der igen et nyt læs
og kran klar til montage. Der var meget
planlægning på sådanne montageture,
men det var en spændende tid. Det blev
til flere hundrede master både flytbare
og stationære.
Malerplatforme
Af andre spændende ting kan nævnes de
store maleplatforme, både til den gamle
Lillebæltsbro og Storstrømsbroen. Maleplatformene blev fremstillet i Vinderup
og i så store stykker som muligt fragtet
til montagestederne. Herefter blev de

samlet på havnen, og med en stor kran
blev de løftet over på en slæbepram.
Montørerne gik herefter i gang med
at montere 4 stk. hydrauliske tirfortaljer - løfteanordninger, som skulle hejse
platformen på plads på køreskinnerne,
således at platformen kunnne køre fra
den ene pille til den anden. Der blev i alt
monteret 4 stk. på Lillebæltsbroen og 2
stk. på Storstrømsbroen. De fire wirer,
som skulle hejse platformen op under
broen, blev gjort klar.
I samråd med den vagthavende på
Lillebæltsbroen blev der taget højde
forvind og de forskellige strømforhold.
Dette skulle være i orden, for når slæ
bebåden kom derud, blev en anden slæ
bebåd sat på til modhold, så prammen
skulle ligge så stille som muligt, når de
4 wirer blev hejst ned og forankret på
platformen. Derefter gik montørerne i
gang med millimetrisk nøjagtighed stille
og roligt at hejse platformen på plads.
Imens platformen blev hejst op, skulle
den hænge vandret. Arbejdet blev ud
ført til alles tilfredshed.
Af andre spændende opgaver er frem
stilling, levering og montering af 2 gang
broer over Storåen i Holstebro.
I 90-erne blev nabogrundens jord og
udbygninger købt til for at udvide la
gerpladsen, så grunden er i dag på ca.
15 tdr. land. Endvidere blev Sevelvej 53
købt, og i 1995 blev den nye admini
strationsbygning på Sevelvej 51 færdig.
Bygningen vandt i øvrigt bygningsprisen
samme år.
Opkøb af ABB Steel
Pr. 1. januar 1999 købte firmaet en af
sine største konkurrenter ABB Steel A/S
i Fredericia.
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Gangbroen
over Storåen i
Holstebro.

Alfred Priess A/S havde i mange år
kæmpet med ABB Steel A/S (tidligere
ER Electric).
Nu var kampen slut, og et samarbejde blev iværksat. ABB Steel A/S blev
omdøbt til AP Steel A/S. Begge firmaer
producerede stålkonstruktioner, f.eks.
master til radio- og telekommunikation, elmaster, master til park- og vejbelysning samt vejportaler. Meningen var
derfor, at der ville kunne opnås en del
synergi firmaerne imellem. Herudover
fremstillede Alfred Priess A/S transformerstationer.
I Alfred Priess A/S var der på det tidspunkt ansat 110 medarbejdere og 75 i
AP Steel A/S.
Det blev en kæmpe succes, hvor begge firmaer klarede sig godt og havde et
godt samarbejde, hvor man hjalp hinanden.
I samme tidsrum valgte Aksel Nørgaard
at sælge firmaet til Dansk Generationsskifte Kapital.

Den 21. december 2006 overtog
Dansk Generationsskifte Kapital Alfred
Priess A/S, men de tidligere ejere beholdt 20% af aktieposten. Den nye direktør hed Torben Block Pedersen.
Virksomheden beskæftigede ved ejerskiftet tilsammen 190 medarbejdere i de
to afdelinger Vinderup og Fredericia. Tre
måneder på posten blev det til for Torben Block Pedersen, så blev han fyret
med den begrundelse, at han ikke levede
op til forventningerne.
Anders D. Christensen fra konsulentfirmaet ADC Mangagement, som også
var med i købet af Alfred Priess A/S,

Administrationsbygningen, Sevelvej 51, i 1995.
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Montage af pelikanbur, Odense Zoo.
indsattes som midlertidig direktør, indtil man fik ansat en ny.
Den nye direktør Ole Bjerre Christiansen tiltrådte 1. oktober 2007. Herefter blev besluttet, at rørproduktionen
til park- og vejbelysning skulle flyttes til
AP Steel A/S, og Alfred Priess A/S skulle
overtage fremstillingen af gittermaster
og andre store stålkonstruktioner.
Den 1. januar 2008 blev firmaerne fusioneret, og alt regnskabsføring kom til
Vinderup.
Da rørproduktionen nu var flyttet til
Fredericia, blev der investeret store beløb i et meget avanceret produktionsapparat. Som sædvanligt gror træerne

ikke ind i himlen, og i 2009 gik rørsalget
kraftigt ned, og det nye anlæg blev aldrig nogen succes.
I slutningen af 2010 blev det besluttet
at lukke produktionen i Fredericia, da
den ikke længere var rentabel. På dette
tidspunkt var der kun ansat 15 timelønnede. Salgs- og konstruktionsafdelingen
fortsatte dog, men var nu underlagt
Vinderup.
Med Ole Bjerre Christiansen ved roret
er der meget fokus på udvikling af nye
produkter, blandt andet arkitekttegnede master og solcellemaster. Dog har
man stadigvæk også fokus på de traditionelle produkter og udvikling af disse.
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Bure til zoo
En af de mere spændende opgaver, firmaet har fået, var i 2009 i samarbejde
med Ingeniørfirmaet Rambøll at bygge
Nordeuropas største bur til pelikaner og
flamingoer i Odense Zoo.
Man havde besluttet, at disse skulle
have et stort bur, som de kunne lufte deres flyvefærdighed i.
Førhen var de stækkede, så de ikke
kunne flyve. Buret skulle være 50 m
langt og 25 m bredt og have en højde på
18 m. De høje rørsøjler, som skulle bruges til understøtning til wiretræk, var i
sig selv en udfordring at få transporteret
ind i Odense Zoo. Men med hjælp fra et
vognmandsfirma med udtrækstrailer og
styrbare hjul på sættevognen lykkedes
det at få dem bakket ned i haven.
Derefter blev en 50 tons kranbil kørt
i stilling, så den kunne køre ned i midten af buret for at montere søjlerne, og
vores egen krantrækker hjalp til fra den
ene side. Udfordringen med opstillingen var, at så længe man byggede buret,
skulle man hele tiden bruge modhold,
da alle søjler står på en rund »skål«.
Wirerne på langs og på tværs og wiren bagud ved hvert masteben blev hele
tiden trukket med på hver søjlesæt, vi
monterede ned igennem buret. Til sidst
blev de sidste bærewirer til nettet monteret. Det var et firma fra Hvalpsund,
som leverede og monterede nettet.
Erik S. fortæller en lille sjov historie
fra det første byggemøde:
»Der skulle monteres 3 wirebeslag i
taget på abehuset som modhold i den
ene ende af buret. Så vi stillede os op
foran et af vinduerne ind til abehuset og
stod og kiggede og pegede op, hvor beslaget skulle sidde.
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Den store hanabe var ikke helt tilfreds med så meget opmærksomhed til
sit harem. I første omgang kom han lige
forbi og hamrede en knytnæve mod det
pansrede glas. Alle gav et hop, men vi
kiggede videre. Lige pludselig kom han
farende igennem buret, og med fulde
tryk brasede han ind mod glasset. Denne gang gav det pote, og efterfølgende
havde ingen lyst til lige at stå helt op ad
ruden.
Ved samme lejlighed skulle vi ind i det
rum, som aberne blev fodret i. Der kunne man stå uden for et gitterbur og kigge
op, hvor beslaget skulle sidde. Vi havde
fået at vide, at når vi nu havde fået ham
i det humør, skulle vi regne med, at han
kom lynhurtigt, og det gjorde han, men
forinden havde han lige været forbi ude
ved åen og fyldt munden med vand. Det
fik vi senere at vide, at det var hans taktik, når han var sur. Der gik ikke mange
sekunder, efter vi var kommet ind, så
kom han brasende op gennem hullet i
gulvet og sprang op i gitrene og spyttede vand og spyt ud mod os, samtidig
med han skreg helt vild. Spytklatten
ramte en mand fra Rambøll i ansigtet,
så han trængte lige pludselig til en vaskekumme, så han kunne vaske ansigtet
ren, men som dyrepasseren sagde: »Nu
ved I, at aberne er vilddyr, og at I skal
passe på dem«. Så de dage vi arbejdede
i huset, var de lukket ud i folden«.
Året efter skulle vi bygge en hængebro
hen over Odense Å også inde i Odense
Zoo. Projektet foregik igen i samarbejde
med ingeniørfirmaet Rambøll.
Broen skulle føre besøgende fra det
ene område i zoo til området på den anden side af åen.
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Hængebroen i Odense Zoo.
De fire store pyloner var fremstillet af
store træstammer. Udfordringen var, at
den skulle ligne en hængebro ude i naturen og dog være så sikker, at ingen kom
til skade.
For at løse dette blev alle wirer rullet ind med reb, igen i samarbejde med
firmaet fra Hvalpsund. Rebmontagen
af wiren skulle ske på fabrikken i Hvalpsund.
Fra bærewiren gik der en del stropper ned for at bære stålkonstruktionen
i broen, så hele wirekonstruktionen
skulle for-monteres, inden de pakkede
det ind i reb, så alt skulle sidde rigtigt,
for at det kunne monteres ved samling i
Odense Zoo.
Det hele lykkedes, og med en stor
kranbil fra Thomas Thomsen i Vildsund
fik vi det sat på plads. Kranen skulle
være så stor, at det hele kunne monte-

Tetra-belysningsmaster, Aalborg Stadion.
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Touche-, Filigran- og City Swan belysningsmaster.
res fra en side, da der ikke var plads på
den anden side til kranen. Da vi havde
træpylonerne, wiren og stålbroen på
plads, skulle et tømrerfirma fra Odense
pakke alt stål ind i træ, så det stadigvæk
lignede en hængebro i naturen.
Belysningsmaster
Vi fik også en ordre på arkitektdesignede belysningsmaster til Ålborg Stadion.
Dette var også en spændende opgave. Det var en større udfordring end ved
de traditionelle master.
Hver mast bestod af 2 stk. 40 meter
høje koniske firkantmaster. De 2 master
stod med nogle grader imod hinanden i
toppen, samtidig vippede de nogle grader ind mod banen. Mellembjælkerne i
toppen af masten til at bære projektørerne skulle gå imellem de to standere,
så det var en stor udfordring at få alt på

plads hjemmefra, så vinkler og grader
passede ved montagen.
Montagen foregik med en 60 m høj
lift plus en 140 tons kranbil. Mastebenene skulle løftet på plads en for en, og
derefter skulle alle mellembjælker monteres. Dette var en spændende og udfordrende opgave ikke mindst, fordi der i
det ene hjørne var utrolig lidt plads.
Et af de nye tiltag, firmaet er gået i
gang med, er at fremstille arkitekttegnede master. Deriblandt City Swan serien, som arkitekterne Bjarne Schläger og
Morten Borup har tegnet. Phillips har
fremstillet armaturerne til masterne.
City Swan masten vandt Den danske
Designpris 2010.
En anden ny mastetype hedder Filigran, og sammen med City Swan er
disse to de mest solgte af arkitektmasterne.
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Et læs
transformerstationer
klar til levering.

Den næste generation af designma
ster blev solcellemasten Touche, som i
dag produceres i Vinderup. Solcellema
sten er meget afhængig af styringer, som
kan styre lyset, så de kun er tændte, når
der er bevægelse under.
Vi har stillet en strækning op i Skals
og i Møldrup på en cykelsti, som ikke
skal være fuldt oplyst hele tiden, men
kun i de perioder, hvor der er bevægelse
på stien. Masten står i mørket med et
vågeblus. Når der er bevægelse hen mod
masten, blusser den ene lampe efter den
anden op for igen at dæmpe lyset ned til
våge lys.
Solcellemasterne er også blevet eks
porteret til 14 lande i Europa, Mellem
østen og Asien.
Til vandforsyningsselskaberne i Dan
mark har vi udviklet nye teknik- og pum
pehuse til spildevand, drikkevand og
fjernvarme. Ligeledes bliver der fremstil
let komponenthuse til pumpestyringer,
primært til spildevand.
Firmaet er også kommet ind med

transformerstationer til SEAS og
DONG, ligesom vi i mange år har leveret
til næsten alle elværker i Jylland og Fyn.
Mange af firmaerne køber en komplet
pakke, hvor vi støber fundamenterne,
fremstiller stationen samt monterer
elinstallationer og el-tavler i huset. El
værkerne leverer forinden deres trans
formere i Vinderup. I forbindelse med
leveringen af stationen tager vi trans
formeren med på vores krantrækker ud
til montagepladsen, hvor vi først løfter
stationen på plads. Taget på stationen
afmonteres, og transformeren hejses på
plads. Taget monteres igen, en løsning
mange elværker har været glade for.
Der bliver også produceret teknikhu
se til vindmøller, bl.a. er der leveret 17
til det nationale vindmølletestcenter i
Østerild.
Produkter til Banedanmark
Et af de nyere produkter, som vi produ
cerer, er banemaster. Det er et produkt,
vi har arvet, idet det oprindeligt blev
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Save-/boreanlæg.

produceret af E. Ramussen (tidl. ABB
Steel). Den dag i dag har vi forkortelsen
ER hos vores kunde Banedanmark. Ma
sterne anvendes i de dele af Danmark,
hvor det primære drivmiddel for togene
er el og ikke diesel som anvendes her i
Vestjylland. Hovedområdet for opstil
ling af disse master er hovedstandsom
rådet, idet hele S-togs-nettet kører på
el. Men der anlægges også nye stræknin
ger med el drift på Sjælland, Fyn og Sydøstjylland. Seneste strækning, som skal
have master, er strækningen VamdrupVojens i Sønderjylland. Strækningens
tyve kilometer skal udvides fra et spor
til to spor, det nye spor giver et behov
for 350 nye banemaster.
En banemast består typisk af en solid
fodplade (30-40 mm tyk), hvorpå der

er svejst et firkantrør. Røret har stør
relse efter, hvor meget det skal bære. De
største er på 400x200 mm med en god
stykkelse på 12,5 mm og op til 10 meter
lange. Stålet er lidt specielt, da det ikke
er en lagervare, som kan købes hos en
hver jerngrossist. Stållegeringen kaldes
corten, som har den egenskab, at det
ruster meget langsommere end almin
deligt stål. Grunden til anvendelse af
denne legering er, at Banedanmark ikke
ønsker stålet overfladebehandlet (galvaniseret/malet), men at det skal fremstå
rustent. Der er to grunde til dette. For
det første tager overfladen ikke skade af
efterfølgende håndtering, da ridser og
skrammer forsvinder i den rustne over
flade. Man kan også, uden problemer,
påsvejse yderligere beslag. For det andet
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passer den rustne farve godt ind i jernbanemiljøet. Skinner og skærver mm har
også rustne farver.
Foruden selve masterne producerer vi
også op til hundrede forskellige beslag,
som anvendes til at holde elkabler, signaler og megen anden teknik, som anvendes til at få togene til at køre.
Man kan godt sige, at det er et lidt

politisk produkt. Om vi skal have nye
jernbanestrækninger med el drift er noget, som besluttes på Christiansborg i
forskellige politiske forlig.
Firmaet har siden år 2000 også fremstillet og monteret venterum og læskure
til DSB til de forskellige perroner rundt
omkring i Danmark.

Gruppen,
som har
hjulpet med
fortællingerne, er:

Jens Kokholm
Nielsen.
Elektriker,
ansat
1963-1999

Bent Fruergaard
Pedersen.
Bogholder,
ansat
1970-

Erik Skodborg
Jensen.
Lagerforvalter,
ansat
1969-

Erik Tscherning
Nielsen.
Smed,
ansat
1970-2008

Gustav Lind.
Ingeniør,
ansat
1972-2002

Henning Bajlum.
El-montør,
ansat
1969-2014

Knud Nielsen.
Produktionsplanlægger,
ansat
1977-2010

Mona
Glintborg
Kristensen.
Kontorassistent,
ansat
1987-

Niels Sloth
Jensen.
Montør/
kørselsleder,
ansat
1969-2011

Ole Hedegaard
Nielsen.
Svejser/
tillidsmand/
bestyrelsesmedlem, ansat
1969-2012

Vagn Stranddorf.
Værkfører,
ansat
2000-

Sundhed og
sygdom i Vinderup
Af Erik Mitens

Januar 2013 opfordrede Ninna Weiss
Jensen mig til at undersøge, om de stumper af informationer om emnet, som hun
havde gemt referencer til i sine studier af
byens huse og bygninger, kunne bruges
til en mere sammenhængende beskrivelse af lægevæsenets udvikling her.
Det har ført mig rundt til mange små
og store historiske kilder. Og efterhånden lykkedes det at samle et billede, ikke
fuldstændigt, men dog i væsentlige træk
et billede af, hvordan den side af vores
eget lokalsamfund opstod.
Vinderup skal her opfattes som de
gamle sogne, der ved kommunalreformen i 1970 blev til Vinderup kommune.
Kilder vil, hvor de ikke er anført, oftest
være fundet i Vinderup Egnshistoriske
Arkiv. Hjælp har jeg især fået af arkivets
daglige leder Bodil Møller og af Ninna
Weiss Jensen. Mange andre har hjulpet
mig med fragmenter af baggrundsviden
om vores fælles lokale historie.

Epidemier
Det var de store epidemier, der huskes,
fra Middelalder og op til vor tid.
Pesten udslettede i 1604 landsbyen
Gaderis øst for Ejsing. Det fortælles,

at bymænd i Ejsing i deres frygt købte
et natmandsbarn og begravede det
(levende) i markskellet for at undgå
den dødelige fare. Om det hjalp, er vel
usandsynligt, men landsbyen undgik
faktisk spredning!
Kopper. – I 1776 beskrev den engelske
læge Jenner koppevaccinationen, som
få år senere også introduceredes i Danmark. Og ikke kun læger vaccinerede,
det gjorde også en del præster og lærere.
Den enevældige konge Frederik VI var
ikke til sinds at gøre vaccination obligatorisk, men bestemte, at man ikke kunne
komme i skole eller blive viet uden gyldig
koppeattest! Det virkede, de større epidemier af koppeudbrud svandt.
Tyfus var en epidemisk dræber op til
1930’erne, hvor de sanitære forhold hos
den almene befolkning bedredes (se den
første »Sundhedsvedtægt for Vinderup
Stationsby« fra 1899).
Den Spanske Syge, en (fugle?)influenza-epidemi i 1918, dræbte millioner
på verdensplan. I Vinderup mistede mejeristen således to børn, og Karl Hansen skriver i sine erindringer, at 30 blev
begravet på »hans« kirkegård ved Sahl
kirke.
Tuberkulose var udbredt og en hyppig dødsårsag blandt teenagere og yngre
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voksne i begyndelsen af 1900-tallet. Tuberkulin-testen (Mantoux) og BCG-vaccinationen blev introduceret o. 1950 (og
ophørte i 1982). De forbedrede boligforhold var også her en betydningsfuld
medvirkende årsag til at bryde smitten.
I Vinderup Avis kunne man
den 15. august 1933 læse:

Børnelammelse i Vinderup
Der blev i Søndags Formiddags
indlagt på Epidemihuset i Holstebro en 7-års Dreng, søn af Vognmand Jens Kamstrup, Vinderup,
lidende af Børnelammelse.
Det pågældende Barn har været sygt og
sengeliggende siden i Fredags. Dr. Grill
beder os henstille til Folk at rette sig efter Forskrifterne i Bekendtgørelsen angående Børnelammelsesepidemier. Der
påhviler Hjemmene en Pligt til øjeblikkelig at tilkalde Læge ved de mindste
Sygdomssymptomer. Kun derved vil det
blive muligt at bremse Epidemien.
1955 startede folkevaccinationerne mod
børnelammelse (polio), først med injektion (Salk-vaccinen) og fra 1968 også
med sukkerknald (Sabin-vaccinen, ophørte i 2002).
Difteri var en almindelig dødsårsag
blandt mindre børn, sidste epidemi i
1944. I »Ragnhilds Erindringer« fortæller Ragnhild Nielsen, født i Hvidemose
i 1907 som den yngste af syv søskende,
hvordan de to ældste døde som små af
difteri og blev begravet i samme kiste!
Vaccination blev mulig i København fra
1941, fra 1943 i hele landet, og novem-

ber samme år blev alle børn i Vinderup
vaccineret.
Siden fulgte hele det danske – og internationale – børnevaccinationsprogram (1961 kighoste, 1987 mæslinger,
fåresyge og røde hunde, 2002 Hib, 2007
pneumokok, 2009 HPV).

Sundhedsvæsenets opståen
i Danmark og i Vestjylland
Læger har praktiseret deres kunnen og
vilje til at tage syge i kur siden Antikken,
men naturligvis med baggrund i deres
kultur og med deres samtids viden – og
mangel på samme! I Danmark indførtes
der fra 1788 en medicinsk embedseksamen, som siden 1842 også omfattede
kirurgien, der indtil da ringeagtedes i
akademiske kredse og var overladt barberer og smede!
I 1850 var der 514 læger i Danmark,
heraf 91 embedslæger (ansat af kongen,
senere af stat og amter). Af resten var
114 nedsat i Jylland (nord for Kongeåen).
To tredjedele praktiserede i de større
byer, meget få ude i landdistrikterne.
Det første offentlige sygehus – Det
Kgl. Frederiks Hospital – blev bygget i
1757 i København og fungerede i mange
år som landets universitetshospital. I løbet af 1800-tallet byggede såvel amter
som købstæder sygehuse, og o. 1850
rådede samtlige amts- og by-sygehuse
uden for København over 350 sengepladser. Man byggede også epidemisygehuse, som først blev nedlagt i sidste
halvdel af 1900-tallet efter opdagelsen
af antibiotika.
Et særligt grumt kapitel var tidligere
tiders dårekister, hvor man anbragte
svært psykisk syge og dårligt begavede

SUNDHED OG SYGDOM I VINDERUP

under middelalderlige fængselslignende
forhold. Dårekisterne afløstes af sindssygehuse (statshospitaler) og åndssvageanstalter fra midten af 1800-tallet. De
blev først nedlagt i 1970’erne.
Op til begyndelsen af 1900-tallet var
almuen her i det tyndt befolkede Vestjylland ikke vant til at »gå til læge«. Dels
var der meget få læger, og ofte drev de
deres virksomhed i købstæder langt fra
folks hjemegn. Og så kostede det penge,
selv om man langt op i det 20. århundrede ofte betalte lægen i naturalier, man
havde ikke andet.
Der var før moderne tid dog andre,
man henvendte sig til i nød eller ved behov. Kloge mænd og koner med indsigt
og håndelag, fødselshjælpere med stor
erfaring, benbrudslæger, folk, der kunne
trække en tand ud etc.
Behandlingsmulighederne var få og
begrænsede, det gjaldt både for læg og
lærd, og på landet var der tradition for
i det mindste at hjælpe hinanden med
mad og pleje.
Her på egnen virkede benbrudslæge
og skolelærer Thommas Damsgaard, Bjert,
til sidst i 1800-tallet, en »klog« mand og
manipulationskyndig. Sådanne fandtes
mange steder og kunne være både autoriserede af myndighederne og højt skattet af befolkningen.
Laust Glavind (1808-1891) var en anden kendt kvaksalver og klog mand, der
virkede i Måbjerg og Holstebro, men
også drog viden om og tog syge i kur.
Han havde bl.a. ophold på en gård i
Hasselholt, hvor folk opsøgte ham. Han
kom gentagne gange i karambolage med
myndighederne (politi og lægestand),
men har utvivlsomt hjulpet og lindret
mange.
Først med oprettelsen af de frivillige
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Billed af Laust Glavind fra Johannes Bechs bog
af samme navn fra 1939. Johannes Bech var
lærersøn fra Ryde og boede i lang tid hos Laust
Glavind.
sygekasser kom der langsomt skred i udviklingen. De første opstod på Sjælland
fra 1840-erne, men der gik yderligere
et halvt århundrede, før man magtede
det her. Sahl Sogns Sygekasse startede
i 1893 med 34 medlemmer, som hver
indskød 50 øre og betalte 1 kr./kvartal
– en betydelig sum, når man betænker,
at daglønnen i landbruget på den tid lå
omkring 2-3 kr.! Der kunne søges om
statsanerkendelse, som medførte et tilskud fra staten.
Sygekasserne var således private foreninger, ejet og drevet af medlemmerne.
Medlemskabet gav adgang til solidarisk
hjælp ved sygdom i form af gratis eller
billig lægehjælp, sygepenge, pleje eller
indlæggelse på sygehus. Kasserne kunne
blive statsautoriserede med mulighed
for økonomisk tilskud, og de opnåede
ved Sygekasseloven af 1933 betydelige
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statstilskud og kom efterhånden til at
omfatte stort set hele befolkningen.
I sidste halvdel af 1800-tallet var man
fuldt ud klar over betydningen af forebyggende tiltag i kampen mod de store
smitsomme sygdomme (selv om man
knapt forstod sammenhængen og endnu ikke kendte til bakterier). Man havde
erfaret, at epidemierne kunne bekæmpes, brydes eller helt undgås ved basale
initiativer i de lokale samfund. Således
også her, hvor man fik den første Sundhedsvedtægt:
Bekendtgørelse af 22. juni 1899 om
Sundhedsvedtægt
for Vinderup Stationsby
i Sahl Sogn, Ringkøbing Amt.
Stadfæstet af Justitsministeriet og vedtaget af Sognerådet.
(Vinderup defineres som det
område, der i 1863 hørte under
matrikel nr. 1a Vinderupgård).
Sundhedskommission:
5 medlemmer udnævnt af Sognerådet
for 4 år ad gangen.
Tilsynet omfattede drikkevandsforsyning og forureningsbekæmpelse af
denne, renovation, latriner, spildevand,
produktionsvirksomheder, især næringsmidler, lejeboliger og smittefarer.
Mønstret var det samme for alle bysamfund sidst i 1800-tallet, og der var
ingen tvivl om behovet. Folk boede tæt,
ofte i elendige, fugtige og mørke boliger
med mange børn, tæt på husdyrene,
med latriner og møddinger ganske tæt
på brønden, mangelfuld renovation og
åbne rendestene, hvor alt blev udledt til
nærmeste vandløb!

Læger
i Vinderup
Med anlæggelsen af jernbanen og udstykningen af Vinderupgård opstod stationsbyen Vinderup – på samme måde
som en række andre stationsbyer over
hele landet. Før 1865 var der ikke noget
bysamfund på stedet, som også betegnedes som Vinderup Sande eller Vinderup Dumper. Egnens knudepunkter var
landsbyerne (Sahl, Sevel, Ejsing, Ryde og
Handbjerg), og det var kun, fordi Sevelboerne modsatte sig en linjeføring gennem deres by, at man lod jernbanen gå
over Vinderupgårds jorder. Med tilblivelsen af et moderne bysamfund fulgte
også ønsker om de samme muligheder,
som man havde i andre byer, herunder
adgang til læge.
Pastor Theilade, som var sognepræst
ved Sahl kirke, fik sammen med flere af
sognets betydende mænd udvirket, at
Vinderup fik sin første læge.
Johan Friedrich Wilhelm
Meyer-Hane
(1819-1897) var af holstensk herkomst
med lægeeksamen fra Kiel Universitet i
1845. Han deltog i 3-årskrigen på oprørernes side, men blev senere læge i den
danske hær og toppede karrieren som
militær overlæge i Fredericia indtil 1885.
Han blev Vinderups første praktiserende læge fra 1885-1894 med bopæl i
Nørregade 4. Han og hustruen flyttede
i 1894 til Sorø, formentlig fordi sønnen
Frederik var blevet optaget på akademiet
året før.
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Jyllandsposten
fredag den 5. oktober 1934:

Nyere Jydske Bydannelser
(Søren Vasegaard)
Sogneraadsformanden (træhandler
Christensen) har forklaret mig, hvordan
det gik til, at der paa saa tidligt et tidspunkt kom Læge til Vinderup. Dengang
var der en Præst ved navn Theilade i
Kirkebyen Sahl, hvorunder Vinderup
hørte, og Præsten syntes, det var behageligt, om der var en Læge i nærheden,
hvorfor han fik tegnet en »Garantikapital« på 800 kr., som en Læge altså var
sikret i årlig Indtægt. For dette Beløb
fik Præsten virkelig den holstensk fødte
og tysk uddannede Læge Meyer-Hane
til at nedsætte sig i Vinderup.
Han var da 66 år gammel og havde
den meste tid af sit liv været Militærlæge – under Treårskrigen i Oprørshæren og derefter forskellige steder i den
danske Hær, til han som Overlæge tog
sin Afsked og udnævntes til Etatsråd i
1885. Han har formodentlig kedet sig
ved sin ledige Stilling og har så taget
Chancen og de 800 kr. i Vinderup for at
få Tiden til at gå med noget.
Hvordan denne holstenske Militærlæge er kommet ud af det med den
jydske Landbefolkning, som i forvejen
nærede en rædselsblandet Respekt for
Læger, er et Kapitel for sig; men for
ham som Pensionist har Fortjenesten vel
ikke været afgørende, så patienternes
Antal har været underordnet.
Måske har pengene alligevel betydet
ganske meget for dr. Meyer-Hane, som
trods titel og solid karriere måtte oprette gældsbrev af 1887 til Vejle Bank på
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2.625 kr. og skadesløsbrev samme år på
1.200 kr. til to private kreditorer i Fredericia!

Praksis Sevelvej 10
Jens Hansen
(1866-1915) blev læge i 1893 og praktiserede her 1893-1915. Det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvad der kan
have motiveret ham til at slå sig ned
her, muligvis kendskab til egnen efter
kort ansættelse på Skive Sygehus? Han
opførte lægeboligen Sevelvej 10 og drev
satellitpraksis i Sevel to dage om ugen
fra Vesterled 8.
I en kærestebrevs-korrespondance
med sin forlovede beskrev en af Vinderups tidligste lærerinder, frk. Anne Marie Jørgensen, ham som en indtagende
nabo, ungkarl med sin mor til at føre hus
for sig. Hun lånte ofte klaveret – og så
spillede hun skak med ham! Hun fandt
ham dog lidt undseelig – og konstaterede, at han var en håbløs danser!
Da han døde 49 år gammel, havde
han imidlertid både kone og fire umyndige børn. Enken må have fået andre til
at tage sig af børnene i et års tid – velsagtens familien på Mors, hvor hun kom fra
– for det var den tid, det tog at uddanne
sig til jordemoder i København. Men
derefter kunne hun selv forsørge dem,
og hun praktiserede som respekteret og
vellidt jordemoder i byen og oplandet i
mange år (indtil 1950). Hun boede i amtets jordemoderbolig på Nørregade (nr.
30).
Herluf Thorgrim Grill
(1883-1936) blev læge 1915 og kom som
vikar for Hansen, der var blevet pludse-
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Maja Mortensen skriver:
»Efter læge Hansen kom læge Grill, som døde
alt for ung. De fleste husker læge Grill som en
dygtig læge, men også som en mand med lune
og kvikke bemærkninger. Han var usædvanlig
god mod mindrebemidlede. En vinterdag var
han på sygebesøg i Egebjerg. I hjemmet var der
tre drenge; de to ældste skulle hente medicinen.
Læge Grill tog dem med i sin bil til Vinderup;
og det var så meningen, at de skulle gå tilbage
til Egebjerg, ca. 5-6 km. Vejen var langt fra
god, vel nærmest godt pløret; og da lægen så,
at deres fodtøj ikke egnede sig til turen, tog han
dem med til skomageren og købte der nye gummistøvler til dem. Men så kom han i tanke om,
at hans kone havde talt om gummistøvler til
deres egne børn, og dem havde de ikke fået.
Da læge Grill senere fortalte sin kone om
oplevelserne, han havde været ude for, sagde
hun blot, at det var synd for den mindste af
drengene i Egebjerg, der ingen gummistøvler
havde fået.«

Dr. Grill hos fotografen
ligt syg. Da han kort efter døde, købte
Grill såvel praksis som bolig af Anna
Hansen og praktiserede, indtil han selv
døde i 1936.
Han giftede sig 1915 med Kathinka E.
Møller, som var farmaceut. Da hun blev
enke, flyttede hun til Sevelvej 54 med de
fire døtre og fik ansættelse på Vinderup
Apotek.
Han beskrives af mange kilder som
populær, humoristisk og rap i replikken,
inkarneret jæger, fisker og ornitolog med
en stor samling af æg (5.000). I 10 år ejede han Hellesø (1920-1930). Han læste
faktisk zoologi i to år, inden han skiftede
til medicin.

Selv beskriver han sig i et studenter-jubilæumsskrift (Odense Katedralskole) i
1929 således:
»Studerede zoologi, speciale Ornitologi et par
år, var zoologisk konservator ved kommuneskolerne i København fra april 1905 til april 1915.
Medicinsk eksamen 1915; Kandidat på St.
Johannes Stiftelses sygehus før eksamen.
Amanuensis hos Dr. Johan Møller i Hadsten. 1. jan. 1916 købte jeg afdøde Dr. Hansens
praksis i Vinderup, hvor jeg stadig praktiserer.
Tillægget har i de forløbne år været fire rødhårede tøse (Dr. Hansen var rødhåret, hans
hustru også, og alle deres børn var rødhårede,
smitte i huset, fik det ikke desinficeret efter Dr.
Hansens død juni 1915).
1920 købte jeg »Godset« Hellesø – 8 tdl.
jord og 45 tdl. vand (mange ænder og ål).
Af bierhverv kan jeg nævne: Formand for
Vinderup og Omegns Motorklub – i bestyrel-
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Dr. Grill
i sin Renault.
Billedet er
fra ca. 1920.

sen for Vinderup Idrætsforening, desuden specialist i Ålerøgning.«
Hellesø solgte han igen i 1930 for 12.000
kr. + 60 pund ål om året og jagtretten, så
længe han levede! Grill var bil-entusiast
og blandt de første bilister i Vinderup.
Han stiftede Vinderup og Omegns Motorklub og kæmpede for bedre veje, så
man kunne køre hurtigere! På sygebesøg
lod han sig dog transportere.

Henry Bailum skriver i 1965 i
artiklen »Hilsen til en hundredårig«
i »Skive Jul«:
»En af de mest fremtrædende personligheder
i byen var læge Th. Grill. En dygtig læge, og
i fritiden – som var meget knap – en vældig
jæger for Herren. En gang overraskede han en
krybskytte på sit revir og gav ham en skalle med
bøssekolben, så han fik en flænge i hovedet.
Grill tilbød selvfølgelig at lappe ham sammen
igen, hvad manden dog vist ikke tog imod, men

Sevelvej 10
omkring 1930.
Bygningen blev købt
og nedrevet af menighedsrådet inden
opførelsen af præsteboligen i 1988.
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Læge Grill
i haven med sine
hunde.

nogen retssag kom der ikke ud af begivenheden.
Grill var en rask mand, altid på farten i
sin lille Citroën, som oftest i jægerudstyr med
wicklers og knæbukser og hele pibetøjet. Flere
gange har han befriet en mand for en værkende
tand, med patienten siddende på trinbrættet –
rask skulle det gå; – Værsgo den næste… ikke
uden grund står på hans gravsten, under et
bronzerelief: Du ofred dig for os. Han sled sig
bogstaveligt op ved sin forcerede lægegerning og
døde forholdsvis ung.«

som sendemast for illegale meddelelser
til England.
Praksis på Sevelvej ophørte, da han
flyttede ind hos Wernberg-Møller &
Jansby i det nyopførte lægehus på Grønningen i 1973. Han fortsatte herfra sin
praksis i yderligere fem år. Efter 42 år
trak han sig tilbage til sin familie, sin
have og sin cigar!
Som ung arvtager til Moesgaards patientkreds oplevede jeg, hvordan ganske
mange sygebesøg blev afsluttet med

Kristian Moesgaard
(1903-1985) fik sin lægeeksamen i 1934
og kom og vikarierede for Grill den sommer, han blev syg og døde. Han overtog
praksis og bolig og praktiserede her fra
1936-1978.
Han var en stille mand, klassisk sproglig student – på alle måder en modsætning til sin karismatiske udadvendte
forgænger – men han deltog aktivt i frihedskampen under krigen (kodenavn
Theodor), og 5. maj 1945 forsamledes
frihedskæmperne foran Moesgaards
hus! Det siges, at man under krigen om
natten brugte en mast på nabogrunden

Kristian Moesgaard.
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tilbud om et glas vin og en cigar! Det
havde været dr. Moesgaards mantra!
I 1985 købte menighedsrådet den
smukke gamle lægebolig til nedrivning
og opførte en ny præstebolig på grunden.

Praksis Nørregade 17
Johannes Nielsen
(1872- ??) blev læge i 1899. Han praktiserede 1901-1904 fra Søndergade 32,
der dengang lå i udkanten af den unge
og voksende stationsby. Ejendommen
var på 7 tdr. land med landbrugsdrift.
Frk. Jørgensen, der kommenterede sin
nabo dr. Hansen i breve til sin forlovede,
havde også en malende beskrivelse af
»byens anden læge: »Han er Modedoktor – har været det mere, men ser ung og
slet ikke tillidsvækkende ud. Nej, må jeg
så be’ om vor lille Nabomand. Men et
elegant Hjem – med Læder i Spisestuen,
stift Mahogni i Dagligstuen o.s.v., og en
fiks lille Frue«!
Han flyttede til Vemmelev og blev
jernbanelæge, og praksis blev solgt til
Bisgaard.
Axel Emil Bisgaard
(1875-1939), læge 1899, praktiserede
først i Humlebæk 1903-04, men kom til
Vinderup og praktiserede 1904-1909 fra
huset, der i dag er Købmagerstræde 7.
Huset, der i mange år blev kaldt »den
hvide villa«, er bygget i 1905 af trælastdirektør Jens Peter Hansen og købt af
Bisgaard året efter (for 9.000 kr.). Han
giftede sig og flyttede i 1909 til Hellerup. Bisgaard var blevet dr. med. på en
afhandling om proteiner i rygmarvsvæsken, og 1918 blev han speciallæge i

Axel Emil Bisgaard.
psykiatri. Han endte som overlæge ved
Skt. Hans Hospital. Praksis blev solgt til
Niels Kirial, huset til købmand Mikkelsen (først i 1911 – og med tab!).
Niels Kirial
(1878-1959) blev læge i 1904 og praktiserede her fra 1909-1918. Han købte
praksis for 1.000 kr. + 30% af årets omsætning. Han erhvervde året efter ejendommen Nørregade 17, bygget midt i
80’erne og kaldet Jødekirken eller den
katolske kirke. Der havde tidligere været

Niels Kirial.
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smedje, og der boede en svensker i baghuset, men nogen gejstlig funktion har
huset næppe haft! Det brændte et par
år efter, og han byggede det nuværende
hus, som kom til at danne rammerne om
praksis i de næste 60 år.
Kirial kørte motorcykel, som dengang
var uden kickstarter, så den skulle løbes i
gang. Det må have været besværligt, for
han havde en (medfødt?) hofteskade!
Han skiftede da også motorcyklen ud
efter et par år med en almindelig hestevogn.
Kirial blev desuden ansat som jernbanelæge ved siden af praksis. Jernbanelæger var praktiserende læger, der foruden
at have overenskomst med almindelige
sygekasser også havde overenskomst
med Statsbanepersonalets Sygekasse
(oprettet i sidste halvdel af 1800-tallet), som omfattede DSB-ansatte i hele
Danmark. Landet var inddelt i distrikter
med en jernbanelæge i hvert distrikt,
der blandt sine patienter således havde
stationsforstandere, trafikkontrollører,
rangerassistenter etc. bosiddende i distriktet. Da sygekasserne blev afløst af
sygesikringen, forsvandt denne særlige
sygekasse og den tilknyttede stillingsbetegnelse. Jernbanelægens honorar udgjordes af et fast årligt beløb pr. sikret i
det pågældende distrikt samt frikort til
rejser på 1. klasse på alle DSB-strækninger!
Kirial flyttede siden til Vanløse og bestod embedslægeeksamen året efter. Var
kortvarigt i Grindsted, blev så kredslæge
i Frederikshavn 1921-27 og endelig amtslæge i Randers 1927-48.
Jagtvar Rudolf Helms
(1888-1966) praktiserede i Vinderup
1918-1922, men slog sig derefter ned i

Jagtvar Rudolf Helms.
Hadsten (hvor Marie og Karl Hansen besøgte ham kort efter, se Maja Mortensen: Ann’ Trængsel hinne Dreng).

Wilhelm Josef Appelt.
Wilhelm Josef Appelt
(1888- ?? ) var født i Mackay i Queensland, Australien, og kom til at praktisere
her 1922-1932. Det var nok grunden til,
at en patient (Magnus Nielsen) i et interview mange år senere kan fortælle, hvordan venteværelset »var prydet med spyd,
dolke og alt sådant noget fra de indfødte
i Australien«.
Købesummerne var nu steget til
22.000 kr. for ejendommen og 20.000 kr.
for praksis. I 1932 flytter han af ukendte
grunde til en praksis i Nordborg på Als.
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Walther Helms.
Walther Helms
(1902-1960) overtog praksis fra 19321957. Han var i familie med Jagtvar
Helms (H. J. Helms: Stamregister over
Familien Helms 4. Udgave 1929). Han
blev desuden såvel jernbanelæge som
skolelæge. I 1941 var han formand for
Luftværnsforeningen. Og så var han en
ivrig deltager i den årlige Fagenes Fest,
som var efterkrigstidens byfester!
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Helms havde i virkeligheden misbrugsproblemer (morfin), som til tider gjorde
ham ude af stand til at tage vare på sig
selv og sit arbejde. Wernberg-Møller
har i fortrolighed fortalt, hvordan han
om sommeren plejede at tage med familien til Handbjerg strand for at bade
på søndage, men ikke turde af frygt for,
at Helms skulle blive kaldt ud til en fødsel. (Fødsler, især i weekends, repræsenterede desuden en væsentlig indtægt
til praksis, som de ikke havde råd til at
sætte overstyr!).

Skive Folkeblad 2. februar 1957:
Som før nævnt har læge W. Helms,
1. feb. afstået sin lægepraksis. Netop
i dagene er det 25 år siden, Helms
begyndte praksis i Vinderup.
Læge Helms gav engang ved en
bestemt lejlighed udtryk for, hvor meget
han var kommet til at holde af denne
egn – både for egnens naturs skyld, og
for de mennesker, han havde lært og
satte meget stor pris på. Han udtalte
dengang, at han ikke kunne tænke sig
at flytte fra egnen, men sygdom er hver
mands herre. De sidste år har Helms
helbred svigtet, og nu til afsked skal
læge Helms vide, at hundreder af hjem
vil mindes ham, som han var i velmagtsdagene – mindes en omsorgsfuld læge,
et behjertet menneske, en god mand.

Knud Wernberg-Møller.
Knud Wernberg-Møller
(1914-1988) var født i Borbjerg præstegård og blev læge i 1939. Han indvilligede i kortvarigt at vikariere for at
aflaste Helms i 1941, men vikariatet
trak ud og endte som kompagniskab fra
1944-1982. En medvirkende årsag kan

124

ERIK MITENS

have været den udbredte arbejdsløshed
blandt yngre læger, hvor mange måtte
gå som surnummerære, d.v.s. ulønnede
medarbejdere på sygehusene bare for at
videreuddanne sig og komme i betragtning ved tildeling af en ledig stilling! Så
de 14 dage blev til 40 år!
En af Helms sygeperioder varede i ni
måneder, og i den tid var hans yngre kollega altså uafbrudt på arbejde, til rådighed dag og nat! Der var dengang ikke
tale om vagtfællesskab med nabopraksis (Moesgaard på Sevelvej).
Han boede de første år på 1. sal i Nørregade 8 og byggede siden hus på Stationsvej. Vinderup Avis skrev: »Natten til
den 10. september 1942 måtte læge Helms’
unge assistent Wernberg-Møller i hast ud og
tilse et besætningsmedlem fra et havareret tysk
fly, kvæstet ved landing med faldskærm«.
Jeg oplevede Wernberg som et sprudlende selskabsmenneske, han kunne
virkelig fortælle en historie! Bl.a. om
vilkårene under krigen, hvor vognmanden (Peder Møller) skulle have fyret op
under gasgeneratoren, inden de kunne
komme af sted på sygebesøg – og dem
var der mange af. Hvis det da ikke foregik
i hestetrukken kane i de strenge snevintre. Distriktet strakte sig dengang helt
til Rønbjerg og Estvad. Han oplevede
introduktionen af penicillin, der gjorde
det muligt at behandle en ellers dødelig
lungebetændelse!
Wernberg-Møller var den sidste læge i
Vinderup, der også var ansat som »jernbanelæge«.
Kaj Jansby
(1923-1995) blev læge i 1950 og arbejdede først et par år i Upernavik og derefter
to år på Samsø, inden han via Brædstrup kom til Vinderup, hvor han kom

Kaj Jansby i 1982.
til at praktisere sammen med WernbergMøller fra 1957-1990.
Udviklingen i almen praksis kom også
til Vinderup, og man fulgte med tiden,
var endda en smule forud, da man begyndte at ansætte sekretær, først Lise
Frederiksen, Mogenstrup, i 1965, afløst
af Gerda Krogager, Ejsing, i 1970, og hun
af Kaja Jensen, Grønnegade, i 1971.

Lægehuset Grønningen 5
I 1973 flytter praksis fra Nørregade til
det nybyggede lægehus på Grønningen
5. Moesgaard flytter også med fra Sevelvej. Man udvider personalet med
yderligere en sekretær, Sonja Breiner, og
en sygeplejerske, Laura Andersen. Også
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Sekretærer og læger
i lægehuset ca. 1979.
Fra venstre
Lisbeth Teglgaard,
Wernberg-Møller,
Jansby
og Sonja Breiner.

dette var fremsynet i forhold til andre
praksis på den tid.
Jansby var en myndig mand, som ikke
indbød til modsigelse. Det var i høj grad
hans fortjeneste, at man tidligt tilsluttede sig de nye tanker om en moderne
kompagniskabspraksis samlet i et lægehus. Han påtog sig også ansvar for drift
og økonomi efter flytningen og varetog
den administrative ledelse, indtil han
fratrådte i 1990.
Som et lille kuriosum kan nævnes, at
praksis dog ikke var mere moderne, end
at man fortsat havde »tobaksfad«, en
sølvbakke med tobaksvarer, som blev
budt rundt til gæster – og læger! – ligesom i banken eller hos advokaten. Det
forsvandt dog snart med den øgede
opmærksomhed på tobaksrygningens
mange skadelige virkninger!
Thorkild Bøgh Christensen
(f. 1940), læge 1969, blev optaget som
kompagnon året efter »fusionen« og
praktiserede fra 1974-2011.

Thorkild var den ny tids kittelløse
læge, som titulerede sine patienter med
et du og vandt sig stor popularitet for
sin væremåde og sin flid. Han begyndte
tidligt at interessere sig for de mange beretninger om akupunktur, der fra Kina
sivede ud over verden og inspirerede
forskere og klinikere til hel ny viden og
praksis vedrørende smertebehandling.
Han læste alt, hvad der var tilgængeligt
om emnet og var så optaget af det, at
han tog på flere længerevarende ophold
i Kina for at studere emnet i praksis. Han
har siden i høj grad medvirket til udbredelsen af behandlingsmetoder og viden
om akupunktur herhjemme.
Erik Mitens
(f. 1946), kompagnon 1978-2012.
Thorkild Eriksen
(f. 1944), kompagnon 1982-1993.
Poul Bøge
(f. 1951), kompagnon 1987.
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Rita Christiansen
(f. 1954), kompagnon 1991.
Allan Raft
(f. 1954), kompagnon 1993.
Laila Andersen
(f. 1964), kompagnon 2002.

niel Kristensen citerede i sidste års årbog
et vers fra en af afslutningsfesterne:
»Og vælter hr. Welter på stenhård vej
og slår sig i stykker, åh nej, nej, nej,
så møder samariterne alle på stand
og laver af stumperne en ny doktormand!«

Audun Bosnes
(f. 1974), kompagnon 2013.
Tina Lundorff
(f. 1973), kompagnon 2013.

Praksis i Sevel
Jens Hansen,
der var praktiserende læge i Vinderup
fra 1893-1915, drog to dage om ugen til
Sevel og holdt konsultation fra 11 til 13
på Vesterled 8.

Axel Revenfeld.

Albert Robert Welter.
Albert Robert Welter
(1911-1983), læge 1938, praktiserede
1942-1949 fra Vesterled 32, indtil han
flyttede til Knebel og praktiserede der.
Han stod for kurserne i nødhjælp hver
vinter i Sevel Samariterforening, og Da-

Axel Revenfeld
(1920-2012) var først forstuddannet.
Blev læge i 1946, og overtog praksis i
1949, først fra Vesterled 32, men bygger
og flytter til Vesterled 22 i 1954.
Han var en omhyggelig læge og kendt
som værende lidt af en enspænder. Med
sin viden om skovanlæg beplantede han
sin grund, der før havde været mark,
med et varieret og utraditionelt plantevalg. Han købte også et stykke jord
syd for Hellesø og satte en hytte på det.
Det er stadig i familiens eje. Han havde
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en forkærlighed for at flage og var en
punktlig flagmand. Han fik 6 børn med
sin kone Inger.
De første år kørte han selv på sygebesøg, men havde siden vognmand Bent
Madsen (eller dennes kone) til at køre
sig.
Han forsøgte en tilnærmelse til praksis i Nørregade 17, Vinderup, for at opnå
aflastning gennem et samarbejde, men
blev formentlig afvist. Sandsynligvis af
den grund og den samtidige mangel på
interesserede unge læger lukkede han
sin praksis i 1969 og flyttede til Sorsele i
Sverige, hvor han vedblev med at arbejde
som distriktslæge og senere overlæge i
mange år.

Jordemødre i Vinderup
Jordemodervæsenet blev fra 1714 reguleret ved lov, og der blev fastsat krav om
uddannelse (af 9 måneders varighed i
København) og eksamen/lærebrev. 1810
oprettedes den distriktsjordemoderordning, som først blev opgivet i 1976, og
amterne fik pligt til at ansætte, lønne og
huse eksaminerede jordemødre. 1895
øges læretiden til 1 år, og kravet om selv
at skulle have født frafaldes. 1927 udvides læretiden til 2 år, og siden 1940 har
uddannelsen været 3-årig.
En jordemoder kunne enten ansøge
om en distriktsstilling hos amtet eller
nedsætte sig frit i privat praksis. Siden
1977, hvor ordningen ophævedes, er
stort set alle jordemødre ansat offentligt som centerjordemødre, i dag i regionerne.
Det siges, at jordemoderens roser altid stod smukkere end de flestes. Hemmeligheden var, at hun ofte gravede
efterbyrden ned ved dem!
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Der har til alle tider været hyppigt benyttede kendte fødselshjælpere på enhver egn, også her, og nabokvinder og
slægtninge har hjulpet hinanden. Fødsler
har været den farligste hændelse i kvindens liv, og rigtig mange ellers sunde og
raske kvinder døde i barselssengen.
Optegnelser viser, at Johanne Christensdatter praktiserede som fødselshjælper
uden eksamen i både Sahl og Ejsing sogne fra ca. 1801. Hun boede i Sevel. Det
gjorde Maren Christensdatter også (navnesammenfaldet tyder på slægtsskab, men
jeg har ikke kunnet efterspore det). Maren virkede samtidig med egnens første
distriktsjordemoder, men der er intet,
der tyder på brødnid, tværtimod ser det
ud til, at de to stiltiende delte arbejdet
mellem sig. Maren optræder i hvert fald i
kirkebøgerne som jordemoder, fortrinsvis i Ejsing Sogn.
Ane Møller
(1799-1896) virkede som skattet og dygtig fødselshjælper 1828-1877. Hun var
den første uddannede jordemoder på
egnen, ansat af amtet. Hun boede med
mand og børn i et lille hus i Sahl. Huset
et for længst væk.
Hun beskrives som et »bestemt, viljestærk og stærkt bandende fruentimmer«, blev ofte benævnt »madammen«
og indgød stor respekt. I Anes tid indførte man pligten til at føre protokol,
fortrykte skemaer om fødslens forløb,
som skulle afleveres til embedslægen.
Det er dog tvivlsomt, om Ane nogensinde fik udfyldt en, hun kunne nemlig
ikke skrive. Det ses af hendes regninger
til sognet, hvor hendes underskrift altid
bar signaturen »m.f.P.« – med ført pen!
Hun oplærte sin datter Karen, som også
fungerede i mange år. Og det så godt, at
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man sagde, at det var lige meget, om det
var mor eller datter, der kom til fødslen
– de var lige dygtige og vellidte – men Karen havde altså ingen eksamenspapirer!
Inge Cathrine Jensen
(1843-1917) (Nanna Murers bedstemor) var
aktiv fra 1874-1915. Hun boede først i
jordemoderhuset i Sahl, men flyttede til
Hasselholt (Ålvej 33), hvor amtet havde
købt en mere hensigtsmæssig bolig til
hende. Hun skulle så betjene både Sahl
og Ejsing sogne. Man kan stadig se den
ring i gavlmuren, man brugte til at binde
hesten ved.
Hun var med i det moderne gennembrud og fuldt bevidst om antiseptik
– kunsten at vaske hænder før fødselsassistance! Det viste sig at nedbringe risikoen for barselsfeber betydeligt!
Som andre jordemødre foretog hun
også kopsætning på lægelig ordination.
Kopsætning var enten levende igler eller glassugekopper, man satte på huden
over det syge sted, for at »suge dårlig-

Inge Cathrine Jensen.

Ålvej 33.
Ringen ses til venstre
for døren over
blomsterkrukken.
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dommen ud«. Kopsætning var en god
biindtægt for jordemoderen, som ellers
fik sin (beskedne) løn fra amtet.
Hun klagede flere gange skriftligt
til amtet over, at boligen var fugtig og
utidssvarende, og i 1909 flytter hun til
den nyopførte jordemoderbolig i Nørregade (nr. 30).
Skive Folkeblad skriver 12.6.1909:
Der skal opføres en jordemoderbolig i Vinderup. En poetisk tømrer
har givet sit tilbud følgende form:
Til den saa efterspurgte omstridte bolig,
Som huse skal vor gamle jordemoder,
da har jeg regnet ud, det er vel ej utrolig,
at for de fire tusind og tre hundrede kroner,
jeg huset bygge kan det høje amt til ære
og haaber det for mig en fordel kunne være.
Anna Hansen
(1884-1969) var distriktsjordemoder
1918-1950. Hun blev tidligt enke efter
læge Jens Hansen. Hun havde måske øjnet muligheden, da embedet blev ledigt,
netop som hun selv blev alene, og hun
uddannede sig til jordemoder efter mandens død for at kunne forsørge sine fire
pigebørn.

Anna Hansen.
Hun kom fra Mors og har antagelig
anbragt sine børn hos familien der, mens
hun opholdt sig i København det år, uddannelsen tog. Hun blev færdig i 1917 og
blev ansat af amtet fra 1. juni 1918, hvor
hun kunne flytte ind i jordemoderhuset
i Nørregade.
Ane Marie Pedersen
(1901-1990) blev uddannet 1932 og var
distriktsjordemoder i Hjerm fra 19321950. Fra 1950-1970 overtog hun distrikt
Vinderup og flyttede til jordemoderboligen i Nørregade. Efter sin pensionering
blev hun boende og overtog huset.

Ane Marie Pedersen, sikkert nyuddannet – og på sit værelse ved Rigshospitalet.
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Inger Jensen
var Vinderups sidste distriktsjordemoder fra 1970 til 1977. Derefter fortsatte
hun som centerjordemoder ved fødeafdelingen på Holstebro Sygehus. Hun
blev i tjenesteboligen på Toften 27 indtil
1985, hvor hun flyttede til Holstebro.
Huset her fungerede en tid som institution for udviklingshæmmede, indtil
amtet byggede Grønningen 7 og flyttede
beboerne dertil.

1932-36 overtog fru Dagny Lund posten. Hun kom fra Sjælland.
1936-44 var det frk. Kristiane Marie
Nissen. Det siges, at Kræn Maler (Kristen Kristensen) var den sidste, hun tog
imod. Hun kom fra Hillerød og flyttede
til Kalundborg-egnen. Hun fik bil, men
havde de første år ikke kørekort, så mejeribestyrer Martin Pedersen måtte køre
for hende! Hun blev Sevels sidste jordemoder. I 1951 blev stillingen nedlagt, og
amtet solgte huset.

Jordemødre i Sevel
Djeldvej 21 kaldes stadig jordemoderhuset. Det blev opført af amtet i 1891
til Inge Sørensen Flyvholm, som var distriktsjordemoder 1891-1914.
Men allerede fra 1881 oprettedes distriktet, og den første jordemoder Karen
Johansen slog sig ned mod en vis garantibetaling fra amt og kommune.

Ane Kirstine Nielsen.
1914-32 var distriktsjordemoderen Ane
Kirstine Nielsen (gift med tækkemand
Frands Nielsen).

Sygekassernes opståen
og deres betydning for sundhedsvæsenets udvikling
De første frivillige og selvstændige
sygekasser så dagens lys i perioden
1842-1872, og bevægelsen skal ses i sammenhæng med ophævelsen af håndværker-laugene, der siden Middelalderen
havde stillet begravelses- og sygehjælp
til rådighed for deres medlemmer, sidstnævnte i form af en kompensation for
tabt arbejdsfortjeneste, der skulle betales tilbage.
Oplysningstiden og de nye strømninger efter statsbankerotten i begyndelsen af 1800-tallet, ydmygelsen i krigene
og andelsbevægelsernes opståen, lagde
grunden til en mere social opfattelse af
behovet for hjælp til nødlidende. Desuden var statsmagten kommet til erkendelse af, at en rask og sund befolkning
øgede samfundets velstand.
Men det gik kun langsomt, især i Vestjylland, hvor man først fik startet efter
vedtagelsen af Lov om Statsanerkendte
Sygekasser i 1892. I 1867 var kun 2,5%
af befolkningen sikret hjælp, efter 1892
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sikredes statstilskud til sygekasserne, så
u- og mindrebemidlede mellem 15 og 45
år kunne optages, dog ikke hvis man led
af kronisk sygdom!
Man ydede hjælp i form af sygepenge
og tilskud til betaling af medicin samt
sygehusophold og -behandling og efterhånden også lægehjælp, hvor kasserne
forhandlede aftaler med de praktiserende læger om varetagelse af medlemmernes behov. Aftalerne var i begyndelsen
individuelle, senere centraliserede og
med tiden som en egentlig entreprise/
overenskomst.
Allerede i 1900 var der 1171 statsanerkendte sygekasser med 332.000
medlemmer, svarende til 20% af befolkningen over 15 år.
Hjælpen blev ydet under forudsætning af, at man havde sin sygekassebog
i orden, d.v.s., at man havde betalt sit
kontingent til tiden. Tillige skulle man
omkring sin sygekasse og hente en »sygeseddel« til formedelst 50 øre (ca. 1950)
for at kunne komme til læge!
For at opnå statsanerkendelse skulle
kasserne som minimum yde medlemmerne fri lægehjælp, frit sygehusophold
og dagpenge på min. 40 øre/dag fra 4.
sygedag. Herudover kunne kasserne frivilligt yde barselshjælp, medicin, bind og
bandager.

Ved kommunalreformen i 1970 blev
kasserne slået sammen, så der kun var
en i hver af de nye kommuner indtil 1974,
hvor staten ved socialreformen overtog
opgaverne (Den offentlige Sygesikring).
Sahl Sogns sygekassekontor lå tidligt
i 1900-tallet i bygningen Søndergade 1,
hvor man for nylig ved ombygning fandt
en kiste med papirer på loftet.
I 1968 have sygekassen til huse i to
lokaler til venstre for trappen i Nørregade 32. Bestyreren var Damsgaard og
bogholderen frk. Marie Jensen, begge
pensionsmodne. Under indtryk af den
kommende reform tilbød man Erling
Pedersen, som havde overtaget Ejsing
Sygekasse efter sin far (dengang et bijob
med hjemmekontor) posten som bestyrer for begge sognes kasser. Bernhard
Olsen, Sevel Sygekasse, blev samtidigt
ansat til at assistere på deltid. Sygekassekontoret flyttede til det nye rådhus på
Grønningen, da det stod færdigt i 1971.
Erling Pedersen fulgte med over i den sociale forvaltning, da sygekasserne blev til
den offentlige sygesikring i 1974.
Sidst i 60’erne var kontingentet 75
kr./kvartal for alle over 15 år. Tidligere
havde en opkræver kørt rundt i sognet
og modtaget betalingen, nu udsendtes
girokort, som med kvittering fungerede
som bilag til sygekassebogen.

I Handbjerg, Ryde, Ejsing, Sahl og Sevel
oprettedes på frivilligt, privat initiativ
sygekasser med beskeden start i årene
1889 til 1896.

Sygetransport

Sahl Sogns Sygekasse 1893-1970, startede med 34 medlemmer, som hver indskød 50 øre og betalte 1 kr./kvartal. I
1932 var den vokset til 1460 medlemmer.

Sygekasserne ydede ikke transport. Det
var allerede tidligt et offentligt anliggende. Der kom sygevogn (hestetrukket) til
Vinderup i 1900, udstationeret af Ringkøbing Amt.
Lægekørsel kostede 1,75 kr. pr. tur, og
ved licitation i 1901 overtog lægerne den
selv. Jordemoderkørsel afregnedes til 6
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Fra 1938. Bilen længst væk er ambulancen.
kr. pr. kørsel og sygehuskørsel (Holstebro) til 19 kr. pr. tur.
En lokal vognmand holdt »smittevogn«, et uhyggeligt lukket skrummel,
som blev brugt til at transportere smittefarlige patienter til isolation i Epidemihuset i Struer.
Senere blev vognparken motoriseret,
som det fremgår af billedet.

Hjemmesygeplejen
indtil ca.1980
Egentlig kommunal ansættelse af uddannede hjemmesygeplejersker fandt først
sted fra 1957. Før den tid var hjemmeplejen i hænderne på private initiativer
i form af menigheds-sygeplejersker eller
(fra sidst i 1800-tallet) sygeplejeforeninger, som fungerede lidt efter andelsprincippet. Bedst kendt er nok Den danske
Diakonissestiftelse fra 1863 og Stefansforeningen fra 1870. De tog sig mest af
sognets fattige. Sygeplejeforeninger op-

stod i de fleste sogne, oftest kun med
en enkelt ansat sygeplejerske. Fra 1933
kom der centraliserede hjemmesygeplejerskeforeninger, som opererede med
betydelige kommunale tilskud. Der opstod efterhånden også aftaler mellem
sygeplejeforeningerne og sygekasserne.
Således indgik Sevel Sogns Sygekasse i
1946 et formaliseret samarbejde med
Sevel Sogns Sygeplejeforening. Ved at
betale et fast beløb pr. medlem sikredes
gratis pleje til medlemmerne ved sygdom. 10 år senere vedtager man på en
generalforsamling at købe kommunal
hjemmesygepleje med 4 kr. pr. medlem
om året.
Sygeplejeforeningerne forsvandt, da
kommunerne ved lov blev pålagt at levere hjemmesygepleje i 1957. De fleste
kommuner havde allerede påbegyndt
en glidende overtagelse i begyndelsen
af 1950’erne. Den første kommunale
overenskomst understregede, at hjemmesygeplejersken ikke kunne pålægges
at hjælpe med at malke eller stakke hø!
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SE V EL
Sara Nielsen, smedens kone, var aktiv i
50-erne – man siger, hun vistnok aldrig
var blevet helt færdig med sin uddannelse!
I 1955 ansattes frk. Astrid Lund Kristensen, netop vendt hjem efter 20 år
i Amerika. Sygekassen havde samme år
indgået aftale med kommunen om en
fast ydelse pr. medlem mod gratis pleje
af syge medlemmer.
Mette Klemensen f. Hove, ansat i
1957, og hendes afløser Marie Nielsen
(gift med rutebilejer Godtfred Nielsen og
derfor i daglig tale kaldet »Marie Godtfred«) var aktive indtil sidst i 1960´erne.
Rita Holm blev ansat i 1969 med
Mette Hove som sin afløser og ophørte
i 1980.
Sevel-sygeplejersken dækkede dengang også Mogenstrup og Herrup.

EJSIN G
Thora Østergaard (1914-2012) var født
og opvokset i Ejsing og boede senere
som sygeplejerske på Vinderupvej 28,
indtil hun blev svækket (og meget tunghør) og flyttede til Vinderup. Hun fik en
traditionel opvækst på landet og kom
ud at tjene efter konfirmationen, men fik
senere et højskoleophold, som sporede
hende mod hendes sygeplejeuddannelse
1945-48 i Holstebro, Skt. Hans og en
fødeklinik i hovedstaden.
Blev hjemmesygeplejerske i Thy og
kom senere tilbage til Vinderup (19561981). Hendes første afløser blev Karen
Højgaard.
Olga Bruhn blev ansat som afløser i
1967 og skulle også dække stillingen i
Estvad-Rønbjerg, indtil kommunalreformen i 1970 medførte, at hendes stilling
fulgte med til Skive kommune.

Thora Østergaard siddende.
Hilda Pedersen blev derefter ansat
som afløser.

SAHL ( V INDERUP)
Signe Maarbjerg (1921-2001) var født
og opvokset i Bjert og blev uddannet
1944-47 på Lemvig Sygehus, Skt. Hans
og Fødselsstiftelsen i Aarhus. Var ansat
på Hjørring og Skive Sygehuse og arbejdede også en tid i Norge. Fra 1955
ansat som hjemmesygeplejerske i Sahl
Sogn. De første år foregik transporten
på cykel, der senere blev motoriseret.
Fra 1959 fik hun bil – og kørekort! Hun
boede i Nørregade 33 sammen med sin
farbror, som beboede stueetagen.
Frk. Maarbjerg var en personlighed.
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Signe Maarbjerg.
Ved et af mine første møder med hende
skældte hun mig ud for ikke at vække
hende en nat til et dødsfald. Jeg ville
gerne skåne hende ved at vente med at
tilkalde hende, til det blev morgen. Men
hun skulle gøre den døde i stand og ville
gerne gøre det straks efter dødens indtræden. Jeg erfarede dog senere, at hun
var et både venligt og hjælpsomt menneske!
Anna Stærdahl Jensen, Bjert, var afløser for Signe Maarbjerg i 1960’erne. Cyklede rundt til patienterne i byen, uden for
byen kørte hun med vognmand Svend
(Høver) Jensen, som så ventede i bilen
under besøget. Hver dag ringede sygeplejersken til lægerne for at høre, om der
var nye patienter, der behøvede besøg.

Hun blev ansat på Vinderup (diakon)
Plejehjem, da det blev indviet i 1971.
Elin Lind var ansat 1973-81. Hun
beskriver, hvordan distriktet dengang
var delt mellem de fire »konger«: Signe
Maarbjerg, Thora Østergaard, Hilda Pedersen og Rita Holm og deres afløsere!
Arbejdstiden var fra 7 til 18 med telefontid fra 7 til 8 og 13 til 14, noget frk.
Maarbjerg dog sjældent kunne overholde! Hun var sine patienters dame, før
hun var sine kollegers kollega!
Elin Lind husker en aften i 1974, hvor
hun kontaktede dr. Bøgh på vegne af
en farende svend, som lå i halmen på
en gård i Hasselholt med feber. Lægen
konstaterede nyrebækkenbetændelse og
satte manden i behandling. Da han ville
gå igen, spurgte hun, om patienten ikke
skulle indlægges, hvortil dr. Bøgh svarede, at de jo ikke kunne gøre mere for
ham på sygehuset, og manden ville så
nødigt derind! Da hun tilså ham næste
dag, var patienten allerede i bedring, og
efter en uges tid kunne han genoptage
sin vandring! Hun husker også, hvordan
hun var »vaskekone« hver fredag fem
steder hos ældre, som blev etagevasket,
de havde ikke badeværelse!
Birgit Bomholt blev ansat i 1980,
først som afløser for Hilda Pedersen i
Ejsing, siden passede hun og Ida Petersen Vinderup, inden hun sammen med
Hanne Nielsen kørte i Østre Sogn.
Ida Petersen blev ansat som Signe
Maarbjergs afløser, da Elin Lind ophørte
i 1981, og var aktiv frem til 2002.

RY DE-HA NDBJERG
Tove Hansen og Dagny Christoffersen
var aktive fra sidst i 70’erne.
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Apoteksvæsen og apotekere
i Vinderup
Den spæde start var en lukket kasse, som
manufakturhandler Friedrichsen, Nørregade 6, sendte frem og tilbage med toget
til Struer Apotek med recepter/medicin
to gange om dagen. Der havde, forinden
et egentligt apotek blev etableret, været
langvarige overvejelser i Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt man skulle lægge det i
Vinderup eller i Hodsager.
»Chatollet«, Nørregade 8, som tidligere havde været byens første bageri, og
hvor der også var lighus/kapel i baggården! – blev revet ned og gav plads for
det første apotek, etableret ved kgl. Resolution af 1905 og drevet af apoteker
Frederik Carl Valdemar Flagstad indtil
1912.
Ulrich Dræbye overtager i 1912.
Christian Michael Winther overtager
i 1919.
Sigurd Alfrun Gry overtager i 1928.
I 1929 byggede man det »røde« apotek,
hjørneejendommen Nørregade 10, hvor
indgangen var anbragt i selve hjørnet, og
disken omringede kunden som en kvartcirkel, når man var kommet op ad de tre

Receptkuvert, der viser apoteket i Nørregade 8.

Her ses apoteket i Nørregade 10.
trin og ind ad døren. Væggene bag disken bestod af mahogniskabe med glaslåger fra gulv til loft.
Dr. Grills enke arbejdede her efter sin
mands død. Ligeledes farmaceut Thora
Grandjean, senere gift med Ejnar Johannesen, som grundlagde Vinderup Bogtrykkeri.
Ellen Margrethe Agnes Andersen
overtager apoteket i 1939, men forflyttedes 1948 til Ålborg. Her blev hun
opsøgt af en defektrice fra sit gamle
apotek, som bad hende låne sig penge
til at starte virksomhed. Hun fik lånet
og grundlagde Vinderup Fjerkræslagteri.
Defektricen var Marie Pedersen, »Hønsemarie«!
Poul Hansen overtager i 1948.
Poul Marinus Larsen født 1909,
overtager i 1959. Apoteket har da stadig
egenproduktion af tabletter.
Erik Tommerup overtager i 1979. Han
flyttede i 1981 apoteket til Møllevej,
hvor der havde været møbelforretning
og snedkerværksted (adresse Nørregade
13). Han døde ret pludseligt, og apoteket blev drevet videre af enken med
Lisbeth Ørtoft som bestyrer, indtil hun
udnævntes til apoteker i 1991. Apoteket
fik samtidig en 5-årig frist til at vise sin
berettigelse. Det lykkedes!
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Lisbeth Ørtoft flyttede i 1991 apoteket til Søndergade 14, hvor farvehandler
Møller Jensen havde drevet malerforretning.
Vinderup Apotek blev i 2012 overtaget af apoteker Leo Nygaard, Holstebro
Svaneapotek, og ophørte som selvstændigt apotek efter 107 år, men fortsætter
som en filial af Svaneapoteket.
Som den seneste udvikling i Vinderup
Apoteks brogede historie flytter det nu
over gaden og ind i SuperBrugsens nye
tilbygning.
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Pedelpar på Herrup skole
1970 til 1989
Af Marie og Kristian Sørensen
fortalt til Kristiane Mundbjerg

Herrup skole, bygget 1905, blev i sommeren 2011 nedlagt, og i foråret 2014 blev de ældste
af bygningerne revet ned.
Allerede 5 år efter, at skolen blev bygget, var den for lille, og en ny bygning måtte til i 1910.
Der var da omkring 100 elever i skolen.
Da heden i Møgelvang blev opdyrket i 1930-erne og Bjergby ligeledes var i vækst, kom der
endnu flere til, så der måtte bygges igen i 1943.
Placeringen af skolen tilbage i 1905 blev iøvrigt afgørende for, at Herrup by kom til at
ligge, hvor den gør nu, idet byen er vokset op omkring skolen. Bl.a. er Herrup kirke 15 år
yngre end skolen.
Marie Sørensen begyndte som rengøringsassistent på skolen i 1968, og to år senere, i 1970,
blev hendes mand, Kristian Sørensen, ansat som skolens første pedel. De var således pedelpar
fra 1970 til 1989. Marie har desuden været elev på skolen fra 1939-1947, og i sin ungdom
har hun vartet op til talrige gilder i gymnastiksalen. Det kom Kristian også til, da han i 1952
flyttede til Herrup. De har således begge et mangeårigt og alsidigt kendskab til lokalerne og
kender stort set hver krog og dens historie. Nu er de begge i 80’erne, men har dog – om end
med blandede følelser – fulgt aktivt med i processen med nedrivningen. Og da der skulle gøres
rent i de blivende bygninger, stillede Marie som den største selvfølge op med klud og spand.
I august 2013 var Marie og Kristian med på en rundtur i de gamle bygninger. Her lod de
minderne få frit løb og giver samtidig os andre et alsidigt indblik i en del af skolens historie.

Vi starter i skolens ældste bygning
fra 1905 i den vestlige del, hvor der
sidst var børnehaveklasse. Det var
indtil ca.1975 førstelærerens bolig
Marie: Det var Kochs stue. Og det var
her i Kochs spisestue, vi fik den første
julefrokost.

Kristian: Jeg fik aldrig flinkere chef end
Koch. Han var virkelig flink. Jeg kunne
gøre det, ligesom jeg ville, det kan man
da ikke klage over.
Marie: Jeg kan huske den første julefrokost, vi var til. Det var så hyggeligt
herinde. Jeg synes aldrig, jeg har set så
hyggelig en stue, – med et rigtigt julebord med hyacinter og tulipaner og gre-
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Plantegning over Herrup skole. Tallene angiver
byggeår for de forskellige bygninger. Det eneste, der nu står tilbage, er bygningen fra 1970.
ne rundt om. Og der var grangrene sat
op i døråbningen, jeg tror, der var røde
hjerter i også. Det var så fint!
Vi var sammen med alle lærerne. Det
var Åberg, fru Mønsted, frk. Munk, Kruse og fru Pedersen og nogle vikarer.
Marie: Når vi gjorde hovedrengøring
på skolen, og jeg stod ovre på halvtaget
ved gymnastiksalen og skrubbede vinduer, så kom Esther Koch ud og klappede i
hænderne, at vi skulle komme ind og få
kaffe – det var specielt.
Kristian: Og jeg er aldrig kommet herned om vinteren, uden at Esther Koch
havde ryddet sne foran deres eget hus
eller var ved det, når jeg kom. Hun fejede
også deres fliser.

Marie: Fru Koch havde også nogle kanariefugle, der fløj rundt i køkkenet. De
fløjtede, og det var så hyggeligt.
Kristian: Dengang jeg begyndte, da
sagde Koch: »Kan du ikke lige rydde lidt
op her ved enden af huset?« – det var vist
hønsehuset, og det kunne jeg jo godt,
men så faldt jeg ned og fik et tre tommers søm lige igennem min sko.
En dag kom Esther Koch ud til mig og
sagde, om jeg ikke kunne ordne noget
ved kloakken, for den var stoppet ude i
bryggerset. Jeg prøvede jo at sætte noget
ind, men det ville ikke virke. Så satte jeg
hånden derind og tænkte »Du må kunne rage det op«. Men hun havde brugt
kaustisk soda, det vidste jeg jo ikke, så
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det fik jeg på fingrene – de blev jo halvt
ødelagte.
Efter at Koch flyttede op på Fuglebakken i 1975, blev der indrettet børnehaveklasse i lokalerne. Det var Ellen Nørgård,
der var her i starten.

Vi går ind i den østlige ende
af den ældste bygning i det lokale,
der var den oprindelige skolestue,
men som omkring 1943
blev omdannet til lejlighed
Marie: Her har Marie og Ejner Olsen
boet (1943-1945). Og Bernt Billeskov
(1945-1946). Og Eva Svenningsen og
frk. Munk og sidst Ingelise Mønsted med
familie. De flyttede i 1982, og derefter
blev lokalet så omdannet til skolestue
igen for 1. klasse.

Vi går ud i den lille skolegård med
hønsehuset, også kaldet »Peters
kapel«. Oprindelig tørvehus
Marie: Da jeg kiggede ind i Peters kapel,
så syntes jeg, der var så beskidt derinde, det måtte jeg vist hellere gøre rent.
Men så stod der et bord derinde, og jeg
spurgte Ingelise Mønsted, hvis det var.
»Det er mit« sagde hun, »tag det gamle
skrummel med hjem«. Så det gjorde jeg,
og det står hjemme i min stue i dag.
Kristian: Når der skulle holdes gilde,
så var det inde i gymnastiksalen eller i
kælderen, det foregik. Der var jo ingen
forsamlingshus dengang. I Peters kapel
var der borde og bukke og bænke, det
hele stod herovre, og der var ingen elektrisk lys. Om aftenen, når vi var færdige

Marie og Kristian med kost og spand.
i gymnastiksalen, skulle det hele herover
igen, og så stod der én med en lommelygte og lyste op, og lærere og det hele
kom gående bagefter hverandre. Og det
skulle sættes op på enden på en bestemt
måde, ellers kunne det ikke være der.
Marie: Her ved flagstangen var der sådan en runddel med blomster og sten.
Her gik vi rundt omkring og sang børnesange, da vi var børn: Tyv ja tyv og
Skære havre, Jeg gik mig over sø og land
og mange andre.

Vi går ind i bygningen fra 1910,
hvor der sidst var bibliotek
Marie: Her boede læreren frk. Hermansen og hende gik jeg i skole ved. Hun
havde skolestue hernede ved siden af og
køkken ud mod øst. Toilet det samme
sted som nu og dør fra gangen ned til
skolestuen. Jeg kan huske, der var kakkelovn i skolestuen, som hun fyrede i. Og
jeg kan huske, at frk. Hermansen brugte
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lommeletter, og dem smed hun bare ind
i kakkelovnen, det syntes jeg måtte være
dejligt!
Da den nye skolebygning blev taget i
brug (ca. 1943) skulle vi have hjemmesko
med. Vi gik ind gennem kælderen, der
var en hylde til fodtøj. Jeg havde sivsko
med. Der var en af drengene, der drillede
mig med dem, men jeg havde ikke andet.
Solvejg og Jørn Pedersen boede her jo
også (1965-1969). Og før dem fru Møller
og hendes mand. De havde stue og køkken nedenunder og soveværelse ovenpå.
Kristian: Dengang Møllers boede her
(1957-1960), da blev vi inviteret herned
en aften og se fjernsyn. Da var der jo
næsten ingen, der havde fjernsyn her i
byen, så det var en stor aften. Da boede
vi oppe i det gule hus på Tophøjvej (nr.
10).

Kælderen
Kristian: Da jeg startede, var der næsten
ikke et vindue, der var helt i kælderen.
For de unge mennesker havde ingen steder at være, så de kravlede ind ad vinduerne, og så var de hernede. Og der var alt
mulig! Der lå et halvt grisehoved og der
lå ølflasker – der var ikke den ting, der
ikke var der. Men de havde ingen steder.
Så fik jeg sat glas i vinduerne, men så
gik de ind ad yderdøren, for de havde
nøgle til døren. Så skulle jeg have fat i
en ny lås og have den sat i, for det kunne
jo ikke være rigtigt – de kunne jo gå over
hele skolen.
Jeg kan huske, der var nogle fra Sevel
også. Der var »så møj mennesker«, når
man kom herned en søndag eftermiddag. Så tog jeg hen til Sevel og sagde:
»Vi ønsker altså ikke, at de er herude.

Nu kommer der glas i, så må de finde et
nyt sted«. Men jeg kan da godt se, hvor
skulle de være? Men så fik det ende.
Marie: Jeg kan huske en dag, jeg kom
herned, så sad der et par stykker oppe
på køkkenbordet. De var i deres fodboldstøvler og var ved at gøre dem rene
i vasken.
Kristian: Der stod også en gammel
divan dernede. Og så var kommunalbestyrelsen dernede engang, og jeg siger
til dem, nu skal vi til at have noget for
rengøring, men jeg tror nu aldrig, vi fik
noget. Det så »fåle« ud!

Pedelopgaver i øvrigt
Kristian: Da jeg startede blev der fyret
med olie. Der lå en tank midt i skolegården, den blev fyldt op engang imellem.
Alle radiatorer blev skruet ned til weekenden, og så var jeg hernede søndag
eftermiddag og skrue op igen. Og hver
aften kl. 22 skulle jeg ned at låse.
I starten slog jeg græs på sportspladsen 1-2 gange om ugen med en plæneklipper, jeg kunne sidde på. Den var ca.
en meter bred. Det tog en hel dag. Senere fik jeg 2 »efterløbere« på, men da
de gik i stykker, overtog kommunen det
med en traktor-plæneklipper.
De første par år holdt jeg også læhegnene, men jeg fik at vide, at dem skulle
jeg ikke holde.
Hver fredag fejede jeg skolegård og
fortov.
Om vinteren, når der var frost, blev
der hældt vand fra lærerværelset ned
midt i skolegården, så der kunne blive
glidebane. Den blev glat med det samme. Men så var der én, der faldt og slog
hovedet, og så holdt vi op med det.
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Herrup skole
før man påbegyndte
nedrivningen.

Jeg mindes nogle af de første dage, jeg
var her – da jeg begyndte her. Da var alle
tagstenene i den sydlige ende af gymnastiksalen omme på vestsiden faldet ned.
Så vidste jeg jo ikke, hvordan jeg skulle
komme derop. Så sagde jeg til Koch: »Du
kan vel ikke lige hjælpe mig?« »Jo, hvad
skal der ske?«. Så bandt jeg et reb om
maven på ham, han stod i skolegården,
og så kravlede jeg op over taget og ned
på vestsiden. Og så da jeg var helt nede
forneden, så begyndte jeg at ryste rebet,
så vidste han, jeg var kommet helt ned.
Så begyndte jeg dernede fra at lægge
tagsten på og trak lidt og lidt mere, og
så lagde jeg tagsten hele vejen op. Så var
jeg færdig. Det var da livsfarligt! Jeg forstår det slet ikke. Arbejdstilsynet får det
vel ikke at vide?
Marie: Det er også lige meget nu da!

Den daglige rengøring
Marie: Vi gik i gang kl. 13. Jeg vaskede
borde og tavler og gjorde toiletter rene
og tømte skraldespande. Og Kristian
støvsugede der, hvor der var tæpper, og
vaskede gulve på toiletter og andre steder og ordnede gymnastiksalen. I sløjd-

salen og i kælderen var det ikke hver dag
og i formning en gang om ugen. Vi vidste, hvad vi hver især skulle, så det gik
hurtigt.
Hver fredag tog jeg alle håndklæder
med hjem og vaskede og rullede dem.
Jeg fik et beløb pr. stk. for det. Vist et
par kroner.

Om hovedrengøring på skolen
Marie: Hvert år, når børnene fik sommerferie, skulle der gøres hovedrent.
Jeg startede med at feje ned. Så næstefter vinduerne. Så skabene. Jeg tog det
hele ud og vaskede alle hylder. Vaskede
hver enkelt stol både forpå og bagpå.
Vaskede bordene – også under fødderne.
Og væggene og dørene og så gulvet til
sidst. Der var mange stykker tyggegummi under bordene. Vi talte op til over
100 engang i en skolestue – oppe i nr. 5.
Kristian: Jeg tror nu, det var 100 stykker under ét bord!
Marie: Da jeg startede med at gøre
rent, var der trægulve. Da brugte vi olie
og savsmuld og fejede det rundt i skolestuen og på den lange gang, for at det
skulle samle støvet. Det var mens jeg ar-
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bejdede for Dagmar Skank. Det brugte
hun. Men det gav jo en masse arbejde
bagefter, da vi skulle til at gå over til fernisering.
Kristian: Ja, jeg regnede jo med, at vi
skulle til at fernisere. Jeg havde købt fernis. Og det hele blev skuret i alt muligt
for at olien skulle væk. Så smurte jeg fernis på, men næste dags morgen »klappede« det sådan og var slet ikke blevet
tør – og det lugtede af olie. Så måtte vi
til at begynde HELT forfra og skure helt
ned. Det blev vasket mange gange!
Marie: Så fik vi sådan en maskine,
når vi skulle gøre hovedrengøring, men
den brugte vi nu ikke ret meget, for vi
syntes, det var nemmere at gøre det på
den anden måde med en »stå-op-kost«
og en gulvklud og en spand. Det første
år tog jeg alle gardiner i skolestuerne ned
og tog dem med hjem og vaskede dem
og fik dem hængt op igen – det var store
stykker.
Marie: Når vi gjorde hovedrent i gymnastiksalen, så skrubbede vi vinduerne
og skrubbede alle ribber og gulv og vægge, og så ferniserede vi til sidst – og det
gjaldt også ribberne: jeg skrubbede dem
først, og så tog jeg en klud med fernis og
trak den sådan frem og tilbage. Gulvet
skrubbede vi to gange, vaskede det med
eddikevand og ferniserede det til sidst.
Det gjorde Kristian. Han havde sådan
en skumgummisvamp, der var sat på et
kosteskaft. Den var ca. 40 cm. bred. Den
dyppede han i en stor bliktønde, der var
skåret over, så den passede til.
Og vinduerne udvendig blev vasket.
Vi kravlede op ad ribberne og gik ud på
halvtaget og vaskede vinduerne udvendig på østsiden, men det kunne vi jo ikke
i den anden side.

Marie viser, hvordan hun i sin tid lakerede ribberne i gymnastiksalen

Skolefester og meget andet
Kristian: Jeg mindes engang, vi havde
skoleafslutning i gymnastiksalen. Der
var stuvende fuld. Pastor Sevelsted var
der. Han sad i sin jakke, og vi tænkte,
bare han holder det ud. Og vi kom op
fra kælderen med flødeskumslagkager –
det var lige før, det var rendt ud det hele.
Der var 30 gr. varme, og fløden flød ud
omkring lagkagerne.
Marie: Vi havde også juletræ i gymnastiksalen. Det var en skøn aften. Gæsterne sad i skolestuen og nød deres kaffe.
Der var kringle og klejner og brune kager.
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Der var stearinlys i alle vinduerne og på
bordene. Det var julestemning. Til jul
kogte jeg 200 klejner og bagte kringle.
Det gjorde jeg hjemme, og så kørte vi det
herned og dækkede bord og stillede an.
Det gjorde vi også til gymnastikopvisning. Da var vi 200 mennesker. Når der
var gymnastikopvisning, så havde min
far, Peder Rolighed, rykket sin slikbutik
herned i den lange gang. Han havde jo
butik i Skolegade med kioskvarer, posthus, håndkøbsudsalg, frisørsalon m.m.
Dengang vi havde indvielse af den
nye bygning (6.-7. kl. i 1970), da kom
kommunalbestyrelsen jo og skulle have
smørrebrød. Det smurte vi hjemme og
kørte porcelænet herned og tog det med
hjem igen og vaskede det op. Alt foregik
på den måde frem og tilbage i bil. Så det
var jo altså en hel dag – foruden skolestuerne.
Kristian: I starten var der intet porcelæn på skolen. Vi brugte vores eget
porcelæn, som vi havde fået i bryllupsgave. Men så købte jeg porcelæn ved
Købmand Hindkjær i Bjergby. Noget han
havde haft at leje ud. En hel kasse fuld.
Marie: Når der var valg, så foregik det
også i gymnastiksalen. Så lavede vi formiddagskaffe og smurte smørrebrød til
middag. Jeg kan huske, min mor hjalp
mig med det, for det var hun vant til, det
var jeg ikke. De fik også eftermiddagskaffe, men aftensmaden fik de på Sevel
Kro.
Uden for skoletiden blev lokalerne
brugt til meget forskelligt både eftermiddag og aften: Der var bl.a. porcelænsmaling, knipling, gymnastik, yoga,
kjolesyning, højskoleaftener og musikundervisning. Leo Nielsen fra Skive underviste bl.a. i el-orgel og harmonika i
flere år.
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Før Herrup Forsamlingshus
blev bygget i 1977, blev skolen
brugt som gildested
Kristian: Skulle der holdes gilder, så blev
det holdt her på skolen. Var det store
gilder, så var det i gymnastiksalen, små
gilder nede i kælderen (»slyngelstuen«/
bordtennislokalet). Formningslokalet
var dengang køkken.
Jeg mindes også, dengang mejeribestyrer Hans Pedersen og Katrine skulle
have sølvbryllup. De havde et telt, som
blev sat op der, hvor Åbergs hus ligger nu
(Skolegade 21). Da de var ved at sætte
pløkker i, ramte de et elkabel i jorden,
så det gnistrede. Det var også dengang,
vi tog vinduerne ud i kælderen, det var jo
nemmere at gå den vej, end at vi skulle
uden om gymnastiksalen.
Marie: Når der var bryllupper eller
konfirmationer, så var det Else Naursgaard, der var kogekone – og Sine Madsen.
Og så var vi 5-6 opvartere. Bl.a. Magnus Pilgård, Harald Mundbjerg, Gunhild
og mig – der var mange. Når vi så skulle
have suppe, så blev det jo øst op i dybe
tallerkner i kælderen, og så gik vi op ad
trapperne med det og ind i gymnastiksalen. Men efterhånden så kom der jo
terriner, så kom suppen op i terriner.
Al maden blev lavet i køkkenet. Det
var Else Naursgaard, der gjorde det, og
så var vi nogle stykker, der skulle hjælpe
med kødboller og dække borde og vaske
op bagefter. Jeg kan huske, vi sad en hel
bordfuld og trillede kødboller. Vi hjalp
også nogle gange med at lave melboller.
Kristian: Der var noget med, at de
ikke måtte komme på skolen før efter kl.
16, når skolen lukkede, så det ikke skulle
lave spektakel.
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var en, der sagde: »Nu skal du ha’ tak«.
Da havde jeg været der i 6 timer. Men vi
havde det sjovt.
Kristian: Jeg tror ikke, vi fik noget
for det. Vi tog fornøjelsen. Vi havde det
sjovt.
Første gang, jeg vartede op, var til
Grethe og Arthur Pilgårds bryllup i 1953.
Da fulgte jeg Marie hjem bagefter.
Marie: Og nu om to år kan vi fejre
diamantbryllup! Vi har været gift i 58 år.

Om jobbet på skolen siger
De to fortællere.

Marie: Der var et guldbryllup hernede
engang, da var der fyldt i gymnastiksalen
og redskabsrummet og omklædningsrummet. Der var mange mennesker! Vi
skulle hente maden i kælderen, bære
det op i gymnastiksalen og bære det
ned igen. Vi skulle også dække borde og
pynte borde. Mange gange har vi hentet
blomster ude i marken og i vejgrøften.
På spørgsmålet: »Hvad fik I for det?«
svarer Marie: Jeg kan huske engang, der

Marie:
Dengang jeg blev opfordret til at søge
stillingen, var der en, der sagde til mig:
»Du vil da vel ikke derom og gå og gøre
rent?«. Jeg svarede: »Jo, det vil jeg, hvis
jeg kan få det – det har jeg lyst til«. Og
jeg har aldrig fortrudt det! Det var en
glæde i sig selv, og vi kunne gå sammen
om det.
Og Kristian tilføjer: Jeg holdt som 62årig, fordi jeg havde ondt i ryggen. En
gammel skade fra da jeg kørte med grus.
Ellers ville jeg ha’ taget ti år mere!

Kristiane Mundbjerg Nielsen,
Herrup.
Født 1951.
Fhv. børnehaveklasselærer ved Herrup skole.
Nu samler jeg bl.a. lokalhistorie til herrup-museum.dk

Vinderup Egnshistoriske Forening
2013-2014
Af Kurt Guldbæk

2013
I sommerferien afholdt byens handlende
Fjerkrædag den 24. august.
Her deltog Arkivet ved at holde åbent
samt med en byvandring formiddag og
eftermiddag på Nørgårdsvej, ledet af
Ninna og Helge Weiss Jensen.
Efter sommerferien var det første foredrag den 11. september med Niels Mortensen, byarkivar i Skive. Han fortalte
om et emne, som passede godt på Vinderup, nemlig stationsbyernes opståen
og udvikling.
Onsdag den 2. oktober havde vi besøg
af Christian Kjær, fhv. skoleinspektør
ved Christinelystskolen i Lemvig. Han
fortalte om vor gamle konge Christian
X og hans tid.

Den nye årbog studeres.

Lørdag den 16. november fejrede vi udgivelsen af Årbog for Vinderup-egnen
2013. Det foregik som sædvanligt ved en
reception på Arkivet, hvor forfatterne fik
lejlighed til kort at omtale deres artikler.
Derefter var foreningen vært ved et let
traktement. Vi kunne glæde os over et
stort fremmøde af medlemmer og andre, der købte en årbog.

Om eftermiddagen
den 24. august
kunne de, der ikke
nåede det om formiddagen, få øget deres
viden om Nørgårdsvej.
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Onsdag den 20. november blev Statsbankerotten 1813 belyst ud fra et lokalområde.
Her fik vi fortalt om årsagerne til
statsbankerotten og den galoperende
inflation og ikke mindst om den deraf
følgende besværlige omregning mellem
de mange forskellige mønter og sedler!
Onsdag den 4. december havde vi formået sognepræst Gertrud Bangshøj til
atter at stå for vor advents- og julemøde.
2014
Onsdag den 29. januar havde vi besøg
af Ingeborg Svennevig, der havde kaldt
sit foredrag »Fra zambiske fiskere til
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro
Kommune«.
Vi holdt den årlige generalforsamling
onsdag den 5. marts.
Bente Dalsgaard, Kurt Guldbæk, Gustav Lind og Boye Bruhn var på valg. Gustav Lind ønskede ikke genvalg. I stedet
for blev Flemming Bjerregaard og Erik
Mitens foreslået.
Efter skriftlig afstemning blev Bente Dalsgaard, Kurt Guldbæk og Boye
Bruhn genvalgt. Da der var stemmelighed mellem Erik Mitens og Flemming
Bjerregaard, blev Flemming Bjerregaard
valgt ved lodtrækning. Erik Mitens blev
således 1. suppleant.
Som 2. suppleant genvalgtes Hans K.
Hansen.
Ved konstitueringen kom Erik Mitens
i bestyrelsen som suppleant for Mogens
Vestbjerg, der er sygemeldt.

Efter generalforsamlingen viste Bodil Møller
lysbilleder fra Sevel-egnen.
Torsdag den 3. april åbnede vi udstillingen »Gravsten fortæller historie«. Den
drejer sig primært om vore veteraner fra
1864.
Onsdag den 14. maj var der kirkegårdsvandring på Trandum Kirkegård, som
altid ved den slags arrangementer med
stor tilslutning.

Så er vi kommet til kaffen i Trandum Kirke.

VINDERUP EGNSHISTORISKE FORENING

26. og 27. maj afholdt vi en udflugt til
Sønderjylland under ledelse af Bente
Dalsgaard og Boye Bruhn.
Første mål var området ved Dybbøl
Mølle, hvor vi ved hjælp af guider fik fortalt om kampene for 150 år siden.
Derefter gik turen til Sønderborg Slot,
hvor der igen var en guide til at fortælle.
Desuden så vi en udstilling om krigen i
1864.
Vi blev indkvarteret i den gamle, danske højskole i Süderbrarup.
Næste dag besøgte vi Slesvig Domkirke og Dannevirke. Derefter gik det
hjemad. Ved Tønder besøgte vi det ret
ukendte Zepperlin Museum Tønder. Aftensmaden blev serveret i Øster Højst
Kro.
Hele bussen blev fyldt, og jeg tror, at
alle fik en rigtig god oplevelse.
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Der holdes frokost ved Dybbøl Mølle.

Guiden orienterer om udstillingen inden rundvisningen på Sønderborg Slot.

Slesvig Domkirke.

Ved Valdemarsmuren fra 1200-tallet. Det var
et uhyre dyrt byggeri, der gik over 5 millioner
mursten til dette stykke af muren.

Der var en færøsk skoleklasse på besøg på højskolen, og de underviste i den gamle færøske
kædedans. Det var et meget populært indslag.
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KURT GULDBÆK

Besøg på
Zepperlin Museum
Tønder.

Bestyrelsen
for Vinderup
Egnshistoriske
Forening

Kasserer:
Boye Bruhn
Skrænten 29, Sevel,
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 61 04

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

Næstformand:
Børge Poulsen
Klostervej 30, Sevel,
7830 Vinderup
Tlf. 21 56 35 55

Sekretær:
Flemming
Bjerregaard Johansen
Bjertparken 24,
7830 Vinderup
Tlf. 22 83 25 57

Formand for arkivudvalget:
Laila Nørgaard
Hovgårdvej 4, Sahl,
7830 Vinderup
Tlf. 26 12 87 94

Formand for mødeudvalget:
Bente Dalsgaard
Hjelmhedevej 4,
Sepstrup,
7800 Skive
Tlf. 30 23 64 52

Erik Mitens
Ålvej 16,
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 14 20
Suppleant for Mogens Vestbjerg, der er sygemeldt.

Skift til Salling Bank
Få en bid med... af din lokale bank
Hos Salling Bank låner vi gerne
penge ud til sunde projekter
og til en attraktiv rente.

Bjørn Jensen
Linda Petersen
Jan Lund
Privatkundechef Erhvervsrådgiver Privatrådgiver

Salling Bank er en sund og solid
bank, som yder helhedsrådgivning
til vores kunder.
Bestil et møde og vi kommer
hele vejen rundt om din økonomi.
Kig ind i Vinderup afdelingen eller
kontakt os på tlf. 97 44 15 55.

Torben Gudiksen Bjarne Andresen Rasmus Veng
Privatrådgiver
Formuespecialist
Pensions- &
forsikringsspecialist

Birgit Flarup
Pensionsspecialist

www.sallingbank.dk
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Vinderup Borger- og
Håndværkerforening
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VINDERUP BOGTRYKKERI

en

Kgl. privilegeret 1802
Kgl.
privilegeret 1802
Sevel · 7830 Vinderup · Telefon 97 44 80 11
. 7830 ·Vinderup
Sevel · 7830Sevel
Vinderup
Telefon 97 44 80 11 VIN D ERU P
Telefon 94 44 80 11
Søndergade 5
Fax 97 44 82 55
Telefon 9616 1670
Den
/
www.sevelkro.dk
www.sparnord.dk
sevelkro@sevelkro.dk

Frøafafugræs,
ugræs,roman
romanafaf
Frø
JørgenHartung
HartungNielsen
Nielsen
Jørgen
398sider,
sider,269,269,-kr.
kr.
398

Købden
denpåpåwww.forlaget-cadeau.dk
www.forlaget-cadeau.dk
Køb
Indeholderbl.a.
bl.a.stort
stortafsnit
afsnitfra
fra
Indeholder
modstandskampeni Vinderup
i Vinderup
modstandskampen

Bjarne Thomsen
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS
Nr. Bjertvej 9A - 7830 Vinderup

*
*
*
*
*

Tømrer
Bygningssnedkeri
Inventar
Glas
Gulvbelægning

MURERMESTER

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

Alt murer-,
støbe-,
jord- og
kloakarbejde
udføres

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
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Ny bank,
nye muligheder
Ring eller skriv til mig og aftal et møde! Jeg kan kontaktes på 55 46 56 63 eller Flemming.Klidsbjerg@
nordea.dk

Flemming Klidsbjerg
Bankrådgiver

Gør det muligt
Struer
Ved Fjorden 2, 7600 Struer
70 33 33 33
nordea.dk

Vinderup Y’s Men’s Club
udlejer partytelt fra 18 – 90 m2
Kontakt: Telefon 9744 2746

B

BOLIGHUSET
Vinderup i/s

Søndergade 11-13

Klubbens overskud
fra teltudlejning,
flagallé, genbrugsbutik
og udgivelse af lokalEksped.
håndbog
uddeles
én gang årligt.
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Søndergade
11-13 · 7830 Vinderup
7830 Vinderup
Tel: 9744 1198
· Fax:
Tel. 9744
11989744 2877 · Bil: 4030 1198
CVR-nr.: 1600Fax:
9792
Bankkonto:
8507 602-56-4769
9744·2877
/ Bil: 4030 1198
e-mail: bolighuset@mail.dk
www.bolighuset-vinderup.dk
· bolighuset@mail.dk
www.bolighuset-vinderup.dk

Dato

Sevel
Autogård
v/ Erik Mølgaard
Sevelvej 84
Sevel
7830 Vinderup

Når
Når den
den

gode historie
gode
historie

TELEFON
96 95 21 22
Mobil 40 46 22 36

skal
skal på
på

tryk
tryk


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

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

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
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1 stk. 10 mm hvid pvc str. 610x2440 mm m/ 3M IJ40C-10P og 3M 40-114 blank laminat

Vinderu

Alt tømrer- og
snedkerarbejde
udføres...

Gl. Landevej 20

bl.a industri- og staldbyggeri!
Tlf.: 97 44 04 09

René Ringgaard
1 stk. 10 mm hvid pvc str. 610x2440 mm m/ 3M IJ40C-10P og 3M 40-114 blank laminat

EJSING TØMRER
& SNEDKER

Vinderup
Bilcenter

Gl. Landevej
20
Vinderup
Bilcenter
Ejsing 20
- 7830
Vinderup
Gl. Landevej
- Ejsing
- 7830 Vinderup

Gl. Landevej 12

Telefon 26 85 60 51
Fax 97 44 61 71
reneringgaard@live.dk

Tlf.: 97 44 04 09

www.vinderupbilcenter.dk

Telefon 97 44 04 09
www.vinderupbilcenter.dk

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!

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

CYKLER
VINDERUP

Nørregade 9 · 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 14 30
Se alle vore gode cykeltilbud på www.nkcykler.dk

SALG OG REP.
AF ELSCOOTERE
REPARATION AF ALLE
CYKELMÆRKER

Blikkenslager & VVS-firmaet

Poul Thomsen A/S

Nr. Bjertvej 1 · 7830 Vinderup · Telefon 97 44 10 45 - 40 37 10 45
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Vinderup Radio & TV
Nørregade 5, 7830 Vinderup, telefon 97 44 11 00
E-mail: vinderup-radio@a2a.dk

Dit syn
betyder alt for os

Autoriseret el-installatør
Knud Kærgård
Købmagerstræde 6
7830 Vinderup

Telefon 97 44 15 53
Mobil 24 41 37 60
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ZEUTHEN
Aut. optiker Mikael Zeuthen

Søndergade 10-12 . 7830 Vinderup
Tlf. 9744 1685 . Fax 9744 1930
CVR-nr. 2056 1297

● U RE ● G U LD ● S Ø LV

•
•
•
•
•
•
•

Træpiller
Træbriketter
Stokerflis
Granitskærver
Sand
Sten
Grus

VI VIL GERNE SE VORES
KUNDER I ØJNENE...

samt meget andet

Genfa

En tæt relation giver den bedste rådgivning

Kig ind i filialen
og hør mere om,
hvad vi kan gøre
for dig...

I Den Jyske Sparekasse lægger vi vægt på at have en tæt relation og en god dialog med vores kunder. På den måde får vi de
bedste forudsætninger for at give dig personlig rådgivning, som
er tilpasset netop din økonomi og dine muligheder.

Geddalvej 47A . Ejsing
7830 Vinderup
Telefon 97 44 63 00
genfa@genfa.dk

www.djs.dk

Mogenstrup Smedeog Maskinforretning
Aut. VVS-installatør

Tingvej 14, Mogenstrup, 7800 Skive
Telefon 97 54 41 55
Fax 97 54 40 35

www.energismeden.dk
E-mail: Mogenstrup@energismeden.dk

Abildtrups
TØMRERFIRMA

VI LAVER OGSÅ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smedearbejde
Jernkonstruktioner
Markvandingsanlæg
Solvarme
Jordvarme
Luft til vand/varme
Ventilation
Stokeranlæg
Oliefyrsservice
Salg og reparationer af
landbrugsmaskiner

v/ Kurt Abildtrup

Alt forefaldende arbejde indenfor tømrer- og
snedkerarbejde udføres af
kvalitetsbevidst tømrermester

Ring 2253 7353
Skivevej 67 · Ejsing Mark · 7830 Vinderup · www.abildtruptoemrer.dk
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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

TANG

Vinderup . 97 44 10 37

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

Økologisk

Dansk And
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Leif E. Jensen: Én gang spejder - altid spejder!
Else Bernberg: Min barndom og min mors forretning
Karl Guldbjergjorgensen: En feriedrengs erindringer fra Hjerl Hede 1945-1950
Albert Andersen: Virkelighedsbillede af sømandslivet
Hans K. Hansen: Havevej - Vinderups tidligere »Rabarberkvarter«
LeifSvendsen: Kirstine Hofmansen i Trandum (Traanumbo)
Ejner Østergaard Andersen: En beretning om 30 år som funktionær i Alfred Priess’ el-afdeling
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