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FORORD

Studiegruppen bag ”Skærbækfortællinger” præsenterer nu den syvende bog i rækken. Vi 

håber, den vil falde i de flestes smag og har bestræbt os på at få noget med fra de områ-

der, vi henter vore fortællinger fra, nemlig: Fiskeri og Landbrug – Handel og Håndværk – 

Store Virksomheder – Kultur – Historie og Offentlige Institutioner. Fortællingerne bidrager 

forhåbentlig til, at vi bedre husker vor fælles fortid og den mangfoldighed, den rummer. 

Tak til de mange som har bidraget med interviews, skriftlige notater og fotos. Uden disse 

bidrag ville bogen ikke kunne skrives. Når vi modtager breve, optegnelser, dagbøger og 

lignende sker redigering af disse i samarbejde med studiegruppen. Vi vil opfordre andre 

til at dele deres skærbækminder med denne bogs læsere. Det omfatter både personer og 

begivenheder. Billeder fortæller også historie, så kig en ekstra gang i de gamle fotoalbum. 

I bogen er der to ”energifortællinger”: ”Mastefald” og ”Skærgården”, ligesom forretningsli-

vet er repræsenteret af: ”Grosserer Ørum” og ”Den gale bager”. I kan læse om: ”Den sidste 

bondekone i Skærbæk”, ”Mies Posthus”, ”Elbohallen og de ”Tre tyvagtige tøser”. 

En speciel tak til Lisbeth Mogensen, hvis kunstbroderier m.m. vi har fået lov at beundre, til 

Hans Dal, der tog os en tur med under vandet for at se på stenalderlevn og til Berit Lind-

berg, der fortalte om sin far, den excentriske dyrlæge. 

Til slut siger vi tak til Jens Gibe for endnu en akvarel til bogens omslag. Tak til vore spon-

sorer: Ørsted A/S og Dagli’ Brugsen i Skærbæk, der også tilbyder et arrangement på 

udgivelsesdagen.

Skærbæk den 3. november 2018





Asger Lindberg
– en excentriker med mange talenter –

På et tidspunkt søgte en mand, der var på forretningsrejse i London, råd hos dyrlægen. 

Manden var fra Bangladesh og havde syv døtre – så noget måtte der ske!
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Dyrlæge
Dyrlæge Asger Frandsen Lindberg, født i 1905 i Ris-

gårde ved Farsø havde i 1930’erne en dyrlægepraksis 

i Vendsyssel. Senere åbnede han praksis i Smidstrup, 

og i 1964 flyttede han og familien til Skærbæk. 

Tidligt i karriereforløbet fattede han interesse for 

planters forskellighed med hensyn til at optage grund-

stoffer og mikromineraler. Dette havde betydning for 

foderværdien for husdyrene. 

Hans teori var: 
Hvis landbrugsjorden ikke tilføres mikromineraler, 

men kun får dem fjernet sammen med afgrøderne, 

vil det, set ud fra et ernæringsmæssigt perspektiv, 

resultere i en fattig jord og nogle værdiløse afgrøder. 

Mikromineralerne ender med at blive udvasket til ha-

vene, hvor de bl.a. bliver optaget af tang. Derfor brugte 

Lindberg tangtabletterne Vitalia i sine behandlinger, 

idet han mente, at der var en årsagssammenhæng 

mellem dårlig ernæring og mange sygdomme.

Asger, Bjarke, Berit, Inger og Turi
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Han var overbevist om, at skadedyrs- og  ukrudtsbe-

kæmpelse undergravede naturen og kunne føre til 

uberegnelig ulykke for kommende generationer.  Han 

sagde ofte ligeud, at mennesket var verdens dumme-

ste dyr, fordi det af ren og skær egoisme savede den 

gren over, som det selv sad på. 

Lindberg gjorde sig disse tanker, længe før der blev talt 

om biodynamisk dyrkning og økologi.

På det tidspunkt oplevede han også, at det langtfra 

altid lykkedes for landmændene at få en ko med kalv. 

Det betød produktionstab, og koen skulle løbes om, 

som det hedder. Med sin fysiologiske viden søgte 

Lindberg at løse problemet ved brug af mikromineraler, 

vitaminer og grundstoffer. 

Han mente, at det i virkeligheden var sværere at være 

dyrlæge end læge, for en dyrlæge skal have kendskab 

til flere dyrearter, og han kan ikke kommunikere med 

sine patienter.

-men også kvaksalver
Lindberg var bevidst om, at der kunne blive set skævt 

til ham, når han som dyrlæge bevægede sig ind på det 

lægefaglige område. Til egen og familiens morskab 

kaldte han sig for kvaksalver, når han hjalp folk, som 

kom til ham med stort og småt. 

Således fik førstelærer E. Nissen, som var plaget af 

astma, hvert efterår en dosis A-vitamin, så han kunne 

klare vinteren. Forældre kom med eksembørn, og en 

dag trådte en ung dame ind ad døren. Hun skulle have 

lavet huller i ørerne. Lindberg, som var født i 1905, 

kendte ikke til make-up. Da han så nærmere på da-

men, blev han forskrækket og troede, at hun var ved at 

besvime, for hun var helt blå om øjnene. Miseren blev 

dog hurtigt opklaret – det var åbenbart blevet moderne 

med blå øjenskygge. 

Dreng eller pige?
Lindberg var både nysgerrig og iderig. Derfor spe-

Vitalia: Tangtabletter med mikromineraler
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kulerede han også på, om ikke det var muligt at få 

indflydelse på et kommende barns køn. Ifølge tysk 

fødselsstatistik blev der efter 1. verdenskrig født flest 

drengebørn. Sammenholdt med gamle kinesiske 

bryllupsskikke satte han sig for at finde en naturlig 

forklaring. Sagen måtte granskes nærmere.

 

I Kina stod drengebørn højest på ønskelisten, pigerne 

var et nødvendigt supplement til sikring af menne-

skeslægtens fortsættelse. De gamle kinesere havde 

fundet ud af, at øget seksuel aktivitet resulterede i 

fødsel af drenge, nøjagtig som det kunne ses i forbin-

delse med 1. verdenskrig. Teorien blev bekræftet, da 

der kom statistikker på området 

efter 2. verdenskrig.

Ønskebørn
Lindbergs motto for den biologi-

ske vejledning han gav par, der 

søgte ham, kaldte han: 

”Ønskebørn af ønsket køn”. 

Hans teori vakte stor interesse 

i både ind- og udland. Foruden 

aviser skrev også ugeblade 

artikler om dyrlægen, der kunne 

bestemme, om man fik en pige 

eller en dreng. Der blev også 

udarbejdet brochurer på svensk, 

og teorien blev beskrevet i ”Vor 

Viden” i 1955. 

Barnløse par gav han mikromi-

neraler, dicalciumfosfat samt 

en kortvarig dosis A-vitamin, for 

som han sagde: ”Livet starter ikke på en kirkegård”. 

De kommende forældre måtte ligesom de dyr, han be-

handlede, ikke være i vitamin- eller mineralunderskud. 

Som følge af den store interesse i udlandet lærte Lind-

berg sig flere fremmedsprog for selv at kunne klare 

den nødvendige kommunikation. På et tidspunkt søgte 

en mand, der var på forretningsrejse i London, råd hos 

dyrlægen. Manden var fra Bangladesh og havde syv 

døtre – så noget måtte der ske!

Der havnede mange breve med storke på i husets 

postkasse på Skærbæk Møllevej. Flere hundrede par 

Lindberg på ferie i Nordnorge med børnene Inger og Erik, 1953
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fra nær og fjern blev hjulpet til at få et barn af forudbestemt køn. Succes-

raten var på 95%, hvilket må siges at være ganske flot.

Lindberg var gift tre gange, og han fik otte børn, hvis køn han hver gang 

havde bestemt ved hjælp af sin metode. Det blev til fire piger og fire 

drenge. Når en fru Lindberg skulle føde, var han så sikker i sin sag, at 

han kunne joke med familielægen, Esben Olsen fra Håstrup om, at hvis 

barnet ikke havde det planlagte køn, måtte Esben Olsen få det  

– der blev aldrig noget Lindbergbarn til familielægen!

Under en fødsel spurgte jordemoder Dorthea Christiansen: ”Hvad skal 

det så være i dag, dyrlæge?” Han svarede:” Det skal være en pige”, hvor-

på jordemoderen kontant bemærkede: ”Det er Ham deroppe, som råder.” 

Om hun kom i tvivl om, hvem der råder, da barnet viste sig at være en 

pige, melder historien ikke noget om.

Teorien bag
Kvindens ægceller har to X-kromosomer, mens mandens sædceller 

indeholder både et X- og et Y-kromosom. Lindberg opstillede en teori over 

de fem forskelle, man kunne benytte sig af for at fremme fødsel af en 

pige(XX) eller en dreng(XY): 

1. kromosomforskellen (ingen tilgængelig metode), 

2. vægtforskel (Y- vejer mere end X-kromosomet), 

3. elektrisk potentiale (X-kromosomet tiltrækkes af katoden), 

4. kemisk forskel (Forskellig reaktion på syre og base) og endelig – 

5. opførsel over tid.

De fire første forskelle kræver laboratorieudstyr; men den sidste kaldte 

Lindberg ubeskedent for ”Lindbergs forskel”. Den krævede kun en 

regulering af det seksuelle samkvem og kunne dermed bruges af alle. 

Lidt forenklet kan man sige, at livlig aktivitet resulterer i fødsel af drenge, 

mens afholdenhed giver piger. Kvindens ægløsningstidspunkt skulle 

først findes ved hjælp af temperaturmålinger, for at det rette tidspunkt 

kunne udpeges. Det øgede sandsynligheden for ønsket udfald.
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Familien Lindberg
Som fortalt indgik Lindberg ægteskab tre gange. Det 

var med Emilie Schlichtkrull, Polly Benedict Winsløw 

Stilling og Inger Friis Hansen. De otte børn hed: Erik, 

Sigurd, Kirsten, Else, Niels, og skærbækbørnene: 

Bjarke, Berit og Turi.

Selv om Lindberg var en travl mand, sørgede han for, 

at børnene fik gode oplevelser. Nogle husker en tur til 

det nordlige Norge/Sverige med det formål at se en 

solformørkelse, andre husker sjove oplevelser på Ho 

fåremarked og endelig erindres også en flyvetur fra 

Vandel til Rømø, hvor de badede.

Møller Charles Ravn, Follerup Mølle og ”A. Lindberg på Ho fåremarked.  
”Den ene købte får i den ene ende af markedspladsen, og den anden solgte dem igen i den anden ende.”
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Personen Lindberg
Mange opfattede Lindberg som lidt af en excentri-

ker, og noget er der om snakken. Han fortalte gerne 

om, at han var den første dyrlæge med flycertifi-

kat – måske var han lidt ærgerlig over, at han ikke 

var beslægtet med Charles Lindberg, der som den 

første fløj over Atlanten. I en periode nød han også 

at være ejer af en stor amerikansk flyder, en Ford 

Customline.

Som praktiserende dyrlæge under krigen havde 

Lindberg tilladelse til bil og til kørsel dag og nat. Den 

havde han brug for, da han var i modstandsbevæ-

gelsen i Poulstrup-gruppen, hvor han deltog aktivt 

ved våbennedkastninger i Åbenterp. Lindbergs mor 

har muligvis spillet en rolle for hans engagement 

i krigen. Hun var den kendte kroejer Marius Fiils 

kusine.

Senere transporterede han våbnene rundt til ven-

tende kammerater. Han havde fået byens smed til 

at lave et hemmeligt rum i bunden af bilen. Efter 

krigen beholdt Lindberg nogle af disse våben og ville 

som så mange andre modstandsfolk ikke aflevere 

dem – så risikabelt erhvervet, som de var. Våbnene 

er i dag på Frihedsmuseet.

Selv om han kunne være lidt stor i slaget, var han 

ikke snobbet. Han kunne tale med alle og var på 

det sociale område forud for sin tid. Fra tid til anden 

var husmændene økonomisk trængte, og så var 

Lindberg ikke så nøjeregnende med betalingen. Det 

gjorde ham vellidt, og det forlød, at hvis han kørte 

fra Kolding til Vejle, så kunne han gå ind og få en 

kop kaffe ved hvert sted, han passerede på vejen.

Han var heller ikke for fin til at tage landevejens fa-

rende folk med i bilen. Engang, hvor han havde hentet 

varer på Gorms apotek i Vejle, mødte han ”Stjernen”, 

som tog den på stop. Hun kom med op i bilen. Det 

viste sig, at hun havde været i Vejle for at hente fisk til 

sin kat. De stank så forfærdeligt, at der gik flere dage, 

før lugten af fisk var ude af bilen.

Efter salget af sin praksis i Smidstrup arbejdede 

Lindberg nogle år som slagteridyrlæge i Kolding. Han 

kendte en del af medarbejderne på gulvet. Det var hus-

mænd, der havde taget ekstra arbejde på slagteriet 

for at klare sig økonomisk, og da mange af dem havde 

været kunder i hans praksis, talte han naturligvis med 

dem. Så fik han en henstilling fra ledelsen: ”Her taler 

dyrlægerne ikke med arbejderne. Det skal de holde 

sig for gode til.” Et sådant arbejdsklima huede ikke 

Lindberg, og han mistrivedes på slagteriet. Det eneste 

positive var den ekstra fritid, han havde fået. Så var 

der tid til både jagt og fiskeri. 

Efter Lindbergs død lever hans teorier videre i bedste 

velgående.   





Elbohallen bliver til
– i fællig og til stor forundring  –

Frivillig arbejdskraft til byggeriet ville være nødvendigt, da det kunne bane vejen for op-

tagelse af banklån. B. F. Sørensen lancerede parolen: ”Betal eller arbejd!”
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På det tidspunkt var Jens Nørholt formand for bad-

mintonklubben i Skærbæk. Klubben benyttede skolens 

gymnastiksal; men det var langt fra ideelt, og der var 

ingen tilskuerfaciliteter.

Sammen med mange andre byer ønskede både Skær-

bæk og Taulov egen idrætshal; men byerne var hver 

for sig for små. Det var også tvivlsomt, om de sam-

men var store nok.

Arvefjenderne
Midt i 1800–tallet var Skærbæk sognets største by; 

men efter åbningen af jernbanestrækningen Frederi-

Lyden af blødt hoppende barnefødder, badmintonsko-

ens piv når positioner ændres, støn og suk fra sveden-

de seniorer, råb fra trænere blandet med en dommers 

skarpe fløjte, løbende håndboldspillere og ind imellem 

applaus fra tilskuere. – Så er der dømt sport for børn, 

unge og voksne og for alvor gang i Elbohallen, stedet 

hvor fysisk og mentalt velvære har været dyrket i 

mere end 50 år. 

Idrætshaller var sjældne i begyndelsen af 1960’erne. 

Her i området var der ingen hverken i Fredericia eller 

i Kolding, så idrætsudøverne måtte undertiden helt til 

Vingsted.

Forårsopvisning i springgymnastik, marts 2018
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cia–Kolding med station i Taulov i 1866, kom der gang 

i byens udvikling, hvor der blev oprettet alderdoms-

hjem, missionshus, forsamlingshus, mejeri, sparekas-

se, hotel, købmandshandel, brugsforening, telegrafsta-

tion og postekspedition. 

Da der efter krigen blev behov for en ny skole, beslut-

tede sognerådet, at den skulle bygges, hvor Elbohallen 

ligger i dag. De to byer kunne ikke blive enige om en 

fælles skole, så arvefjenderne fik 2 ”halve”, nøjagtigt 

ens skoler. Begge skoler blev indviet den 1. april 1954. 

Skolen i Skærbæk blev indviet et par timer før skolen i 

Taulov. Begrundelse: S kommer jo før T i alfabetet.

På den baggrund blev placeringen af en fælles idræts-

hal en temmelig følsom sag. Skærbækkerne ville 

gerne have haft den placeret syd for Kolding Landevej; 

men da Skærbæk Mark fra gammel tid nåede op til 

Adelvej, blev placeringen på Skærbæk Mark det kom-

promis, som begge parter endte med at acceptere.

Initiativtagerne
En afgørende drivkraft for etablering af hallen var 

senere sognerådsformand, førstemaskinmester på 

Skærbækværket, Børge Frentz Sørensen, bedre kendt 

som B. F. Sørensen. Forbilledet blev Røddinghallen 

både hvad angik indretning og arbejdsproces. 

Frivillig arbejdskraft til byggeriet ville være nødvendigt, 

da det kunne bane vejen for optagelse af banklån.  

B. F. Sørensen lancerede parolen: ”Betal eller arbejd!” 

Dermed blev det en slags offentligt ombud i Skærbæk 

og Taulov at støtte projektet med arbejdskraft eller 

penge. Kampagnen fandt sted i perioden 17. – 29. maj 

1965 – altså i kun 12 dage, hvor der blev givet tilsagn 

om ca. 6.000 timers frivilligt arbejde. Timeprisen blev 

sat til 10 kr., så det frivillige arbejde svarede til en 

egenkapital på 60.000 kr.

På Geodatastyrelsens nutidige ejerlavskort kan man overbevise 
sig om, at Elbohallen ligger i Skærbæk.
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Byggearbejdet startede den 8. juni 

1965. Foruden B. F. Sørensen var 

tømrermester Tage Kousgaard fra 

Taulov en af de centrale figurer.  

Lokale håndværksmestre ledede 

arbejdet, som blev udført at frivillige 

sammen med håndværkere, som 

mestrene undertiden havde med. Det 

fortæller Ernst Pedersen, som var ud-

lært hos tømrer Laurits Christoffersen.  

Ernst lagde det meste af taget.

Arbejdet foregik under skiftende ar-

bejdsledere og uden sikkerhedsregler. 

Murermestrene var Karl Trier, Taulov, 

Peter Mai, Sønder Vilstrup samt Anton Jepsen, Taulov. 

Tømrermestrene var Tage Kousgaard, Taulov, og Lau-

rits Christoffersen, Skærbæk. Andre håndværksme-

stre var installatør Verner Dyrholm, Taulov, gas– og 

vandmester Laurits Mørk, Skærbæk, og malermester 

Henning Pedersen, Taulov. Endelig bidrog Skærbæk-

værket med elektrikere, som arbejdede på Elbohallen i 

arbejdstiden.

Byggefejl
Når så mange skulle være med til byggeriet, kunne 

det ikke være problemfrit. Hallen blev muret op af 

gasbetonblokke. Fugerne var nogle steder så åbne, at 

blæsten udenfor kunne flytte badmintonboldene. Den 

ene gavl blev skæv. Den blev først rettet i 2016. Et toi-

let blev monteret med varmt vand, hvilket en overgang 

medførte et uforklarligt stort forbrug af varmt vand.

Der var rejsegilde den 25. august 1965 og officiel 

indvielse den 2. januar 1966. Efter åbningstalerne tog 

Skærbæk Badmintonklub hallens fem baner i brug til 

en kort opvisning. Klubben tog derefter navneforan-

dring til Elbohallens Badminton Klub, E.B.K. – Arvestri-

den var bilagt.

Primitive forhold
Der var stadig meget, som kunne forbedres. Parkering 

foregik på et areal, som stadig mest lignede en byg-

geplads. Omklædning foregik bag nogle presenninger i 

den ene ende af hallen. Der var fra begyndelsen ingen 

halinspektør: men det blev hurtigt klart, at et tilsyn 

var nødvendigt. Kurt Eggert (Bamse) blev ansat fra 1. 

januar 1966. Som løn fik han garanteret en mindste-

indtægt på 1.000 kr. om måneden fra salg af is, pølser 

og sodavand. Bamse havde sin kiosk lige ved indgan-

gen. Den bestod af et par vægskabe, en fryseboks, en 

”pølsevogn” og et bord til præsentation af dagens tilbud.

Den 9. maj 1966 besluttede Elbohallens repræsen-

tantskab at opføre anden etape af byggeriet: omklæd-

Udvidelse med hal 2
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ningsrum og cafeteria. Den 24. februar 1967 kunne repræsentantskabet 

mødes her for første gang 

Hallen brød grænser ned
Jens Nørholt fortæller, at den utraditionelle fremgangsmåde betød, at 

Elbohallen blev den første selvstændige idrætshal i Vejle amt. Det havde 

den betydning, at den blev anvendt af sportsforeninger fra nabokommu-

nerne. I sin glansperiode foretrak Fredericia KFUM’s herrer de primitive 

omklædningsforhold i Elbohallen frem for at spille i Vingsted. Det gav alt 

sammen hallen stærkt tiltrængte indtægter.

Med Elbohallen kom badmintonsporten i Skærbæk og Taulov under sam-

me tag. Det skabte forbindelser og forståelse i den yngste generation. 

Også skellet mellem værkbyen og det gamle Skærbæk blev blødt op, fordi 

sporten tiltrak børn fra begge områder. Forældre organiserede sportsak-

tiviteter for deres børn. På den måde fik hallen en langsigtet betydning ud 

over det rent sportslige.

Hjælpende hænder
Taulov–Skærbæk–Idræts–Forening, ”TSIF” fylder 50 år i år. Logoet er 

tegnet af Niels Christian Stryhn, Taulov.

Ved oprettelsen af TSIF blev der også udskrevet en konkurrence om 

henholdsvis et navn og et logo til en støtteforening. Den 8–årige Thomas 

Jensen blev vinderen. Ifølge Niels Christian Stryhn havde knægten hørt 

noget om det mas, der var med at få skrabet penge sammen, så navnet 

var næsten hjemme. Men måske var stavefærdighederne ikke helt på 

plads, så der røg lige et ekstra d med ind i navnet.  

Gennem årene har ”Støttemads” kanaliseret penge til de forskellige 

idrætsklubber under TSIF. Store sommerfester var ganske populære de 

første mange år. Her var boder, konkurrencer mellem folk fra forskellige 

Fredericia Dagblad 3. oktober 1964
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gader eller erhverv, salg af noget til gane og mave samt tom-

bolaer, hvor man bl.a. kunne vinde de eftertragtede ”Elbofan-

ter”. Andre fester, modeshows, banko og LAN–parties har 

hver for sig bidraget til klubberne.

Stridsøksen begravet
I forbindelse med kommunalreformen i 1970 blev Taulov 

kommune en del af Fredericia Kommune. Det skulle vise 

sig, at Fredericia Byråd var large med støtte til hallen. Der 

skete i de følgende år en række udvidelser, bl.a. med en hal 

nr. 2, udendørs boldbaner, asfalteret parkering, skydebane, 

forsamlingssal og tennisbaner.

Disse faciliteter kan ses som resultater af, at man i begyn-

delsen af 1960’erne fik begravet stridsøksen og kom i gang 

med at få etableret fælles idrætsfaciliteter for Skærbæk og 

Taulov, mens mange andre tøvede.

Tænk hvis Kolding, Vejle og Fredericia havde kunnet finde ud 

af at lave fælles storstadion, teater, sygehus og banegård, 

da det var aktuelt. Så kunne trekantområdet måske have 

udviklet sig til en storby.

Bamse serverer en hot dog med ristede løg
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I begyndelsen af 1900-tallet boede Søren Peter og 
Marie Sørensen på hjørnet af Skærbæk Havnega-
de og Ernst Carlsens Vej (7). Dengang var det ikke 
ualmindeligt med en stor børneflok, og i huset på 
hjørnet fik de da også 13 børn. De ni slog sig ned 
i Skærbæk ikke langt fra barndomshjemmet, som 
Aage overtog efter sine forældre.

Købmand Jensen, der residerede på hjørnet af Over-
gade og Skærbækvej, havde fra sin brede trappe et 
godt udsyn over byen: ”Nu har Sørensenfamilien slå-
et sig ned som perler på en snor,” sagde han en dag. 
Og det var så sandt, som det var sagt.

Fra Skærbækvej nr. 120 over Nyvej til Ernst Carlsens 
Vej nr. 8 boede næsten hele familien Sørensen.

FRA MAREN TIL KAREN

1 Maren gift med Henry

2 Jens Peter gift med Jytte

3 Holger gift med Signe

4 Peter gift med Kirsten

5 Johannes gift med Lis

6 Lause gift med Hilda

7 Aage gift med Gerda

8 William gift med Johanne

8 Karen gift med Jørgen

1

2

34
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Den gale bager
– det skete ved Børup Sande –

”Det er nu lovlig langt ude,” sagde Rasmus og spåede en dårlig aften.  

Vi vidste begge, at der var huller, der hvor vognen ville komme til at stå.
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Brødforsyning i Skærbæk 
Før i tiden var det almindeligvis husmødrene, der bag-

te familiens brød. Var der penge til overs, kunne folk i 

Skærbæk flotte sig med brød købt hos hjemmebager 

Petrea Tang. Hun var berømmet for sine æblehorn til 

10 øre pr. stk. Den bitte, lille butik befandt sig på Skær-

bæk Havnegade nr. 9.

De større bagerier havde næsten alle en fast rute i de-

res nærområde. Skærbæk blev i 1940’erne forsynet 

fra bager Hermansen i Taulov og fra bageriet i Nørre 

Bjert. Hermansen havde en tur midt i ugen. Bageren 

fra Nørre Bjert kørte kun om lørdagen, så det gene-

rede ikke Petrea.

En brødvogn med forspand
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Kusk med særheder
Han var ikke helt almindelig – ham kusken fra Nørre 

Bjert Bageri. Han følte sig højt hævet over folk og fæ, 

som han sad der på kassevognens buk. Skærbæk lå 

sidst på ruten, så for kusken gjaldt det om at blive fær-

dig i en fart, så han kunne holde fyraften. Han vidste, 

at ”tid er penge”, så hestene blev drevet frem ved flittig 

brug af pisken. Turen gik som regel fra ”Skarpe Hjørne” 

ned til Skærbæk Havn, og sidst på  eftermiddagen 

kunne han lige nå Børup Sande, hvis ikke han havde 

fået udsolgt inden da. I så fald skulle det gå ekstra 

stærkt ned ad grusvejen med de udvaskede hjulspor. 

Det gik med pisk over stok og sten, så de arme, sve-

dige skabninger måtte galopere helt ned til stranden 

og ud i vandet med vognen på slæb. Det sidste var 

dyrenes held - så var der mulighed for afkøling.

Så vendte han vognen, og hestene masede på for at 

få den tunge vogn op på vejen igen. Brødet var sikkert 

blevet lidt ”blødt”; men det var stadig til salg! En kender 

af egnen, Rainer Cocq fortæller, at det især var herlig-

hederne i skuffen til højre, der tiltrak sig opmærksom-

hed. Men ellers købte de ikke ret meget, med mindre 

priserne var gået i bund her sidst på dagen.

En skæbnesvanger dag 
Gennem flere år gentog kusken fra Nørre Bjert sin ha-

sarderede kørsel – og det gik som det plejede. Men en 

skønne dag, hvor Rainer sad sammen med Rasmus 

Thomsen på dennes bænk nede ved stranden, hørte 

de den velkendte lyd af hestenes trampen og vognens 

raslen.

”Nå, det er vel bageren,” mente Rasmus og tog for en 

sikkerheds skyld et langt træk af piben. Vi rørte os ikke 

af pletten. Da kom den vilde ekvipage susende forbi, 

og hestene løb langt ud i vandet, så langt, at deres ma-

ver blev vasket af bølgerne. ”Det er nu lovlig langt ude,” 

sagde Rasmus og spåede en dårlig aften. Vi vidste 

begge, at der var huller, der hvor vognen ville komme 

til at stå.

Og det gik rigtig galt
Bageren stod og skreg oppe på bukken. Hestene fik 

af pisken. Det lykkedes at få vendt vognen; men så 

røg den ned i et stort hul. Baglemmen var sprunget op, 

og bølgerne stod ind. Rasende kom bageren ned fra 

bukken og fik spændt hestene fra. Til de to tilskueres 

fryd resulterede det i en ordentlig gang buksevand. De 

afkølede dyr var klar til straks at løbe hjemad uden 

vogn og bager, så de var svære at styre. Det lykkedes 

dog til sidst at få dyrene bundet til et stort piletræ. 

Kyndig hjælp og blødt brød
Rainers morfar dukkede op. Han havde fået øje på den 

havarerede bagervogn og ville lige se til. Efterhånden 

var bageren blevet mere lavmælt; det kan være, at det 

var vinden, bølgerne og de våde bukser, der dæmpede 

hans farverige eder med brug af både fanden og hans 

bedstemor. Rasmus havde ikke noget tovværk, han 

ville ofre på foretagendet; men min morfar, gamle Bay 

kom i tanke om, at der lå en bunke armtykke, gamle 

græstove oppe under hans tag. ”Dem kan knægten 

komme med om et stykke tid.” Knægten var Rainer: 

”Jeg skulle så læsse tovene på trillebøren og køre til 

ulykkesstedet. Mens jeg puklede med bunken på vej 

henad stranden, tænkte jeg, at belønningen nok kunne 

blive en wienerbrødsstang.”

Nu var der kommet flere folk til, blandt dem Marius 
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Nissen, en erfaren fisker og havnekyndig som folk 

plejede at lytte til, når problemer skulle løses. Men ba-

geren havde ikke tid til den hjælp, den sindige Marius 

kunne tilbyde. I stedet trak bageren græstovene ud til 

vognen, der nu for alvor sank ned i hullet. Alt brødet 

var for længst skyllet ud og lå spredt ud på stranden. 

Wienerbrødsstangen var ikke til at få øje på. 

Hestene blev spændt for med græstovene, og bageren 

piskede dem atter til skamme. – Så brast tovene, og 

hestene fór fremover på grusvejen. Det voldte bage-

ren meget besvær at få de forstyrrede dyr på benene 

igen. De var så udasede, at et par af tilskuerne fik 

hvisket nogle gode råd ind i bagerens øre: ”Han skulle 

lade vogn være vogn, skulle han – og lade de heste 

blive, hvor de er!” 

Falcks station i Fredericia
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Og så gik Marius hjem for at ringe 

efter Falck. Han var den eneste på 

stedet, der havde telefon. 

Når enden er god
Skumringen havde bredt sig over 

stranden, da Falcks køretøj nåede 

frem. De professionelle fik hurtigt 

overblik over situationen. En lyskaster 

blev rigget til. Den blev forsynet fra 

bilen, idet der på det tidspunkt ikke 

var elektricitet i husene ved Børup 

Sande. Tromlen med stålwire kom op 

på en buk, og vadetøj blev lagt frem. I 

det kunstige lys arbejdede redderen 

næsten under vand ude ved vognen, 

hvor stålwiren skulle anbringes korrekt.

Rainar: ”Bageren, der var kommet i tørt tøj, sad nu 

småfrysende og fremstod som en spinkel, lille mand. 

Han var blevet sat til vægs af hændelserne. Så blev 

wiren spændt. Ganske langsomt flyttede vognen sig 

derude i bølgerne, som dannede baggrund for scena-

riet i det blændende lys. Omsider kom fartøjet op at 

stå på vejen. Morfar samlede resterne af sit dyrebare 

græstov sammen i trillebøren, Falckfolkene pakkede 

og stuvede deres kram, og min mor var pludselig 

til stede, en smule bebrejdende. Det er generelt for 

mødre, når det er sent, og børnene skal i skole næste 

morgen. Så jeg oplevede ikke, hvad der ellers skete 

hen på natten – og næste eftermiddag var der kun 

enkelte spor tilbage på stranden.

Jeg tror ikke, at vi nogensinde så bageren igen ved 

Børup Sande.”

Græstov – kan ses i Skærbæk Fiskerisamling på havnen





Grosserer Ørum
– en driftig mand med mange jern i ilden –

Træerne voksede til. Det gav mere frugt, og så måtte tobaksladen vige for et 

decideret frugtlager. Det udviklede sig til frugt en gros med en senere knopskyd-

ning til også at omfatte grøntsager til mange forretninger i oplandet.
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Hvordan arrangerer man lige transporten, når den 

store familie fra Skærbæk bliver inviteret til sølvbryl-

lup på Mors? Personbilen kan ikke rumme dem alle, 

så problemknuseren Gerhardt Ørum klarer sagen ved 

at benytte ”Hotchkiss´en”, firmalastbilen. Op med den 

store sofa på ladet, det fine festtøj på en stang under 

presenningen og alle børnene placeret i sofaen. Turen 

gik fornøjeligt med sang og snak. Vel fremme kunne 

familien oven i købet klæde om i medbragt ”salon” – 

 og der var ikke en krølle på festtøjet!

Købmand og oliesalg
Manden med Hotchkiss´en var Gerhardt Ørum Niel-

sen, født den 13. december 1903 i Frederikshavn  

og gift med Marie Nyeng Christiansen fra Hjørring.  

De blev beriget med syv børn, fire drenge og tre 

piger.

I 1926 havde Gerhardt udset sig 

en købmandsforretning i Kolding, 

som han gerne ville købe. Men 

han var klar over, at han ikke 

kunne klare forretningen alene, så 

det gjaldt om at overtale kære-

sten Marie til et snarligt gifter-

mål. Dengang skulle man være 

gift, inden man flyttede sammen. 

Marie var ansat hos en bilfor-

handler i Hjørring, og for at få luft 

under vingerne tog hun en plads i 

huset i København. Hun var ikke 

så let at lokke fra pladsen, som 

hun var glad for. Men det endte 

alligevel med et ja til Gerhardt, og 

hun forlod arbejdet i København til 

fordel for giftermålet. Parret flyt-

tede hurtigt derefter til Kolding, hvor de sammen drev 

købmandsforretningen i syv - otte år. 

Efterhånden som familien voksede, aftog Maries hjælp 

til forretningens drift, så Gerhardt ville gerne prøve 

noget nyt. Det blev en stilling som mellemforhandler i 

oliesalg fra Gulf til vognmænd - hans første grossistjob. 

I årene med oliesalg boede familien dels i Taulov, i Vi-

borg og igen i Kolding for endelig at lande i Villa Frida 

på Fænøvej 8 i Skærbæk. Året var 1936. 

Ejendommen er fortsat på familiens hænder, idet den 

yngste søn, Niels købte den i 1983.

 

Fabrikation af generatortræ
Gerhardts familie var i 1942 blevet til en storfamilie. 

Der skulle skaffes midler til familiens underhold, så 

Marie, Ib, Gerhardt, Niels, Birgit, Lis og Hanne foran Hotchkiss’en
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fantasi og gåpåmod resulterede 

i satsning på salg af æg og fabri-

kation af generatortræ. Under 

krigen fik busser og større biler 

en slags kakkelovn bag på bilen. 

Her blev der fyret med træklod-

ser som ”benzin”. Birgit Ørum 

husker både hønsehusbyggeriet 

i 1937 og de tre storebrødres 

arbejde med at hugge genera-

tortræ efter skoletid. Alle skulle 

hjælpe til, og 3-årige Birgits 

opgave var at smide så mange 

bøgeklodser som muligt op i en 

stor kurv, der var lavet af høn-

setråd. Her skulle træstykkerne 

ligge og vejre (tørre).

Man kan ikke ligefrem sige, at 

kørslen på generatortræ var 

uden problemer. Birgit kan stadig 

se for sig, hvordan grosserer Lar-

sen, der boede i Skærgården for 

enden af Børup Sandevej, måtte 

standse, når han var nået op på 

den første bakke ved Børge Lind. 

Her måtte han ud for at rumste-

re med en pind i generatortræet, 

før han kunne køre videre. Hvor 

mange gange det var nødvendigt 

med den slags ophold, inden han 

nåede firmaet i Kolding, er ikke til 

at vide.

 

Købmandsforretningen på hjørnet af Fredericiagade og Ejlersvej i Kolding

Grosserer Ørums hus på Fænøvej, 1936



Grosserer Ørum 32

I 1937/38 bliver der bremset for 

import af mange udenlandske 

varer, bl.a. olie og benzin. En mand 

i Vorbasse, der kendte Gerhardt, 

spurgte fornylig Birgit, om ikke 

hendes far importerede træ? 

Spørgsmålet gav pludselig mening 

for Birgit, idet hun tidligere havde 

undret sig over, at skoledrengenes 

produktion af træ skulle have været 

i en skala, der kunne give en større 

indtægt til familien. Gerhardt har 

højst sandsynligt haft arbejdere i 

Vorbasse til hugning af generator-

træet. I 1938/39 var arbejdsløs-

heden stor, så det har været let at 

hyre folk, også til det arbejde. 

Salg af æg
Da hønseriet var kommet i stand, fik den ældste dreng, 

Bent til opgave hver morgen at lukke op for hønsene 

og samle æg. Birgit kan stadig se ham for sig med en 

stor petroleumslampe, som han tidligt om morgenen 

i vinterhalvåret bar ud til hønsene. De skulle have lys 

dagen igennem. Bent havde altid været morgenmand, 

så arbejdet passede ham godt. Når der kom nye kyl-

linger, blev de lukket ud i et rum i laden, og  

vinduerne blev malet røde. På den måde undgik man, 

at de gik og hakkede på hinanden.

Æggene skulle være rene og stemplede, når de blev af-

leveret til æggemanden. Det var lige en tjans for Birgit, 

som anvendte en tør børste og et lille rundt stempel 

med blå sværte.

Tørvegrav og sommerhus i Vorbasse
Træ var et helt almindeligt fyrings- og opvarmnings-

middel i tiden mellem de to verdenskrige. Det var gået 

hårdt udover især de jyske skove, og i 1939 blev der 

ydermere lukket for kulimporten. På landet var det 

almindeligt, at selv de mindste brug havde et stykke 

mose, der mange steder kunne forsyne familien med 

tørv. 

Men byerne manglede brændsel, så her var noget at 

gøre for en driftig mand, mente Gerhardt. Han lejede 

et stykke højmose af Viggo Strårup i Vorbasse. En af 

dennes sønner har for nylig fortalt Birgit, at hendes far 

havde to pressere med 10 mand på hvert hold -  og at 

hendes bror, Leif, som lever i Amerika i  dag, var med 

på det ene hold i tørvegraven, hvor han tjente til en ny 

cykel.

Leif Ørum, nr. 2 fra venste arbejder i tørvegraven
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I 1939 boede Ørum på hotel i Vorbasse, mens han 

passede tørvegravning, kørsel og salg. Hver weekend 

cyklede han hjem til familien i Skærbæk. Birgit husker 

sådan en søndag aften, hvor han skulle til Vorbasse. 

Hun havde sammen med søsteren, Lis fået lov til at 

følge ham ned til hjørnet af Børup Sandevej og Skær-

bæk Havnegade. ”Jeg ser tydeligt for mig den dag i 

dag, at far sagde farvel, svang sig op på cyklen i sine 

plusfours og elegant tog bakken op – han havde så 

små 50 km foran sig. Lis og jeg gik hånd i hånd hjem 

knap tre og fem år gamle.”

Efter et halvt års weekendcykelture byggede Ørum 

i 1940 et sommerhus på en rydning i den eneste bø-

geskov i Vorbasse. Huset lå tæt ved højmosen og ikke 

langt fra et trinbræt på Troldhedebanen. Fra Skær-

bæk tog familien rutebil til Kolding, hvor de skiftede 

til lokalbanen til Vorbasse. Hele familien flyttede ud 

i sommerhuset fra juni til september. Det vil sige, at 

når andre kom til sommerhusene i Skærbæk, så drog 

familien ind i landet. ”Det var lidt hårdt for mor, for 

hun elskede at bade; men far følte, at på den måde var 

dagligdagen blot flyttet til Vorbasse,” siger Birgit. 

Tørvene er lige vendt i højmosen
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Bespisningen kunne ske på et af de mange små 

private pensionater. Pastor With i Vorbasse fik mis-

sionshuset til at åbne hver aften, så det blev muligt for 

arbejderne at læse aviser, spille lidt og få en kop kaffe. 

Det var en del af KFUMs Sociale Arbejde.

Tobak og frugttræer
Jorden lå ikke uudnyttet hen i Skærbæk, mens tørve-

gravningen stod på. Det ville have lignet Ørum dårligt, 

for han havde som regel mange jern i ilden. I 1942-43 

blev det meste af de fem tønder land, der hørte til Villa 

Frida, plantet til med frugttræer, og der blev ansat en 

gartner, som boede øverst i villaen. Senere blev der 

bygget en gartnerbolig.

Hvad lavede børnene i Vorbasse? Skoleåret gik fra 

april til april, så Birgit fortæller: ”Mine ældste brødre 

kom i skole, og jeg blev undervist af min mor. Frk. 

Frederiksen fra forskolen i Skærbæk kom på besøg for 

lige at se, om skrivning og regning var i orden.

Ellers legede børnene som andre børn, og især erin-

dringen om skovens søde, store hindbær står klart. 

Men de hjalp også til med at vende tørv, som lå på rad 

og række på en flad mark. De brugte en slags rive til 

at vende tørvene, så de kunne tørre på den anden side. 

Både her og ude i terrænet lurede imidlertid en fare, 

nemlig hugorme og dem var de bange for. Birgit fortæl-

ler: ”Min lillesøster, Hanne lå engang som baby på et 

tæppe ude på græsset, da vores unge pige pludselig 

opdagede, at en hugorm var på vej. Hun fik hentet en  

spade og huggede resolut hovedet af bæstet. Pigen 

var ”indfødt”, så hun var klar over, hvordan der skulle 

reageres!”

På den tid, hvor arbejdsløsheden var stor, tiltrak 

tørvegravningen mange typer mennesker. Stedet i 

Vorbasse kan sammenlignes med brunkullejrenes og 

guldgravernes Klondyke. Ikke alle bar ugelønnen hjem 

til familien. Børnene var ikke trygge ved de mange 

sprittere og landevejsriddere, der kom forbi deres som-

merhus. 

Arbejdernes forhold var ringe i mange tørvemoser, og 

private lukrerede på udlejning af de simpleste rum. En 

mand fra Vorbasse husker: ”Vi havde en kartoffelkæl-

der, hvor der hver sommer blev gjort lidt rent. Så blev 

der sat et par senge derned, og på den måde var der 

sikret en indkomst til familien. Alt hvad der kunne lejes 

ud, blev det – således også lofter og ladeporte.”

Lærerinde frk. Frederiksen på ”inspektion” i Vorbasse. 
Bagerste række fra venstre: Ib, Bent, Gerhardt, Marie med Niels 
og frk. Frederiksen. 
Forreste række: Leif, Hanne, Birgit og Lis 
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og Gul Gråsten, Cox Pomona, James Grieve, Transpa-

rens og dertil enkelte pæretræer. Mange af de damer, 

som syede tobak, blev også æbleplukkere.  

I sæsonen blev der serveret eftermiddagskaffe med 

friskbagt brød til. I forklæderne havde damerne efter 

aftale med Ørum samlet nedfaldsfrugt til eget brug.

Træerne voksede til. Det gav mere frugt, og så måtte 

tobaksladen vige for et decideret frugtlager. Det udvik-

lede sig til frugt en gros med en senere knopskydning 

til også at omfatte grøntsager til mange forretninger i 

oplandet.

 

Imellem træerne blev der plantet tobak, så jorden blev 

udnyttet. Tobak plantes i maj/juni, når jorden er varm 

nok og høstes i september/oktober. ”Planterne bliver 

høje, har flotte lyserøde blomster og lange, store blade,” 

siger Birgit.

Når der skulle høstes, blev der sendt bud efter damer, 

der skulle ”sy tobak”. Birgit: ”Det var ofte mig, der blev 

sendt afsted for at spørge, om de kunne komme i dag – 

nu hvor vejret var der.”

Så blev der plukket tobaksblade i store mængder. De 

blev lagt på en slæde og kørt ind til damerne, som sad 

ved lange borde og syede bladene på en tynd, stærk 

snor. Med en spids, grov nål stak syerskerne gen-

nem - først én bladstilk, så den næste og så videre. 

Når der var nok blade på en snor, var det de voksne, 

der spændte den tunge snor ud mellem to kroge under 

taget i tobaksladen. ”De mindste af os havde tjansen 

med at skille bladene fra hinanden, så de kunne tørre. 

Tjep, tjep, tjep gik det – vore små fingre gav netop en 

passende afstand mellem bladene.

Når bladene var blevet tørre, blev de pakket sammen, 

og der blev slået et stykke karduspapir om. Jeg vil 

sammenligne det med vore dages indpakkede halm-

baller, blot i mindre format.” De blev senere kørt til J.P. 

Schmidt, Danmarks ældste cigarfabrik i Fredericia, 

som Ørum havde leveringsaftale med. Andre i Skær-

bæk dyrkede også tobak; men det var til privat brug.

Frugtplantage og frugt engros 
Da Ørum stoppede med tørvene, var frugtplantagen 

vokset til, og nu skulle der plukkes æbler. Der var man-

ge sorter: Cox Orange, Ingrid Marie, Pederstrup, Rød 

Tobaksmarken på Fænøvej
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Familiefaderen og børnene
Som vi kan se, havde Ørumfamiliens børn fra de var 

små pligter både ude og inde. De oplevede tidligt, at 

de var en del af et forpligtende fællesskab. At deres 

arbejde var værdsat, var de heller ikke i tvivl om. ”Det 

kunne selvfølgelig være hårdt, når vi kunne høre de 

andre børn lege nede i byen, mens vi f.eks. plukkede 

æbler – men så skyndte vi os bare.”

Ørum kunne være festlig og kom tit med en kvik be-

mærkning, når man mindst ventede det. Han var med 

i ”Unge hjem”, og til en sammenkomst her fik Thomas, 

der var særdeles glad for sin HGF (Høj Gammel Ford) 

følgende kommentar: ”Ja, ja Thomas – du kommer til 

at køre på guld, når du kommer i himlen.”

Sang var i højsædet
”Mor ved klaveret – vi andre 

sad med sangbøgerne,” 

siger Birgit. At synge sam-

men, var noget vores far 

nød, og når han kunne få 

Birgit til at akkompagnere 

på klaveret, gav han gerne 

”Mælkedrengen” til alles 

fornøjelse.

Skærbæk Keramik
Ørums sidste initiativ kom 

i slutningen af 1950’erne, 

hvor ”Ørum engros” blev til 

”Skærbæk Keramik”. Det var 

også en engros forretning, 

der bl.a. leverede præmier 

til kapsejladser og havde 

et udvalg af keramik i alle 

former: fra lysestager, blomsterpotter, krus, vaser, 

fade og skåle til trævarer så som fodskamler, avis- og 

blomsterstativer. Varerne blev afsat til gaveforretnin-

ger. Der blev ansat en repræsentant og en chauffør 

til udkørsel af varer. KFUM-spejderne nød i mange år 

godt af Ørums velvilje, idet han altid kunne finde noget, 

de måtte få til salg på loppemarkedet.

Bent Ørum flyttede fra Herning med sin familie, blev 

medarbejder og overtog firmaet, som lukkede i 1986.

Gerhardt Ørum døde i 1981.

Fra venstre Marie, Gerhardt, to repræsentanter og Erik Dahm Nielsen foran Skærbæk Keramik



37 DE LØBSKE HESTE

Børge Lind, Børup Sande fortæller om den gale bager:
Bageren fra Nørre Bjert er sædvanen tro i Skærbæk for at sæl-
ge sit bagværk. Han holder ind ved Kaj Barber med vogn og for-
spand på to heste.

En kat, der øjensynlig ikke har haft andet at tage sig til, sniger 
sig henimod hestene for derpå at springe op på bagerens vogn. 
Nu er heste ikke sådan at spøge med, når der sker noget, der 
ikke passer dem. Så kattens spring sætter gang i en kædereak-
tion, der desværre får en tragisk udgang.
Hestene sætter i galop uden kusk og løber alt hvad remmer og 
seletøj kan holde ned ad bakken, drejer om ad Børup Sandevej, 
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pisker ukontrolleret videre, til de når 
sidste ejendom inden stranden. Her 
vælger den ene hest at dreje til venstre 
ad indkørslen, mens den anden fort-
sætter ligeud – dvs. kortvarigt ligeud – 
for et stort træ ved indkørslen kommer 
imellem de to krabater. Enden bliver, 
at den ene hest dør i faldet.

Børge Lind, som dengang var ca. 12 år, 
har fortalt historien og husker, hvor-
dan der blev tilkaldt dyrlæge; men ak, 
hestens liv stod ikke til at redde.

Den fatale vejdeling ved ”Skærgården” Børup Sande





Tre tyvagtige tøser
– en historie fra 1700–tallet –

Jens Tousgaard fra Tilsted fortalte, at han havde mistet en sort læderpung på markedet med 

10 sletdaler. Han spurgte, om hun eller hendes veninder havde stjålet dem. Maren svarede, 

at hun hverken kunne kende ham eller andre, de havde taget noget fra. Kvinderne hjalp hin-

anden, idet de dækkede for den, der stjal.
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Danmark har gennem århundreder 

været et velorganiseret land, hvor va-

rer, folk og deres gerninger blev ”ført 

til protokols”.

Vil vi vide noget om vores slægt eller 

et bestemt lokalområde, så er fol-

ketællinger, kirkebøger, realregistre, 

justitsprotokoller og lægdsruller nogle 

af de kilder, hvor vi kan hente oplys-

ninger. Derfor er det muligt at følge 

tre kvinder, der i 1711 kom for retten 

i Thisted. Oplysningerne kommer fra 

en retsprotokol, tidligere kaldet ting-

bog. De to af de formastelige fruen-

timmere stammede fra Skærbæk, og 

den tredje havde familiær tilknytning 

til byen. 

Hvem var kvinderne?
Ifølge Landsarkivet havde Regina Pe-

dersdatter hjemme i et gammelt, kas-

seret rytterhus1 i Skærbæk, og Maren 

Jensdatter, hendes svigerinde boede i 

et hus i Skærbæk, der før havde været 

skolehus. Den tredje kvinde, Maren 

Nielsdatter havde efter egne oplys-

ninger ikke noget fast tilholdssted.

Den lange vej til Thisted
Hvordan de tre kvinder når helt til Thisted, 

ved vi ikke, ligesom rejsetiden  heller ikke 

kendes. Men det er i denne by, kvinderne 

indkaldes til forhør onsdag den 17. juni 

1711.
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Store Nordiske Krig hærgede landet og var på grund 

af øgede skatter og udskrivning til soldatertjeneste en 

tung byrde for befolkningen. Dertil kom et pestudbrud 

i 1711 samt mange brande, så kvinderne er rejst gen-

nem et forarmet Jylland.

Ser vi på kortet fra o. 1711 tegner der sig flere mulig-

heder for en rejserute. Når vi har kvindernes levevej in 

mente, vil det være en god ide at se efter steder, hvor 

mange folk færdes. På den tid drejer det sig fortrins-

vis om markeder, men også på kroer kunne der være 

lejlighed til at drive lyssky forretning.

En oplagt rejserute kunne være postruten, der gik igen-

nem de større byer. Som vi ser af kortet, går der en rute 

for ”Ridende post” til Viborg. Herfra er der både ridende 

og gående postruter til Skive og derfra til Thisted.

Forhør i retten i Thisted
Onsdag den 17. juni 1711 forhøres de tre kvinder, 

”som på Markedet i Thisted 16. juni havde stjålet fra 

Godtfolk.” Forhøret foretages af byfogeden, byskrive-

ren og fire Dannemænd. 

I vore dage synes dette bombastiske fremmøde af 

øvrighed at være i overkanten – forbrydelsens karak-

ter taget i betragtning. Men set i lyset af de mange år 

med depression i både landbrug, handel og industri var 

det måske ikke mærkeligt, at der krævedes handling.

Under forhøret forsøgte Maren Nielsdatter at redde 

sit eget skind. Hun fortalte, at hun kun havde været 

sammen med de to andre i 10-11 dage. Det var også 

første gang, hun var med til sådan noget. De havde 

stjålet hør fra Maren Troelsdatters krambod. En havde 

opholdt krambodssvenden med at købe tobak, mens 

en anden havde rakt hørren ud af døren til Maren 

Nielsdatter. Hun var så gået op på kirkegården med 

den stjålne hør. Men ejermandens søn kom løbende 

efter hende og tog byttet tilbage.

Hørfibre
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Maren Jensdatter var lidt mere dreven. Hun sagde: 

”at de var kommet til Thisted for at købe Hør og ikke an-

det. Hun og Regina Pedersdatter havde Sundhedspas 

fra Præsten i Taulov, hr. Niels Munchenberg.” Sund-

hedspas var en alvorlig sag og påkrævet på grund af 

den hærgende pest. 

Sundhedspas
En kongelig forordning af den 25. juli 1711 modtages af 
Magistraten i København. Heri står der, oversat til nudansk: 

”Da pesten igen hærger i landet, anbefaler vi, at sundhedspas 
først bliver udskrevet, når ansøgeren under ed kan godtgøre, 
at han/hun ikke har været i et inficeret hus i seks uger eller 
herfra har medbragt noget, som kan være smittefarligt. Det 
kan dreje sig om gang- og sengeklæder samt hør, hamp og 
deslige”. – Underskrevet: Frederik 4.

 

Regina Pedersdatter oplyste, at hun kun havde 

ledsaget sin svigerinde, Maren Jensdatter. Men hun 

ville ikke nægte, at hun havde slået følge med Maren 

Nielsdatter, selvom hun først havde vægret sig. Hen-

des ærinde havde kun været at købe hør, og tyveriet 

kendte hun ikke noget til.

 

En fjerde kvinde hænges ud
Da Regina blev spurgt, om hun havde penge til at købe 

hør for, viste hun dem 4 mark, som hun havde i et lille 

tørklæde. Det var alt, og hun var villig til at lade sig visi-

tere. Det var lidt overmodigt sagt, for ved den følgende 

visitation fandt man en sølvdåse, udpuklet og med 

charnering2 gemt i huen samt 10 rigsdaler, 2 mark og 

7 skilling gemt i strømperne. Hun forsvarede sig og op-

lyste, at en kone, Abelone, der stammede fra Kolding, 

Officiel 1-markseddel
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havde stjålet sølvdåsen, og pengene havde de stjålet 

fra forskellige folk, som der nu havde været lejlighed til.  

Jens Tousgaard spørger igen, om de ikke havde stjålet 

hans pung. Regina svarer, at det havde de måske 

nok; men hun vidste ikke hvem, de havde stjålet 

den fra, for så snart de havde fået fingre i noget, 

skyndte de sig at forsvinde. Hun tilstår også, at hun 

på Skive Marked sammen med nogle andre kvinder 

havde stjålet, men ikke så meget. I Thy havde de kun 

begået tyverier i Thisted.

Forhør udsættes
Af retsprotokollen fremgår det, at Maren Jensdatter 

var blevet ”forført” af de to ældre kvinder. Forhøret 

skulle genoptages den 11. juli; men dette blev udsat i 

syv dage pga. byfogedens ”upasselighed”.

Den 18. juli udsættes forhøret igen i 8 dage, da det 

”menes, at man i sagen noget mere kunne obtenere”.3 

Forhøret afholdes den 25. juli, hvor Eske Jensen frem-

sætter anklagerne mod de tre arresterede. 

havde stjålet sølvdåsen fra et ”smukt fruentimmer”. 

Det var også Abelone, der havde stjålet pengene fra 

forskelligt godtfolk. Hun havde delt hele sit bytte med 

de tre andre. 

Maren Jensdatter havde også gemt sin andel af pen-

gene i sine strømper. Det drejede sig om 5 sletdaler, 1 

mark og 8 skilling.

Maren Nielsdatter havde gemt 5 sletdaler, 2 mark 

og 6 skilling i særken. Pengene var på samme vis en 

del af Abelones bytte. Maren Nielsdatter sagde, at 

hun ikke selv havde stjålet; men hun havde godt nok 

set, at Abelone stjal fra folks lommer i trængslen.

De tre kvinder fra Skærbæk hængte  dermed Abelone 

fra Kolding ud som synderen. 

I retten igen
Efter en tur i arresten kommer de igen for retten. 

Anklageren er Eske Jensen. Søgsmålet gælder den 

hør, kvinderne havde stjålet. Maren Nielsdatter tilstår 

at have stjålet hør fra Maren Troelsdatters krambod. 

Hun tilstår også, at hun og de andre var kommet for at 

stjæle. De havde først været på Skive Marked sam-

men med Abelone og dennes søstre.

Jens Tousgaard fra Tilsted benytter lejligheden til at 

gøre opmærksom på tabet af sin sorte læderpung 

på markedet. Den indeholdt 10 sletdaler. Han spør-

ger, om hun eller hendes veninder havde stjålet den. 

Maren svarede, at hun hverken kunne kende ham eller 

andre, de havde stjålet fra. Kvinderne hjalp hinanden, 

idet de dækkede for den, der stjal. Regina Pedersdat-

ter tilstår, at det var hende og en anden kvinde, der 

4 mark pengestykke. På forsiden ses Fr. 3’s. monogram. På bag-
siden ses Gud, der afhugger svenskens hånd, som griber ud efter 
den danske krone
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10 sletdaler, som var stjålet fra ham.”

Maren Jensdatter fremførte, at hun var et ungt men-

neske og var forført af de andre. Hun havde ikke stjålet, 

men derimod selv tilstået at have nydt en ringe del af 

det stjålne.

Retten bestemte:  ”… at i betragtning af hendes ung-

doms dårlighed, frikendes hun.”

Om tyvekvinderne fortsatte deres kriminelle løbebane, 

eller om de nogensinde vendte hjem til Skærbæk igen, 

ved vi ikke. 

1. Rytterhus: Opført af en fæstebonde med plads til 
en rytter og hans soldat.

2. Charnering er et rundt, bevægeligt hængsel til et 
låg. 

3. Obtenere = opnå/vinde 

4. Kagstryges = piskes

Jens Tousgaard kræver igen sine 10 sletdaler; men 

det lykkes heller ikke denne gang. Som vi senere skal 

se, er han en stædig rad, der holder på sit.

Kvindelist
Tyvekvinderne Regina og Maren N. indsættes i ar-

resten, og fangevogter Rasmus Clausen bevogter 

dem for en halv rigsdaler om ugen. Men de to kvinder 

overlister ham og flygter fra arresten natten mel-

lem den 27. og 28. juli 1711. Rasmus bliver forhørt 

dagen efter. Han forklarer, at han som vanligt henter 

nøglen hos byfogeden, så han kan ”slutte Fangerne i 

Laas for Natten.” I retsprotokollen lyder forklaringen: 

”Kvinderne havde da bedt om at blive fri for at sluttes i 

Jern, indtil de havde spist. Han aabnede da Laasen til 

Bolten, og leverede igen Nøglen tilbage til Byfogedens 

Huse. Da han kom tilbage igen, bad Kvinderne ham 

om at maatte sidde en lille Tid uindesluttede, hvilket 

han gav dem lov til.” 

Uheldigvis falder Rasmus Clausen i søvn, og de ar-

resterede kvinder har den ”listighed” at slutte ham 

i Bolten, hvori han bliver siddende, da de marcherer de-

res vej. Da han vågner i daggryet, finder han ud af, at 

kvinderne er løbet bort. Idet han er boltet fast, kan han 

ikke komme ud for at bekendtgøre deres undvigelse. 

Han beklager dog, at de var undveget på hans vagt. 

Lovens lange arm
Den 1. august 1711 falder dommen i tyverisagen:

 

Oversat til nudansk lyder den:

”Regina Pedersdatter og Maren Nielsdatter bør kag-

stryges4 og må ikke lade sig finde i Thisted eller Thy 

Distrikter. Regina skal tillige betale Jens Tousgaard de 
Dansk 8-skilling fra 1608. Det fremgår, at Chr. 4 også var konge 
over Norge
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To af pigerne fra ”De tyvagtige tøser”stammede fra 
Skærbæk. De fik deres sundhedspas hos præsten i 
Taulov i 1711. Også på det tidspunkt har der været 
blytag på kirken. – Men en ”opsynsmand”, der måske 
kunne have stoppet deres tyvefærd, var der ikke.

Da Taulov Kirke i 1970’erne skulle have nyt tag, blev 
der sendt bud efter blytækkeren. Kirkeværgen, Harry 
G. Svindt Jensen boede ret overfor kirken i en af læ-
rerboligerne og fulgte hver dag med i arbejdet.

Som det er sædvane, siger blytækkerne en besvær-
gelsesremse over hver blyplade, når den bliver støbt. 
Det har Harry, der også var historielærer, garanteret 
frydet sig over. Og formodentlig har blytækkeren nydt 
det daglige besøg.

Da arbejdet var færdigt, viste det sig, at blytækkeren 
havde sat et varigt minde over kirkeværgen. En lille 
mand der sidder øverst på kapellet. 

Blytækkeren sagde til Harry: ”Nu behøver du ikke 
komme hver dag; nu sidder du der og har overblik 
over situationen”. 

– Men den historie foregik længe efter pigernes 
tyvefærd. 

OPSYNSMANDEN





Fugle og fisk er da noget, man syr
– når farver, fantasi og fingerfærdighed mødes –

I vores leksikon så jeg et lille billede af en klump Engelskgræs. Jeg tænkte, at det kunne 
være sjovt at brodere det – og det var det.
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Tidligt med på stingene
Kan man arve talent? Til en vis grad, ja – og hvis det 

gødes og vandes, får tilstrækkelig sol og ikke trædes 

under fode, så kan talentet udfolde sig og nogle gange 

ende i originalitet. Lisbeth Mogensen har farve– og 

formsans, fantasi og materialekendskab. Hun er tek-

nisk dygtig og omsætter egenskaberne til tekstilkunst.

Hun blev født i Kolding i 1937, gift med lærer Aage 

Mogensen, og efter nogle år på Bornholm bosatte 

familien sig i 1972 på Bågøvænget 16 i Skærbæk.

I skolen elskede Lisbeth håndarbejdsfaget, havde gode 

lærerinder og fik lov til at ”sy foran”. Her blev interes-

sen for broderi grundlagt. De obligatoriske håndar-

bejdsposer, forklæder og pudevår, som alle +60-årige 

kvinder kender, blev i Lisbeths tilfælde udfyldt med 

langt flere borter end kammeraternes – hun kunne 

ikke stoppes i det, der blev hendes passion. Måske var 

det også heldigt, at skolen netop lå i Kolding, for her lå 

en hørfabrik, hvor stofrester kunne købes til eleverne. 

Under og efter 2. verdenskrig var metervarer ratione-

ret, så ikke alle var så heldige som de koldingensiske 

skolepiger. Som et kuriosum kan nævnes, at de tre sy-

poser, som Lisbeth og hendes to  søstre syede, har tre 

forskellige størrelser, alt efter hvor let det har været at 

få fat i det skoleternede røde, blå eller grønne stof.

Arven
Både Lisbeths mor, mormor og især oldemor var 

dygtige til at sy, hvilket kan ses af den 240 cm lange 

læreklud. Den er syet af mormoderen, da hun var 14 

år. Alle til faget hørende sømme, reparationer samt et 

rigt udvalg af broderisting findes på denne læreklud.

Ikke kun kvinderne i familien inspirerede Lisbeth. 
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Hendes far interesserede sig for broderierne, tegnede 

bl.a. fugle til hendes første navneklud og gav hende en 

svensk broderibog, som hun stadig har og bruger. Når 

han var i København i embedsmedfør, vankede der 

sommetider mønstre og tråd til broderier fra ”Håndar-

bejdets Fremme”. Det var i sparetider og før kopima-

skinetid, så dengang, i 1950 købte man nok mønstret 

til det, man skulle sy; men mønstret skulle tegnes af 

og sendes retur – og garnet var nøje afmålt, så man 

lærte ikke at rutte med det. ”En vane, der har bidt sig 

fast”, som Lisbeth siger.

”Jeg havde en vidunderlig tante, der var meget kreativ. 

Hun lærte mig bl.a. at sy patchwork på gammeldags 

vis med sekskantede skabeloner, da jeg var 12-13 år.”  

Så var den disciplin på plads.

Billedet øverst tv: Barndomshjemmet ”Solbjerghus” Kolding. 
Derunder Lisbets mor og mormors prøveklude.  
Herover: Lisbeth arbejder
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Uddannelse
Efter et år i huset i England blev Lisbeth optaget på 

”Skolen for Boligindretning”, hvor yndlingsfagene var 

perspektivtegning, akvarelmaling, farvelære og far-

veblanding. Eleverne skulle f.eks. male interiører med 

vægge, møbler, gardiner osv. Mens hun gik på skolen, 

slap hun ikke broderiet. Det blev bl.a. til selvkompone-

rede navneklude til søstrene og veninder.

I årene 1982 – 84, hvor familien udover hendes 

mand talte fire børn, blev Lisbeth optaget som ekstern 

studerende på ”Kolding Seminarium”, håndarbejdsli-

nien. ”Her fik jeg for alvor blod på tanden”, siger hun. 

Én lærer var særligt inspirerende, nemlig Helga Stef-

fensen. Hun sagde, når nogen gerne ville have ideer 

til motiver: ”Gå selv ud og find dine motiver.” Det var 

ikke alle elever, der var glade for den melding; men for 

Lisbeth var det en øjenåbner på vejen til at dyrke det 

frie broderi: ”I dag kan jeg dårligt undvære at have no-

get mellem hænderne. – Jeg syr ikke efter et mønster, 

men henter gerne inspiration i naturen og lader så 

fantasien råde.

Et andet fag var lidt af en ekstra gevinst, nemlig tøjsy-

ning. Det var praktisk, når man nu havde fire børn, og 

så lærte jeg, hvad akkuratesse kan betyde: Pil straks 

fejl op, hvad enten det er beklædning eller broderi.”

Foruden håndarbejdslærerne på seminariet fulgte 

jeg mange kreative kurser, som gav mig yderligere 

inspiration.

Lisbeth fortæller
Da jeg var barn og teenager, fandtes hverken fjernsyn, 

mobiltelefon, computer eller iPad. Vi havde masser af 

tid om eftermiddagen og aftenen til at lege, hygge os 

med familien og vennerne - og et stykke håndarbejde.

I min skoletid fra april 1944 var vi så heldige at have 

håndarbejde fra 2. klasse til og med 4. mellem – i dag 

9. klasse. Jeg havde to dygtige og inspirerende lærer-

inder. Da jeg gik i mellemskolen, skulle pigerne ét år til 

jul strikke huer, vanter eller halstørklæder til sømæn-

dene på et skib, som skolen havde ”adopteret”. Det var 

da for kedeligt, syntes jeg, så jeg strikkede i stedet for 

en sømand og hans brud - de blev ca. 15 cm høje. Det 

var dengang moderne at strikke små dukker. Jeg ville 

gerne have set modtagerens udtryk, da han fik dem!

Overtro
Da jeg blev gift i 1959, gav min svigermor mig diskret 

en lille pakke i hånden og sagde, at den skulle jeg 

passe godt på. ”Maa i altid have disse 3 Ting i Huset, 

skal alting nok gaa. Mor og Far”, stod der i papiromsla-

get. Det ligger stadig i min lille sekretærskuffe. Brødet 

er stenhårdt, femøren er helt hvidkorroderet og saltet 

er klumpet. Selv om vi især i starten af ægteskabet og 

senere med fire børn har haft smalhals, er vi da heller 

aldrig gået sultne i seng.

Detalje fra det slidte sengetæppe
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Selvfølgelig skulle vores børn også have sådan en for-

sikring, da de blev gift. Men jeg syntes godt, at indpak-

ningen kunne være lidt mere festlig, så til alle brudene 

syede jeg en lille pose/taske, de kunne opbevare 

papirpakken i. Størrelsen er ca. 12 x 12 cm. Vores 

datters pose blev stjålet i 1986 sammen med alle 

hendes smykker. Så nu er det tyveknægten, der aldrig 

kommer til at sulte. Så kan han måske lade være med 

at stjæle en anden gang. Trine har selvfølgelig fået en 

ny taske med indhold.

Motiverne på de små tasker har ikke noget med 

indholdet at gøre; jeg har bare broderet det, jeg syntes 

var sjovt. Det samme gælder de andre ting, jeg også 

har syet:  selskabstasker, punge, etuier, kaffevarmere, 

tehætter, osv.

Teknikkerne
er korssting, frie sting, applikation, patchwork eller 

mola-syning. Denne blev brugt af Cunaindianerne på 

øerne i Det caribiske Hav. Den går ud på at lægge flere 

lag stof i klare farver oven på hinanden og så efterhån-

den klippe et mønster ud i det øverste lag og sy det til 

det næste. Derpå klippe ud i det næste lag osv. Mange 

af de motiver, jeg har brugt til mola og broderi, stam-

mer fra en bog med mexikanske lerstempler. Des-

uden kan man finde motiver hvor som helst: i bøger, i 

naturen, på gaden. Jeg kan godt lide etniske mønstre 

og mange farver. Farvesammensætninger må gerne 

være frække, men ikke grelle.

Navneklude
Navneklude har jeg været fascineret af, lige fra jeg var 

barn. Den første syede jeg, da jeg var 12 år. I alt har 

jeg syet 16-17 navneklude til søstre, veninder, vores 

børn, og siden 2010 små navneklude til syv nyfødte i  

bekendtskabskredsen. Alle med navnetræk og gamle 

symboler, der skal give barnet gode egenskaber: held, 

lykke, langt liv, stolthed og meget mere. Motiverne er 

gamle danske, svenske, tyske, og en stor del stammer 

oprindeligt fra orienten.

Øverst: Salt, brød og mønt, den næsten 60 år gamle forsikring.  
Nederst: Tasker med gode ønsker for brudeparrene.
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Engelskgræs
I vores leksikon så jeg et lille billede af en klump 

Engelskgræs. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at 

brodere det. Og det var det! Der er masser af sting 

oven i hinanden i blomsterhovederne, så de næsten 

er tredimensionale. 

Hannes vægophæng
Da min nabo, Hanne blev 40 år, syede jeg en gave til 

hende: Et hængestykke med 40 tophængte klapper, 

bag hvilke der var 40 forskellige små broderier, der 

alle sagde noget om Hanne. Farverne på klapperne-

dannede forbogstaverne i hendes navn.

Sort sol
Alle er vilde med at se stærenes aftendans på him-

len om efteråret. Jeg så dem ved Aventoft og måtte 

selvfølgelig med det samme fastholde oplevelsen 

med broderi. Det var ikke til at holde op med at sy, for 

der kom jo hele tiden flere fugle.
Engelskgræs

Sort sol
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Inspiration fra italiensk fajancefad

Taske i molasyning, her fire lag

Dollies

1. At lave kornfigurer opstod for ca. 7.000 år siden i Mellemøsten. 
På engelsk hedder de ”Dollies”. Ordet stammer fra: Idol, en 
man dyrker.
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Bornholm
Til julesalget på Bornholms Kunstmuseum i Rø leve-

rede jeg flere år i træk forskelligt håndarbejde: små 

patchwork-bolde, punge med Mola-syning og Corn 

Dollies1, oprindeligt frugtbarhedssymboler, der skulle 

bruges til at formilde guderne, så kornhøsten blev god. 

Flemming Juul, Skærbæk forsynede mig med korn.

De fire ”Vandskaber” – Bornholm, Almindingen, Fredericia Øster 
Strand og Kolding Fjord med ramme af bornholmsk drivtømmer. 
(155 x 23 cm)

”Fugle og fisk er da noget, man syr” – her på en kaffevarmer
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Ravnene og sølvsildene
Som medlem af Skærbæk Amatør Tea-

ter lavede jeg mange rekvisitter. Det var 

udfordrende, men sjove opgaver. De tre 

store ravne optræder i farcen ”Svend, Knud 

og Valdemar”, som SAT spillede i 2010. 

De så meget livagtige ud, når de blev hejst 

op og ned. Sølvsildene optrådte i revyen  

1998, hvor fem pingviner  på ski, iført sorte 

svalehalejakker og hvide lange herreunder-

bukser trak sildene op af gylpen og svin-

gede dem fristende foran næbbene.

Lisbeths lækre sild p

Pingviner på ski. Fra venstre: Kamma, Lisbeth, Bodil, 
Anne Mette og Ellinor u

t Ravne





I en storm over det sydlige Jylland
– væltede 167 elmaster –

”Vi får fat i nogle boltsakse, og så kører vi ud til alle vejene og klipper trådene over, så 

trafikken kan komme i gang. Vi arbejder i panik, så vi glemmer at tænke os om endnu 

en gang. Vi har ingen anelse om, hvad trådene er i berøring med.”
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Foruroligende meldinger
Den 30. november 1966 gik et voldsomt uvejr 

henover det sydlige Jylland. For elforsyningen fik det 

vidtrækkende følger. 

Mens stormen rasede, holdt ELSAM netudvalgsmøde 

med repræsentanter for de dengang seks kraftværker 

i ELSAM. Deltagerne sad lunt om bordet inden døre, 

da den første foruroligende melding indløb:

Mast væltet ved Lykkegård!

En mast i 150 kV nettet var væltet ved Lykkegård, 

en transformatorstation nær Esbjerg. Ingeniør Paul-

Frederik Bach fortæller, at netcheferne Bent Beyer 

og Vagn Hansen fra henholdsvis Skærbækværket og 

Vestkraft blev blegere og blegere i løbet af de næste 

20 minutter, efterhånden som der kom tilsvarende 

meldinger fra strækningen Esbjerg – Skærbæk.  

Masterne væltede på rad og række
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167 master var faldet - som dominobrikker!

 

Rutinebesøg med knald
På samme tid var ingeniør John Rasmussen, 

Skærbækværkets linjeafdeling sammen med 

linjemester Svend Richard Pedersen i felten 

for at se på vedligeholdelse af en transforma-

torstation ved Revsing – midt imellem Esbjerg 

og Skærbæk. ”Pludselig hører vi et ordentligt 

knald. Det var en 10 kV afbryder, der koblede 

ud. Det sker ikke lydløst, når de gamle, store 

afbrydere træder i funktion. De tænder eller - 

som i dette tilfælde slukker for strømmen til et 

bestemt geografisk område. 

Minutter efter kobler endnu en afbryder ud, og 

endnu et område er uden elforsyning. Vi går 

ind i manøvrehuset, hvor alle alarmklokker er 

gået i gang. Hvad pokker sker der? Vi bliver 

betænkelige og ringer til Skærbækværkets 

netkontrol for at høre, hvad der foregår. De 

fortæller, at miseren skyldes en væltet 150 

kV knækmast ved Esbjerg. – Det er da vel 

løgn!

 

150 kV masterne er tilsyneladende begyndt at vælte 

som dominobrikker, og nu vælter ledningerne lang-

somt ned over 10 kV nettet. Derfor vil afbryderne 

koble disse ledninger ud her, hvor vi står ved Revsing 

transformerstation. – Ganske rigtigt, nu koblede endnu 

en afbryder ud.” 

Da knækmasten væltede, blev trådene lidt længere til 

begge sider. Det kunne den nærmeste bæremast ikke 

tåle, så den lagde sig langsomt ned mod jorden. Der-

ved blev trådene mod den næste mast lidt slappere, 

og så lagde den sig også langsomt ned - og sådan fort-

satte det mast efter mast fra Esbjerg mod Skærbæk.

Uheldet greb om sig
De nedhængende tråde fra 150 kV ledningen faldt 

ned over 10 og 60 kV ledningerne, over telefonlednin-

ger, over jernbanelinjer, veje, gader, stier og elektriske 

hegn. Det var forfærdeligt. Det virkede som en elek-

trisk bom, der pludselig var sat op mellem det sydlige 

En af de knækkede bæremaster
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og nordlige Jylland. Mastefaldet spærrede for al trafik, 

og folk var uden strøm.

 

Hvad gør vi?
John fortæller: ”Svend Richardt Pedersen og jeg så på 

hinanden. Hvad gør vi? Over radioen kaldte vi på et 

hold ledningsmontører, som befandt sig i koldingom-

rådet. Vi bad dem om at gøre sig klar med den store 

traktor, som var udstyret med et 20 tons spil. De 

skulle tage nogle kileklemmer med og køre hen, så de 

befandt sig foran mastefaldet, der nu truede de store 

veje ved Kolding. Når trådene nærmede sig jorden, 

skulle de slå en kileklemme i trådene og stramme til, 

så de efterfølgende master ikke væltede. Operationen 

lykkedes, men….... 

Hvad var det dog, vi havde forlangt af vore montører? 

Det kunne jo være livsfarligt at komme i berøring med 

De nødstedte får hjælp af entreprenørvirksomheden E. Rasmussen, Fredericia
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ledningerne. Heldigvis skete der 

ingen ulykker. I dag ville sikker-

hedsforskrifter have umuliggjort 

den enkle, men farlige operation.

Panik … og held
På samme tid fik Skærbækværket 

meldinger om, at trafikken var 

stoppet på de veje, 

150 kV ledningen krydsede. 

 

”Nu bliver det alvorligt. Et udrykningskøretøj bliver 

standset af tråde, der hænger en meter over vejbanen. 

Vi får fat i nogle boltsakse, og så kører vi ud til alle ve-

jene og klipper trådene over, så trafikken kan komme 

i gang. Vi arbejder i panik, så vi glemmer at tænke 

os om endnu en gang. Vi har ingen anelse om, hvad 

trådene er i berøring med. Der kan være andre lednin-

ger, som vore ledninger ligger ned over. Det kan være 

livsfarligt at røre ved de tråde, vi går og klipper over.” 

Heldet var med os
Først flere dage senere gik det op for os, hvor utroligt 

heldige vi havde været med redningsaktionen. Sik-

kerhedsbegrebet og organisering af sikkerhed var i 

1960’erne ikke noget, man kendte til.

Hvad lærte vi? 
Umiddelbart efter uheldet blev der nedsat et maste–, 

et leder– og et isolatorudvalg, der hver især skulle 

bidrage til, at risikoen for mastefald i fremtiden blev 

minimeret. Masteudvalget fandt frem til bygning af 

nogle forstærkede stopmaster, som blev stående, hvis 

trådene blev revet over på en af siderne. Disse master 

skulle indsættes forskellige steder på ledningen. Så 

havde man da begrænset længden af den strækning, 

der kunne vælte, hvis uheldet var ude. Løsningen blev 

senere anvendt på Konti-Skan ledningen fra Sønderjyl-

land til Tange. 

En økse, en ledning og en pornofotograf
Men hvad med de nye ledningsstrækninger? Der blev 

udvist stor opfindsomhed i masteudvalget. Hvad var 

det der skete, når alle trådene blev revet over på én 

Isolatorer med en kileklemme

En ledning er systemet af tråde, 
der går fra mast til mast, f.eks. fra 
Esbjerg til Skærbæk.

En bæremast er en simpel mast med 
tråde til næste mast i rækken.

En knækmast er en mast, der står, 
hvor ledningen skal skifte retning
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gang? Sagen var alvorlig. Men som i en anden Olsen-bande film tog man: 

en økse, en træmasteledning, der skulle skrottes og en pornofotograf. 

Den sidste var den eneste, der på det tidspunkt havde et filmkamera, der 

var i stand til at tage billeder hurtigt efter hinanden.

 

John: ”Vi samlede alle trådene på den ledning, der skulle skrottes i et 

bundt og huggede dem over i ét hug med øksen, alt mens fotografen tog 

en serie billeder. - Masterne endte med at stå som flitsbuer uden at vælte. 

- Det var smart”. Selvom det ikke var og ikke er muligt at bygge stålmaster 

med samme elasticitet, som træmaster har, indgik forsøget i efterfølgen-

de beregninger. De skulle resultere i, at kun de første stålmaster efter ”et 

uheld” ville vælte. 

Beregningerne blev anvendt, da der skulle bygges en ny ledning fra 

Kolding til Vonsild. John: ”Vi fik fat i vores pornofotograf, og så klippede vi 

igen alle trådene på én gang. Nu var det spændende, om vi havde regnet 

rigtigt. Hvad ville der ske? Kun tre master væltede!” Senere kom begrebet 

”Tre master” til at indgå som minimumskrav ved beregning af fremtidige 

ledninger.

Erfaringen fra det store mastefald førte til ændringer i både mastedesign 

og isolatorbygning/–placering. Den 200 km lange 400 kV ledning fra 

Kassø ved den danske grænse til Tjele ved Viborg fik således indbygget 

forstærkninger på strategiske steder.

Kileklemmens funktion demonstreret ved 
hjælp af et tov

Den stormfældede ”røde” 150kV 
ledning fra forsidebilledet blev al-
drig genetableret. El forbindelsen 
på tværs af Sydjylland går nu fra 
Lykkegård via Bredebro og Åbenrå 
til Skærbæk. En løsning der 
samtidig tilgodeså det sydvestlige 
område i Sønderjylland.
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Torsdag den 27. november 1997.

Der skal være indvielse af Blok 3 på Skærbækværket. 
Mange forberedelser er gjort. Det bliver en stor dag. 
Der er inviteret 350 gæster. Tidligere energiminister 
Poul Nielson foretager indvielsen. På storskærm 
overværer gæsterne det længe ventede øjeblik. 

Alle værkets folk ville gerne have deltaget. Men man 
må skære et sted. Det blev arbejderne, “De blå”, det 
gik ud over. ”De brune”, funktionærerne er med. Der 
er gjort forberedelser efter alle kunstens regler. Køk-
kenpersonalet er i nyt design. Der er pudset og malet. 
Intet må gå galt. Alt er klappet og klart. 

Maleren mangler lige at male en dækplade. Han har 
fulgt de hektiske dage med undren. Og så – fordi så 
meget har været for meget, smider han sokkerne, 
tager springet og hopper ud på den nymalede plade. 
Tilbagespringet er planlagt, så fødderne lander på 
afdækningspap, sokker på og – væk. 
 
Næste dag var dækpladen tør og fodsporene umu-
lige at blive kvit. Ledelsen gjorde store øjne, og gæ-
sterne morede sig. ”Poul Maler” havde sat tingene i 
perspektiv. Han havde sat sine spor og signatur.

MAN GJORDE STORE ØJNE





Den sidste bondekone i Skærbæk
– Karen Christensen på Vesterbygård –

Hvis bønderkoner er betegnelsen for kvinder, der har haft hele deres arbejdsliv på en 

gård og ellers ikke har været tilknyttet arbejdsmarkedet, passer betegnelsen på Karen. 
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Der var en kone på landet
Karen Christensen fra Vesterbygård skulle blive den 

sidste bondekone i Skærbæk. Den sidste bondekone 

- et tankevækkende udsagn. Karen lukker døren for 

et arbejdsområde, der var af største betydning i den 

periode af landets historie, hvor bønder i århundreder 

skabte fundamentet for Danmarks økonomi. Hvis 

bønderkoner er betegnelsen for kvinder, der har haft 

hele deres arbejdsliv på en gård og ellers ikke har 

været tilknyttet arbejdsmarkedet, passer betegnelsen 

på Karen. 

Fra Sjælland til Jylland
Hun blev født i 1931 på et statshusmandsbrug i 

Bisserup på Sjælland, hvor familien levede på 12 tdr. 

land. Karen var seks år og broderen fire, da de mistede 

deres mor. Faderen giftede sig igen og fik to børn. De 

blev hendes højt elskede søstre. Hvis man spørger 

Karen, om hun nogensinde fik en uddannelse, ville hun 

utvivlsomt svare nej. Men hvad kan kaldes en uddan-

nelse? Fra hun var 14 år til hun var 25, var hun, som 

man sagde - ude at tjene. Hun var i reglen et år hvert 

sted, hvor det at skulle klare en landhusholdning var 

omdrejningspunktet. Elleve år må have givet indsigt 

Vesterbygård med Kraftværksvej i forgrunden. Koloreret 1957
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i en landmandskones virke, og at have tjent på så 

mange forskellige gårde må have vist, hvor forskelligt 

arbejdet kunne gribes an. 

På et tidspunkt kommer Karen til Fredericia, hvor hun 

får plads hos byens konfektionshandler - J. Kr. Nielsen 

i Tårnborg på Danmarksgade. Privatboligen ligger på 

anden sal. Hun får pigeværelset. Nu er Karen kommet 

til byen. En overraskelse er det at erfare, at toilet ikke 

findes i lejligheden til brug for tyendet. Karen skal bru-

ge udgangen i Vendersgade, gå et stykke ned ad ga-

den, to trin ned og ind i baggården. Der er et WC, hun 

kan benytte. I forretningen oplever hun, at der sker 

noget helt specielt, når oplandets “store” bønderkoner 

kommer ind for at handle. Straks bliver en af de andre 

ekspedienter bedt om at overtage chefens ekspedition, 

så han selv kan servicere de vigtige kunder. Ingen 

kunne den gang vide, at den slags kundebetjening en 

dag ville blive betegnet som: –”Ren Matador”.

Gårdmandskone i Skærbæk
Efter et år i Fredericia startede Karen på Hammerum 

husholdningsskole. Der var fem måneders kursus for 

pigerne om sommeren, og karlene fyldte op resten af 

året. Nu må hun da snart være udlært! Det bliver til 

flere ansættelser, og en dag hedder det Torpgård ved 

Fredericia. Her møder hun sin kommende mand Ger-

hardt Christensen, en sindig jyde fra Gl. Sole på Vejleeg-

Karen og Gerhards bryllup 1957
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nen. De gifter sig i 1957 og bliver forpagtere på en gård 

på Nørremarken, Fredericia. Her bliver Birthe og Hanne 

født. Men landmandsparret længes efter at få fod under 

eget bord og køber i 1963 Vesterbygård i Skærbæk. 

Den var på 24 tdr. land, og senere udvidede de med 

køb af nabogården, så de til sidst havde 60 tdr. land. 

Det kunne gå. Der var nok, der skulle klares på den 

nye gård, ikke mindst da der snart var tre børn at 

holde styr på. Familien klarede selv bedriften.  

Dog havde de en medhjælper, der var hjemmehø-

rende på Statshospitalet i Middelfart. Han var en god 

arbejdskraft, men skulle altid være under opsyn og 

vejledes. En gang om ugen tog han rutebilen til Stats-

hospitalet. Der kom han i bad og fik rent tøj på og var 

så klar til at tage en uge mere på karleholdet. Han var 

et kendt ansigt i byen, ville gerne snakke – hørte til.

Hvordan fik hun tid?
Hvordan får man tiden til at slå til, når så mange gøre-

mål skal klares inden aften? Det får man selvfølgelig, 

Hanne, Niels Jørgen, Jette og BirtheKaren Christesen
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når man ved, hvordan en landhusholdning skal føres. 

Og det vidste Karen. Man må sige, at hun var velud-

dannet på sit felt. Der blev ikke megen tid til udenoms-

snak. De første år, hvor hjælpemidler ikke hang på 

træerne, skulle der virkeligt tages fat. Dog lejede man 

Thomas Jørgensens sagnomspundne Ferm-vaske-

maskine en gang om måneden, som var vaskekvoten 

dengang. En stor omvæltning var det, da de købte 

egen vaskemaskine dog “kun” en vaskestolsmaskine, 

som ikke gjorde andet end at erstatte vaskebrættet. 

Det varede nogle år, før tøjet næsten selv kunne lægge 

sig på hylder i skabet.

Urtehave til selvforsyning krævede sit og hønsehold 

og kalkuner ligeså. Tag ikke fejl. Karen klarede sagtens 

at hugge hovedet af en høne. Madplanen var enkel. To 

retter mad, og eftermaden næsten altid frugtgrød. Der 

var altid hjemmebag. Henkogningsglas og senere fry-

ser fyldte ikke sig selv; men når en ny sæson stod for 

døren, var der altid spist op af de gamle forsyninger. 

Da Jette blev født, var der nu fire børn at tage vare på. 

Der blev hæklet, strikket og syet til den store guldme-

dalje, da de var små. En glad giver sørgede for, at der 

altid var metervarer til symaskinen. Hvis man spørger 

Karen, hvad hun lavede i sin fritid, ville hun sige: ”Der 

sad jeg ved symaskinen, eller måske skulle jeg have 

en trøje strikket til børnene.” Sommeren krævede sit, 

og hun var den der hvert år sørgede for, at gården var 

kalket inden pinse, som det hører sig til. 

Fællesskab og fest
Det var et dejligt fællesskab med de andre bønder, når 

man om aftenen samledes om kaffebordene. Karen 

var kendt for sin lagkage. De tre hjemmebagte bunde 

blev lagt sammen med et lag creme og et lag fløde-

skum, der fik sommerens frugter som følgesvend. 

Så forsvandt herlighederne i fryseren. Det siges, at 

der af og til stod tre parat, så hun altid kunne frem-

trylle friske lækkerier til kaffebordet. Hun har måttet 

høre for, at det kunne hænde, at de var for isede, når 

kniven skar de første stykker. Der var ofte rester 

tilovers, og næste morgen startede Gerhardt meget 

gerne med et stykke lagkage. “Det sætter så godt 

gang i det,” sagde han. Kransekagebagning med ven-

inden Inger Lise var højt værdsat. De to kunne lave 

kransekage til festerne og kunne godt konkurrere 

Gerhard holder tale for Karen til deres guldbryllup
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af gården lidt længere ned ad Kraftværksvej, så de 

kunne blive ved med at gå til hånde. Det skulle være 

en dårlig dag, hvis Gerhardt ikke trak i arbejdstøjet. 

De havde også stor glæde af fællesskabet i Y-men. Der 

fandt de gode venner. Gerhardt døde i 2010, og Karen 

bor stadig i huset og nyder minderne. Over sofaen hæn-

ger det maleri, de fik til deres sølvbryllup. Det billede er 

Karen glad for. ”Det viser nøjagtigt, hvordan det var.” 

Spørger man hende, hvordan hendes liv har været, 

siger hun: ”Det gik bare sin gang.” 

med en professionel i den sag.

Det var kun, når familien selv havde mærkedage: bar-

nedåb, konfirmation, bryllup og fødselsdage, at der blev 

inviteret til spisning. Så vankede der suppe og suppe-

kød og en god dessert. Så var der fest. 

Livet gik bare sin gang
Karen blev den sidste bondekone på Vesterbygård, og 

samtidig den sidste bondekone i Skærbæk. I 1994 blev 

gården overtaget af sønnen Niels Jørgen og Mona. 

Karen og Gerhardt flyttede efter de unges overtagelse 

Maleriet Karen og Gerhard fik i sølvbryllupsgave
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Bagerste række fra venstre: Morten Silas, Sheila Christensen, Annie Lindtofte, Anne Fruergaard, Peter Andersen, Morten Thomsen. 
Mellemste række: Alice Ottosen, Torben Henriksen, Lisbeth Skov, Bjarne Kyed, Jeppe Madsen, lærer Gunnar Arentsen. 
Forreste række: Connie Skovgård, Tonni Eriksen, Lars Jakobsen, Lone – , Niels Jørgen Christensen.





De allerførste skærbækkere
– arkæologisk pionerarbejde på havbunden –

”– træstammer, grene, flint, hjortetakker og mængder af østersskaller, der lyste op 

som anemoner i en skovbund, tryllebandt mig fuldstændigt. Aldrig havde jeg ople-

vet noget lignende. Jeg var i en helt anden verden og glemte alt om tiden ….. ”
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Marinarkæologisk pionerarbejde 
”Det syn, jeg mødte, da jeg svømmede hen over hav-

bunden, hvor der lå store træstammer, grene, sten, 

flint, hjortetakker og mængder af østersskaller, der ly-

ste op som anemoner i en skovbund, tryllebandt mig 

fuldstændigt. Aldrig havde jeg oplevet noget lignende. 

Jeg var i en helt anden verden og glemte alt om tiden 

….. ”

Sådan beskriver pensioneret brandmester, svøm-

medykker og undervandsamatørarkæolog Hans Dal, 

Børup Sande den dag, hvor han under en rødspæt-

tejagt stødte på en undersøisk stenalderboplads. Det 

fund kom til at forme hans liv de næste 48 år. Men 

den dag var han ikke klar over, hvilken betydning 

bopladsen ville få for marinarkæologi i Danmark og 

resten af verden.

Landskabet efter den sidste istid
Fra sidste istids slutning for ca. 

15.000 år siden og til vore dage er 

der sket en omfattende ændring af 

havspejlet, der i perioden 7.000 – 

6.000 år f.Kr. steg med ca. 30 meter.  

Store landområder blev herved 

overskyllet, og datidens jæger- og fi-

skerbefolkning langs kysterne måtte 

i takt med havets stigning søge nye 

bosteder højere oppe i landskabet.

Sideløbende er der sket en ”vipning” 

af landet omkring en linje, der i 

grove træk strækker sig fra Nissum 

Bredning til Nordfalster. Herved er 

kystbopladserne 

i den syd-sydvestlige del af landet 

kommet til at ligge dybere og dybere 

under havoverfladen, mens det modsatte er tilfældet 

mod nord-nordøst, hvor de datidige kystbopladser i dag 

ligger på tørt land.

Det er et samspil af geologiske og topografiske forhold, 

der gør, at vi i dag kan finde levn fra Ertebøllekulturen 

under vand i vores område. 

Bevaring af organisk materiale 
Når en kystboplads bliver overskyllet af havet, er det 

først og fremmest selve den udækkede boplads, som 

vaskes bort. Tilbage er kun affaldslagene, hvor red-

skaber og brugsgenstande ligger bevaret i den våde, 

kalkholdige og iltfattige dynd, den såkaldte gytje. Her 

er der gode bevaringsforhold for organisk materiale.

Fundene fra Ertebøllekulturen, der er gjort i det nord

Hans Erbs og Hans Dal
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 lige Danmark, har nok omfattet organisk materiale, 

men ikke i så store mængder som her på egnen, hvor 

gytjen gennem århundreder har beskyttet genstan-

dene.

Hvad gytjen gemte
De mange fund, der er gjort, giver os en overordnet 

viden om datidens samfund. Danmark var i jægersten-

alderen bevokset med tæt skov af egetræer isprængt 

lind, pil, elm og fyr. Klimaet var et par grader varmere 

end i dag. Der levede urokser, elg, kronhjort, rådyr og 

Pontonflåde med udstyr
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vildsvin. Havet gav varieret føde, og der var et rigt fug-

leliv. Den uddøde geirfugl levede her og også pelikanen. 

 

Der er fundet madskorper på keramikken og små 

tøjstykker, som senere er blevet bestemt til at være 

Nordeuropas ældste tekstiler. De er tilvirket i nålebin-

dingsteknik og overvejende bundet af pilebast med 

islæt af græs og lind.

Vi kan med god ret kalde beboerne i stenalderen for 

”højteknologiske træspecialister”, idet fundene viser, 

hvor hyppigt træ, bark, vidjer og plantefibre har været 

anvendt, og hvilke træarter de har foretrukket til 

forskellige genstande. Den tids folk kendte træernes 

egenskaber og udnyttede dem. Således anvendte man 

æble– og tjørnegrene som sidegrene til fiskelystre, 

elmetræ til buer, kvalkved til pileskafter, lindetræ til 

stammebåde og asketræ til padleårer og forskellige 

skafter. – Det er tankevækkende, at vore dages koste-

skafter stadig fremstilles af ask.

Børup Sande bopladsen
På en meters vanddybde, ca. 50 meter fra kysten lidt 

vest for kajakklubben i Skærbæk, ligger en stenalder-

boplads på havbunden. Den kan føres tilbage til Erte-

Nærbillede og rekonstruktion af en padleåre med indlagt mørk farve

Organiske materialer stammer fra levende organismer og 
har det tilfælles, at de indeholder kulstof og enten kan rådne 
eller brænde.



De allerførste skærbækkere77

bøllekulturen, 5.400 – 3.950 år f.Kr. Bopladsen blev i 

1981 –82 fundet af nu afdøde Henning Berg Lind fra 

Skærbæk ved simpel snorkeldykning. Sammen med 

Bente og Otto Schachner samlede han løse fund op 

fra havbunden. Henning var ”berygtet” for sine gags. 

I hans optik kunne man sagtens blande beundring for 

fine oldsager med kølig hvidvin og spisning af blåmus-

linger med flinteflækker – det var godt samvær med 

indhold.

For ca. 7.000 år siden anlagde en lille gruppe menne-

sker, som var jægere og fiskere, en boplads ved Børup 

Sande – de første skærbækkere. Grunden til, at boplad-

sen i dag findes på havbunden, er de ovenfor nævnte 

forandringer af kystlinjens forløb. Bortset fra fine 

bevaringsforhold er der ikke nogen afgørende forskel 

på en undersøisk boplads og en tilsvarende boplads på 

landjorden. De ”druknede” bopladser har også engang 

ligget på tørt land.

Der er fundet: Træ, bark, vidjer, madrester i lerkar 

samt flinteredskaber, hjortetak og knoglemateriale fra 

land- og marine pattedyr. C-13-analyser af menneske-

knogler viser, at stenalderfolkene på kystbopladserne 

i overvejende grad levede af havets fødekilder, og at 

mængden heraf har svaret til, hvad der kendes fra 

befolkningen i Østgrønland.

Marsvinejagten
Det var først og fremmest knogler fra sæler og mar-

svin, man fandt. Det afspejler, at jagt på havpattedyr 

har spillet en særlig vigtig rolle på dette sted i stenal-

deren. Så hvorfor skulle datidens befolkning ikke have 

drevet den samme type organiserede drivjagt på mar-

svin, som den er blevet praktiseret helt op i vor tid.1

De første skriftlige kilder om marsvinejagt i Lillebælt 

... hjortetak, keramik og knogler

Hans Dal og Hans Erbs med et godt fund...
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I dag anvendes erfaringerne fra 

undersøgelserne i Tybrind Vig 

verden over ved marinarkæologi-

ske projekter. I årene 1984 – 87 

deltog Henning Berg Lind. Hans 

store evner indenfor smedefaget 

kom gruppen til gode i udtænk-

ning og fremstilling af nyt udgrav-

ningsmateriel.

 

Det lange, seje træk
Det kræver ikke alene vedholden-

hed, men også teknisk indsigt, 

fantasi, fingersnilde samt koordi-

nering af opgaverne at foretage 

arkæologiske undersøgelser 

under vand. Dels var det en ny 

disciplin, dels manglede der ”ud-

styr”, og endelig skulle dykkernes 

sikkerhed og samarbejde med 

fagspecialisterne fungere.

Til optagning af bløde, organiske 

oldsager, f.eks. stammebåde, træ-

skafter, plantefibre og tekstiler, blev der fremstillet hævekasser 

i mange forskellige størrelser. Genstande af organisk materiale, 

som udsættes for ilt, går til grunde, hvis ikke de bliver opbevaret i 

saltvand, lige indtil de kan afleveres til konservering.

Vægtig værktøjskasse
En enkelt lavpraktisk, men værdifuld opfindelse var udviklingen 

af en værktøjskasse til undervandsbrug. Her blev løsningen 

en indkøbskurv fra Brugsen med hank. En jernplade blev lagt i 

bunden, så kurven ikke væltede på havbunden. Den omfattende 

mængde af værktøj bestod af: en graveske til at løsne gytjen 

med, en plastik tommestok, et vaterpas til indmåling af fund, en 

findes i en regnskabsbog, der stammer 

fra kong Hans’ tid. Her står, at hoffet har 

fået leveret marsvin eller marsvineflæsk i 

perioden fra 1508 –1511.

Senere skriftlige kilder omtaler alene 

spækket og trankogeriet; men om marsvi-

nekødet er spiseligt, findes der ikke mange 

beretninger om. Middelfart Avis giver dog 

i januar 1862 en beskrivelse af, hvordan 

man ser på en marsvinebøf:

”Et selskab af redere og andre gik i forgårs ombord i 

M/S Bjarke og ledsagede skibet lidt ned i bæltet. Kap-

tajnen serverede undervejs for sine gæster en frokost 

bestående af en bøf med æg, der smagte fortræf-

feligt. Man roste tillavningen og gjorde kun en enkelt 

bemærkning om, at kødet var noget mørkt, hvortil 

værten svarede, at det vistnok kom af, at det havde 

hængt nogle dage i kabyssen. Først da selskabet gik 

fra borde, underrettedes man om, at den lækre ret var 

lavet af marsvinekød.”

Lokale folk i front
Undervandsamatørarkæologen, Hans Dal 

har siden 1976 været leder af Marine 

– Arkæologisk – Gruppe i Fredericia. Med-

lemmerne herfra var blandt de pionerer, 

der sidst i 1970’erne frivilligt og ulønnet 

var med til at starte den systematiske 

undervandsarkæologi i Danmark. De var 

initiativtagerne til den 10 år lange under-

søgelse i Tybrind Vig, som blev gennemført 

i et forbilledligt samarbejde med fagarkæo-

loger fra Moesgaard.

Fiskekrog med bevaret snøre 
bundet til krogen med et dobbelt 
halvstik
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Dykkere gør klar

skriveplade med en blyant fastgjort 

med snor, så den ikke flød væk og 

med et papirark fastgjort til pladen 

med clips, et bundt manilamærker til 

registrering og oplysninger om fund, 

plastikposer i forskellige størrelser til 

små genstande, som var pakket med 

et blylod, så poserne ikke flød væk, 

pollenglas til gytjeprøver, syltetøjs-

glas til små genstande, rustfrit bind-

etråd til fastgørelse af mærkesedler 

på store genstande og eventuelt et 

undervandsfotoapparat.

Tybrind Vig – unikke fund
Selv om vigen ikke hører ind under 

Skærbækfortællingernes område, 

skal et par af de fund, Hans Dal gjorde, 

alligevel omtales:

”Jeg var pavestolt den eftermiddag, 

hvor jeg ringede til Moesgård Museum 

og fortalte, at jeg havde fundet en

komplet padleåre – det første ek-

semplar af denne type i Danmark2. 

Efterfølgende er der fundet yderlige-

re 13 padleårer i Tybrind Vig, hvoraf 

fire er udsmykket med indskårne 

geometriske mønstre med indlagt 

mørk farve. 

Den samme følelse havde jeg den 

dag, hvor en lille fiskekrog, fremstillet 

af et spaltet ribben fra en kronhjort, 

dukkede frem af gytjen. Resterne af 
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fiskesnøren – lavet af lindebast – var bundet til krogen med et 

dobbelt halvstik! 

Men det, som nok har gjort størst indtryk på mig, er fundet af 

dobbeltgraven med den 14 –15-årige Tybrine, som vi døbte 

hende. Hun var gravlagt på ryggen med et lille spædbarn 

liggende over sit venstre bryst. At ligge der på havbunden og 

lægge små knogler fra et spædbarn i plastikposer var meget 

rørende.” 

1: Læs om marsvinejagt i ”Skærbækfortællinger 2”.

2: Læs Hans Dals bog: ”Arkæologi på havbunden”.

 

Tybrines kranium og overarme blev fundet i 2004

Det første eksemplar af denne type padleåre blev 
fundet i Tybrind Vig i 1976

På modsatte side ses en dykker med skriveplade 
ved dobbeltgraven. Derunder en tekstilrest og en 
tegning af Tybrine og barn: ”Så tætte i liv og død”
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Skærgården
– fra mad- og overnatningssted til møde- og festlokale –

Ingeborg var bestyrer gennem en lang periode. 30 år blev det til. Hun var serviceminded, 

kendt og respekteret af alle og altid med en kvik bemærkning på læben.
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Barakken
En rød barak, bygget på Skærgårdsvej i anledning af 

det kommende Skærbækværk, fik navnet ”Skærgår-

den”. Dette må have undret de lokale skærbækkere, 

for i 1949 havde huset på Børup Sandevej 59 været 

ene om at bære navnet: ”Skærgården”.

Barakken skulle fungere som overnatnings- og mad-

sted for bygningsarbejdere. I den midterste del var der 

en stor spisesal med betongulv. Der var støbt en rende 

i midten, som var særdeles nyttig, når leret fra arbej-

dernes fodtøj skulle spules væk efter endt spisning. 

Lokalet ved siden af var indrettet som køkken med et 

gevaldigt brændekomfur i midten. I begge sidefløje var 

der værelser. Østfløjen havde enkeltværelser forbe-

holdt funktionærer, og her var der også en mindre 

restaurant. Værelserne i vestfløjen var indrettet med 

køjesenge, 4-6 i hvert rum. Her boede arbejderne.

I fritiden kunne de købe kaffe m.m. i restauranten og 

benytte et lille bibliotek. – De fleste tog, forståeligt nok 

hjem til familien i weekenderne, når lørdagens arbejde 

var overstået til middag.

Gerda fra Samsø
Gerda Sørensen, født i 1929 kom fra Samsø til 

Skærbæk sammen med en jævnaldrende veninde. De 

havde set en annonce i avisen: ”Kokkepige og stuepige 

søges til restaurant Skærgården ved Fredericia, et 

smukt beliggende sted”. Og som Gerda siger: ”Det var 

jo ikke lyv.”

De to piger blev sat af bussen på hjørnet af Kolding 

Landevej og Kraftværksvej. ”Der var ikke mange huse, 

Skærgården tv. og Elsam th. med byggestillads , 1958 
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og en by kunne vi da slet ikke se. Så gik vi lidt og fik øje 

på en stor rød bygning - en af blokkene -. Lidt længere 

henne lå en rød barak – det var restauranten! Her 

havde en fru Knudsen forpagtningen. ”Så blev vi ansat, 

og når hun havde fri, passede jeg stedet. Det var også 

her, jeg mødte Aage, som jeg blev gift med i 1951.”

Fru Knudsen var vældig flink ved pigerne. Hun plejede 

sågar at vække dem om morgenen. Men en morgen 

havde hun sovet over sig. Arbejderne havde ikke fået 

deres frokostmadpakker udleveret efter morgenma-

den. Dem måtte Gerda og en af de andre piger så ned 

med bagefter. Skorstensarbejderne, der sad oppe på 

den næsten færdigbyggede skorsten, råbte friskt til  

”Kom herop med madpakkerne, Gerda”.  Arbejdere på Skærbæk-
værkets første skorsten
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Gerda: ”Du kan da bare komme op med madpakkerne! 

Dengang var jeg lettere til bens og ikke bange for no-

get, – så jeg klatrede op med dem. – Nu er den eneste, 

der kan bekræfte den historie, død. Det var Store Hans. 

Men det er altså rigtig nok.”

Bestyrerne
Skærbækværket ansatte ægteparret Knudsen som 

henholdsvis forpagter og restauratør. De boede 

sammen med deres børn, stue- og køkkenpigerne i 

østfløjen. Lejligheden var lille; men i badeværelset var 

der træk og slip, hvilket var en luksus. Parrets opgaver 

bestod af ud- og indvendig rengøring, havepasning, 

vask af sengetøj og håndklæder, levering af smurte 

madpakker samt servering af morgen- og aftensmad. 

Dertil kom fru Knudsens lille restaurant, hvor værkets 

Værelse med køjesenge
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gæster kunne få et måltid mad og arbejderne en kop 

aftenkaffe mod betaling. 

I 1950 udløb familien Knudsens kontrakt, og den 

næste bestyrer blev Ingeborg Andresen, der havde 

arbejdet som rengøringsassistent på værket. Hun var 

gift med den tidligere mælkemand, Jørgen Andresen, 

der fortsatte sit arbejde på værket nogle år endnu.

Ingeborg var bestyrer gennem en lang periode. 30 år 

blev det til. Hun var serviceminded, kendt og respekte-

ret af alle og altid med en kvik bemærkning på læben. 

Jørgen hjalp i sine sidste år til med arbejdet på Skær-

gården. Han døde i 1970. Anna Christoffersen blev i 

1975 ansat først som rengøringsassistent for senere 

at tage over efter Ingeborg i 1980. Birgit Unold havde 

lederposten fra 1986 til 2006. Med hende var tiden 

med en fast bestyrer udløbet.

Værelsesudlejning
Modernisering er sket af flere omgange. Først røg kø-

jesenge og betongulve, og renden i den store sal blev 

fyldt op. Senere blev de fleste værelser indrettet til 

enkeltpersoner, ligesom flere og bedre badeværelser 

kom til.

Gennem alle årene har det været muligt for folk med 

tilknytning til værket at leje værelser i de perioder, 

hvor de endnu ikke havde etableret sig andetsteds. 

Det var godt, og det var billigt. I 1968 kostede et væ-

relse med adgang til bad og køkken med eget skab 40 

kr. månedligt; men så var der også gratis sengetøj og 

adgang til værkets vaskeri. Var man så heldig at eje 

en bil, var udgiften til en garage 10 kr. mere.

 

Ligesom Jørgen Andresen passede vaskeriet på vær-

ket, passede han Tv´et på Skærgården. Det var nemlig 

altid ham, der bestemte, hvilket program der skulle 

ses om aftenen i den fælles dagligstue. De unge værel-

seslejere undte ham den fornøjelse.

Fester på Skærgården
Gennem årene har Skærbækværket afholdt en række 

jubilæer, fastelavns– og juletræsfester, hvor Jørgen 

Andresen havde tjansen som julemand.  

Den røde barak har været stedet for mange private 

fester, hvor de ansatte kunne leje både festlokaler og 

værelser til overnattende gæster.

Også Elsam og personaleforeningen har nydt godt af 

de gode rammer på Skærgården og har mange gode 

minder forbundet med stedet. Til en fest var arran-

gørerne kommet i sparehjørnet: På det første fad, der 

gik rundt, lå rugbrød smurt med et tyndt lag smør. Så 

stod serveringspersonalet pludselig og viftede med en 

stor spegesild for hver bordende. Nu skulle folket have 

”Slæbesild”. Sildene blev rakt fra person til person 

bordene rundt. Bordformændene måtte slæbe sildene 

begge veje, mens de menige kun måtte slæbe den ene 

vej på rugbrødet. Da det var gjort, fjernede personalet 

sild, brød og tallerkener uden at fortrække en mine. – 

Den ret huskes!





Mies Posthus
– post – pakker – penge –

Alle i byen vidste, at i hvert fald posten ville kigge ind på et tidspunkt af dagen. 

Hvis det var nødvendigt, skulle han nok tage affære og hente hjælp.
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Mies posthus
Mie talte dagens indbetalinger sammen. Der var god 

tid. Det ville vare syv minutter, før rutebilen kom og 

hentede postsækken. Hun lukkede sækken med et lak-

segl. I dag stemte tallene med det samme. Hun vidste, 

hvor nervøs hun kunne blive, hvis der ikke var orden i 

tingene. Det var der nu altid.

Marie Ravn, som i Skærbæk var kendt som Mie på 

posthuset, fik bestyrerposten, da der blev oprettet 

brevsamlingssted i Skærbæk. Tidligere hentede man 

posten på stationen i Taulov, hvorfra postbud Eskov 

Bach kørte til Skærbæk og omdelte breve og pakker. 

I 1948 var Mie blevet enke, da hendes mand, fisker 

Aage Ravn blev minesprængt ud for Taksensand Fyr 

på Als. Dengang skar Mie fisk på havnen; men det var 

svært at arbejde der efter ulykken. At blive tildelt et 

brevsamlingssted blev hendes redning. Hun boede i 

en gammel smedje på Skærbæk Havnegade 26, hvor 

der i dag er bygget et nyt hus. 

Posthuset lå i den ende af huset, der vendte ud mod 

vejen. Mie sørgede altid for, at kontor og privaten var 

nøje adskilt. Hendes store schæferhund hjalp hende i 

den henseende. Den bestemte. Der var ekspeditions-

tid formiddag og eftermiddag. Middagspause var en 

Den tidligere smedje blev til Mies Posthus, Skærbæk Havnegade 26
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selvfølge. I posthusdøren sad et lille vindue. Her kunne 

man altid se, om der var åbent. Når Mie rullede det lille 

gardin op, kunne man komme ind og hente post. 

Postomdeling
Rutebilen kom to gange om dagen med en postsæk. 

Der var ansat to postbude. Eskov Bach havde heltids-

arbejde, og skomager Rasmus Lind et halvdagsjob. De 

mødte tidligt om morgenen og sorterede posten. Så 

cyklede de i al slags vejr ud på deres faste ruter. To 

gange om ugen havde Rasmus hele eftermiddags-

turen, Eskov tog resten. Alle i byen vidste, at i hvert 

fald ”Posten” ville kigge ind på et tidspunkt af dagen. 

Hvis det var nødvendigt, skulle han nok tage affære 

og hente hjælp. Eskov og Rasmus blev på den måde 

både det sociale sikkerhedsnet og nyhedskilden. 

Postbudene havde ofte mange penge med på turen. 

De klarede både ind– og udbetaling. Den dag, hvor alle 

pensionisterne skulle have aldersrenten udbetalt, har 

der været adskillige tusinde kroner med. Den store 

posttaske var de ansvarlige for. Ingen skulle stikke 

fingrene ned her. Under 2. verdenskrig blev det for 

Eskov et godt sted at anbringe den ammunition, som 

han skulle bruge, når han som frihedskæmper om 

natten deltog i sprængninger af togskinnerne på den 

lokale strækning. 

Dagens avis havnede om eftermiddagen på posthu-

sets disk, og post Bachs børn stod klar til uddelingen. 

Der var ingen lister, der fortalte børnene, hvem der 

skulle have “Fredericia Dagblad”, eller hvem der abon-

nerede på “Frit Folk”, som “Socialdemokraten” hed en 

overgang. Deres mor, Rigmor var af og til afløser for 

Mie, så man må sige, at familien Bach sad på byens 

nyhedsformidling.

Da Rasmus Lind blev pensioneret, blev han afløst af 

Bent Eggert. Som skærbækker kendte han lokalsam-

fundet og passede godt ind. 

En epoke slutter
30. september 1969 rullede Mie gardinet ned for 

sidste gang og gik på pension. Hun var et elskeligt og 

meget værdsat menneske i byen. Mies Posthus fik 

ny bestyrer. Det var stadig et brevsamlingssted, for 

Skomager og post, Rasmus Lind
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der kræves en postuddannet til at 

varetage arbejdet, før det må hedde 

et posthus. Bestyreren flyttede 

senere “posthuset” til Nyvej 7. 

Mens andre byer på stribe fik ned-

lagt posthuse, beholdt Skærbæk sit. 

De to store arbejdspladser, Skær-

bækværket og ELSAM var glade for 

det. 

Årets sidste dag var en helt særlig 

dag for posthuset. Den 31. de-

cember kort før lukketid parkerede 

postmesteren fra Fredericia foran 

trappen. Momsregnskabet fra 

ELSAM var klar til indbetaling. Et 

anseligt antal tusindkronesedler 

landede på disken. Der skulle tælles 

op. En tilfreds postmester kunne 

senere forlade stedet og egenhæn-

digt sætte det store beløb ind på 

bankkontoen.

 

Til sidst var det også slut med 

Skærbæks Brevsamlingssted. Det 

blev lukket 31. marts 1994. Besty-

reren fortsatte med postekspeditio-

ner i Taulov og senere i Fredericia. 

Postillionen på besøg i Skærbæk. Anledning: Frimærkets dag den 17. marts 1991

Fredericiabrev, anledning er Fredericias 300-års jubilæum som fæstnings- og  
garnisonsby



Loddet

Skærbæk Ringvej

Langelandsvej

Strynøvænget

K
ra

ft
væ

rk
sv

ej

Hagenørvej

Sk
ol

ev
ej Sk

æ
rb

æ
kv

ej

Klintevej

Klintebjerg

Bra
ndsø

ve
j

Barsøvej
Avernakøvej

B
åg

øv
æ

ng
et

Si
øv

æ
ng

et

Ly
øv

æ
ng

et

Vi
gø

ve
j

FænøvejLodsve
j

Hjortøvænget

Overm
arken

Børup Sandevej

Fjordvejen

Kidholmevej

N
yv

ej

Thurøvæ
nget

Stegenavsvej

Østbakken

Ern s t Carlsens Vej

Skærbæk Havnega
de

Æ
røvæ

nget

Sk
æ

rb
æ

k 
R

in
gv

ej

Elli
ps

en

K æ
re

t

Fæ
nø

ka
lv

ve
j

Klip
pehag

ev
ej

Overgade

Hagenørvej

Sk
æ

rb
æ

k 
M

øl
le

ve
j

HVOR I SKÆRBÆK?

Tallene refererer til historiernes første side. 
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S. 27: Ina er datter af Marianne og Søren Johansen.  

Johan ændres til Søren.

S. 69, 2. spalte:  nøgne kvinder” ændres til: ”nøgne 

piger”.

S. 76: under klassebilledet ændres Martin Holm til 

Martin Sørensen, årstallet er 1966.  

S. 92: tekst under nederste billede: Kræftværksvej æn-

dres til Kraftværksvej, og turbine ændres til generator.

Rettelser: ”Skærbækfortællinger” 6 har været velbesøgt af sætternissen:

Bagerste række fra venstre: Knud Kyed, Ellen ?, Skomager Nielsen, Agnethe Lund, Jørgen Andresen, Magna ?, 
Kurt fra Sdr. Vilstrup, Inger Andresen, Jørgen ?, Sam ?, Richard Pedersen. 
Mellemste række: Ninna Jespersen, Kirsten Andresen, Gitte Petersen, Annelise Jespersen.
Forreste række: Joan Nielsen, Den sidste kendes ikke.

 ”Tatertøsen” der blev opført på Krybily Kro 1958/1959 af diletantteatret.
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Læs om den excentriske dyrlæge Lindberg, der 
hjalp folk med at få ”ønskebørn af ønsket køn”, 
tag med Hans Dal ned under vandet for at se på 
stenalderbopladser eller følg den driftige grosserer 
Ørums mange projekter. – Energisektoren er i 
denne bog repræsenteret ved ”Skærgården” og den 
dramatiske hændelse i 1966, hvor 167 elmaster 
væltede henover det sydlige Jylland. – Se hvad Lisbeth 
Mogensen kan fremtrylle med nål og tråd i ”Fisk og 
fugle syr man da”, og kør med på den gale bagers 
tur med de ustyrlige heste. – Motion skal der til, 
og opførelsen af Elbohallen gavnede børn, voksne 
og samarbejdet med Taulov. – Vi kikker indenfor 
hos Skærbæks sidste bondekone, og endelig driver 
tyvagtige tøser i 1700-tallet gæk med myndighederne 
– og tænk, de stammede fra Skærbæk.   
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