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Jeg har nu tid til overs og har derfor blandt andet kastet mig over skri-
veriet i begrænset omfang. Nærliggende, og efter opfordring fra for-
skellig side, blev det så til en nedfældelse på papiret af mine erindrin-
ger. Jeg håber, at nulevende og senere slægter og måske andre kan have 
fornøjelse af at læse det, jeg her har skrevet.

Til orientering er der medtaget beskrivelser af mine bedsteforældre og 
min fars plejeforældre samt deres bosteder. Langs frem i beskrivelser-
ne ses en del fotos fra hele den beskrevne periode, men ellers har jeg 
ud fra egne oplevelser søgt at fortælle, så godt jeg nu kan, om min tid 
og de tildragelser, den har ført med sig.

I en gammel højskolesangbog, der er udgivet i 1909 (i 13. oplag), og 
som har tilhørt min far, Peder Severin Pedersen, (senere Skiffard i ste-
det for Pedersen) findes sangen: »Stræk din fod...«. Sangen er skre-
vet af pastor Vilhelm Gregersen, der boede sine sidste år i Gjerrild. 
Sangen blev tit sunget ved Ollerup Gymnastikhøjskoles vinterhold for 
herrer ved indmarchen i gymnastiksalen til træningstimerne og også, 
når gymnastikholdene var i udlandet. Sangen holder jeg meget af. Jeg 
synes, den dækker for mig i hele min tid på denne jord. Sangen har 
nummer 481 i den gamle Højskolesangbog.

     Søren Skiffard

Forord
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Jeg begynder min fortælling her. Jeg kalder det fortælling, fordi det 
første, jeg har nedskrevet, er noget, der er blevet mig fortalt. Senere 
kommer mine erindringer. De første sider omhandler tiden, fra mine 
forældre lærte hinanden at kende, og starten på deres fælles tilværelse.

Mine forældre (der er skyld i min tilblivelse) er begge født ved Østre 
Maskine i Vejlby Enge i Kolindsund, men på hver sin side af pum-
pestationen, hvis pumpeværk løfter vandet fra Midterkanalen op i 
Sydkanalen. Mellem de to hjem var der vel omkring en kilometer.

De lærte hinanden at kende i Homå. Min mor har fortalt, at en vin-
terdag, da der skulle kastes sne, blev snekasterne budt ind til kaffe på 

Tiden før min tid -

Rasmine og Peder Skiffard.
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den gård, hvor hun tjente. Hun havde et godt øje til en af snekasterne 
og havde bemærket, hvor han stillede sin sneskovl. Da nu snekasterne 
sad bænket om kaffebordet, så hun sit snit til at gemme hans skovl. 
Dermed var der skabt forbindelse mellem de to unge. Den unge kvinde, 
der havde begået »forbrydelsen«, hed Rasmine Nielsen Sjørup, og den 
unge mand, »det gik ud over«, hed Peder Severin Skiffard. Og hvordan 
gik det nu de to unge? Jo, min mor og far forelskede sig i hinanden - det 
manglede bare - og de blev gift i Ålsø Kirke den 28. november 1919.

Et kuriosum ved dette bryllup var, at min mor blev tildelt renterne 
af et nyligt oprettet legat, stiftet af Pouline Andersen. Pouline Ander-
sen var datter af en gårdejer i Høbjerg i Ålsø Sogn. Hun døde 1917, 62 
år gammel, men forinden havde hun i sit testamente bestemt, at ren-
terne af hendes formue på 30.000 kroner årligt skulle tilfalde en gård-
mandsdatter fra Ålsø Sogn. Legatet blev kongeligt stadfæstet i 1918, og 
renterne af legatbeløbet blev første gang uddelt i 1919, da til Rasmine 
Nielsen Sjørup, der var datter af gårdejer og murermester Niels Nielsen 
Sjørup, »Dommergaard« på Ålsø Mark.

Min fars forældre
- kan jeg kort beskrive:
Bedstefar, Peder Pedersen (Skiffard), er født i Sangstrup den 12. maj 
1863, og min bedstemor med de mange navne: Martine Karoline Kir-

Kirstine og Peder Pedersen (Skiffard) 
bosat Dalsagervej 6 ved Østre Maskine i 
Vejlby Enge.

På billedet ses min bedstemor og bedste-
far, Kirstine og Peder Pedersen (Skiffard), 
(min fars forældre) med deres fire ældste 
børn. Drengen, der står ved siden af min 
bedstefar, er min far.

Dalsgårdevej 4 med kun en skorsten. 
Niels Sjørup sørgede for, at der kom en 
skorsten mere på ejendommen. Min mor 
samt flere af hendes søskende er født her.

stine Severine Sørensen Dam er født i Trustrup den 3. august 1867 som 
datter af skrædder Peder Achton Sørensen Dam og hustru Mette Marie 
f. Johansen, der drev skrædderforretning her.

De ejede en lille ejendom ved Østre Maskine i Vejlby Enge, vest for 
Pumpestationen, hvis pumpeværk løfter vandet fra Midterkanalen op i 
Sydkanalen. Her blev min far født den 7. august 1893. Ejendommen har 
i dag beliggenheden Dalsagervej 6. Det var et gammelt, men hyggeligt 
hjem, som tit blev besøgt af familie og venner. Stuehuset var stænkpud-
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set, og som man kan se på billedet, var døre og vinduer samt alle fire 
hushjømer indrammet med en smal, hvidkalket og glatpudset kant.

Dalsgårdevej 4, min mors hjem.
Her, ved Østre Maskine i Vejlby Enge, er min mor, Rasmine Nielsen 
Sjørup, samt flere af hendes søskende født. Her havde hun og hen-
des søskende en omsorgsfuld opvækst. Herfra kom hun til at gå i sko-
le. Ejendommen, der ejedes af min mors far, gårdejer og murermester 
Niels Nielsen Sjørup, har i dag adressen Dalsgårdevej 4 under Grenaa 
postdistrikt. Min mor har fortalt, at da min bedstefar - i daglig tale mel-
lem familie og forretningsforbindelser kaldt SJØRUP - overtog ejen-
dommen, var der kun en skorsten på stuehuset. Min bedstefars mening 
om en præsentabel ejendom var, at der skulle være mindst to skorstene 
på et stuehus, derfor byggede han, ved en restaurering af ejendommen, 
en skorsten mere på stuehuset.

Ved et kig på ejendommen i dag ses kun een skorsten. At der har 
været en skorsten mere ses tydeligt på ejendommens rygning, hvor der 
er blevet lagt en overdækning - svarende til det gamle tag - af blik, der 
hvor skorstenen har været. På et tidspunkt blev der bygget nyt stuehus, 
og det gamle blev taget i brug som udhus. Det var nok dengang, skor-
stenen blev fjernet?

Ejendommen har fået navn. Da jeg for nylig kørte forbi, så jeg et 
navnebræt på gavlen til det gamle stuehus. Dagen efter kørte jeg af ren 
nysgerrighed ud til ejendommen og ringede på. Ejeren var hjemme og 
lukkede op. Jeg forklarede ham min nysgerrighed med hensyn til gård-
navnet. Jeg ville vide, om det var et gammelt navn, som var gået min 
viden forbi. Ejeren fortalte så, at navnet var nyt og valgt af ejendom-
mens nuværende beboere. Navnet på gavlen er »Rubjerggård«. Ejeren 

inviterede mig til en rundtur i de gamle bygninger. Det blev til meget 
interessante iagttagelser.

Fuglsang Skole
Børn fra Østre Maskine og området skulle gå i skole i den for længst 
nedlagte Fuglsang Skole. Resterne af den blev fjernet til fordel for et 
større bolig- og industrikvarter.

Billede fra omkring 1910. 
Fuglsang Skoles elever, læreren og sikkert 
hans kone. Den høje pige i den lyse kjo-
le i midten er min mor, Rasmine Nielsen 
Sjørup.

Fuglsang Skole.
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Skiffard-navnet
Min far, der er døbt Peder Severin Pedersen og ud af Skiffard-slægten, 
ønskede på et tidspunkt at føre det gamle familienavn Skiffard som 
sit familienavn og samtidig få slettet det hidtidige Pedersen-efternavn. 
Han er måske tilskyndet hertil af sin farbroder - sin plejefader - Sø-
ren Pedersen (Skiffard), der gerne ville bevare navnet Skiffard som 
slægtsnavn. Min far ansøgte myndighederne om tilladelse, som han så 
fik i 1917, og som kan læses af navnebeviset.

Mine forældres tilværelse
Min far fik efter brylluppet arbejde i Grenaa. Det blev som bestyrer hos 
P. Pedersen Damgaard. Han ejede gården »Damgaard«, der var belig-
gende på hjørnet af Nørregade og Bredgade.

Mine forældre fandt en lille lejlighed på første sal i et hus - omme 
bagved - ved Havnevejen. Fra hjemmet her tog far på arbejde hver dag 
og nød det. Børnene omkring ved gården »Damgaard« kom gerne på 
besøg, når far arbejdede i stalden, og det havde han megen fornøjelse 
af. Han holdt meget af og det har de nok kunnet mærke.
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Efter nogen tid som bestyrer fik mine forældre lyst til at blive selv-
stændige landmænd. Efter en tids søgen købte de en lille ejendom ved 
byen Revn i Vejlby Enge. Ejendommen var kun på seks tønder land, 
så far måtte finde arbejde ved siden af, at han passede familiens mark 
og stald. Han blev så fyrbøder ved et lokomobil, der brugtes som træk-
kraft til tærskeværket på sundgården »Næsgaard« i Kolindsund, når 
der skulle tærskes korn og frøgræs. Imens måtte mor så ordne det der-
hjemme. Denne lille ejendom ligger i dag som dengang på den nord-
lige side af Sydkanalen og er derved skilt fra byen Revn.

Beliggenheden så tæt ved kanalen huede ikke min mor, og det kun-
ne da også være endt med en tragedie, idet min bror Niels nær var 
druknet. Det gik heldigvis ikke så galt, fordi jeg, der havde leget med 
Niels, så, at strømmen tog ham. Jeg fik hurtigt hentet min mor, der snart 

Her begynder 
»Mine erindringer«

Mine forældres første ejendom ved byen 
Revn i Vejlby Enge.

fik ham bjerget op på det tørre. Han var da allerede ført med strømmen 
et godt stykke. Mor havde intet kendskab til livredning, men ved at 
rulle ham på kanalkanten fik hun det vand, han havde slugt, rystet af 
ham igen. Han blev ret hurtigt kvik igen og havde ikke taget skade af 
dukkerten.

Tildragelsen gjorde min mor og far utrygge ved at bo så tæt ved ka-
nalen, og de søgte nu et nyt hjem. Vi var efterhånden blevet fire børn, 
idet familien var forøget med to piger, der blev døbt Ninna Kirstine og 
Elly.

Mine forældre fik nu plads som bestyrerpar hos min fars plejeforæl-
dre på Homå Mark.

Min fars plejeforældre 
- og mine, for en kort årrække.
Maren og Søren Pedersen (Skiffard) ejede den gård, der i dag har adres-
sen Homåvej 4 under Grenaa postdistrikt . Søren Pedersen blev kaldt 
ved sit parentes-navn, og det ville han helst og underskrev sig da også 
således, når han satte sit navn på offentlige dokumenter. Til forklaring 
kan oplyses: SKIFFARD - navnet er gammelt - hvor gammelt vides ikke, 
men i kirkebøgerne, der krævedes indført i alle kirkesogne fra 1646, ses 
Skiffard indført i kirkebogen for Karlby Sogn som nummer syv.

Der findes dog i andre beskrivelser omtalt et par tidligere personer 
med Skiffard-navne. Det har ikke været muligt at bestemme, hvilke 
tilhørsforhold de har til familien Skiffard. Men forbindelse har derjo 
nok været.

Den første person i Skiffard-slægten med sikre data finder vi i den 
første kirkebog i Karlby Sogn i 1673, indskrevet som før nævnt som 
nummer syv. I 1912 lod Søren Skiffard, som han nu fremover benæv-

Maren og Søren Pedersen (Skiffard) foran 
deres nye stuehus på Homå Mark.
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nes i denne beskrivelse, bygge et nyt stuehus. Det gamle blev ombygget 
til vognport og maskinhus samt til opbevaring af gårdens redskaber. 
Denne gård var på 24 tønder land, og jorden var af god bonitet.

På gårdens areal fandtes i det nordlige hjørne en gammel mergel-
grav, hvor der på kanten groede et æbletræ, hvis frugter var grusomt 
sure, så de var bare til skue, men træet bar altid mange frugter. Her på 
Homå Mark boede mine forældre til 1926. Da købte de en gammel gård 
på 34 tønder land i Mastrup vest for Grenaa.

Maren og Søren Skiffard havde ikke den lykke selv at få børn. Der-
for tog de et par af de børnerige familiers børn til sig og opdrog dem 
som deres egne. Børnene var min far og hans kusine, Helga Christen-

Maren og Søren Skiffard nyder haven ved 
det gamle stuehus på Homå Mark.

sen. De to børn fik her en god ballast for livet og voksede op i en god, 
kristen atmosfære. Helga blev forlovet og senere gift med Christian Bro 
Dragsbæk.

Min drengetid
Jeg kom selv i pleje hos Maren og Søren Skiffard. Det var ikke usæd-
vanligt dengang, at børn fra en familie med mange børn satte et eller 
flere børn i pleje hos andre familiemedlemmer. Her hos mine bedste-
forældre, som jeg kaldte dem, var der både hjerterum og husrum for 
sådan nogle små størrel  ser. Jeg fik her en god tilværelse og kom til at 
holde meget af dem begge. Jeg kunne dog til tider savne mine foræl-
dre og mine søskende, men jeg havde nu ikke langt til Homå, hvor jeg 
fandt legekammerater. Som dreng her oplevede jeg dagliglivet, som det 
udfoldede sig på en gård med arbejde i mark og stald og med indkøbs-
ture til Grenaa eller andre af omegnens byer. Dengang kørtes en gang 
om ugen til Grenaa på indkøb trods det, at der var en brugsforening i 
Homå, som de var medlemmer af.

Brugsmanden i Homå blev kaldt Jens Brugs. Hans efternavn var vist 
Sørensen. I Grenaa var det altid hos købmand Torben Skov, der blev 
handlet. Forretningen lå der, hvor Djurslands Museum er nu. I køb-
mandsgården blev hestene opstaldet, hvor de fik det medbragte foder 
og vand fra gårdens vandingssted.

Imens min bedstefar klarerede for de varer, der var indkøbt hos køb-
manden, blev der serveret kaffe og kager for min bedstemor og andre 
kunder i den lille stue, der havde forbindelse til forretningens kontor. 
Det blev vist også til et glas af et eller andet til de mandlige kunder. 
Efter besøget hos købmanden skulle der forrettes ærinder i byen, og 
indkøbsturen endte med et besøg i Lassens Konditori i Østergade.
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I Æveltovterens tid
Det var i Æveltovterens (Ebeltoft-togets) tid, og jeg husker persontoget 
og dets personale (uden at jeg kendte navne) for den service, der blev 
ydet. Jeg husker, at jeg sammen med min bedstefar flere gange gik op 
på banelinien, hvor bedstefar bare rakte hånden ud, når toget kom. Så 
standsede togpersonalet toget, og vi steg på. Derved sparede vi en gå-
tur på ca. en lille kilometer til Homå holdeplads, der lå ved vejen fra 
Homå til Vejlby.

Jo, der var skam service på dengang, men der var jo også konkur-
rence mellem Ebeltoft-toget og DSB-banen, på hvis spor Ebeltoft-toget 
kørte mellem Trustrup og Grenaa. Og når jeg nu nævner Homå holde-
plads, erindrer jeg en episode, der forekom ved bommene ved vejen 
mellem Homå og Fladstrup. Pigen, eller var det husbestyrerinden hos 
min bedstefar, havde taget mig med op til banen for at se toget køre 
forbi. Jeg må også nævne, at fra ledvogterhuset ved Homå-Vejlbyve-
jen var der et kabel af en eller anden art, der havde en forbindelse til 
bommene ved Homå-Fladstrupvejen, og som ved brug af et svinghjul 
kunne sænke og hæve bommene, når det var togtid.

Da nu toget havde passeret vejen, og trafikken igen skulle passere 
banelinien, kunne ledvogteren ikke få bommene ved vejen til Flad-

Ebeltofttoget - vist nok fotograferet på sta-
tionen i Grenaa.

strup op. Grunden var pigestreger - ikke drengestreger. Jo, for pigen 
havde sat sig på bommen, og det var grunden til, at ledvogteren ikke 
kunne hæve bommene. Ledvogteren kom nu i skatpt trav ad stien langs 
banelinien for at finde ud af grunden. Nu kunne det nok være, at pigen 
fik travlt med at komme hjem.

 
»Kaagholm« i Mastrup
Mine forældre havde altid ønsket at få deres eget landbrug, stort nok 
til at føde en familie og uden at der skulle tages arbejde ved siden af. 
De havde, efter nogen tids søgen, bestemt sig for en ejendom i Mastrup 
otte kilometer vest for Grenaa tæt op ad Grenaa-Randers landevejen. 
Gården var gammel. Murene bestod af bindingsværk, størstedelen hav-
de dog pudsede mure, og så var gården stråtækt. Mere herom senere.

Skoletiden
Jeg var efterhånden kommet i den skolepligtige alder, og meningen var, 
at jeg skulle i Homå Skole hos lærer Leopold Mostgaard, som jeg kend-
te fra lærerfamiliens besøg hos mine bedsteforældre på Homå Mark. 
Nogen tid før min skolestart var der aftenkomsammen hos mine bed-
steforældre. Blandt gæsterne var Mostgaards. Under sludderen efter 
kaffebordet kaldte Mostgaard mig til sig og sagde: ’’Nå, Søren, nu skal 
du snart i skole”, hvortil jeg svarede ja, og han fortsatte: ”Du kan tro, 
jeg skal rykke dig i ørerne”. Jeg forstod ikke udtalelsen, som den var 
ment, og jeg ville nu absolut ikke i skole i Homå. Resultatet blev, at jeg 
flyttede hjem til mine forældre i Mastrup for at gå i skole i Mastrup 
Skole hos lærer Thomas Thomsen. Min mor havde, inden vi børn skul-
le begynde skole  gangen, forsøgt at . }ære os bogstaver og tal at kende, 
så det ikke skulle være helt nyt for os, når skoletiden begyndte.
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Det blev en dejlig tid i skolen hos lærer Thomsen. Han forstod 
at lære fra sig, uden at vi nogensinde følte indlæringen som terperi. 
Thomsen kendte til elevernes familier rundt i hjemmene. Han vidste, 
at børnene tog del i arbejdet i hjemmene og tog hensyn dertil ved deres 
skolegang, når det gjaldt undervisningen og overhøringen. Thomsen 
kunne se på eleverne, om de havde læst på hjemme  lektien, så de kun-
ne den. Hvis en elev - også jeg selv - ikke havde fået læst ordentligt 
derhjemme, så dukkede man sig bag den foran siddende elev for ikke 
at blive hørt. Han kunne lege med os i frikvartererne med rundbold og 
langbold og andre lege. Vi gik i skole hver anden dag, store  klasserne 
og lilleklasserne skiftevis, som skikken var dengang. Det første, der 
skete i skolestuen om morgenen, var opråb af navnene på eleverne, 
derefter var der morgensang og andagt, og så kunne undervisningen 
begynde. Men der skete også mange andre ting.

Skoleudflugter
Hvert år arrangerede Thomsen udflugt til Bønnerup Strand. Her del-
tog alle skolens elever sammen med deres forældre og søskende, der 
endnu ikke havde begyndt skolegangen. I Mastrup Skole var der syv 
klasser at undervise, og da der var flere børnerige familier i skoledi-
striktet, så løb syv klasser jo op i et anseligt antal børn. Jeg kan se på et 
skolebillede fra dengang, at der et år var 67 elever i klasserne tilsam-
men. Netop derfor blev en sådan udflugt til en dejlig oplevelse, som vi 
så hen til, og som i dag står prentet i erindringen.

Et af de festligste indslag var, at turen foregik i hestevogn. Vore for-
ældre skulle stille heste og vogne til rådighed. Det blev til en anselig 
række af køretøjer. Alle skulle møde ved skolen til fastsat tid, og når 
alle var til vogns, startede kortegen med lærer Thomsen i den forreste 

Lærer Thomas Thomsen i sit værksted i 
huset, som de købte ved Fjellerup Strand, 
ved pensionsalderen.

Skolebillede fra Mastrup Skole fra ca. 
1934.

vogn og med hans familie fordelt i de andre køretøjer, hvor der nu var 
plads. Kusken eller ejeren af den forreste vogn måtte ikke køre hurtige-
re, end at der altid var samling på de deltagende køretøjer. Vel ankom-
met til Bønnerup Strand blev hestene sat på græs i kanten af bakkerne 
ned mod stranden ved Treå Møllen. De fik det medbragte foder, og fra 
Møllebækken i nærheden blev de vandet.

Et par dage i forvejen var det blevet planlagt, hvad der skulle ske, 
når vi kom til stranden. Skolens elever blev delt op i hold til de lege, 
der skulle leges. De største elever, det vil sige de fire store klasser, 
skulle lege Røvere og Soldater. De tre mindre klasser blev beskæftiget 
med lege, der passede til deres alderstrin. Piger og drenge legede sam-
men, hver i deres klassetrin. Forberedelserne til udflugtsdagen foregik 
i skolestuen før turen. Her blev der lavet papstykker af forskellig farve, 
så man kunne se forskel på en røver og en soldat. Papstykkerne blev 
bundet på armen. Nu gjaldt det om at rive papstykkerne af under le-
gen og gemme dem. Efter legen blev de erobrede papstykker talt op. 
Nu skulle det vise sig, om det var røverne eller soldaterne, der havde 
vundet kampen. En tur i bølgerne blev heller ikke glemt, og det var en 
nydelse i det lave og lune vand ved Bønnerup Strand.

Efter et par timer med leg lejrede alle sig på græsset ved stranden 
omkring den medbragte madkurv. Varmt vand til kaffen fik vi i Treå 
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Mølles bageri. Efter kaffen fik vi lov til at bruge den 25-øre, vi havde 
fået med hjemmefra, til, hvad vi lystede. Hjemturen foregik ikke så 
samlet som udturen, fordi vore forældre havde forskellige tider at fod-
re og malke dyrene på derhjemme.

Lærer Thomsen havde flere fritidsinteresser. Han var jæger og biav-
ler. Han var amatørarkæolog, og så havde han en stor frugtplantage tæt 
ved skolen på flere tønder land. Thomsen tog skolens elever med til 
Skærvad Mølle, hvor han i en bronzealderhøj havde udgravet et bron-
zesværd, som han rensede og restaurerede og anbragte i en kasse med 
glaslåg, som han selv havde lavet.

Ved Skærvad Mølle var der en gammel mølledam, der vist ikke var 
i brug mere, men interessant at færdes ved. Det gamle mølleri bestod 
endnu, men blev vist ikke brugt.

Hjælpelærer
Lærer Thomas Thomsen havde i perioder en hjælpelærer. Hans navn 
var Henriksen - fornavnet husker jeg ikke. Henriksen og Thomsen hav-
de været på seminariet sammen. Henriksen havde vi skolebørn ikke 
samme respekt for som for Thomsen, så han måtte tage mod mange 
drillerier. Vi burde have skammet os.

Aftenskolen i Mastrup
Lærer Thomsen var også underviser i aftenskolen. Han underviste 
gamle elever og andre af egnens unge, der ønskede at dygtiggøre sig i 
skolefag. Det foregik på visse aftener i ugen, og på andre aftener var der 
sløjdundervisning. Sløjdlokalet var på loftet over skolestuen. I sløjdlo-
kalet var der ti  tolv høvlebænke og de nødvendige håndredskaber. Her 
underviste Thomsen også. Han havde en uvurderlig hjælp til sløjdun-

dervisningen af snedker Rasmus Henriksen fra Selkær, der for øvrigt 
selv havde været elev i Mastrup Skole nogle år tilbage.

Det skete, at undervisningen i aftenskolen blev afbrudt. Således 
kunne en af eleverne fortælle, at der var udbrudt brand i den store 
halmlade ved godset ”Meilgaard”. Thomsen spurgte aftenskoleelever  
ne, om de havde lyst til at kmme til brand. Alle svarede ja i munden 
på hinanden, så Thomsen startede sin bil og stuvede os sammen i kø-
retøjet. Så vidt jeg husker, var vi tolv personer, så der må have været 
overlæs.

Også for eleverne i aftenskolen arrangerede Thomsen udflugter. 
Disse foregik i bus eller tog. Vi var på en tur til Aalborg til en stor ud-
stilling (Nordjysk Udstilling 1933 red.). Til dette arrangement var der 
bygget et højt udsigtståm, som vi var oppe i. Herfra kunne vi se over 
hele Aalborg By og ud over byens omgivelser. Vi var også i to busser 
til Vesterhavet. Thomsen havde lavet turene således, at der undervejs 
kunne besøges en kirke, hvor der var gudstjeneste, som vi så overvæ-
rede.

Nytårsløjer eller unoder
Selv om vi var glade for vor lærer, så skulle han og hans familie da også 
mærke skiftet til det nye år, og det var vi så nogle elever, der sørgede 
for. Som regel skulle lærerfamilien på familiebesøg, så når familien 
var vel hjemmefra, gik vi i gang. Vi skruede ribberne, der befandt sig 
på standere i skolegården, af, og sammen med de tilhørende bomme 
blokerede vi alle døre til privaten og bandt dem sammen med selv-
bindergarn. Drengestreger var det, men det havde gentaget sig så tit, at 
Thomsens ventede det. Med godt humør afmonterede Thomsen spær-
ringerne, så familien kunne komme ind i dens lejlighed.
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Juletræet i skolen
Ja, juletræet i skolen var noget, vi så hen til. Begivenheden havde væ-
ret samtaleemne i nogen tid, og der var store forventninger til julefe-
stens komme. Lærer Thomsen havde samme formiddag, som juletræet 
i skolen skulle tændes om eftermiddagen, sat store skodder for vindu-
erne. Et par af eleverne blev bedt om at hjælpe med at pynte træet, der 
i god tid var hentet i en skov et sted i nærheden.

En af eleverne, Henrik hed han, havde særlige evner i tegne- og 
malerfaget. Han fik overladt den store tavle og en masse farvekridt, 
og så var det op til ham at skabe et rigtigt julemotiv. Det var i nogle 
år den samme elev, der tegnede og malede. Hans billeder vakte altid 
begejstring.

Mit barndomshjem i Mastrup
Som omtalt havde mine forældre købt en gård i Mastrup. Til denne 
gård hørte der 34 tønder land Der var en del skov og nogle gevaldig 
store bakker. Jorden var grus- og stenholdig visse steder, og den havde 
nemt ved at tørre ud, men der var syv-otte tønder land engjord til, og 
det var disse arealer, der gjorde, at mine forældre turde købe ejendom-
men.

Gården havde et navn fra gammel tid, ”Kaagholm” blev den kaldt. 
Det navn ønskede mine forældre at bibeholde. Til forklaring af det 
gamle gårdnavn læses herunder et udpluk i en artikel, skrevet af afdø-
de faktor ved Grenaa Folketidende, Jens Anker Nielsen:

»Grenaa, 9. April 1900 - Sidst i afvigte Aar er igen 4 Plantager ble-
vet indmeldte under Hedeselskabet, nemlig Mastrupgaards Planta-
ge med Areal 40 Tdr. Land, tilhørende Gdr. Th. Skovsen. Storehøj 

Plantage med Areal 11 Tdr. Land, tilhørende Gdr. And. Sørensen af 
Mastrup«. (Kaagholm Plantage med Areal 10 Tdr. Land, tilhørende 
A. P. Kanne af Mastrup). »Den fjerde Plantage, som er beliggende i 
Gammel Sogn, har et Fladeindhold af ca. 6 Tdr. Land og tilhører 
Grosserer N. C. Kastrup, Randers«.

Den med parentes markerede indsætning om Kaagholm Plantage 
er foretaget af denne beskrivelses forfatter. I navnet A.P. Kanne gælder 
bogstaverne A for Anders og P for Petersen. Anders Petersen Kanne 
var ejer af »Kaagholm« fra 1913 til 1918, hvorefter han flyttede til Con-
stantia i et statshusmandsbrug.

Midt på gårdspladsen groede et stort lindetræ. Det gav en dejlig 
skygge, som vi drog nytte af på varme sommerdage, og herunder spi-
ste vi middagsmaden, når vejret tillod det. Træets grene var for øvrigt 
dejlige at klatre i.

Men der kunne også forekomme begivenheder af alvorligere ka-
rakter. På et tidspunkt, hvor min far arbejdede i kostalden, blev han 
opmærksom på gråd fra et barn. Ved at lytte sig frem kom han til rør-
ledningen, der førte ajlen fra grebningen i kostalden og til ajlebehol-
deren på gårdspladsen. Far løb hurtigt ud i gården og så, at dækslet 
over ajlebeholderen var itu, og dernede stod Andreas, min bror, i ajle 
næsten til halsen. Han var fuldstændig tilsølet af ajlen, fordi han ved 
nedstyftningen havde haft hele kroppen under ajlebeholderens ind-
hold. Et held i uheldet var, at der nogle dage førvar kørt ajle ud på mar-
ken. Min far og bror måtte igennem en større renselsesproces bagefter.

I min drengetid var der ikke penge til cykler til os børn at køre på, 
når vi skulle i skole, så vi måtte gå. Men var der brug for vores hjælp 
derhjemme på gården, eller hvis familien skulle på besøg i anledning 
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af fødselsdage ellen anden familiebegivenhed, så lånte vi vore foræl-
dres cykler, så vi hurtigt kunne komme hjem.

I Mastrup blev mine tre yngste søskende, Helge, Andreas Martin og 
Mama Margrethe født. Nærheden til Grenaa/Randers landevejen kun-
ne være risikofyldt. Selv om der ikke var stor trafik i trediverne, så 
skulle man tage sig i agt for vejens køretøjer, før man krydsede den. En 
tildragelse, der bekræfter dette, er følgende: Min bror, Helge, og min 
søster, Kirstine, havde en dag været ved bækken i kæret, og da de var 
på vej hjem og skulle over landevejen, blev Helge ramt af en lastbil. 
Derved brækkede han sit ene ben og måtte en tur på Grenaa Sygehus 
en tid.

Jeg har omtalt min fars plejefar, Søren Skiffard, og min mors far, 
Niels Sjørup. Nu skal også nævnes min fars far, Peder Pedersen (Skif-
fard) fra Østre Maskine i Vejlby Enge, som kort er omtalt under min 
fars fødehjem først i denne beskrivelse.

På sine gamle dage fik han overladt en stue i mit hjem i Mastrup. 
Her boede han et par år, indtil han flyttede til det, der førhen kaldtes 
»De Gamles Hjem« i Lillegade i Grenaa. Mens han boede i Mastrup, yn-
dede han at gå ture langs landevejen. Her fik han tit en god snak med 
egnens andre beboere.

Da »Kaagholm« som omtalt er en gammel gård, var der en hel del 
vedligeholdelse af bygningerne. Der skulle klines og kalkes, og den 

»KAAGHOLM« i Mastrup blev mine for-
ældres ejendom, tæt ved hoved  vejen. 
Dengang var adressen pr. Ørum Djurs, nu 
Hovedvejen 22, Grenaa.

del af stråtaget, der var nedslidt af vind og vejr og af rotter, som gården 
var overfyldt med, skulle udskiftes. Om rotterne: om morgenen, når 
der var faldet dug, kunne man se disse dyr slikke fugten af taget. Blev 
dyrene forstyrret, skulle de snart forsvinde i de huller, de havde lavet i 
taget. Det var absolut ikke noget sjældent syn. De gamle vægge i kostal-
den svedte, så vandet kunne drive fra dem, især når der var tempera-
turforandringer i vejret. Væggene var jo støbt, derfor kunne de svede.

Staldarbejdet startede om morgenen tidsnok til, at malkningen kun-
ne tilendebringes, inden mælkevognen kom for at køre mælken til me-
jeriet. Mælken fra aftenmalkningen var da hældt i transportspande, og 
om sommeren sat til afkøling natten over i det udendørs vandtrug. Til 
gården hørte for det meste syv-otte køer samt kvier og kalve. Igrisehu-
sene var der et par sobokse, en boks til slagteritjenlige grise og en boks 
til grisepolte - halvvoksne grise, samt julegrisen, der skulle fedes op.

Til vedligeholdelse af gårdens halmtage blev der bestilt tækkemand, 
når der af årets høst af rugstrå var aftærsket tilstrækkeligt til tække-
halm. Han boede i bebyggelsen, der hedder Godthaab mellem Mastrup 
og Ginnerup. Det skete også, at en nabo, der havde lidt håndelag for 
faget, påtog sig tækkearbejdet.

 
Når familien om sommeren fik besøg, skulle vi altid en tur i bakker-

ne. Herfra havde vi en vidtstrakt udsigt. I rigtig klart vejr skulle man 
kunne se Kattegat - øen Anholt.

Mit hjem blev et yndet samlingssted for os børn omkring vore foræl-
dre. Vi lærte helt fra skoletiden at hjælpe til inde i huset og ude i mark 
og stald. I vor fritid fra skolen havde vi forskellige gøremål, der helst 
skulle passes, men vor mor og far forstod at gøre arbejdet til en leg for 

Peder Pedersen (Skiffard) ved sin søn 
Peder Skiffards ejendom i Mastrup, hvor 
han boede en tid.
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os, og vi havde da tider, vi måtte bruge til det, vi havde lyst til. Men 
lektierne skulle først og fremmest passes.

Om sommeren i den travle tid kunne det blive nødvendigt at ”spør-
ge fri” fra skolen. Det var der heller aldrig noget i vejen for, når bare 
der blev spurgt, men blev vi væk fra skolen uden at spørge, så vankede 
der en mulkt - 12 øre tror jeg - som vore forældre skulle betale, så det 
skete sjældent.

Juleaften i vort hjem
Vi glædede os til juleaften, som alle børn jo gør. I vort hjem var det 
skik, at min far pyntede juletræet i den »stue stou« (store stue) om 
eftermiddagen til juleaften. Til stuen var der så aldeles ingen adgang. 
Før vi skulle holde julefesten, skulle dyrene i stalden have deres af-
tenfodring og gerne med en lille godbid i anledning af julen . Efter 
julemiddagen, der bestod af risengrød med mandel i og flæske- eller 
andesteg, fik vi dessert af en eller anden slags.

Og nu skulle så juletræet tændes. Vi blev lukket ud i køkkenet, mens 
far og mor lagde julegaver under juletræet og tændte alle julelysene, 
som var hængt på træet. Vi stod næsten på nakken af hinanden for at 
være først, når dørene endelig blev åbnet. Vi ungers glædesudbrud var 
sikkert betaling nok til vore forældre for deres anstrengelser for at gøre 
aftenen så festlig som muligt. Og vi syntes, at juletræet var skønnere, 
end det nogensinde før havde været.

Var der mange glæder i vort hjem, så blev vi ikke forskånet for sor-
ger. Min mor fik en nat et anfald af kramper. Min far var selvfølgelig 
rystet og vækkede mig. Jeg var vel dengang 12-13 år gammel. Han bad 
mig hurtigt om at få tilkaldt en læge. Da vi ikke havde telefon, måt-
te jeg løbe til et ægtepar, som vi kendte, der boede en lille kilometer 

Naboen Hans Friis, her som tækkemand. 
På taget ses desuden min far, ogpå lad-
vognen står min bror Helge, der langer 
tækkehalm op.

På billedet er fra venstre: min bror Helge, 
Jørgen Dragsbæk, min bedstefar Peder Pe-
dersen (Skiffard), minfar og mor med et af 
deres kælne lam, Anders Dragsbæk foran 
sine forældre, Helga og Christian Drags-
bæk. der boede i Grenaa. Ca. 1930
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borte. Herfra sørgede den familie for at alarmere lægen. Da jeg kom 
tilbage, sklllle jeg også hente en kone, som tit var en hjælp i vort hjem. 
Vel hjemme opdagede min far først, at jeg var løbet de to ture uden at 
have taget andet tøj på end mit nattøj. Så vidt jeg husker, var det vinter 
med sne, men mit hurtige rend har åbenbart givet mig varmen, så jeg 
fik ingen efterveer af løbeturen.

Nu fik jeg brug for min barnetro, som vores mor havde forklaret os 
om. Vel kommet i seng foldede jeg mine hænder og bad Gud om at 
frelse mor fra hendes lidelse. Vi fik da også lov at beholde hende nogle 
år. Min mor kom aldrig over sine krampeanfald, der hærgede 4ende 
jævnligt. De var vel også skyld i hendes alt for tidlige død. Hun blev 
kun 48 år gammel.

Mastrup gamle kirke
Mine forældre har, lige siden de købte deres ejendom i Mastrup, vidst, 
at der dels under det gamle stuehus og dels i den til gården hørende 
have har været en kirke med en tilhørende kirkegård. Vi stødte da også 
jævnligt på rester derfra. Jeg har selv gravet skeletdele op af for længst 
begravede mennesker. Min far, der ikke var uden humor, yndede at 
sige, at han havde fundet nøglehullet · til kirkedøren. Han havde vist 
også fundet en stor nøgle - måske nøglen, der passede i nøglehullet?

Der er også fundet murrester, der sikkert stammer fra grundmuren 
til den gamle kirke.

Mastrup Kirke er beskrevet flere steder. (Læs herom i årsskriftet 
»Nørre Djurs Egnsarkiv 1992« i beskrivelsen af gården »Kaagholm« i 
Mastrup af Søren Skiffard).

Gårdens navn er her af forfatteren skrevet som Kogholm, der altså er 
forkert. Senere studier har vist, at gårdens navn skal staves Kaagholm.

Konfirmeret, voksen eller hvad
Jeg blev konfirmeret i Ginnerup Kirke den 30. september 1934, og søn-
dagen efter var der altergang, hvor vi konfirmander skulle til alters for 
at bekræfte vores dåbspagt. Og nu var jeg så klar til at komme ud at 
tjene. Jeg var vist blevet voksen, for i konfirmationsgave fik jeg af min 
bedstefar i Homå en fin barbermaskine, som jeg i øvrigt har endnu og 
bevarer som et klenodie - et minde om min bedstefar Søren Skiffard .

Hvert år første juledag samledes hele den store familie til juletræs-
fest hos min bedstefar på »Dommergaard« på Ålsø Mark. Vi børn blev 
samlet i gårdens spisestue, mens bedstefar tændte træet, der stod i 
stadsstuen. Først da slog han fløjdørene op og hentede os. Han tog et af 

Bedstefars gave til mig ved min konfirma-
tion bevares som et klenodie.
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os børn ved hånden, og i en lang kæde gik vi ind til juletræet og dan-
nede kreds om det, alt imens vi sang nogle af julens salmer og sange. 
Herefter var der gaver fra vor bedstefar til alle de børn, der endnu ikke 
var blevet konfirmeret.

Efter konfirmationen skulle jeg så ud at tjene. Det blev hos min bed-
stefar i Ålsø. Nu skulle jeg så være på »Dommergaard« hver dag en tid 
fremover. Jeg var blevet fæstet for 300 kroner for et år - 100 kroner for 
vinterhalvåret og 200 kroner for sommeren. Gården var ikke fremmed 
for mig. Mange gange havde mine forældre og vi børn deltaget i fami-
liefester her. Min bedstefar var meget glad for at se sin familie samlet 
i sit hjem.

Det blev en hård tid for sådan en lille purk på 14 år, som var så langt 
hjemmefra. Min bedstefar var en bestemt herre. Det forlangte gøremål 
skulle udføres hurtigt og kvikt. Også ved spisetiderne var der faste 
regler. Ingen begyndte at spise, før min bedstefar begyndte, og når han 
havde spist færdig og lagde ske og gaffel, så skulle jeg også være fær-
dig. Derfor spiser jeg den dag i dag hurtigt.

Et eksempel på, at min bedstefar forlangte orden i tingene, er føl-
gende:

En dag skulle jeg i Homå Brugsforening for at hente varer. Jeg havde 
brugsbogen og penge til at betale varerne med. Jeg fik varerne og betal-
te og fik penge tilbage. Ved hjemkomsten skulle jeg gøre regnskab for 
min bedstefar. Nu viste det sig, at der manglede en tiøre. Blikket fra 
min bedstefar hævedes over brillerne, og ordene, der kom, lød: »Den 
må du straks hente hos brugsmanden«.

Selv om jeg var ked af det, var der ingen vej udenom. Jeg kørte til 
brugsen og forelagde sagen for uddeleren. Om hans kendskab til min 
bedstefar var grunden, eller om han af regnskabet kunne se, at der var 

1. Mastrup Kirke - 2. Fund af tre skeletter i 1933. -
3. Krybekælder, hvor der er fundet flere skeletdele i 1937. -

4. Motorhus. - 5. Vandpumpe. - 6. Vognport (gennemkørselsport).
7. Maskinhus. - 8. Mødding. - 9. Hønsehus. - 10. Hønsegård - 11. Frugthave.

Skitsen over gården KAAGHOLM og den gamle Mastrup Kirke er tegnet af Preben 
Skiffard i 1991.
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givet forkert tilbage, vil jeg lade være usagt, men jeg fik en tiøre og 
kørte hjem og afleve  rede den til bedstefar. Jeg var selvfølgelig sur på 
den »gamle«, men surheden forsvandt straks ved hans ord. »Tak ska’ 
du ha’, Søren, sådan skal det være. Værs’go, her har du en krone«. Jeg 
glemmer det aldrig, og den dag i dag, så mange år efter, tæller jeg altid 
de penge, jeg fa’r tilbage, når jeg har handlet.

Min bedstefar læste meget. Han var en flittig låner i kommunens 
bibliotek i Ålsø, og det var min bestilling at bytte bøgerne, der dengang 
cirkulerede mellem lånerne. De bøger, der blev sendt ud i cirkulation, 
skulle den låner, der var færdig med læsning af sendingen, så levere til 
den næste låner på ruten. Jeg var flere gange på »Mosegaard« på Alsø 
Mark hos ejeren Sofus Arentsen for at bytte bøger.

»Dommergaard« på Ålsø mark, 
foto ca. 1920.

I lære som landmand
Det første halve år hos bedstefar kom jeg til at tjene sammen med en 
voksen mand, der havde tjent på gården i flere år. Han var ansvarlig for 
gårdens drift og havde min bedstefars fulde tillid. Min bedstefar havde 
jo nok at gøre med driften af sin murerforretning. Jeg havde fri hver 
anden søndag, når morgengerningen var overstået, og morgenmaden 
var indtaget. Til maj 1935 skiftede forkarlen over i en ny plads, og der 
kom så en yngre forkarl i stedet.

Min bedstefar havde mistet sin kone i 1921 og havde nu været en-
lig i mange år. Han havde været heldig med valg af husbestyrerinde, 
idet en ældre, ugift pige fra egnen fik pladsen. Hendes navn var Anna 
Sloth, og hun var fra Ålsrode Mark. Hun måtte på grund af sygdom op-
give sin stilling som husalf. Hun rejste fra »Dommergaard« den første 
november, som jeg begyndte mit fæstemål her. Jeg tror, det blev et stort 
savn for bedstefar at undvære denne trofaste hjælperske. Det var også 
et savn for familien, at hun ikke var der mere.

Den første november 1935 rejste jeg fra min bedstefar og pladsen 
her for at begynde i en ny. Det havde været en streng tid, men jeg tror, 
den havde en god indflydelse på mig og gav mig et godt rygstød til at 
holde ud i mine efterfølgende pladser, der var meget forskellige med 
den måde, ejerne viste deres tjenestefolk hensyn på.

En god plads fik jeg på gården »Molle«. Den lå, og ligger endnu, 
allervestligst i Kastbjerg Kommune lidt nord for husmandskolonien 
Constantia, mellem Ørum og Mastrup. Der søgte ejerne en yngre karl. 
Det var en ældre enkekone ved navn Ane Svith, der drev gården sam-
men med en ugift datter, som hed Petrea. Til at passe gårdens drift var 
der ansat en bestyrer, idet manden på gården og ægteparrets eneste søn 
begge var døde.

Niels Nielsen Sjørup ved det hus, han 
byggede til sig selv i Ålsrode, inden han 
lagde murerskeen på hylden og solgte sin 
gård til sin søn Jens Sjørup
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Sammen med min far tog jeg til »Molle« for at søge pladsen. Jeg hav-
de bestemt at forlange 475 kroner for året, så kunne jeg jo slå 25 kroner 
af, hvis det kneb med at komme til rette om fæste  målet. De to kvinder 
har vef syntes, at den forlangte løn var passende, så jeg fik pladsen. 
Her befandt jeg mig godt og blev der i halvandet år. »Molle« havde et 
jordtilliggende på ca. 50 tønder land med noget skov.

Her, mellem to skovstrækninger, var der dalsænkninger. To var der, 
og fra gammel tid havde de navnene Horsedal og Tingdal. Der hav-
de førhen været tingsted her. I Horsedal bandt man hestene, når man 
kom til rettergang i Tingdal. Deraf navnene. Når hestene var fortøjet i 
Horsedal, gik man over bakken gennem skoven over til Tingdal, der lå 
nordligst. Her blev retten sat for at domfælde en eventuel forseelse. På 
det højeste sted på Molles jord var der også en stor høj - vist nok en 
bronzealderhøj - så stedet har i rigtig gamle tider haft offentlighedens 
opmærksomhed.

Bestyreren, jeg tjente sammen med, havde anbefalet mig til sin far, 
der skulle have en yngre karl. Her blev jeg fæstet til gårdejer Ferdinand 
Justesen, der ejede gården »Lillelund« mellem Kni og Fannerup. Jeg 
kom nu ikke til at tjene under ham, fordi der skete det ulykkelige, at 
han, da han en vinterdag (frostvejrsdag) var oppe for at smøre lejerne 
på gårdens vindmølle, skred på den glatte gangbro og styrtede ned på 
stenbroen. Han døde ved faldet. Ulykken skete kort tid, før jeg skulle 
tiltræde pladsen som karl på »Lillelund«. Det blev nu sønnen Hans, jeg 
kom til at tjene under.

Efter et år her fik jeg plads på »Havdalgaarden« i Kastbjerg Kom-
mune. Her blev jeg i halvandet år og havde det godt. Marie og Peter 
Poulsen, der ejede gården, var hyggelige mennesker, og så havde de 
sangstemmer, som de tit lod høre. Jeg var jæger og lejede jagten i den 

tid, mit fæstemål varede. Jagten gav i udbytte 13 ræve og et par græv-
linge samt en del andet vildt.

En dag fik jeg besøg af gårdejer Niels Nielsen, der ejede gården 
»Rughalegaard« i Lunden ved Glæsborg, i dag Lundenvej 8. Han søgte 
to karle. Han spurgte, om jeg kunne tænke mig at tjene hos ham. Vi 
diskuterede løn og vilkår og blev enige om et års ansættelse. Inden han 
gik, gav han mig en daler i fæstepenge. Det var skikken dengang, og 
man var så bundet til de aftaler, der var indgået.

Niels Nielsens kone, Olga, der var en god og dygtig husmor, forstod 
at skabe hygge om gårdens folk. Olga og Niels Nielsen havde dengang 
tre børn, hvoraf de to ældste, en pige og en dreng, var skolepligtige, 
mens den tredje var fem år. Børnene hyggede sig sammen med os tje-
nestefolk. Olga Nielsen havde en pige til hjælp i huset. Familien blev 
senere forøget med endnu en datter.

»Neergaardsminde«, der ligger mellem Kni og Ginnerup, manglede 
en forkarl. Jeg besøgte ejeren, Byriel Klostergaard, for at søge fæste der. 
»Neergaardsminde« var en proprietærgård på 200 tønder land, hvoraf 
en stor del var skov. Ejeren og jeg indgik en fæsteaftale for et år. Klo-
stergaard var hurtig til at blive vred, men lige så hurtig til at blive god 
igen. Det resulterede i, at jeg blev fyret tre gange i det år, jeg var fæstet 
der, og lige så mange gange blev bedt om at blive. På gården var vi tre 
karle og en fodermester, og som pige var der dette år en datter til hjælp 
for fru Anna Klostergaard.

Vi havde den ordning i vort hjem, at vi halv- eller helvoksne kon-
firmerede børn skulle hjælpe vore forældre med arbejdet på gården og 
inde i huset. Vi gjorde det også gerne med et sommerhalvår og på skift. 
Nu var det blevet min tur.

Den næste plads, jeg fik, var hos Karen og Aage Andersen på »Bjer-
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regaard« i Tolstrup ved Homå.
Aage Andersen var en dygtig landmand, og så var han opdrætter 

af jyske heste. Han stillede i hestestalden den første morgen, da jeg 
var mødt i plads. Han vurderede min måde at behandle hestene på. 
Han så, hvordan jeg førte dem fra båsen til vandtruget, og hvordan jeg 
striglede dem. Han sagde ikke noget, men da han havde studeret mit 
arbejde, sagde han: »Vi to skal nok komme tilrette, kan jeg se«.

I min tid i Tolstrup blev jeg optaget af gymnastikken, der var det alt-
overskyggende inden for ung  dommens fritidsinteresser der på egnen.

Ollerup delingsfører
I vinteren 1942-43 tog jeg pelingsføreruddannelse på Gymnastikhøj-
skolen Ollerup, der var grundlagt af forstander Niels Bukh, der fortsat 
ledede skolen under mit ophold.

Det var en hård tid i begyndelsen. Gymnastikken fik dog efterhån-
den bugt med de stive muskler, som mange af os nye elever mødte 
med, så derefter var timerne en fornøjelse. Ud over gymnastikken var 
der almindelige skolefag, og for landmændene var der landbrugsfag, 
lige som der også var andre fag at vælge imellem. I en ejendom ved 
siden af skolen var der rideskole. Bygningen hørte til skolen, og de 
elever, der fik undervisning i rideskolens fag, boede her. Men under-
visningen her faldt uden for skolens undervisningstid. Til skolen hørte 
både inden- og udendørs svømme  bassin, som blev flittigt brugt - også 
uden for undervisningstimerne. De fem måneder på Ollerup Gymna-
stikhøjskole glemmes aldrig.

Niels Bukh var en meget striks gymnastikpædagog, men han var 
faktisk en god kammerat. Når det drejede sig om gymnastiktimerne, 
var det kammeratlige imidlertid ovre, forstået således, at arbejdet med 

Niels Bukh.

kroppen var et altoverskyggende tiltag, der ikke gav plads til kamme-
rateri. Niels Bukhs kom  mandoer i gymnastiktimerne var præcise og 
ikke til at misforstå. Humor i gymnastiktimerne mang  lede fuldstæn-
digt, syntes jeg. Anatomitimerne var ikke de .sjoveste, og havde man 
ikke læst på lektien, hvis man blev hørt og ikke kunne svare, så var 
ordren: Ud på venstre fløj! Jeg har selv en gang været sendt på venstre 
fløj sammen med venstrefløjselever, hvor jeg stod og skammede mig og 
besluttede: det skal aldrig ske igen!

Men alt i alt så kom vi, eleverne, til at holde af og respektere ham. 
Niels Bukh holdt meget af ungdommen, der kom på skolen. Han lærte 
os at tænke og arbejde stærkt.

En gymnastiktime gav sved på kroppen, men gav også velvære. Jeg 
må erkende, at mit ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole udviklede 
mig i positiv retning. Jeg fik øjnene op for flere af livets værdier. Jeg 
kom fra en dagligdag, hvor arbejdet bare skulle gøres, og til at kende 
livets og ar  bejdets værdier. Jeg lærte at vurdere virkningerne og betyd-
ningerne af et veludført arbejde i mit kommende arbejde med ungdom-
men i hjemegnens idræts- og gymnastikforeninger, som jeg en tid fik 
ansvaret for efter opholdet i Ollerup. Jeg lærte også meget ved at lytte 
til den ældre generation, når egnens beboere samledes i forsamlings-
husene til oplysende foredrag over emner af forskellig art. Jeg blev kort 
sagt i mental forstand et helt andet menneske - og til den bedre side. 
Det skylder jeg Niels Bukh og skolens lærere stor tak for.

Som det er velkendt, rejste Niels Bukh med sine elevhold rundt 
i store dele af verden for at vise dansk gymnastik. Niels Bukh beun-
drede opdragelsen af den tyske ungdom. Det lagde han aldrig skjul 
på. Desværre resulterede det i, at han af modstandsbevægelsen blev 
anklaget for danskfjendtlighed ved at sprede den opfattelse, at han var 

Niels Bukh underviser i anatomi.
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nazist. Derfor blev han arresteret efter besættelsens ophør. Han blev 
dog frikendt kort efter. Men det gav Niels Bukh et stort sår på sjælen. 
Vi elever, der kom til at kende ham, havde stor medfølelse med ham.

Om aftenen var skolens elever inviteret i privatens vinterstue til 
fællessang. Her opfriskedes dagens oplevelser. Her blev der sunget 
fædrelandssange, og så var der kaffe eller læskedrik af en eller anden 
slags. Disse hyggeaftener holdt vi meget af.

På højskolen var der mange fag at lære og derfor også mange lærere, 
11 i alt, der var fordelt således: tre til gymnastik, to til svømme- og 
idrætsundervisning, to til almindelige skolefag, en til udvidet skole-
undervisning, en sanglærer, en ritmester til skolens rideskole, en syge-

Ollerup Gymnastikhøjskole.

plejerske, og så underviste forstander Lars Bækhøj fra Folkehøjskolen, 
der lå nærmest ved Gymnastikhøjskolen, også af og til.

Skolen havde også sine spilopmagere! Der var elever, der lavede 
sjov med andre elever. Vi op  levede, at lyset på gangene blev slukket, 
når vi om aftenen skulle forberede os til næste dags arbejde. Der blev 
så sat »detektiver« på en sådan sag, og blev synderen fundet, var det en 
fast straf at blive smidt ud i det udendørs svømmebassin. Det kunne 
være en kold dukkert ved vintertide, men afskrækkede ikke, så tildra-
gelsen blev tit gentaget.

En af gymnastiklærerne, Mads Nielsen, kom vi til at holde særligt 
meget af. Han var nok striks, men hans måde at lede en gymnastikti-
me på var helt anderledes end Niels Bukhs, og derfor blev han vores 
foretrukne. Mads Nielsen blev senere de første forstander på den nye 
gymnastikhøjskole, der blev oprettet i Viborg. Som gymnastikleder var 
Mads Nielsen nogle år efter min tid i Ollerup i Pavillonen i Grenaa 
for at give opvisning med sit elevhold fra skolen i Viborg. Efter op  
visningen underviste han i folkedans. Han startede med at undervise i 
kvadrilledans, men kom til at mangle en mandlig partner til en dame. 
Mads kiggede sig omkring i publikumsforsamlingen. Her fik han øje 
på mig. Han kaldte: »Søren kom her og dans med«. Jeg har aldrig gjort 
mig mere be  mærket i skolen i Ollerup end så mange andre af eleverne, 
så det undrede mig, at Mads kunne huske mig. Jeg har senere måttet 
erkende, at det var Mads Nielsens formidable evne at kunne huske 
mennesker, han havde været i forbindelse med.

Efter opholdet på gymnastikhøjskolen kom jeg til Glæsborg på 
Norddjursland for at tjene hos Karoline og Martin Andersen, der ejede 
gården »Annexgaard«, der ligger tæt op til Glæsborg Kirkegård. Denne 
gård blev i ældre tid brugt til at opstalde sognepræstens heste i, når 

Gymnastiklærer Mads Nielsen.
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han fra præstegården i Fjellerup skulle forrette gudstjeneste i Glæs-
borg Kirke. Deraf navnet Annexgaard.

Karoline og Martin Andersen var min søster Kirstines svigerforæl-
dre. Her var der dejligt at være. Jeg kom hurtigt ind i idrætsforeningens 
arbejde med ungdommen i Glæsborg. Jeg kom til at deltage i et gymna-
stikhold og blev leder af pigeholdet, ligesom jeg også fik idrætsarbejdet 
at varetage.

Det var nu blevet min tur til igen at hjælpe derhjemme det næste 
halve år, men mit arbejde med ungdommen i Glæsborg fortsatte jeg 
med. Det var ikke de fine stadioners tid. Her i Glæsborg foregik idræts-
træningen på en græsmark, hvor første høslæt var bjærget hjem. Sene-
re havde Enslev Idrætsforening bud efter mig. Her blev det de samme 
grene af ungdomsarbejdet, der optog mig. Jeg deltog i folkedans og 
startede selv et begynderhold i folkedans på fire kvadriller i Constantia 
For  samlingshus. Spillemanden var min skolekammerat Jens Søren-
sen, der var fra Mastrup som jeg selv. Jens spillede til baller på egnen 
sammen med sin bror Holger.

I 1943-1944 var jeg formand for Glæsborg Idrætsforening og blev 
det senere for idrætsforeningen i Enslev.

Jeg kan stærkt anbefale at læse bogen »Niels Bukh«, skrevet af 
dansk lærer på skolen, Rask Nielsen. Han var Niels Bukhs svoger, idet 
han var gift med Niels Bukhs søster Kirstine. Bogen blev udgivet kort 
efter Niels Bukhs død.

I 1940, da jeg tjente hos Olga og Niels Nielsen i Lunden, blev vi den 
niende april om morgenen, mens vi var i færd med staldtjenesten, 
overrasket af en vedvarende motorstøj. Det var tyske flyve  maskiner, 
der overfløj Danmark på vej til Norge, der skulle besættes. Da havde 
tyskerne allerede besat Danmark. Det optog alle stærkt, dels fordi vi 
ikke vidste, hvad der nu ville ske vort land, og dels at vi ikke vidste, 
hvad der nu ville blive den enkelte til del.

Der kom en tid med rationeringer og mørklægning og andre restrik-
tioner, men ellers forløb dagligdagen på vanlig vis. Der blev dog ret 
hurtigt mangel på adskillige varer. Så måtte man jo klare sig på bedste 
måde. En af de mange mangler var kaffebønner. Til erstatning fandt 
man på at riste bygkerner i ovnen, derefter blev kernerne malet i en 

Den tyske besættelse 
af Danmark

Et udpluk af de rationeringsmærker og 
svinekort, der var i brug.
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lille kværn med håndtag. Det kunne da drikkes, men kaffe var det ikke.

Jeg bliver modstandsmand
Jeg lader de første, svære krigsår ligge og springer frem til 1944.

I 1944, mens jeg var formand for idrætsforeningen i Glæsborg, hav-
de vi der arrangeret en foredragsaften med pastor Johannes Graver, 
Fjellerup, som taler. Han var leder af modstandsbevægelsen i Fjelle-
rup/Glæsborg, og som sådan spurgte han mig, om jeg ikke kunne tæn-
ke mig at deltage i modstandsarbejdet. Jeg svarede, at det ville jeg have 
tid til at tænke over.

Sidst på sommeren havde jeg besluttet mig og meldte mig under 
Gravers faner. Jeg kom med i en nedkastningsgruppe. Den havde til 
opgave at opsamle de nedkastede containere, der indeholdt våben og 
ammunition og forskelligt andet, som engelske piloter havde fløjet her-
til, og som skulle anvendes i modstandsbevægelsens arbejde.

En aften/nat var vi i skoven ved »Baslandgaard« ved Ramten. Det 
var snevejr og frostvejr og isnende koldt. For at holde varmen skiftedes 
vi til at ligge nederst i en bunke af menneskekroppe. Det trak længe ud 
med ankomst af den ventede flyvemaskine. Pludselig fik vi meddelelse 
over radioen, at maskinen var skudt ned ved Vestkysten.

Bedre gik det med en sending våben ved gården »Neergaardsmin-
de«, der ligger mellem Kni og Ginnerup. Vi var på cykel på vej for at 
opsamle en ny sending, men fik besked om, at en deling tyske soldater, 
der havde kvarter i Ginnerup, havde øvelse i Neergaardsmindeskoven. 
Der blev derfor sendt en forpost ud for at observere, når tyskerne for-
lod området. Herefter kunne vi indtage vore poster, inden maskinen 
kom. Da den endelig var at se, tog den retning direkte over den tyske 
stilling ved Glæsborg.

Om den tyske besætning på stillingen var klar over, at deres herre-
dømme i Danmark var slut, eller de måske var bange for, at stillingen 
skulle bombes, ved vi ikke. Der blev i hvert fald ikke løsnet et skud 
mod flyvemaskinen, og den medbragte last af containere blev afleveret 
på det af tændte lygter markerede sted og derefter hurtigt læsset i en 
ventende vognmands lastbil og kørt væk.

 
Tyskerne kapitulerer
Den fjerde maj 1945 kom meddelelsen over radioen, at tyskerne havde 
kapituleret. Vi medlemmer af modstandsbevægelsen havde ordre til at 
stille i det i forvejen valgte hovedkvarter hos Christian Nielsen i Lun-
den ved Glæsborg, når den længe ventede meddelelse kom.

Nu ville tilfældet, at der samme aften, som meddelelsen om tysker-
nes kapitulation blev meddelt over radioen, var afsluttende undervis-
ning i folkedans i Enslev Forsamlingshus, før der aftenen efter skulle 
være opvisning for publikum. Midt under den afsluttende undervis-
ning kom lærer Anker Hillgaard, Enslev Skole, ind i forsamlingshuset 
og fortalte, at det lige var blevet meddelt over radioen, at tyskerne hav-
de kapituleret i Danmark. Musikeren, smedemester Albert Rasmussen, 
Enslev, og jeg måtte, efter fotud givet ordre, forlade folkedansen og 
vore dansepartnere og begive os til vort aftalte mødested. Hvad der 
blev af opvisningen aftenen efter, husker jeg ikke.

Mit arbejde med at skære tørv i Glæsborg Kær måtte jeg overlade til 
mine kolleger - en familie, der boede i en træbarak i kæret.
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Vi var nok omkring en snes mennesker i vores afdeling af mod-
standsbevægelsen, der gav møde hos gårdejer Christian Nielsen i Lun-
den, hvor vort kvarter var en tid fremover. Da vi var samlet her, blev 
der serveret kaffe, og i glæden over befrielsen fra det tyske åg blev 
Danmarks nye frihedssang afsunget af mange glade stemmer. Efter me-
gen snak om de forløbne fem onde år måtte vi så se at få hvilet ud for 
at være klar til morgendagens opgaver. Der var jo ikke sengepladser på 
gården, så vi sov i høet om natten, hvis der ikke var vagter at varetage.

Efter kapitulationen bestod vort arbejde i overtagelse af de stillin-
ger, som tyskerne måtte forlade. Her blev jeg ansvarlig for Gjerrild-stil-
lingen på Knudshoved ved Gjerrild Nordstrand. Stillingen havde fire 
kanoner og to antiluftskytskanoner. Mit ansvar her var over for grup-
pens leder, Johannes Graver, der havde det overordnede ansvar.

Nogen tid efter kapitulationen skulle der være en udstilling af vå-
ben og ammunition, der var sendt fra England. Her skulle vises, hvor-

Modstandsfolkene fra Fjellerup/Glæs-
borg-gruppen på vej til parade i Randers, 
der holdtes med hele Randers Amts mod-
standsfolk kort efter befrielsen
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dan tingene var emballeret, når vi modtog dem, og derfor var vi tre, der 
tog til et mosehul vest for Stenvad. Under en nedkastning gik bunden 
ud af en af container  ne, og indholdet dryssede ned i dette mosehul, 
og nu skulle vi forsøge at finde nogle af de ting, der havde været en del 
af containerens indhold.

Vi forsøgte med forskellige ting at afsøge mosehullet, men da det 
ikke gav resultat, smed jeg tøjet og vadede ud i mosehullet. Vandet 
var koldt - som mosevand jo er - så i stedet for at søge med hænderne 
brugte jeg benene og stødte derved på en genstand. Da den kom op fra 
dybet, viste det sig at være en engelsk karabin. Den var godt indsmurt 
i vaselin og indpakket i en slags plastic. Efter vadeturen tog jeg en 
løbetur på en nærliggende skovvej og blev hurtigt tør og fik varmen 
tilbage i kroppen. Da vi kom hjem til vort kvarter, blev karabinen grun-
digt vasket i meget varmt vand for at få fedtet, som riflen var indsmurt 
i, renset af. Jeg fik senere karabinen overdraget til ejendom af pastor 
Graver. En senere lovgivning bød, at alle våben, der var sendt hertil 
under besættelsen, skulle afleveres til det danske militær, der nu var 
genetableret. Det gjorde jeg så. Farvel min engelske karabin.

Under min tid som gymnastikleder var jeg kommet til at kende en 
pige, der var med på pigeholdet, når der var gymnastik i Enslev For-
samlingshus. Dagny hed hun.

Dagny blev min kone. Vi blev gift den 18. maj 1946 i Enslev Kirke. 
Otte dage før vort bryllup kom min far og fortalte, at vor mor var meget 
syg, og at sygehuspersonalet havde sagt, at hvis vi ville tage afsked 
med hende, skulle vi komme snarest. Vi samledes så alle ved vor mors 
sygeseng og tog afsked.

Mor var nu ikke nærværende, og hun døde så også om natten, hvil-
ket far meddelte os dagen efter. Denne triste meddelelse berørte os alle 
dybt. Men hvad så med vort forestående bryllup? Far bad os lade være 
med at aflyse vort bryllup, hvortil der var sendt indbydelser ud, og 
hvor der var ved at være klar til at modtage bryllupsgæster. Det rettede 
vi os efter, og vort bryllup blev holdt som planlagt.

Der var jo mangel på næsten alt, også på tøj til brudekjole. Min 
far havde handlet med en manufakturhandler i Grenaa i flere år. Han 
betalte altid med kartofler for de varer, han købte. Denne manu  fak-
turhandler leverede kjolestoffet, og da vi hentede det, kom handleren 
med den bemærkning: »Nu er De nok klar over, at det her forpligter«. 
Dermed mente han, at vi fremover skulle handle i hans forretning. Jeg 
har aldrig ladet mig presse i nogen retning, så derfor mistede forret-
ningsmanden en fremtidig kunde.

Kort inden vort bryllup havde vi købt halvdelen af mine svigerfor-
ældres, Andrea og Anders Hansens, store have i Kirial. Arealet, vi køb-
te, var på 1100 kvadratmeter med påliggende bygninger. Bygningerne 
havde været anvendt som udhus til ko- og svinestald i den ene ende 
og lo og lade i den anden ende. Dyrehold havde der nu ikke været på 
ejendommen i lang tid, og den jord, der før havde hørt til, var solgt fra. 

Vort bryllup 
og tiden derefter

Dagnys og mit bryllup den 18. maj 1946.
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Rasmine Nielsen Sjørup.

Disse bygninger blev nu bygget om til beboelse til min kone og mig.
Byggetiden var meget spændende, og det var med store forventnin-

ger, vi fulgte opdelingen af huset i forskellige rum, så det kom til at 
være et rigtigt stuehus. Under det halve af det kommende køkkengulv 
skulle der være kælder. Den gravede jeg ud ti} i den dybde og bredde, 
der skønnedes nødvendig til en tilpas stor kælder. Inden aften var jeg 
færdig med udgravningen, og næste dag blev der støbt gulv. Nu skulle 
det så ligge og tørre til næste dag.

Da vi kom op næste morgen hos Dagnys forældre, hvor vi boede, og 
kiggede ned i kælderhullet, fik vi en overraskelse. Gulvet havde rejst 
sig i pyramideform, fordi underlaget, som bestod af en art klæg, ikke 
havde kunnet tåle luftens påvirkning, og derfor reagerede gulvet, som 
det gjorde. Det stivnede cementgulv måtte jeg hugge op og bringe op 
fra dybet, før der igen kunne støbes gulv. Det var så noget, der kunne 
læres af.

På væggene blev der opsat fugtplader, som derefter blev tapetseret. 
Så nu, da vi endelig var færdige med ombygningerne, kunne vi begyn-
de at indrette os. Vi havde købt to hængelamper til petroleum, der blev 
hængt op i de to stuer, der var blevet indrettet. I samme to stuer var 
der opsat kakkelovne og i køkkenet et komfur. Alle dele var brugte ting 
indkøbt hos en forhandler af støbegods i Randers.

10.000 kroner kostede det at skabe de ydre rammer om det, der i 
en årrække skulle blive vort hjem. Huset fik nogle år senere adressen 
Kirialbakken 6, og der er fire kilometer til Grenaa.

Mine svigerforældre skulle have 5.000 kroner for grund og de byg-
ninger, som var på stedet, da vi købte. Pengene lånte vi i Husmankre-
ditforeningen. De øvrige 5.000 kroner, ombygningen kostede, lånte vi i 
Banken for Grenaa og Omegn, i dag Djurslands Bank.

Mit arbejde de første år var løsarbejde. Arbejdet var roeudtynding 
om foråret, høstarbejde om sommeren og om efteråret kartoffeloptag-
ning efter plov. En tid arbejdede jeg også i naboens grusgrav. Jeg havde 
lært hjemmeslagtning. Det gav arbejde, især ved juletid, når julegrisen 
skulle slagtes. Trods alt har jeg kun været helt uden arbejde i omkring 
en måned i min tid.

Selv om det økonomisk var trange tider, fik vi da råd til at købe en 
brugt radio på afbetaling. Radio  en var af mærket Arako. Den blev købt 
hos radioreparatør Arendt Rasmussen, der havde et lille værksted i en 
baggård i Nørregade i Grenaa.

I vor tid i Kirial deltog vi i Husmandsforeningens arbejde. Især af-
delingen for havebrug havde vores interesse, men også foredragsmø-
der og oplysende tiltag deltog vi i. Ved juletid var der juletræ for børn 
og voksne i Kristiansminde Forsamlingshus med deltagelse af egnens 
beboere og pårø  rende. Ved sådanne aftener hvervede vi en person til 
at underholde med historier for børn og voksne. Når legene omkring 
juletræet var til ende, skulle træet »plyndres« og derefter bæres ud. Det 
var nok et af højdepunkterne denne aften, som børnene havde talt om 
de sidste dage før festen. Jo, for forældrene skulle bære træet ud, mens 

Vort hus på Kirialbakken 6 ses her til 
venstre, mens Dagnys forældres hus er til 
højre. 
Bagved ses vor nabo Alfred Martinussens 
grusgrav.
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børnene trak den modsatte vej, og det kunne tage nogen tid og var til 
megen morskab.

I forsamlingshuset blev der arrangeret flere hyggelige sammenkom-
ster, fordelt over hele året. Der blev vist film, og der holdtes høstgilder 
og fastelavnsfester med tøndeslagning for børnene og velbesøgte ban-
kospil.

I de følgende år vekslede tilværelsen for os. Det var små kår, vi 
startede i. Jeg var arbejdsmand i ordets bedste betydning, og det var 
ikke arbejde i den bedste lønningsklasse. Jeg havde en tid intet fast 
arbejde. Det var skiftende job af stor forskellighed rundt om på egnen. 
Ved fælles hjælp klarede vi det, min kone og jeg. Der skulle spares i det 
daglige. Hver øre skulle vendes en ekstra gang, før den blev givet ud. 
De forfaldne renter og afdrag skulle betales, men det blev tit i sidste 
øjeblik, det skete. Men det gik altså.

Vort hus, der var beliggende tæt på hovedvejen, fik ret tit besøg af 
biler, der var kommet ud af kurs. De endte enten i vores eller i naboens 
have. Det var ikke altid behageligt at samle op efter disse uheld, men 
heldigvis var der næsten aldrig større personskade.

Fast arbejde
I 1945 fik jeg mit første faste arbejde. Det blev på det, der dengang 
hed Grenaa Hørskætteri. Der var jeg i fire år. Min kone syntes godt, 
hun kunne afse tid til at supplere husholdningspengene, så hun søgte 
arbejde sammesteds og fik plads som hæglerske - et arbejde, hvor man 
rensede hørtaver  ne med hænderne. Vi kunne nu følges ad på arbejde. 
Men det viste sig ret hurtigt, at der gik for meget tabt i den daglige 
husholdning, så efter kort tid sluttede hun på arbejdsmarkedet og blev 
hjemmegående husmor.

Sådan kom vort hus i Kirial til at se ud 
efter ombygningen.

Dengang vore børn var små. Preben, Tor-
ben og Benny i grusbunke. Alle tre er født 
i det gamle hus.
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Mit arbejde ved min ansættelse blev ved ilæggerbordet i indleverin-
gen, hvorpå hørren blev gjort klar til rødning. Rødningen foregik ved, 
at hørren kom i store trækasser og i en nedstøbt kanal med vand, lang-
somt, i nogle dage, flyttedes fremad, til den endte ved nogle maski-
ner for derefter at blive tørret i et tørrerum. Derfra blev hørren ført til 
en skættemaskine for gennem den at få skæverne afskallet fra hørren. 
Den afskallede, tilbageblevne hør blev nu behandlet med hænderne af 
tre-fire damer, kaldet hæglersker, for derefter at blive videresendt til 
yderligere behandling et andet sted.

Efter de fire år på Hørskætteriet, hvor jeg efterhånden var træt af 
det meget støv, som arbejdet med hørren afgav, søgte jeg arbejde på 
Dampvæveriet og fik det. Min plads her blev i sletteriet, hvor jeg ved 
de store gryder kogte sletten (stivelsen) til gamet. Stivelsen i gamet var 
en forstærkelse over for sliddet på gamet fra arbejdsgangen i væveriet. 
På denne plads var jeg i ca. fem år, hvorpå slette  mesteren hentede mig 
til en ny plads i sletteriet. Jeg fik arbejdsplads ved en af de maskiner, 
der skulle rulle det slettede garn op på bomme. Herfra kunne de fyldte 
bomme så køres ind i væveriet til videre forarbejdning. Her var jeg så 
i seks år.

 
Akkvisitør ved Dagbladet Djursland
Det indelukkede arbejde på væveriet huede mig ikke rigtigt, så da Dag-
bladet Djursland, som vi abonnerede på, søgte en akkvisitør, vaktes 
min interesse. Men hvad var en akkvisitør? Fat i lek  sikonet - her stod, 
at ordet betyder bladsælger - altså her avissælger. Jeg søgte stillingen. 
Kort tid efter fik jeg besøg af avisens redaktør, Hans Thordrup. Vi drøf-
tede det arbejde, stillingen indebar, og med min kones tilslutning blev 
jeg så akkvisitør.

Jeg faldt hurtigt til i mit nye arbejde. Arbejdet var interessant, og jeg 
kom i kontakt med en masse mennesker - ja, så at sige hele befolknin-
gen på Djursland og Mols, idet jeg skulle opsøge alle på deres bopæl 
og forsøge at sælge dem et abonnement på Dagbladet Djursland, hvis 
de da ikke allerede havde et.

Vi sælger vort hus i Kirial
Den første juni 1973 solgte vi vort hus og flyttede til Engdraget 6 i 
Grenaa. Vi skiftede nu hus, men ikke husnummer. Huset i Kirial blev 
købt af en montør. Ejendomsmægleren sagde, at pengene var sikre, for 
montøren havde fast arbejde, og hans kone fik arbejdsunderstøttelse, 
.så det kunne sagtens gå. Køberen gav os imidlertid en del kvaler. Det 
viste sig efter knap to år, at han, fordi han ikke passede at betale ren-
ter og afdrag til tiden, måtte se huset gå på tvangsauktion. Huset var, 
foruden pengesagerne, ikke blevet passet med vedligeholdelse, så det 
så ret ødelagt ud. Huset kunne ikke videresælges, som det var, så en 
omfattende restaurering var meget nødvendig.

Vi blev derfor nødt til at købe huset tilbage på tvangsaulctionen. 
Den holdtes den 10. januar 1975. Vi havde stadig penge stående i hu-
set, så der var derfor ingen anden udvej. Vort hus på Engdraget blev 
solgt, og vi flyttede tilbage til Kirial i 1975. Her skulle vi så se at få os 
indrettet bedst muligt i de nu så kedelige rum.

Vi restaurerede fra ende til anden. Først ordnede vi soveværelset og 
køkkenet. Derpå stuerne. Vi flyttede fordøren, der var placeret i enden 
af den østlige længe, hen til midt på længen. Samtidig med flytningen 
af døren blev der lavet trappeopgang til tagetagen, hvor der blev ind-
rettet to værel  ser til vore børn. Det gamle tag bestod af cementsten. 
Det var ret utæt, så fygesneen om vinteren havde fri adgang. Nu kom 
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der asbestplader på, og samtidig blev undersiden af taget beklædt med 
rockwool. Det blev så et noget lettere tag, der kom på, så det tyngede 
ikke så meget på de gamle mure.

Vi fik centralvarme fra eget fyr, der blev installeret samtidig. Stuer-
ne blev lagt sammen til en, og der blev senere indsat et vindue med en 
havedør, så vi kunne gå direkte ud på terrassen, som vi havde bygget i 
højde med stuegulvet. Da vi omsider blev færdig med det omfattende 
restaurerings  arbejde, kunne vi endelig slappe af og begynde af skabe 
lidt hygge for os selv og børnene. Der var ikke meget at se af det gamle 
hus. Arbejdet havde kostet en del penge og meget slid. Det blev vort 
»nye« hjem for en tid.

Kirialbakken 6 efter restaureringen, men 
endnu uden havedør.

For at komme rundt i mit arbejde for avisen fik jeg stillet en motor-
cykel til rådighed. Den var af mærket »Nimbus«, og så var der en stor 
varesidevogn påmonteret. Det var et luftigt køretøj at færdes på i al 
slags vejr, men sundt var det, må jeg sige. Aldrig en sygedag havde 
jeg, aldrig var jeg forkølet. Jeg sled to Nimbusser op, men de var dog 
brugte, da jeg fik dem stillet til rådighed. Den sidste motorcykel blev 
udskiftet efter at have rundet 186.000 kilometer.

Dagbladet Djursland voksede i abonnementstal. Da jeg begyndte at 
arbejde som akkvisitør, var læsernes antal ikke meget over 1.000. Det 
var nu på vej til små 10.000 abonnenter.

Arbejdskøretøjer 
ved avisen

Dagbladet Djurslands Nimbus-motorcy-
kel med sidevogn og med mig som fører.
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Efter ca. to år på motorcykel besluttede ledelsen at anskaffe en vare-
vogn til afløsning af den trehjulede. Det blev til en brugt Opel Olympia 
købt i Tyskland. Den havde tilhørt en chokoladerepræsentant, var en 
årgang 1955 og havde kørt 80.000 kilometer. Den kørte upåklageligt i 
den tid, jeg var fører af den.

Men et energisk arbejde af redaktør Hans Thordrup og hans kone 
Inge Thordrup, der var regnskabsfører på avisen, fik bladet til at vokse. 
Deres arbejde gav mig gode betingelser i mit arbejde for at øge antallet 
af abonnenter. I min daglige runde på avisens område oplevede jeg 
mange skønne steder. Jeg havde altid mit kamera med og kunne fore-
vige mangen en skøn plet. Billederne er i dag til megen glæde, når der 
blades i de forskellige album.

I flere år arrangerede avisen cykelløb for avisens bude og nogle af 
egnens ungdom, der havde lyst. Arrangementerne var i fællesskab 
med Grenaa Cykelklub. Også Djurslands Motorklubs Automobil  afde-
ling afviklede sammen med Dagbladet Djursland et julearrangement, 
det såkaldte Nisse-Rally, hvor deltagerbeløbet gik til fordel for årets 
juleindsamling. Herunder ses et udklip fra avisen ved overrækkelsen 
til formanden for julekomiteen, bankdirektør Frode Juhl Kristensen.

Opel Olympiaen - og et par andre, men nye varevogne af samme 
mærke - var efterhånden blevet for lille til at huse det stigende antal 
aviser, der skulle fragtes fra trykkeriet på Randers Amtsavis til Grenaa 
og rundt til læserne på Djursland, så ledelsen besluttede at købe en 
større varevogn. Det blev til en Bedford-varevogn indkøbt hos automo-
bilfirmaet Fa. Andreas Jacobsen i Grenaa. Men bilen skulle jo i husly, 
når den ikke var på farten i avisens ærinde. Vi gik så i gang med at 
udvide udhuset, der hørte til vort hus i Kirial.

Udhuset blev bygget bredere og dybere. Samtidig blev der plads Nisse-Rally 1977 i Grenaa.
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til en snes undulater og et rum til lige så mange høns. Og så havde 
vi nogle små søde husdyr, som også kaldes skadedyr: mus. Jeg kunne 
ikke nænne at dræbe dem. Derfor fangede jeg dem i fælder og gik over 
hovedvejen og satte dem ud i skoven der. Min kone, Dagny, sagde godt 
nok, at musene løb efter mig tilbage i udhuset.

Da udvidelsen til garage var tilendebragt, kunne avisens varevogn 
så komme i hus. Der var flere udskiftninger af avisens varevogne. I 
min tid som chauffør blev det til ni køretøjer af forskellige mærker. En 
af de sidste, jeg kørte i, var en Ford Transit varevogn, købt hos byens 
Ford-forhandler på Østerbrogade Grenaa.

I de godt 27 år, jeg kørte landsdelen tynd i mit arbejde for avisen, 
nød jeg virkelig hver dag at stå op til mit arbejde. Mine køreture til 
Randers efter avisen var meget afvekslende. Om vinteren kunne det 
tit blive en møjsommelig tur, når der var faldet sne, som ofte var fø-
get sammen i driver. Men sådan et vejr var da med til at gøre dagene 
afvekslende, og så blev det jo altid godt vejr igen, så der kunne køres 
med nedrullede ruder.

De seneste år ved avisen blev arbejdet så omfattende, at der skulle 
ansættes en medarbejder mere. Jeg fik tilbuddet at vælge mellem arbej-
det som akkvisitør eller chauffør. Jeg valgte chauffør-jobbet, men var 
der behov, og hvis jeg havde tid, virkede jeg i min gamle stilling. Det 
blev til knap to millioner kilometers kørsel i den tid, jeg var ansat ved 
»Djursland«.

 
Tilbage til Grenaa
Vi ville nu gerne til Grenaa igen. Så efter nogen tids søgen besluttede 
vi os. for et hus på Duevej. Det havde nummer 16 og var et etplans hus 
af Klintehustypen. Vi solgte vort hus i Kirial og flyttede til Duevej den 

Denne Ford Transit var et herligt køretøj, 
ligesom mange af de andre også havde 
været det.

Huset, Duevej 16 i Grenaa, som det så ud, 
da vi i købte det i 1977. Det, der skulle 
ligne en have, var bare en ukrudtsmark, 
og de træer, der groede ved skel, kunne vi 
godt undvære.
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1. maj 1977.
Der hører en grund til på 966 kvadratmeter, hvorpå huset er bygget. 

Huset er opført af gule mursten, og taget er af asbest, og så er der en sam-
menbygget garage, som vi nogle år senere tilføjede en carport for deref-
ter at bruge garagen til værksted. Haven v meget kedelig, så den gik vi 
straks i gang med. Her var kun kvikgræs og andet ukrudt samt nogle ikke 
særligt kønne træer. Væk med det. Vi delte haven op i afsnit. Først blev 
der sat af til køkkenhave, hvortil vi brugte en tredjedel af haven. Vi ville 
også gerne have nogle kønne træer og buske og - ikke at forglemme - en 
blomster  have. Det var et stort arbejde, men efterhånden fik vi sat skik 
på det hele og kunne begynde at nyde resultatet af vort arbejde.

Der mangler et drivhus
Det måtte der gøres noget ved. Randers Amtsavis skulle have skiftet 
redaktionens gamle vinduer ud med termoruder. De gamle skulle så 
væk, og dem fik jeg lovning på. De kom i avisbilen med til Grenaa i det 
omfang, der var plads til dem. Disse vinduer var gode og solide og blev 
så sat i den konstruktion, der i forvejen var rejst til et drivhus. Huset 
blev godt og står endnu og virker, som et drivhus skal.

 
25 års jubilæum ved avisen
Jeg var ved at blive gammel i gårde. Den 1. september 1980 havde jeg 
været ansat ved avisen i 25 år. Det havde været 25 begivenhedsrige år, 
og jubilæet gik ikke helt upåagtet hen.

Jubilæumsdagen holdt jeg fri, men dagen før blev jeg fejret af mine 
arbejdskammerater på Amtsavisen. Pakkepigerne havde pyntet op 
med blomster, og så havde de lavet en speciel hilsen, som glædede 
mig meget. Se her:

Fra mine gode venner på avisen.

Jubilæums- ogfødselsdagshilsen i bin-
dingsværket.

Det er det tætteste, jeg har været på at bli-
ve millionær.
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Kandidat til kommunevalget i 1970
Jeg var interesseret i Grenaa Kommunes trivsel og 
blev også interesseret i kommunens politik. Efter 
henvendelse fra de konservative blev jeg opstil-
let på den konservative liste til kommunevalget i 
1970. Jeg opnåede  dog ikke valg, men blev betrag-
tet som stedfortræder nummer 11 blandt kandida-
terne på liste C.

Kommunevalget i Grenaa Kommune, den 3. 
marts 1970 med betegnelsen: Den nye Grenaa 
Kommune.

 

Meddelelse fra  valgbestyrelsen.
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Naturelsker og naturmenneske
Jeg har alle dage holdt af at færdes i naturen. Gode dage med fiske-
stangen ved en af Djurslands kyster eller ved kanalerne i Kolindsund. 
En tur langs Buskeåen i Kirial for at se fiskenes gyde  pladser og for 
på visse tider af året at få et glimt af isfuglen, når den dykker efter en 
godbid. En tur over markerne et eller andet sted, når tilladelsen til at 
færdes på en ejers jord var givet, spejdende i jorden efter fortidens 
menneskers redskaber - redskaber, der endnu måske var gemt i jorden. 
Af og til kunne det opleves, at en hare eller et stykke fuglevildt flyg-
tede fra deres skjulested på marken, når det blev forstyrret. Eller bare 
sidde på en træstub eller et dige i skovkanten og nyde nærheden der 
og omgivelserne lidt længere borte.

Parti fra søen i Huldremosen 
ved Ramten.

Parti fra Buskeåen, der havde sit løbfra 
Se/kærforbi Skærvad og Skærvad Mølle 
til Enslev. I bebyggelsen, der anes i bag-
grunden, boede vi.

Jeg har altid kunnet finde tiltag, så min fritid blev afviklet på en 
måde, så jeg følte tilfredsstillelse.

Som før nævnt er jeg interesseret i oldtiden og har derfor et skab 
med redskaber fra stenalderen. I flere år har jeg samlet gamle mønter, 
og ligeså har jeg samlet frimærker, dels danske og dels mærker fra Eng-
land, som jeg var særligt interesseret i. Mønterne har jeg ikke mere, 
mens jeg stadig bygger på min danske frimærkesamling.

Pensionsalderen nærmer sig
Vi boede på Duevej i langt over 20 år og havde ikke tænkt at gøre for-
andring på vor tilværlse der. I hus og have var der stadig gøremål og 
nye ideer til forandring i haven, der snarest muligt skulle realiseres. 
Jeg havde været  ansat ved Djursland  i 27 år og var hverken ked af eller 
træt af mit arbejde. Men engang skal alt godt jo have en ende - således 
også mit arbejde. Jeg sagde mit arbejde op, og den 31. december 1982 
gik jeg på efterløn. Siden har jeg påtaget mig forskelligt arbejde for na-
boer og bekendte, som havde brug for en hjælpende hånd. Jeg anlagde 
haver og plantede træer og buske. Jeg lavede flisearbejde i indkørsler 
og sørgede for vedligeholdelse af el-installationer i det omfang, loven 
tillader en ufaglært at gøre det.
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Jeg har nu trappet ned og ordner stort set kun vort eget. Men jeg 
giver fortsat gerne et godt råd - og det er ganske gratis.

Den 1. november 2001 gik Dagbladet Djursland ind efter at have væ-
ret udgivet i 88 år. Mange læsere af avisen har siden lidt et stort savn 
af den daglige kærkomne gæst. Djursland var aflægger  blad af Randers 
Amtsavis. Avisen var hovedbladet for os læsere på Djursland eller den 
foretrukne avis.

Efter at jeg havde sagt min stilling på Dagbladet Djursland op, fik 
jeg endelig tid til det, jeg længe havde ønsket at give mig til. Nu skulle 
det altså være.

I   1982   sagde  jeg min   stilling   op  på 
avisen, derfor ovenstående annonce.

Vagtskifte på Dagbladet »Djursland«.



72 73

Dagny og jeg har i tidens løb fået samlet mange album med billeder. 
Ved at blade i dem dukker minderne frem om min store familie. Hvad 
den har været beskæftiget med, fortæller jeg efter følgende:

Vi var oprindelig ni personer i min nære familie. Her i 2009, hvor 
jeg stadig skriver om familien, er vi kun to tilbage. Min mor døde, som 
før nævnt, i 1946 kun 48 år gammel. Hun havde været syg i flere år.

Min far er født den 7. august 1893 ved Østre Maskine i Vejlby Sogn. 
Far havde nået den høje alder af 93 år, da han døde på plejehjemmet 
»Sunddal« i Ginnerup Kommune. Far havde boet i sit hus »Trekroner« 
i Mastrup, siden han i 1947 solgte sin gård »Kaagholm« i Mastrup. 
Hans læge vurde  rede, at hans helbred var blevet så dårligt, at han 

Minder

Da min far fyldte 90 år blev dagen fejret 
som storfamiliefest.
Herfra er billedet taget. Navnene er fra 
venstre Andreas Martin Skiffard - Niels 
Sjørup Skiffard - Helge Skiffard - vores 
far, Peder Severin Skiffard - Marna Mar-
grethe Andersen, født Skiffard - Søren 
Skiffard - Elly Kristiansen, født Skiffard 
- og siddende Ninna Kirstine Andersen, 
født Skiffard.

Peder Severin Skiffard.

skulle have daglig pleje. Derfor skaffede lægen en aflastningsplads på 
hjemmet i Ginnerup.

På »Sunddal« fik han gode venner, men han savnede sit hjem i Ma-
strup. Han gik nogle gange den tre kilometer lange vej til Mastrup, 
men glemte at give besked på plejehjemmet. Hjemmet satte så en ef-
tersøgning i gang, men altid først til hans gamle hjem i Mastrup, som 
plejepersonalet var klar over var hans mål.

Mine forældres syv børn
Jeg blev mine forældres første barn og er omtalt gennem denne beskri-
velse af »Mine erindringer«.

Min ældste bror, Niels Sjørup Skiffard, er født i 1921 i Revn, Vejlby 
Enge. Niels havde navnet Sjørup efter sin morfar, der hed Niels Niel-
sen Sjørup. Niels havde fra sin ungdom arbejdet som karl på forskel-
lige gårde på hjemegnen.

Niels og Ketty var ansat som landarbejdere på forskellige gårde på 
Djursland og bosatte sig som lejere i et ældre hus i Fjellerup. Niels tog 
arbejde ved mosebruget i Stenvad, som producerede tørvebrændsel. 
Senere købte de hus i kvarteret Grønland i Grenaa. Niels gik efter nogle 
år i murerlære, hvor han bestod svendeprøven med højeste karakter 
ved Randers Tekniske Skole. Niels havde stor interesse i fodbold.

Efter udstået læretid byggede Niels og Ketty hus på de Lichten-
bergsvej, hvor de så tog bolig. Niels var det, man kalder en slider. Når 
han var i gang med et arbejde, skulle han næsten være færdig, inden 
han fik begyndt. Det bevirkede, at han sled sig selv op og til sidst måtte 
lade sig indlægge på Grenaa Sygehus, hvor han døde i 2002 som 80-
årig.

Ketty Marie Skiffard.

Niels Sjørup Skiffard.
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Niels blev gift med Ketty Marie Terkildsen, der er født i 1926 på 
gården »Fredensminde« ved Rødeled på Rimsø Mark. Ketty virkede på 
landet som ung pige, hvor deltagelse i markarbejde var en selvfølge. 
Efter at Ketty og Niels var blevet gift, fik Ketty arbejde i et gartneri på 
Tulipanvej i Grenaa og senere på Grenaa Dampvæveri. Hendes længste 
ansættelse var på Grenaa Apoteks Pillefabrik, hvor hun arbejdede i 19 
år. Både Ketty og Niels elskede at rejse i ferierne og gerne i Europa.

Min søster, Ninna Kirstine Skiffard, er født 1922 i Revn. Hun gik i 
skole i Mastrup Skole. Efter konfirmationen kom hun ud at tjene på fle-
re af egnens gårde, hvor hun virkede son stuepige. Hun deltog sammen 
med sin mand i deres ejendoms trivsel, men desværre blev hun meget 
syg og døde i 1984 på Grenaa Sygehus. Hun blev begravet på Glæsborg 
Kirkegård i familiegravstedet. Kirstine var altid humørfyldt, og at hun 
var syg, lod hun sig sjældent mærke med.

Kirstine blev gift med landmand Karl Evald Andersen fra Glæsborg. 
Vielsen fandt sted i Ginnerup Kirke i 1943. Karl Evald er født i 1917. 
Efter deres bryllup købte de en lille ejendom i Lunden ved Glæsborg. 
Her boede de i en årrække for så at overtage Karl Evalds forældres ejen-
dom »Annexgaard« i Glæsborg. Efter nogle år solgte de gården, men 
forinden havde de til dels selv bygget en villa på hjørnet Glæsborg Ho-
vedgade/Doktorvej. Her indrettede Kirstine sig med en lille forretning 
med ting til vedligeholdelse af folks garderober. Ægteparret var sel-
skabsmennesker. De samlede tit familie og venner til en hyggelig sam-
menkomst i deres hjem. Karl Evald døde i 1989 på Grenaa Sygehus.

I Trustrup på Djursland bor min søster, Elly Kristiansen, der er født 
i 1924 i Homå, i egen lejlighed. Hun og jeg er de sidste i familien, der 
endnu lever her i 2009. Hun er ret frisk af sin alder. Hun har en god 
hukommelse, så er der nogle spørgsmål om den gamle familie, så spørg Karl Evald Andersen.

Ninna Kirstine Andersen.

bare Elly. Hun har dog brug for kommunens hjemmehjælp af og til, 
men har også stor støtte af sine børn.

Elly var gift med ringer og graver Aage Kristiansen. Ægteparret bo-
ede først i et lille hus i Albøge, men lod senere bygge et hus på toppen 
af bakken over for Albøge Kirke. Her boede de i en lang årrække. Aage 
arbejdede de første år af deres ægteskab ved landbruget. Han var sene-
re murer  arbejdsmand, men blev så ringer og graver ved Albøge Kirke, 
hvor Elly sørgede for at holde kirken i orden indvendigt. Efter nogle 
år skiftede Aage arbejdssted, men var stadig ringer og graver, nu ved 
Lyngby og Trustrup Kirker. I pensionsalderen solgte Elly og Aage deres 
hus og flyttede til den lej  lighed, 
som Elly endnu beboer. Aage Kri-
stiansen døde i 2007.

Helge Skiffard, der er født i 
1925, blev ikke gift, selv om der 
nok var tilløb dertil, men Helge 
fra  valgte ægteskab. I sin ungdom 
var han beskæftiget ved landbru-
get. Han blev soldat ved mari-
nen - en tid han aldrig glemte. Et 
par år var han med cirkus Miehe 
som teltrejser for så at tage hjem 
og bosætte sig hos sin far i Ma-
strup. Herfra tog han så arbejde, 
hvor det bød sig. Familien følte 
sig tryg ved, at Helge var hos vor 
far, der var ved at være godt oppe 
i årene. Helge fik en alvorlig syg-

Elly Kristiansen.

Aage Henri Kristiansen. Helge Skiffard.
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dom, som han døde af i 1990.
Andreas Martin Skiffard var nummer seks i børneflokken. Drejser 

blev han kaldt i familien, og han lød navnet. Han var et kreativt men-
neske. Han kunne snart set alt - også som barn. Han avlede kaniner, 
han kunne lave mad, og han havde sin egen have ligesom vi andre. 
Som ung mand bandt han sit slips og pudsede sine sko omhyggeligt, 
før han tog til fest et eller andet sted. Andreas var født i 1927 i Mastrup.

Andreas var en tid forsikringsmand. Han tog senere i tørvemosen i 
Stenvad og lavede tørv. Han var en tid ansat på Dampvæveriet i Grenaa, 
men tog så til Sverig og blev ansat ved et væveri i Gøteborg. Han tog 
derefter arbejde ved en metalvarefabrik i en by i nærheden. Her blev 
han »altmuligmand«. Var der noget, man ikke kunne få til at fungere, 
så blev der altid sagt: »Hent Skiffard«.

Som mange af sine søskende blev Andreas alvorligt syg og døde i 
2001 i Sverige. Andreas blev gift med Thora, hvis fødenavn var Jensen. 
Thora var født i 1926 i Horslund i Danmark og døde i Sverige i 1996. 
Både hun og Andreas er begravet/bisat i Sverige.

Den yngste i vor familie blev Marna Margrethe. Marna er født i Ma-
strup i 1929. Hun blev opkaldt efter sin fars plejemor, der hed Maren, 
og nu det nævnes, det at være opkaldt, så er jeg selv opkaldt, men efter 
min fars plejefar, der hed Søren Pedersen (Skiffard).

Marna kom, som vi andre, ud at tjene efter konfirmationen. Hun har 
arbejdet som stuepige, en stilling der var ret almindelig dengang. Hun 
var også kokkepige et sted, og ellers havde hun forskelligt andet arbej-
de. En tid var hun hjemmehjælper i Randers Kommune.

Knud Andersen, der er født i 1927, og Marna gik i skole sammen i 
Mastrup Skole, hvor de blev gode venner. Det blev med tiden til mere, 
og de blev gift i Ørum Kirke, hvorefter de flyttede til Randers. Knud Thora Skiffard. Knud Jacob Andersen.

Andreas Martin Skiffard.
Marna Margrethe Andersen.

uddannede sig i skomagerfaget og startede sit eget skomagerværksted i 
Søren Møllersgade i Randers.

Mama og Knud havde flere fritidsinteresser, som de nød at virke 
med og i. De købte et sommerhus ved Skovgårde Strand på Norddjurs-
land, hvor de hver sommer tog ophold. Marna døde i 1997 i Randers.
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Preben Skiffard, som er den ældste af vores børn, er født i 1948. Det var 
en streng fødsel, hvor der foruden jordemoder også måtte lægehjælp til.

Preben gik i skole i Enslev, men efter bygning af den nye centralsko-
le i Voldby blev han overflyttet hertil, hvor han bestod realeksamen. 
Herefter gik han i bygningssnedkerlære hos snedkermester Brask Sø-
rensen i Bredstup i Grenaa. Efter overstået svendeprøve blev Preben 
soldat i Fredericia og Sønderborg. Efter soldatertiden uddannede han 
sig til bygningstekniker i Århus. Han blev derefter ansat på ingeni-
ørkontoret hos Per Udsen i Søndenå-kvarteret i Grenaa, hvorfra han 
senere kom til at arbejde ved ingeniørfirmaer i Grenaa og Ebeltoft.

Vore tre drenge 
- mine efterkommere

Preben Skiffard. Kirsten Skiffard.

Preben blev gift i 1973 i Enslev Kirke med Kirsten Søndergaard, 
der var født i 1948 i Sivested ved Kolind. Han kom til at arbejde som 
energikonsulent i Rønde og Midtdjurs Kommune som bygge  sagsbe-
handler. Herfra overflyttedes han til Ebeltoft i Syddjurs Kommune ved 
kommunesammen  lægningen. Her arbejder han som teamleder for 
Team Byggeri.

Kirsten gik i skole i Tøstrup ved Nimtofte. Efter skolegang blev hun 
ansat ved telefoncentralen i Fannerup en tid og derefter i en slagter-
forretning i Grenaa. Kirsten og Preben flyttede til Egå ved Århus, hvor 
Kirsten kom til at arbejde i en bagerbutik og senere to steder inde i År-
hus, hvor de fra Egå var flyttet til Trøjborggade i en lejlighed på tredje 
sal. Preben, der nu var byggekonstruktør, flyttede sammen med Kirsten 
til Grenaa, hvor Kirsten fik arbejde i forskellige forretninger. Hun ar-
bejdede en tid ved »Thorfisk« ved Grenaa Havn.

Efter at have haft lejlighed i Grenaa købte de hus i Stenvad. Herefter 
blev hun hjemmehjælper ved Rimsø Plejehjem i Norddjurs og kom 
senere til at arbejde i Stenvad Brugsforening. Kirsten fik som 50-årig 
en alvorlig lungebetændelse og kom på sygehuset i Grenaa, men blev 
overflyttet til Århus Kommunehospital, hvor hun døde i 1998. Der var 
ingen børn i ægteskabet.

Som nummer to af vore børn fødtes Torben Skiffard en sommerdag, 
eller var det en sommernat, i 1951. Torben kom til at gå i skole, først i 
Enslev Skole for så at fortsætte i Voldby Centralskole. Her gik han ud 
efter 9. klasse og kom i lære som mekaniker hos bilfirmaet Andreas 
Jacobsen i Grenaa.

Efter læretiden skulle Torben så være soldat. Hans tid som rekrut 
var i Fredericia, hvorefter hans tid som menig soldat blev ni måneder 
i Slagelse på Sjælland. Efter tiden ved hæren gik han tilbage til meka-
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nikerfaget og fik arbejde ved Datsun-Hanomag i Slagelse, der senere 
blev overtaget af en ny ejer og ændrede navn til Schultz Automobiler. 
Torbens næste arbejdssteder blev så herhjemme i Grenaa ved firmaer-
ne Rustfri Stål og Vikavi. Senere arbejdede han ved Per Udsens firma 
Air Craft, som senere blev overtaget af det firma, der i dag bærer nav-
net Terma. Efter en kort ledighedsperiode fik han ansættelse ved SCA 
Packaging på Astrupvej i Grenaa.

I fritiden ligger Torbens interesser ved hans kolonihave. I denne 
have er der meget fugleliv, idet haven ligger tæt på et levende hegn 
med træer og buske. Her har jeg fået lov til at dyrke min gamle interes-
se for haver. Torben interesserer sig også for biler, en interesse, der har 
holdt sig helt fra hans læretid. Desuden leger han en hel del ved sin 
computer. Torben blev i 1978 gift med Jette Egeberg, og sammen har de 
børnene Heidi og Henrik.

Heidi er født på Grenaa sygehus i 1978. Hun kom i skole, først til 
niende klasse, derefter på Grenaa Gymnasium, hvor hun blev matema-
tisk student. I en periode fra december 1999 til maj 2000 havde hun 
arbejde på »Fefor Højfjeldshotel« i Norge. Fra 2004 blev hun uddannet 
som pædagog på den internationale linie fra »Jydsk Pædagog-semina-
rium« i Århus. I uddannelsesperioden foretog hun studietur til Tanza-
nia i Afrika og til et praktikophold i Edinburgh i Skotland. Efter al den 
skolegang og de to studieture fik Heidi tre måneders arbejde ved Mår-
slet Skovbørnehave. Fra 2004 til 2008 arbejdede hun i fritidshjemmet 
»Torvevænget« i Tranbjerg, der senere blev sammenlagt med SFO Tran-
bjerg Skole (arbejde med integration af børn med handikap). Fra ok-
tober 2008 har hun været ansat ved Klubberne Peter Fabersvej, Århus 

Torben Skiffard og Jette Egeberg Skiffard 
med børnene Heidi og Henrik Egeberg 
Skiffard.

V (ansat i Handikapklubben). Heidi er en dejlig pige. Jeg glæder mig, 
hver gang hun kommer på besøg, for så f°ar jeg altid et kærligt knus.

Henrik er født i 1982 på Grenaa Sygehus. Henrik gik i skole på 
Søndre Skole i Grenaa. Hans skolegang strakte sig over 11 år fra børne-
haveklasse til og med 10. klasse. Efter skoletiden fik han arbejde ved 
REMA 1000 på Havnevejen i Grenaa. Fra januar 2000 gennemgik han 
grundforløbet på Grenaa Teknisk Skole, hvorefter han gik i lære hos 
Søren Jensen A/S i Grenaa, hvor læretiden var fire år. Henrik var soldat 
i Holstebro ved Jyske Dragonregiment. Efter endt soldatertjeneste kom 
han til et el-firma i Århus. Han var derefter ansat et halvt års tid ved 
Energicon i Århus og fra 2005 til 2008 ved BP-elektric også i Århus, 
hvorefter han skiftede arbejdssted til H. O. Service i Viby Jylland, hvor 
han er nu.

Henrik er en dygtig og energisk ung mand, som jeg holder meget af 
at være sammen med. Både han og hans søster er meget humørfyldte, 
så lattermusklerne bliver ofte rørt, når vi er sammen.

Som det sidste skud på stammen kom Benny Skiffard til verden i 
1956. Benny kom, ligesom sine brødre, til at gå i skole i Enslev Skole. 
Han fortsatte sin skolegang i Grenaa Kommunes Vestre Skole, hvor-
fra han sluttede sin skoletid efter 7. klasse. Han arbejdede en tid hos 
landmænd på egnen, blandt andet ved Jørgen Paarups Maskinstation 
i Skærvad.

Benny blev ansat ved Grenaa Smedje i Lillegade, hvorfra han blev 
udstationeret på Grenaa Dampvæveri. Han blev så truckfører forskel-
lige steder, blandt andet på Grenaa Havn. I 1975 blev han chauffør ved 
Grenaa Jernhandel på Møllevangen. Her blev han senere formand for 
forretningen. Grenaa Jernhandel og Grenaa Produktforretning fusione-
rede senere, og forretningen hedder nu H. J. Hansen Genvindingsindu-
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stri A/S, Grenaa. Her fejrede Benny sit 25 års jubilæum ved forretnin-
gen i år 2000, hvor indehaveren havde indkaldt kunder og familie og 
venner til en uhøjtidelig reception. Benny blev ved samme lejlighed 
forfremmet til afdelingsleder.

Benny blev i 1977 gift med Jytte Tarnow, der er født i 1958 i et arbej-
derhus ved gården »Frederiksminde« ved Holme i Ebeltoft Kommune, 
nu Syddjurs Kommune. Jytte og hendes familie flyttede til forskellige 
bosteder, blandt andet Krakær, Strands og Sdr. Homå for så at flytte 
til Grenaa, hvor Jytte gik i skole på Østre Skole i Grenaa, hvor hun fik 
sin realeksamen. Hun bestod derefter handelseksamen på Grenaa Han-
delsskole. Jytte blev uddannet kontorassistent på Dagbladet Djursland 
i Grenaa.

I 1979 blev hun ansat i en vikarstilling ved Nørre Djurs Kommune, 
hvor hun efterhånden var vikar i forskellige afdelinger for i 1981 at 
bliv fast ansat ved Teknisk Forvaltning. Fra den 1. januar 2007 er hun 
ansat på rådhuset i Allingåbro i Teknisk Forvaltning, hvor hun arbej-
der med taxiloven samt kollektiv trafik, herunder køreplanlægning, 
og så er hun tillidsrepræsentant. Både Jytte og Benny brugte en del 
af deres fritid i Beredskabsgården i Grenaa, hvor Jytte var kredsleder 
i Civilforsvaret i Grenaa, mens Benny var delingsfører og instruktør.

I 1995 købte de et landbrug på Rævdalvej nr. 2 på Laen Mark mel-
lem Ørum og Glæsborg. Meget af jorden blev solgt fra, men de beholdt 
10 tdr. land, hvor der holdes fire heste, der går frit ude, men med hus-
ly. Desuden regerer deres to labradorhunde og tre kælne katte. Jytte 
holder meget af at arbejde i ejendommens store have, mens Benny hu-
serer i sit værksted og vedligeholder gården.

Benny Skiffard.

Jytte Skiffard.

De sidste år på Duevej
Tiden synes at være løbet stærkt, men det meste er rart at tænke tilba-
ge på. En ville jo gerne være ung endnu, men tvinges til at »følge med 
tiden« - så derfor tælles min alder nu i otte-ti år - godt og vel.

Det er vist tid at trappe ned - det kommer for øvrigt af sig selv. Kræf-
terne er hurtigere brugt op, end de var tidligere, så et hvil må tages ret 
ofte. Men så har jeg jo de tidligere nævnte hjemlige sysler, hvor jeg selv 
bestemmer farten. Værkstedet bliver tit brugt. Her laver jeg fuglekasser 
til havens vingede beboere. Vi har ni kasser placeret forskellige steder 
i haven. Fuglene har vi megen for  nøjelse af at betragte, og flere arter er 
så kendte med os, at vi kan komme ret tæt på dem. Vi har også vand-

Et afsnit af vor have på Duevej 
i al sin pragt.
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bassin i haven med flere slags åkander og andre vandplanter. Under 
åkandebladene gemmer guldfiskene sig, men de skal snart være der, 
når det er fodringstid. De er altid sultne. I vor have er der mange plan-
ter, men der dukker af og til en ny selvsået op, der ikke kan bestemmes, 
så kommer den i urtepotte, indtil den viser sit »rette ansigt«. Den ven-
tetid er også spændende.

Vi længes efter at se vore mange rhododendron og de mange andre 
blomster smykke haven.

Her ovenfor ses en del af vor have. Foran har vi vandbassinnet med 
forskellig beplantning omkring. Den gamle vandpost står og vigter sig 
her, og i vandet spejler damen sig. Hun gemmer sig halvt bag prydbu-
skenes grene. Bagved ses et afsnit af haven med dens mangfoldighed 
af blomstrende planter. På en tur rundt kommer vi til lærketræer, der 
er klippet i buer. Træerne er plantet, så de danner indgang til havegan-
gene i de afsnit af haven, hvor der er plantet blomster. Ved havelågen 
ind til naboen er der en dobbelt beplantning aflærketræer, hvor der er 
trukket ståltråd mellem sidegrenene, og derefter plantet efeu, så der er 
»tag« over. Her bygger fuglene rede.

 
Fra bil til trehjulet scooter
Vores bil af mærket Toyota Corolla var efterhånden 20 år gammel og 
trængte til et større eftersyn. Den kom på værksted, men rustskaderne 
var så omfattende, at mekanikeren meddelte, at det ikke kunne betale 
sig at reparere på bilen.

Jeg var nu fyldt 83 år og syntes ikke, at jeg ville sætte penge i et nyt 

Mit kørekort er udløbet i gyldighed, så 
jeg har været ved læge for at få lægeattest. 
Jeg bestod den krævede prøve. Billedet 
er vist vellignende og er taget i 2002, og 
udseendet svarer vist til alderen. Jeg var 
dengang 82 år.

køretøj. Derfor blev Toyotaen kørt til ophugningsfirmaet i Grenaa til 
skrotning.

I stedet for vor gamle bil købte jeg en trehjulet scooter, som en ældre 
dame på Anholt havde til salg. Hun forlangte 25.000 kr. for den. Hun 
havde kørt knap 2000 kilometer på den. Prisen godkendte jeg, men så 
skulle den leveres i Grenaa.

Fra hus til lejlighed
Fra den 1. oktober 2003 lejede vi en lejlighed i Fuglevænget, den har 
m. 19, st. th., og her flyttede vi ind lidt før 1. november samme år. For-
inden havde vi købt gulvtæppe,r og gardiner og indrettet stuerne, så 
de var behagelige at flytte ind i. Børnene sørgede for transport af vore 
møbler og andet, som vi ikke ville give afkald på. Den første november 
var vi så installeret i vort nye hjem. Men hvad skulle jeg nu lave? Jeg 
skulle da have noget at rumstere med.

Med min søn Torbens hjælp købte jeg en computer og en printer, og 
så måtte jeg til at lære at bruge den. Med megen hjælp fra vore børn gik 
jeg så i gang. Men hukommelsen er ikke, hvad den har været, så mange 
gange måtte jeg forsøge forfra. Men ganske langsomt satte det tillærte 
sig nogen  lunde fast. Arbejdet med dette moderne hjælpemiddel er 
meget interessant, og alt, hvad jeg har skrevet i disse »Mine erindrin-
ger«, er berettet og nedskrevet af mig selv og kan, via min computer, 
nu læses her. Og min gamle skrivemaskine står og ruster i kælderen, 
tror jeg!

 
Vort diamantbryllup
Vi blev som tidligere nævnt gift den 18. maj 1946, den dag, det var regn-
vejr. Vi holdt sølvbryllup 25 år senere, den dag, det var regnvejr, og 25 
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år senere havde vi · guldbryllup, den dag, det var regnvejr. Og hvordan 
tror læserne af dette, at vejret var, da vi holdt diamantbryllup? Rigtigt 
gættet - regnvejr. En af gæsterne, Dagnys gamle lærer, Anker Hillgaard, 
Enslev Hovedskole, holdt tale ved vort bryllup og forkyndte, at der 
regner guld i brudens skød, når det regner på bryllupsdagen. Selv om 
vi nu har det godt økonomisk, så venter vi endnu på guldet. Nu skal 
vi jo nok ikke forstå ven  dingen som udmøntet i likvide midler, men 
derimod i livets indhold af gode afvekslende forhold i tilværelsen.

Vi ville ikke holde en stor fest og sendte derfor kun indbydelser ud 
til den nærmeste familie og nogle få venner. Vi var godt 20 indbudte 
foruden os selv. Festen kunne vi ikke holde her i vores lejlighed, det 
er der for lidt plads til, så derfor holdt vi den på Hotel Grenaa Strand. 
Vore gæster havde, så vidt vi kunne skønne, en hyggelig eftermiddag 
med hverandre. Den unge pige fra hotellet forstod at skabe hygge om 
os i lokalerne, vi opholdt os i.

Vi skal nu til at følge med tiden - det skal et nyt stueur, som vi fik 
som gave af vores børn og deres familier og samlevere, sørge for. Det 
gamle stueur fik vi i sølvbryllupsgave, og det var 35 år gammelt, men 
havde gået støt alle årene uden nogen form for reparation eller vedli-
geholdelse. »Godt gået« må man sige.

Og god holdbarhed, det kan man vist også sige om vi to gamles 
samliv, hvor vi nu har holdt sammen over tres år, og hvor vi nu har 
holdt diamantbryllup. Fra min tid på Ollerup Gymnastikhøjskole blev 
poesibøger flittigt brugt mellem skolens elever, lærere og pigerne i 
køkkenet. En hilsen fra dengang fra en af mine medelever, der var fra 
Sønderjylland, lyder sådan, og med dette slutter jeg mine erindringer:

  Var livet en dans på roser, 
  mon alt da var bedre end nu?
  Hvis ej der var noget at kæmpe for, 
  hvad var vel jeg og du.
   - gengivet af Chr. Beier, elev.
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Min scooter skal på værksted jævnligt og er derfor for dyr i drift. Jeg 
har så købt en ny. Den er af mærket PGO, den var dog brugt, men hav-
de kun kørt 1800 kilometer, og den virker upåklageligt. Ejeren var en 
gårdejer på egnen, som på grund af forværret handikap ikke længere 
kunne bruge den.

Dagnys 80 års fødselsdag nærmede sig, og familie og venner var 
indbudt til fest på Hotel Grenaa Strand, men den planlagte fest blev 
aflyst, fordi Dagny fik konstateret en alvorlig sygdom og måtte indlæg-
ges på Randers Sygehus. Herfra blev hun overflyttet til Århus Kom-
munehospital. Hun kunne fejre sin 80 års fødselsdag den 2. august 
på sygehuset sammen med den nærmeste familie. Dagny havde ikke 
mange kræfter tilbage, og derfor havde hun ingen fornøjelse af dagen.

Dagny døde den 5. august 2007 på Grenaa sygehus, hvortil hun 
på familiens forlangende var blevet overflyttet. Dagny blev bisat fra 
Grenaa Kirkegårds Kapel den 11. august ved pastor Kenneth Sørensen, 
Grenaa. Dagny og jeg var enige om, at vi ville gravsættes på de ukend-
tes gravplads i Grenaa, når vores tid kom. Vi ønsker, at der ikke skal 
være en sten på vores gravplads. Jeg valgte så en lille plads, der har 
nummer 167, for dog at have et sted at ty hen. Men stedet virkede så 
tomt uden sten, derfor satte jeg en sten kun med teksten:

Jeg må nu leve med savnet, som har været svært især i den første 
tid. Tiden læger alle sår, men minderne bevares. Ja, minderne dukker 
op, især når jeg besøger hendes sidste hvilested på Grenaa Kirkegård. 
Jeg synes, vi havde et godt samliv, og jeg savner min kære kone.

Efterskrift

Skriften på stenen fortæller alt.

Søren Skiffard har haft sit liv og arbejde i og omkring Grenaa. Hans liv har på mange måder været helt 
almindeligt for en knægt, der voksede op på landet i 1920’erne og 1930’erne. Han har tjent på omegnens 
gårde, gået i landsbyskolen i Mastrup og har senere været på højskole i Ollerup, og det førte videre til en 
aktiv fritid som gymnastikleder og med folkedans. Han fik kone og børn og har boet i Kirial ved siden af 
svigerforældrene og siden ikke mindre end tre steder i Grenaa.

Men enhver har jo også sin helt egen historie, og Søren Skiffards har været tæt forbundet med Grenaas, 
hvor han arbejdede på hørskætteriet og på dampvæveriet, men mest kendt er han for sine 27 år på Dagbladet 
Djursland, hvor han sled diverse køretøjer ned til fælgene for at skaffe abonnenter og som chauffør.

I 1982 gik han på efterløn uden dog at holde med at arbejde i hus og have. Han kastede sig over slægts-
forskning og vigtigst i denne sammenhæng er, at han fra tid til anden har skrevet ned om sit liv. Det er nu 
samlet i denne bog, som mange af de lidt ældre i og omkring Grenaa vil få nogle hyggelige og nostalgiske 
stunder med. Dem der er yngre end Sørens 89 år vil kunne få et spændende og velfortalt indblik i et helt 
almindeligt og alligevel ualmindeligt liv i Grenaa.


