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Tanken om at energien skifter fra død
til levende hele tiden. Det er mest tydeligt 
at se i vand; derfor mente jeg, det var rigtig 
at være dambruger.
At være med i dét kredsløb, og høste når 
energien havde en form, som havde den 
største værdi.
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Forord 
      af Peter Værum, 
       tidl. præst i Vesthimmerlands Frimenighed. 
 
 
Jo hurtigere samfundsændringerne finder sted, desto vig-
tigere bliver det, at vi, der er ældre, erindrer og fortæller 
om, at der var en tid, hvor alt var anderledes.  
En tid, hvor man godt kunne være fattig uden at være 
taber. Hvor bønder kunne være stolte af at bidrage til den 
voksende velfærd i Danmark, og hvor børn i landbruget 
kunne være stolte af at deltage i det fælles arbejde med 
gården og dyrene. Hvor hestene langsomt blev erstattet af 
Ferguson’en.  
Og hvor retstatstankerne og idealerne om fælles grund-
skyld endnu var levende i folkelige kredse.  
 

Som fortæller af livshistorie har man ofte lejlighed til at 
gøre opmærksom på, at man jo ikke fortæller, fordi man 
har oplevet noget særligt; men man fortæller, fordi man 
har oplevet, hvad alle – under én eller anden form - har 
oplevet. 
 

Fortællingen er med til at skabe samhørighed og identitet. 
  

Man har sagt, at det største filosofiske spørgsmål, menne-
sker til enhver tid stiller, er ”hvem er jeg ?” 
Dette spørgsmål om identitet kan med alderen af mange 
opleves som mere og mere vigtigt at få besvaret. 
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Hvad var det for tildragelser, der fik betydning ? 
Hvad var det, der fik lov at præge én ? 
 

Familiemedlemmer og lærere, naboer og kammerater i 
barndommen, der sagde afgørende ord og stod bag 
vigtige beslutninger og initiativer, der fik blivende betyd-
ning for éns livssyn og personlighed, vigtige nok til at 
blive husket.  
 

For at besvare spørgsmålet om personlighed og identitet - 
må man fortælle sin historie. Fortællingen af de hændelser 
fra fortiden, der var med til at gøre én til det, man blev, 
skal have form. Hurtigt bliver minderne til mere end blot 
redigeringen af kronologiske hændelser. Formuleringen 
og fremlæggelsen af de personlige tildragelser, der fik be-
tydning, bliver til en afklaring af det, der blev éns 
personlige skæbne.  
 

Når man går i gang med at fortælle, opdager man hurtigt, 
at éns historie også er slægtens historie. Man kan ikke gøre 
rede for, hvem man er, uden også at fortælle slægtens 
historie. Og – i anden sammenhæng end den foreliggende 
– Danmarkshistorie, myter og bibelhistorie.  
 

Éns baggrund involverer den fælles historie – og også om-
vendt: Fortællingerne fra ”gamle dage” er med til at klar-
gøre, hvordan vi er produkter af historien. Vi er afgørende 
præget af de historier, som fik lov at fæstne sig dybt i vort 
sind. 
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Jeppe Aakjær i ”historiens sang”:   
 

Som dybest brønd gi’r altid klarest vand,  
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder, 
så styrkes slægtens marv hos barn og mand 
 ved folkets arv af dybe, stærke minder. 
Din egen dag er kort, men slægtens lang.  
Læg øret ydmygt til dens rod forneden: 
årtusind toner op i gråd og sang,  
mens toppen suser imod evigheden ! 

 

I de år, jeg var præst i den grundtvigske Vesthimmerlands 
Frimenighed, der havde sine rødder i Lundby og højsko-
len dér, mødte jeg Hans Jørgen Holm som en dybt rod-
fæstet, tænksom og lun fortæller, og jeg har støttet ham i 
hans ønske om at lade hans fortællinger fra en barndom 
på landet i halvtredserne leve lidt længere end ellers, ved 
at give dem en skriftlig form. Det er lidt af et eksperiment, 
om hans særlige lune og fortællerglæde kan overleve om-
sætningen til skriftsproget og leve uden hans særlige 
sprogtone på egnens dialekt.  
Heldigvis er Hans Jørgen Holm en glimrende tegner, og 
hans illustrationer fra barndommens land kan være en 
hjælp til at levendegøre tiden dengang og livet på landet 
med dets vilkår, dets hårde slid og mange glæder i en god 
familie.  
Jeg tror og håber, at eksperimentet vil lykkes. 
 

Marts 2014, 
Peter Værum,  
præst, fortæller. 
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Jeg blev født den 13. april 1948. 
 

Dybvadgaard ligger under bakken, når man rejser mod 
vest fra Lundby kirke. Efter halvanden kilometer falder 
terrænet; udsigten er imponerende. Et engdrag breder sig 
langstrakt ud for vort blik. 
Mod nord vest kan vi i klart vejr skimtes Limfjorden om-
trent ti kilometer væk. 
 

[1 
 

Udsigt over engdraget 
 

Vi kan også se Næsborg kirke lidt længere mod vest; den 
ligger højt, for enden af et stort, fladt engareal, der før har 
været en bugt i Limfjorden.  
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Der fortælles at Salling kirke, nabokirken, blev bygget af 
tre jomfruer der var i havsnød. De svor at de ville bygge 
en kirke der hvor de kom i land, hvis de blev reddet.  
 

Dette store fladland er Nørrekjærsenge, der blev afvandet 
i 1943-49. Med store kanaler, dæmning langs fjorden, 
grøfter og dræn, forbundet til en pumpestation.  
Nu er det hele næsten under plov. 
 

   [2 

  

Mit hjem, statshusmandsbruget 
 

Vi står nu på den slyngede grusvej der følger markskel-
lene.  
På vej ned af bakken: dernede ligger Dybvadgaard - en 
gammel proprietærgård.  
Der er en vis storhed over den; men det ses tydeligt, at det 
er mange år siden, der rigtig var storhed dér.  
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Nede ved gården går vi mod nord, på den hullede grusvej; 
tre hundrede meter fremme ligger den første af de fire 
statsejendomme der blev udstykket fra Dybvadgaard først 
i 1930. 
 

Der blev jeg født. Det er mit hjem.  
 

Far købte ejendommen i 1946. Far, Børge Lund Holm fra 
Skarp Salling og mor, Anne Margrete Markussen fra Frej-
strup, blev gift den 26. november 1946. De blev viet på 
rådhuset i Løgstør og velsignet i frimenighedens kirke i 
Løgstør.  
 

Det er fra først i 1950, jeg kan begynde at huske noget.  
Når jeg prøver at tænke tilbage, er det første jeg mindes, at 
jeg ligger ind over mors knæ.  
 

 
 

Morgenbordet   [3 
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Vi sidder ved spisebordet. Jeg sidder ved siden af hende, 
og lægger mig ind over hendes knæ. 
 

Det var lykken.  
 

Vi var ved at vaske tøj; der var fyret op under gruekedlen 
hvor vasketøjet blev kogt og derefter blev det gnubbet i en 
træbalje på et vaskebræt, videre skyllet i rent vand, vredet 
og hængt til tørre.  
Det var et stort arbejde. Men nu var der fyret op under 
gruekedlen og vaskekarret fremme, så der blev varmet 
mere vand og karret kom ind på køkkengulvet; så kom vi 
småbørn i bad der.  
Det var lykken. 
 

[4 

 

I bad 
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Det var også lykken at komme op i gruekedlen, når den 
var tømt for vand og de sidste gløder var under den.  
Jeg husker tydeligt hvor dejlig varmt det var. Gruekedlen 
var i bryggerset i hjørnet på venstre hånd og frem. Der var 
også en skorsten. Gruekedlen var en stor jerngryde; den 
havde vel et rumindhold på omkring 100 liter.  
 
 

[ 
 

Gruekedlen 
 

Der var muret op omkring den med en fyrlem foran, så 
der kunne fyres under den store gryde.  
 

Når vi kom ind i bryggerset udefra, var der en dør til 
højre; den gik ud i laden. Der var også en trappe op på 
loftet. Der var også en dør til venstre; den førte ind i 
køkkenet. Dér på højre hånd i hjørnet stod komfuret på 
den anden side af væggen end gruekedlen, således at de 
kunne bruge den samme skorsten.  
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Ligefrem var døren ind til spisekammeret. Derinde var der 
bord og hylder til mad og drikke, syltekrukker, røgede 
skinker, brød og hvad vi ellers skulle bruge; der var køligt 
i spisekammeret.  
Der var en lem i gulvet med en trappe ned i en kælder, 
hernede stod et stort træ kar: Det var saltkaret. Det blev 
brugt til at salte flæsk og kød i når det lå i den meget 
stærke saltlage kunne det holde sig frisk længe. 
 

Ved siden af komfuret var der en dør ind i stuen. Til højre 
var døren ind i sovekammeret. Jeg kan endnu levende 
fornemme det velvære, det var at snige sig op mellem mor 
og far i den store seng, hvis jeg vågnede før dem.  
I stuen stod spisebordet midt på gulvet; her spiste vi alle 
vore måltider. Der var næsten ikke plads til at sidde ned 
og spise i køkkenet. Der var kun et udtræksbord i 
køkkenbordet; der kunne højest sidde tre.  
 

Denne udtræksplade minder mig om den gamle bager i 
Vindblæs: han kom en gang om ugen i sin Landrover med 
lukket kasse til brød. 
Han blev budt på kaffe og så fik vi en jødekage. Han sad 
lige inden for døren ved pladen. Køkkenvasken var lige 
ved hans højre side.  

Mor havde altid haft sukker og salt i to næsten ens 
krukker.  
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Bageren fra Vindblæs 
 

Bageren fik kaffe, og han tog fire skefulde: Han rørte i 
kaffen og smagte. Han tog tre skefulde mere og smagte.  
-Fy for fanden! - - han kylede det hele ud i vasken. 
Bageren fik kaffe, og han tog fire skefulde: Han rørte i 
kaffen og smagte. Han tog tre skefulde mere og smagte.  
-Fy for fanden! - - han kylede det hele ud i vasken. 
 

Jeg stod bagved og havde set, hvordan han tog fejl af 
sukker og salt, jeg var meget spændt på hvordan det ville 
gå. 
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