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Hvad er livet, et pust i sivet.
Mange år kan gå.
Med vand og fisk at forstå.
Noget har jeg lært at acceptere.
Naturens livskraft at respektere.
Gi, grobund for naturen
Både før og efter.
Så vil du blive hjulpet
Af naturens egne kræfter.

“

“
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Forord

af J.C. Holm, Fhv. mejerichef i Arla Foods og
fætter til Hans Jørgen Holm. 

Min kæphest er, at alle bør skrive deres livshistorie, stilet til 
deres børn og børnebørn, hvilket jeg har talt for ved slægts-
fester i familierne Holm og Thoft, begge med rødder i Skarp 
Salling. Det er en stor glæde at blive hørt, og at nogle tager 
bolden op, dog sjældent så seriøst, omfattende og talentfuldt 
som Hans Jørgen har gjort det. Og det har været spændende 
at få lov til at følge hans historie, hvor jeg har haft den glæde, 
efter fattig evne, at læse korrektur. Derved har jeg også gen-
oplevet de tildragelser i familien, som vi har som fælles bag-
grund, ofte er det oplevelser hvor vores fælles slægtninge 
træder tydeligt frem.

Lad mig fortælle en episode, som Hans Jørgen ikke har 
oplevet: Hans forældres bryllupsfest var i en støvet lade på 
Markussens gård, 26. nov. 1946. Men smilene var klare nok 
og stemningen lys og let, hos Grethes familie. Jeg sad jeg over 
for frimenighedspræst Anker Møller, som var af den gamle 
Himmerlandske præsteslægt. Han havde fået en Ford-bil af 
sin menighed, og det beundrede jeg meget.
Han spurgte mig, 8 årige, “Hvad vil du så være, når du bliver 
stor?” Jeg svarede hurtigt: “Præst - og når jeg så har fået bilen, 
så vil jeg være fiskehandler.” 
Det lo han længe og lidt anstrengt over!

Jeg er født på et mindre landbrug, og fiskehandleren som kom 
på ladcykel med is om fiskene, var mit forbillede!
I mine år ved landbruget, og senere i mejeribruget, oplevede 
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jeg en stormende udvikling, og det var med ny og spændende 
teknologi som jeg gerne ser tilbage på, og som Hans Jørgen 
har oplevet tilsvarende i dambruget, og beskriver levende!

I Hans Jørgens hjem var der altid åben diskussion, og alle blev 
inspireret til at have en mening om tingene. Når man læser 
Hans Jørgen, som jeg har haft stor glæde af i processen om 
hans bog, bind to, så finder man altid markante meninger om 
samfundet og myndighedernes fremfærd, og hans kamp for 
at drive virksomhed, er præget af ansvarlig adfærd, selv om 
myndighederne ikke altid har gjort det let for ham. Og der 
er ingen lette løsninger når Hans Jørgen vælger livsbane. Det 
er spændende at følge hvordan han ofte vælger løsninger der 
går et skridt videre end det kræves af ham, når han sætter 
miljø og investering højere end det forlanges. 
Kun hvis man stiller krav der truer hans kære familie, er han 
urokkelig!

Han gør ofte livets kamp hårdere end Myndighedernes krav!

Glæd dig til at læse hvordan han ikke viger, men lever sit liv 
som det beskrives på mindestenen over Jeppe Aakjær, (1866 - 
1930), der står i Hanssinelund ved Ølgod:
 

Lad mig eje til Graven
et Hjerte som flammer:

Lad mig dø under kampen
med Ar og med Skrammer

J.C. Holm, juni 2015
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1968 - 2015

Fortællinger fra min voksne tilværelse

 
Civil Forsvaret
Først i februar 1968 er jeg på vej til Thisted i toget fra Fjerrit-
slev. Jeg skal aftjene min værnepligt ved Civil Forsvaret. I 10 
måneder. Vi var ikke kommet langt før nogle af dem der var 
kommet på toget i Aalborg fra Københavnerbåden hang ud af 
vinduerne af toget med det røde Russiske flag.
De skulle også være CF`er! Jeg var flov og forarget. Jeg skulle 
være sammen med dem i lang tid, hvordan skulle det gå?

På vej til Thisted. 
Jeg skal aftjene min værnepligt ved CF i 10 måneder. 
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Vi blev indkvarteret. Fik tøj fra yderst til inderst og støvler og 
mundering.
Vores private tøj blev pakket i en sæk og sendt hjem. Vi fik 
kost og logi og 35 kr. om ugen de første fem måneder. Derefter 
steg det til 47 kr. Jeg fik Nr. 4135 – 35 Holm. 

Vi lærte brandslukning, redningstjeneste, at redde folk ud 
af ruiner og rigtig meget førstehjælp. Det blev terpet ind i os 
ved utallige gentagelser. Vi havde orienteringsløb ude i det 
område der nu er Thy National Park, både dag- og natløb. 
Forhindringsbanen var hård og vi skulle også kunne klare den 
med gasmaske på, det var rigtig hårdt. To gange om ugen løb 
vi fem km, det skulle vi klare på 20 min. Til sidst kunne jeg nå 
at gå ind til købmanden og købe en øl og drikke den og løbe 
ruten inden for den tid! 

Øvelser ved CF.
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De flabede, røde Københavnere blev vi hurtigt kammerater 
med, vi var jo alle i samme båd og måtte hjælpe hinanden for 
at komme igennem strabadserne. Det var også det år russerne
stoppede oprøret i Tjekkoslovakiet med voldsom brutalitet. 
Den kolde krig var ved at blive brandvarm, det skærpede al-
voren af det vi gik og lavede.

Tandlæger
Det blev bekendtgjort at der var vederlagsfri tandbehandling. 
Det var kort tid efter vi var startet ved CF. Jeg meldte mig 
straks, og kom til tandlæge hurtigt, så gik tiden da med no-
get jeg senere kunne få stor glæde af. Men det var noget af 
en omgang, jeg havde kun været ved tandlæge en gang før. 
Den gang fik jeg fire kindtænder ud. Nu startede jeg med at få 
lavet 17 huller. Efter adskillige besøg, var han færdig. Sidst i 
perioden ved CF meldte jeg mig igen til tandlæge.
Jeg tror de havde glemt at jeg havde været ved tandlæge 
så jeg kom til en anden. Han startede med at skifte alle de 
plomber den første havde lavet, og plomberede fire nye huller 
han havde fundet. Han havde jo også haft god tid til at se på 
mine tænder. Vel hjemme fra CF meldte jeg mig i sygekassen 
til regelmæssig tandpleje, det har jeg været siden. Jeg har mine 
tænder endnu, men det var i sidste øjeblik med de tænder!

Fis og ballade og motorordonans ved CF
Vi kunne få udgangstilladelse til at luge roer, det kunne vi 
tjene lidt penge ved. Så kunne vi få råd til et par øl og til at 
gå til enkebal på Hotel Phønix. Pengene var små så vi måtte 
være opfindsomme. Nr. 34 havde en Opel Olympia med et 
stort bagagerum, i det havde vi skillinget sammen til udstyr 
til at rense kogesprit med aktiv kul, tre spande med filtre og 
trakter, der var altid fem liter kogesprit under proces. Vi købte 
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essenser og lavede de fineste spirituosa. Bilen stod på parke- 
ringspladsen inde på kasernen så vi kunne passe bryggeriet 
i smug. Når vi kørte ud af kasernen kørte vi stille, for ikke at 
skvulpe. Der blev til mange baller på Phønix. Jeg fandt mig 
også en dejlig pige, og jeg var for første gang sammen med en 
pige, det skete på sygeplejerskeelevernes kollegium. Det var 
en fryd hele sommeren. Men så dumpede hun i en eksamen, 
hun rejste uden at sige farvel, bare væk, der var jeg godt nok 
skuffet!
Sidste halvdel af tiden ved CF var jeg ordonnans. Vi kørte 
på BMW 250. Vi var 9 mand på en stue, vores egen deling 
med egen delingsfører. Og hver sin motorcykel. Vi skulle lære 
kortlæsning og at finde vej. Lære at læse en næsten kodet 
ordre, mens vi kørte i fuld fart, og holde forbindelse mellem 
enhederne når vi var på øvelse, hvor vi var delt ud mellem 
enhederne. Når vi holdt øvelse sammen gik der rigtig benzin 
i blodet på os, så var der fis og fræs.

Jeg kører på motorcykel ved CF.
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1969, hjemme og hjælpe med bedriften
Scooteren var solgt og jeg købte en NSU Max 250 motor-
cykel. Der blev hurtig hverdag og nok at se til ved dambrug 
og landbrug, det gik jævnt godt. Vi var ved at få det lært det 
med fiskene, og vi var også ved at være anerkendte som dam-
brugere og det var vi stolte af. Først på sommeren mødte jeg 
Krista til et bal i Vindblæs. Det endte med at blive os, vi blev 
kærester. Hun boede og arbejdede i Viborg. Den sommer 
kørte jeg tit til Viborg på motorcyklen. Det hurtigste jeg har 
kørt turen var på en halv time, og der er 65 km. Så var hun 
klar med aftensmaden, og vi hyggede os. Tidlig op, og få gang 
i maskinen, hjem til morgentjansen. Ville man være karl om 
natten, så måtte man også være det om dagen. Det blev efterår 
og motorcyklen blev byttet med en gammel Opel bil. 

Der var blevet drænet i engen i 1968 i det lave område, der gik 
op mod Frejstrup. Det var meget vandførende og havde afløb 
i en grøft der løb ud i åen opstrøms dambruget derhjemme. Vi 
kunne godt se der var noget galt med det vand, åen blev helt 
hvidblakket, og hvis vandet stod stille i en dam en uges tid, 
var den helt rød af okker. Der var jern i det drænevand, meget 
jern, det gik nogenlunde resten af sommeren. Men da frosten 
kom døde der fisk, mange fisk, i dammene. Men ikke i bag-
kanalen. Vi havde Breinballe fra forsøgesdambruget i Brøns 
til at se på det. Han sagde at jernet udfældeede ved at opholde 
sig i dammene, så vi havde kun de fisk der overlevede i bag-
kanalen den vinter.

Vi måtte i gang med at lægge en rørledning på en km, 35 cm 
i diameter. Det var dyrt og et stort arbejde. Vi blev igen 
skuffede, men fortsatte og kom da også i gang igen.
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Vi lægger næsten 1 km. rørledning.

Jeg køber dambrug april 1970
Farbror Niels, min mors farbror, døde den vinter. Jeg købte 
dambruget af arvingerne, den 1. april. Jeg gav 100.000 kr. for 
det, det var noget forsømt, ingen fisk og der var ved at gro 
græs i dammene, så der var noget at tage fat på. Jeg havde 
sparet op i JAK Banken – 14.000 kr., så kunne jeg låne 28.000 
kr. rentefrit. Jeg fik kreditforeningslån på 80.000 kr. til 18 pro-
cent renter! Der var omkring 20.000 kr. at starte med. Det var 
ikke meget og det var ikke nemt. Jeg købte nogle øjneæg og 
klækkede, og startede ynglen hjemme i kummerne. Og så i 
gang med at gøre dammene klar til de små fisk først på som-
meren. Sund boede til leje i den store lejlighed. Sund var ung-
karl og havde solgt landbruget, et statshusmandsbrug, som 
han sammen med sin far og mor, var flyttet til efter at være 
gået fallit med en stor gård i Næsborg, i krisen i 1930’erne. 
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Han græd når han fortalte om det. En gang imellem bød han 
på aftenskaffe, så havde han bagt medaljer, lagt dem sammen 
med creme og med glasur ovenpå. Så sad vi par karlefolk med 
50 års aldersforskel og røg lang tobak i de lange piber. Og fik 
en god snak, drak kaffe og spiste medaljer.

Jeg var knap nok flyttet ind, før Harry fra Nibe Kommunale 
Brandvæsen, sammen med en anden, i fuld uniform, kom i 
den gamle Obel Blitz brandbil og spurgte om jeg ville være 
med i Lundbys brandberedskab. “Du kan ikke nægte det, det 
er offentlig ombud”, Niels Bentsen var brandfoged, det var 
vel fordi jeg havde været ved CF at de spurgte. Det ville jeg 
gerne. Jeg var brandmand i 35 år. 
Krista fik arbejde i Løgstør, hun havde taget kørekort i Viborg, 
det var jo nødvendig hvis hun ville bo ved mig. Hun flyttede 
ind sidst på sommeren, vi boede i den lille lejlighed. Så kunne 
hun køre på arbejde i Opelen. Hun syede pelskåber. Vi blev 
ringforlovet 2.12.1970.

Luftfoto fra 1960’erne.
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Det var også det år, der sidst på sommeren ankom en gammel 
coaster, et ret stor skib, til Løgstør havn. Der var indrettet stald 
i lasten, et par køer, en tyr, en so og en orne samt et par geder, et 
par får og der var høns med hane, det var næsten som Noahs 
ark. De lå ved kajen i Løgstør. I Løgstør avis kunne vi læse om 
hvordan de havde forsøgt at indtage Livø. Løgstør kommune 
havde meldt dem til politiet, de måtte trække sig tilbage, og 
nu lå de så her. Der var 8-10 unge mennesker med skibet, de 
ville starte et alternativt samfund på Livø var planen. De ville 
være et selvforsynende kollektiv med maksimal frihed. Til at 
tænke store tanker. De inviterede til stormøde i Løgstør hal-
len. Krista og jeg var til det, sammen med en fyldt hal. De 
havde ordet i deres magt, men det var noget Københavner-
agtig. Vi forstod godt hvad de sagde, om at lave store dele af 
landområderne om til andelsbrug og drive det i fællesskab. 

Besætternes skib i Løgstør. 
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Jeg synes de havde ret i det meste. Men kunne vi stole på disse 
mærkelige mennesker, langhårede og beskidte, det så ikke ud 
til at der var meget arbejde i dem. Vi turde ikke stole på dem, 
men det var nok dumt, for vi havde jo mærket hvordan gælds-
fælden var ved at klappe!

I 1970 blev Lundby kommune lagt sammen med Nibe, sam-
men med mange andre. Før var der 1300 kommuner, nu blev 
der 270 tilbage. Amterne blev samlet fra 24 til 14 i Danmark.

1971, bryllup og startvanskeligheder med dambruget
Jeg måtte have et kummehus selv og vi gik i gang. Gunner 
Madsen gravede ud og Jens Lund hjalp, og vi tumlede med 
at lægge rør, hver kumme fik sit eget afløb bag risten. Støbe 
bund og vægge, det var en mild vinter, og det skred frem. Vi 
blev gift 13.2.1971 i Salling kirke kl. 14.00, så jeg kunne lige nå 
at blande beton og fylde en væg der var forskallet, inden jeg 
skulle giftes, så kunne den hærde mens vi holdt bryllup og var 
klar igen. De første bryllupsgæster fra Lundby kikkede noget 
da de kom omkring og så mig vaske muregrejet ved byggeriet!

Men gift blev vi, og har været det siden, nu i 44 år. Der var 120 
til bryllupsfesten i Salling forsamlingshus. Vi købte en brugt, 
blå folkevogn for pengene vi fik i gave. Vi nåede at få kum-
mehuset færdig og starte øjneæg og det virkede. Der var for 
mange sætte fisk i 1971 og der var ikke gode priser på dem. 
Heller ikke på store fisk, folk havde ingen penge. Fik vi en-
delig solgt nogle fisk var det altid på en veksel. Vi købte et 
hæfte med vekselblanketter. Når jeg var ude og endelig fik 
solgt nogle sættefisk til en dambruger, havde jeg hæftet med 
og vi skrev en veksel. Så kunne jeg gå i banken og få pengene, 
modregnet gebyr. Jeg kautionerede selv for pengene. 




