varmt menneske, der havde et godt
varelager, butikkens størrelse taget
i betragtning, selv et Fleichmanns
tog var hun i stand til at fremtrylle.
Da Jens Christian Jensens stoppede
med salg af diverse mælkeprodukter
fra hestevogn blev cykelværkstedet
omdannet til mejeriudsalg, hvor Dagny
stod for betjeningen. Det sidste Sigrid
og Johannes Olsen foretog sig var at
bygge en tidssvarende butik: ”Lihme
købmandshandel”, som Irma med stor
dygtighed har drevet videre med diverse
udvidelser. En del af den gamle butik
blev så indrettet til posthus. Hvor mange
husker ikke Johannes´ drilleri, hvis man
kom lige før lukketid. I dag står vi så
ved en milepæl i Lihmes forretningsliv,
idet Irma og Jørgen Olsen har valgt at
afhænde butikken.
Nr. 13. Nede i haven lå en garage. Her
fik ”Den bette Gartner” sin butik til sidst
hos Erik Loftstad og Else Marie. Han
fik installeret en ovn med røgrør ud af
vinduet for at kunne holde varmen. Til
tider kunne man ikke få øje på gartneren
for bare røg. Købte man planter hos ham
bar de også præg af et røgfyldt rum. Men
hyggeligt var der, ikke mindst når julen
nærmede sig. Til tider blev hans planter
vel tørre. Således troppede han op hos
Skoleinspektør Eriksen, ildrød i hovedet
og anmodede om, at vikaren Karsten B.
Pedersen ikke kunne vente med at starte
sin Nimbus, til han var kommen godt forbi
butikken, for rystelserne fik hans blomster
til at falde ned fra hylderne.
Nr. 14. Her var der kommunekontor
fra 1954. Den blev også brugt som
tjenestebolig for kæmneren. Først i 1972
erhvervede kæmner Egon Christensen
huset. På loftet var der mødelokale for
sognerådet. Mange har sikkert oplevet
at være tilskuer ved møderne, hvor
man til tider kun kunne se konturerne af
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sognerådsmedlemmerne i det røgfyldte
lokale, tobakken var jo en del af lønnen.
Nr. 16. Dette hus blev i 1941 solgt af
Svenning Søndergård til Thorvald Jensen.
Herfra drev han Taxa virksomhed.
Nr. 15. Huset her havde en af de mindste
butikker men også populæreste butikker
i Lihme, i hvert fald for byens ungdom,
nemlig Harald Larsens lille kiosk, hvor
man foruden slik og pølser også kunne
få sig en god snak. Harald var en lun fyr
med mange gode historier. Af samme
grund blev Harald ansat af Lihme
Ungdomsklub til at stå i klubbens bar,
ellers stod de unge jo omme ved ham.
Han og hans bror, Arne, var børn af
Kirstine og Niels Peder Larsen, Ålbækvej
nr. 17. Begge var fulde af numre. En dag
da Kirstine havde gæster og opvasken
stod på køkkenbordet, fik de sat en
rampe til køkkenbordet og drev husets
gedekid op imellem postelinet, der røg til
alle sider. Faderen blev gal i hovedet, tog
dem begge ved vingebenet og anbragte
dem oveni tjørnehækken, hvor de pænt
måtte sidde, til han forbarmede sig over
dem igen. Hos deres bedstefar der havde
Kås mølle, morede de sig med at gribe
fat i vingen og få sig en flyvetur. Skulle
de drille ”Den gamle” kravlede de op, tog
den drejede top af møllen og satte den på
jorden.
Sidstnævnte historier har ikke så
meget med erhvervslivet at gøre, men
repræsenterer noget af den lune de
gamle Lihme boere var i besiddelse af,
en lune som vi også finder i Mads Møllers
erindringer.
Se mere om egnens historie på:
www.spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk

®
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Estate mæglerne
Helle Johansson
Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar MDE
Ballingvej 41, Hem, 7800 Skive
Telefon 97 53 16 16, Fax 97 53 16 18
Mobil 29 46 27 98
7801@estate-maeglerne.dk

Lem Maskinstation
* Rendegraver
* Slamsuger
Tømning af septiktanke og spuling af dræn.
  
Viggo Thorgård
Mobil 23461030
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Mads Møllers erindringer nr. 7

Smedens bryllup
Af Ib Svenningsen

Per Husted havde sin smedie i Byens
sydlige del (På hjørnet i svinget ved Ole
Jeppesens ejendom). Han var gift med
Inger Hede, en søster til Peders Sindings
kone og til Anders Hede, bitte Per Hede,
Christen Hede og Birthe Marie Hede,
der var gift med Jens Jepsen i Ålbæk.
Per Husted var en flittig mand og klarede
sig godt. På hans bryllupsdag kom der
ridende en stafet fra Skive, der meldte,
at de Rendsborg slaver var brudt ud og
var gået hærgende og brændende op
gennem Jylland, og næste dag kunne de
nok ventes til Lihme. Der blev en værre
opstandelse. Smeden måtte omgående
trække af bryllupsklæderne og trække i
arbejdstøjet og skynde sig ud i smedien,
hvor folk begyndte at strømme til for at få
deres leer rettet ud, deres forke og høtyve
skærpede, deres økser slebne og for at
få smeden til at smede lange, tveæggede
knive, som de så gjorde fast på lange
stænger. ”Jo, det var nok en urolig
bryllupsnat, Per Husted havde.
Da der nogle dage efter kom besked om,
at det hele havde været blind alarm, ja,
da skulle leerne lempes igen, men de
lange spydblade kan man endnu finde
enkelte af indstukket hist og her ved en
lægte i en lade eller på et loft.
En var der i Lihme by, der ikke troede på
slave eventyret, og det var Per Sindings
søster Karen. Hun sagde, da smeden
lavede våben, og degnen eksercerede
med de unge, der skulle ud og møde
fjenden: ”A trower mi sajen et, te en klat
slaver kan kom´ fra Rendsborg hel her
op uden at blyw stanst!”
”Slavekrigen” hypnotiserede ellers hele
halvøens befolkning både store som små.
Limegård
Limegårds historie går langt tilbage i
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tiden. Man har papirer, der beviser, at
Hvaserne på Kås før reformationen ville
franarre kanikerne i Viborg, som ejede
Limegård, et stykke, der kaldtes Bauens
mark. På denne mark opførtes senere
Baunsgård. Da det var småt med penge
i begyndelsen af det 19. århundrede,
gjorde ejeren af Limegård, som da hed
Anders Olsen, en del gode handler med
Jegindboerne, idet han solgte korn til dem
til meget høje priser, og da de ikke havde
flere penge, tog han deres sølvtøj. Han
takserede selv sølvtøjet og tjente glubsk.
Se, derfor måtte han gå på Limegård
mange år efter sin død og rasle med
sølvet fra Jegindø. Ja, sådan er der fortalt
mig.
Han havde børnene Peder Andersen
(Skjelsgård), der var født i året 1800. Han
boede i gården Nørhede i Ålbæk, han
havde ord for at kunne ”vise igen” det, der
var blevet stjålet. Tateren Jens Akselsen,
der boede i et lille hus ikke langt fra Per
Skjelsgård gård ( Sikkert Ålbæk fattighus
der lå et stykke vest for Nørhede), sagde:
”Vil du have med Jens Akselsen at gøre,
da må du vide, at han bor ved siden af
Per Skjelsgård , der har med fanden at
gøre!” Peder Skjelsgård skal have forgivet
sin aftægtskone, Kirsten Thomasdatter,
den 10. februar 1856. Skønt man i
den afdødes mave fandt rød arsenik,
og Per Skjelgård havde denne vare i
sine gemmer, blev han dog frikendt af
øvrigheden, da han svor på, at han ikke
var skyld i konens død. Om konen ved at
snuse i hans gemmer havde fundet det
arsenik, som han brugte, når han støbte
sine hagl og sine kugler til jagten, det
kunne han ikke være ansvarlig for. Men i
befolkningens bevidsthed var han Kirsten
Thomasdatters morder. (Hele sagen kan
læses i Spøttrup lokalhistorisk Arkivs
tidsskrift - ”Mølposen 1979 nr. 2 side 7).
Så havde Anders Olsen en datter, der

Ålbækvej set fra krydset i retningen mod nord.

var gift med gårdmand Søren Kjeldsen i
Ålbæk (Ålbækvej 52), og endelig havde
han sønnen Jens Andersen, der fik
fædrenegården.
Når Søren Kjeldsen i Ålbæk kun havde 9
fingre, havde Jens Andersen 11, idet han
havde 2 lillefingre på den ene hånd. Han
var en temmelig ondsindet mand, og det
var ikke hyggeligt at tjene på Limegård i
hans velmagtsdage. Hans kone Johanne,
var vist god mod sine folk, hun var i hvert
fald meget afholdt af børn. Der vankede
al tid et stykke kandis , når hun havde
besøg af et barn, når det gik, skulle der
altid siges ”Sidstpek”, og det kunne gerne
stå på i længere tid.
Jens Andersen havde en lille protokol,
hvori han opnoterede sine naboers
småsynder. Herfra kunne konstateres, at
Kristen Baunsgårds kvier havde besøgt
Limegårds kløvermark en bestemt dato,
at Anders Hedes får havde hjemsøgt
Jens Andersens havremark en anden
dato, at degnen, Christensen, havde
forsømt at ringe solen ned en hverdag
og kun ringet en gang til gudstjeneste en
bestemt søndag osv. ”En ved aldrig, hvad

nytte en ka´ få af sådanne optegnelser,”
sagde han med skadefryd i blikket.
Min bror, Christen Lund, tjente som 15
årig på Limegård som hyrdedreng, og da
havde han følgende oplevelse: En dag
havde et får brækket et ben, det var, af
en anden, blevet snøret omkuld i tøjret.
Da Christen så det, løste han fåret og gik
hjem og fortalte det. Jens Andersen, som
på dette tidspunkt havde så gigtsvage
ben, at han kun kunne bevæge sig
omkring med 2 kæppe, sad på en lille
skråning udenfor gården med begge sine
kæppe liggende ved siden af sig.
”Hvordan er det gået til?” spurgte han da
Christen havde aflagt sin melding. - ”Det
ved jeg ikke!” svarede drengen. - ”Det er
løgn, din hvalp, ”sagde den gamle, ”tror
du ikke, jeg så at du løb efter fårene i
formiddags, du skal ikke snyde manden
på Limegård, din tiggerunge!” - ”Det var
et, der var løbet løs, jeg indfangede, men
det er ikke det, der har brækket benet!
For resten lyver jeg ikke. Jeg kan ikke
gøre for, at min mor er fattig, men tigget
har hverken hun eller jeg!” - ”Kom her
hen!” snerrede den gamle med et giftigt
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blik efter Kristen, medens han famlede
efter sine kæppe.
Vreden kogte op i Kristen, han adlød
befalingen hurtigere, end Jens Andersen
havde beregnet. I et nu sprang han til,
greb begge kæppene og sprang tilbage
igen. ”Så skulle jeg være en tiggerunge!”
sagde Kristen og slyngede den ene kæp
så langt ind på marken, som han evnede,
”Også en løgnhals!” og den anden fulgte
efter. Jens Andersen rasede, men han
turde ikke uden stokke vove sig op på
de dårlige ben. ”Giv mig mine kæppe,
din asens knægt!” - ”Nej endda om I
får dem!” svarede drengen fast. - ”Jeg
skal knække sidebenene på dig, din
kæltringsunge!” - ”Ja, derfor går jeg
også min vej, Jens Andersen!” - ”Du
skal give mig mine kæppe, Kristen!”
Drengen lagde mærke til det klynkende
i den gamles stemme, og tog en hurtig
beslutning, vendte sig om og sagde: ”Er
jeg en tiggerunge?” - ”Nej!” - ”Eller en
løgnhals?” - ”Nej, nej,! Lad mig så få
mine kæppe, bitte Kristen!” Min broder
betænkte sig et øjeblik. ”Hvorfor har
I aldrig givet mig et æble? I har dog i
tøndevis omme i haven!” - ”Du skal få
æbler, Kristen. Hent så mine kæppe!”
- ”Må jeg først gå om og tage 10 af de
kønneste æbler, jeg kan finde?” blev
Kristen ved. - ”Ja, men skynd dig!”
Kristen sprang over havegærdet og
kom kort efter tilbage med 10 store,
rødkindede æbler. Derpå gik han hen,
gav den gamle kæppene og gik så til sin
gerning.
Af børn havde Jens Andersen og
Johanne (Jens Ajsen og Johan) Jens
Jensen, der fik gården. Anders, der havde
været ugift, blev gående hjemme som karl
på gården, vist nok en trofast slider, men
en robust fyr med et lidet tiltalende ansigt.
Jeg husker at jeg engang så ham gå ude
på marken og sprede gødningen med
de bare næver, nå det var fåregødning,
der var vanskelig at pille i stykker med
en greb. Da han blev omkring de 30 år,
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købte han en lille landejendom (Ø.Hærup
Strandvej nr. 26), for at danne sig et hjem.
Men så kom det værste, han skulle have
fat i et pigebarn, og Anders anstrengte sig
af karsken bælg, men alt forgæves. Man
fortalte, at når han var til legestue, kunne
han gribe en lige i skørterne og sige:
”Følg du med mig, min pige!” Men der
blev ingen pige til Anders, han døde ugift.
Lars fik en lille ejendom østen for gården
og for vejen der førte til Øster Hærup
(Svingårdsted nr. 4). Hans kone hed
Lisbeth.
Ole fik Kristen Norgårds gård i
Sønderhede, da han giftede sig med
datteren Karen, men jeg tror, at han
snart opdagede, at han alligevel havde
fået den lovligt dyrt. Hun var et rivejern
og ville gerne have megen stads og leve
godt. Når Karen var høj og fyldig, var
Ole lille og tynd. Han var meget tarvelig
i sin levemåde og kunne hjælpe sig med
lidt. Jeg så f.eks. en gang, at han kom
ned gennem Lihme by rygende på kun
et pibehoved( uden piberør). Ole var
altså praktisk, hvad han også beviste
ved en anden lejlighed. Han havde en
stud der havde forstoppelse, og nu var
det et almindeligt anvendt hjemmeråd
i et sådant tilfælde, at dyret skulle
”ryge tobak” agter. Det blev imidlertid
konstateret, at studen ikke var så trænet
med denne sport som Ole, hvorfor den
måtte have hjælp, om piben ikke skulle gå
ud. Men Ole var parat, og nu fik man det
særsyn at se, at piben vandrede temmelig
rak fra Oles mund til dyrets bag og retur
igen.
Karen var slem i munden og havde sin
nød med at forliges med sine naboer, og
derfor fik hun følgende hilsen fra byens
rimsmed Jens Pedersen i Sønderhede (V.
Hærup Strandvej nr. 23):
”Ka Skrap, hon løwwer å Honningsop.
Wolle Ælling, han løwwer å
Kartoffelskrælling.
Og endelig havde Limegårdsfolkene
Døtrene Maren og Ane Katrine.

Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
Malerlærling
søges
TØMMERHANDEL ApS
Skriftlig
ansøgning senest den 26.6.
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Malersvend søges
Tlf. 97 56 15 55

grundvad@inet.uni2.dk - www.grundvad-gt.dk

Åbent: Mandag-fredag 7-17.00 - lørdag 8-12

hurtigst muligt, på grund af travlhed.
Arbejdet består af nybyggeri, renovering, flyttelejligheder m.m
Mulighed for samkørsel fra Skive.

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Mobil 40 59 81 61
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P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

Ringvej 6, Lem
7860 Spøttrup
Tlf.: 97568233 / 40728233
Web: www.phald.dk
Mail: phald@email.dk

LARS BONDE · BILSTRUPVEJ · 7800 SKIVE · TLF. 97 52 62 20
www.larsbonde.dk - Skiveegnens største skov- og havebutik...

Måske verdens
bedste
plæneklipper
med aluminiumsskjold
og gummihjul.
Priser fra:

3.195.-

Friske Fisk

Større portioner kan bestilles.
Der er altid forskellige fisk i
fryseren. Træffes bedst om
eftermiddagen.
N-H-Fisk, Irisvej 16, Lihme

9756 0179
2176 6615

A R K IT E K T F IR M A E T A N D R E A S R A V N

S ø n d e rg a d e 3 • B a llin g • 7 8 6 0 S p ø ttru p • T lf. 9 7 5 6 4 6 6 6 • F

Vejby Vognmandsforretning v/Børge Hammer
- Alt indenfor suge- og blæsearbejde
- Levering af sand, grus, kalk mm.
- Udlejning af containere

Nymøllevej 19A, 7860 Spøttrup, 9756 1619/2046 1619
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Elleve Lihme-aber i Skive
Poul E. Nielsen fra Svingårdsted er
kunstneren bag elleve støbejernsaber. De
står ved Nørreport i Skive og blev afsløret
for publikum den 12. november. Se mere
af Pouls kunst på www.artcoregallery.dk.
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Hver dag gule priser
30 øl til kr. 79
3 liter rød- eller hvidvin til kr. 79
Gulvtæpperenser udlejes
Du kan får vasket, renset og rullet dit vasketøj
(vasketøjet afhentes/leveres fredag i hver uge)
Pejsebænde
Internet
Spændende blomsterdekorationer

Altid et lunt tilbud
fra ovnen
- hvidt brød
- rugbrød
- sødt brød
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ÅBEN ALLE DAGE
Ålbækvej 8, Lihme

Spar mig for en kedelig jul

SOM KUNDE I SPARBANK KAN DU
HOLDE JUL MED RO I SJÆLEN
Som kunde i SPARBANK kan du tage det helt roligt. Med os som
økonomisk sparringspartner kan du holde jul uden at frygte
december måneds slid på dankortet.
Har du lyst til en snak og et økonomisk eftersyn, er du velkommen
til at kontakte os her i filialen eller på sparbank.dk . Enten nu eller
en gang i det nye år.
Vi ønsker alle vores kunder en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
SPARBANK
BORGERGADE 18 - 7860 SPØTTRUP
T 9616 1040 - F 9756 1820
WWW.SPARBANK.DK
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- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Roslev Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter - primagaz

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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v/ Per Kristensen
Næstildvej 10A,
Næstild
7860 Spøttrup
97581888/40260909

•Tegnestue

• Præfabrikerede element huse

• Tekniske produktions tegninger

• Alt I vinduer & døre

• Alt indenfor tømrer-snedkerarbejde

• Nyt køkken

• Nybyggeri , til & ombygning

• Ovenlys & Kviste

Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

K. AGGERHOLM A/S
•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

97 56 80 34
Karrosseri-værksted
Forsikringsskader
Aut. kølefirma
Undervognsbehandling
Amtsvejen 20, Brodal, 7860 Spøttrup
www.kaggerholm.dk
ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)
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Alt indenfor
El-installationer
Landbrugsinstallationer
Industriinstallationer
Erhvervsservice
Tilbudsavisen er på
Tele/Data
gaden:
IHC-installationer
- fyldt med fantastiske tilbud
Hårde hvidevarer
Skulle du mod forventning ikke have
fået avisen er du velkommen til at
Radio/TV
hente en i butikken eller du kan se
den på: www.ballingel.dk
Elektronik

Åbningstider:

forhandler

Mandag, Tirsdag og
Torsdag 09:30 - 16:30

Fredag 09:30 - 17:00
Lørdag 10:00 - 12:00

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

Nørregade 8 - Balling, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 42 44 - mobil 40 80 66 66
info@ballingel.dk - www.ballingel.dk
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Arrangementskalender
Januar		
22. Fællesspisning i Aktivitetshuset
29. Lihme Borgerforening,
Generalforsamling
31. Lihme Husholdnings Forening,
Førstehjælpskursus
Februar
22. Lihme Borgerforening, Fastelavn
26. Fællesspisning i Aktivitetshuset
Marts		
20. Lihme Husholdnings Forening,
Fuur Bryghus
19. og 20. Koncert på Kås

Fællesspisning

Torsdag den 22. januar i Aktivitetshuset.
Man køber sine billetter hos Irma eller i Brugsen.
Spisningen starter kl. 18 og varer 1-1½ time.
Kom og mød andre Lihmefolk til et lækkert måltid.

Lokalrådet ved Lihme Kirke har
som et forsøg fået sat belysning
på Lihme Kirke.

Limfjords Camping og Vandland
Ålbæk Strandvej 9, 7860 Spøttrup
Telefon: 97560250
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Buffetsuccen fortsætter:

SPIS ALT HVAD DU KAN FOR KR. 178
Onsdag,torsdag, fredag,
lørdag, søndag kl. 18-21

Bordreservation:
tlf. 97 56 01 66

v/Elsebeth Hansen
Vester Hærup
Strandvej 30, Lihme
7860 Spøttrup
www.restaurant-gyldendal.dk

v/Rikke Karstoft
Sønderhede 16, Lihme, 7860 Spøttrup
Tlf: 2757 1958
www.cliniquerikke.dk
Alletiders gaveide, gavekort udstedes
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Gelenegle
Body Sugaring
Ansigtsbehandling
Fodbehandling
Manicure
Pedicure

