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Musikken tur retur
Af Jørgen Dalsggard og Kim Jakobsen

Denne artikel vækker til eftertanke,
for den beskriver, hvordan
sommerhusudstykningerne kom
til efter krigen og hvordan disse
udstykninger har sat sit præg på
egnen. Mange mennesker har gennem
tiden nydt det miljø, der er i dette
område. Det kan være som lodsejere,
eller blot ved at færdes på veje og
stier. Det har i høj grad tilført området
ressourcer, såvel økonomiske som
menneskelige. Det har medført en
udvikling, der gør egnen synlig for
andre gennem de fortrin den nu
engang har. Hvilke muligheder ligger
der for også at skabe udvikling i
fremtiden?
En weekend midt i juni besøger
Lihmebladet tidligere gårdejer Arne
Poulsen på Valmuevej i Lihme.Han er
flyttet ind for 4 år siden efter at have
solgt sin bolig gennem 58 år. Det er
Arne Polusen og
hans Eva
turnerede i hele
Jylland med
tidens musik.

ejendommen i Øster Hærup med det
statelige hvide stuehus, lige der hvor
asfalten hører op, og vejen bliver til
grusvej, der snor sig ned af bakken mod
fjorden. Her har Arne boet sammen



med sin Eva, der desværre døde for en
halv snes år siden. De levede et meget
aktivt liv, der bl.a. var præget af alle de
mennesker, der hørte til de sommerhuse,
de selv havde været med til at
grundlægge. De kunne følge vejrliget og
årstiderne over fjorden, fordi ejendommen
lå med stuehuset vendt mod syd ud
mod fjorden, modsat mange andre
ejendomme, hvor stuehuset i stedet lå i
læ for driftsbygningerne. Ligeledes kunne
de se nedover Hostrup og Hærup strande.
I sine unge år var Arne professionel
musiker. Sammen med 2 andre
dannede de en trio, der turnerede
rundt over det meste af Jylland i
30’erne. De spillede tidens musik f. eks
salonmusik eller dansemusik. På de
større etablissementer havde de ofte et
klaver, men rigtig mange steder slæbte
de selv et med, for at være sikker på,
at kvaliteten var i orden. Det var et
hestearbejde at slæbe rundt på klaveret.
Da krigen nærmede sig, blev det sværere
at turnere rundt, og til sidst måtte de
opgive det helt.
På samme tid drev Arnes svigerfar, Ingvar
Ladefoged, ejendommen i Øster Hærup.
Han havde midt i trediverne bygget sig et lille
hus nede på skrænten.
Det var jo alligevel et
areal, der ikke kunne
bruges til noget. Flere
fra det bedre borgerskab i Skive havde fået
øje på stedet, og kom
der ofte. Det drejede
sig f.eks. om højskoleforstander Gravsholt fra
Krabbesholm, pastor
Figg Pedersen, slagteridirektør Nielsen
og direktør Lervad fra højspændingsværket. Alle naturligvis med familie og sidtnævnte tillige med ung pige. Det afstedkom nu nogle problemer, da huset jo ikke

Arne Polusen og hans Eva foran huset
med fjordudsigt, som de byggede i 1970’erne.

var stort og pigen naturligvis skulle behandles ærbart. Ergo måtte Lervad sove
i et kammer oppe på gården ved Ingvard.
Kort tid efter købte ovennævnte en grund
hver til 500 kr. stykket. De følgende år fik
Ingvard bygget et par huse mere til udlejning.
Ingvard døde pludseligt lige efter krigen i
1946 af meningitis.
Arne og Eva besluttede at overtage
gården, der dog på det tidspunkt var i en
noget miserabel forfatning. De fik gården
bragt i stand igen og drev de følgende
år et alsidigt landbrug på stedet. Mange
af naboerne drev små husmandsbrug,
men jorden var ofte ikke god nok til at det
kunne føde en familie. Derfor arbejdede
de tit på teglværkerne om sommeren.
Arne husker særligt Kristian Hansen eller
æ Gårdsted Hansen, som han blev kaldt,
og hans kone Kathrine. De var husmænd.
Han var desuden brænder på teglværket
og Kathrine dolt skrædder. Det var nogle
prægtige mennesker, der aldrig brugte
en krone, før den var tjent. Ofte hjalp
Kathrine folk i små kår med at få syet tøj
af rester, eller hvad man nu havde, der
kunne sys om. Han var fast mand på
Teglværket i Gyldendal om sommeren.
Han startede altid med at holde ferie, for
så var det jo overstået, og der kunne
produceres tegl hele sommeren. Dette

fortsatte frem til 1971, hvor
Gyldendal teglværk lukkede
som den sidste af en række
teglværker, der har ligget
langs Sallings kyster. Den
kystnære placering skyldtes
dels, at leret var tilgængeligt
her, og dels at man
kunne udskibe teglen vha.
fladbundede pramme.
Som supplement til
landbruget begyndte Arne
og Eva at udstykke og sælge
grunde til sommerhuse. Det
startede i det små. Allerede
året efter i 1947 henvendte
isenkræmmer Ladefoged
sig ligeledes for at købe en



Arne Poulsen fortæller gerne om sit lange,
spændende liv et liv som giver stof til eftertanke
og ideer til udvikling af egnen.



grund. Han havde forretning, der hvor
Marinus Nielsen huset ligger i dag. Arne
tænkte, at så må den skrænt da alligevel
være noget værd. Prisen blev presset op
i 2500 kr. I 1948 køber Sagfører Eriksen
en grund til den svimlende sum af 3000
kr. Derefter finder Arne på at man nu skal
betale pr. kvadratmeter. I starten 1 kr./ m2,
men hurtigt steg prisen til flere kroner.
Op gennem halvtredserne blev der
omsat en del grunde. Det var næsten
altid typehusfirmaer, der opførte
sommerhusene. De kunne gøre det til
priser, som lokale håndværkere kunne
have svært ved at konkurrere med.
Kvaliteten var nu også derefter. En
dag var Arne nede for at se, hvordan
byggeriet skred frem. Et firma var netop
ved at rejse et skelet i træ til væggene.
De lodrette stolper var kun gjort fast
med et søm, der var slået på skrå ned i
underlaget. Han skulle nu lige høre, om
det kunne holde, hvilket firmaet ikke
var spor i tvivl om. Efter lidt tid kom så
spørgsmålet: Blæser æ møj hernede?
Videre op gennem tresserne solgte

Arne og Eva mange grunde - vel et
par hundrede i alt. Der var til sidst
ikke mere jord tilbage til ejendommen.
De byggede nyt stuehus i 1974,
og næsten samtidig udlejede de
hønsehuset til købmandskonen fra
Håsum, Erna Buchvardt. Hun startede
en butik op primært målrettet mod
sommerhusgæsterne. Snart blev det
for lille og efter et par år byggede de
så minimarkedet. Arne gik til hånde og
passede især bagbutikken. Ordentlige
kunder sender man ikke bare hjem efter
endt gerning, men beværter naturligvis
behørigt.
Der blev igen plads til at beskæftige sig
med musikken. Eva tog undervisning, for
at tage rundt og optræde sammen med
sin mand. De spillede til folkedans, men
fik hurtigt oparbejdet et stort netværk, så
de havde engagementer over store dele
af Jylland næsten hver aften. Ofte var det
næsten morgen før de nåede hjem, men
da de var sammen om det, havde de
nogle rigtig gode år.

Arne Poulsen nyder
udsigten over fjorden



- 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


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)


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





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

gar ant Bric h gu lve & gar dine r
S kive

•

vi borg

•

Hol Ste b ro

•

Nykøb iNg M .

Inspiration til
gulve og gardiner
BRICH TÆPPER SKIVE A/S
KATKJÆRVEJ 1 - SKIVE
TLF. 97 52 69 99 - FAX 97 52 69 98

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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Sommerkoncert
24. juli kl. 19.30 i Lihme kirke
”En kulørt palet”

Norsk folketone, bl.a. Solveigs sang af Grieg.
Svensk - Hugo Alfvéns ”Saa tag mit hjerte”
(digt af Tove Ditlevsen)
Tyske sommerfornemmelser i form af
Haydn´s ”Nun beut die Flur” (fra Skabelsen)
samt ”Lascia qh´io pianga” (fra Rinaldo) af
Händel.

Rita Rözko spiller orgel til koncerten, mens
Margrethe Smedegaard
synger. Margrethe er her
fotograferet i Lihme kirke
ved en tidligere koncert.

Danske sommersange.
Afslutningen er Mozarts ”Alleluja” fra
Exultate Jubilate.
Der vil også være orgelsoli og fællessang.

   i vandland
Åbningstider
indtil uge 32:
                              kl. 10-20

Åbningstider Cafe
indtil uge 32:
kl. 13-22

Limfjords Camping og Vandland
Ålbæk strandvej 9, 7860 Spøttrup
Telefon: 97560250
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graphicmaster.dk

Verner Jeppesen
Tlf.: 97 56 44 88
www.maeglerhuset.dk
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Statsaut. ejendomsmægler - MDE

Kontakt os og hør mere om den gode hushandel

®
KØKKEN / BAD / GARDEROBE

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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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

ÅBEN ALLE DAGE
Ålbækvej 8, Lihme
14

DU ER KUN UNG ÉN GANG
SPARBANK FREE ER EN SÆRLIG ORDNING
TIL DIG MELLEM 18 OG 28 ÅR
SPARBANK Free er værd at overveje, hvis du vil have en sjovere hverdag med lidt flere penge mellem hænderne. SPARBANK Free er en
særlig ordning til unge mellem 18-28 år. Som SPARBANK Free-kunde
kan du få et gratis Mastercard eller Visa/Dankort med 10.000 kroner i
kassekredit. Eneste betingelse er, at du er tilmeldt vores NETbank og
e-boks , og at du er kreditværdig.
Du kan få mere at vide om SPARBANK Free på nettet eller i din lokale
SPARBANK.

SPARBANK A/S
BORGERGADE 18 - 7860 SPØTTRUP - T 9616 1040
WWW.SPARBANK.DK
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Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup
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HAVETRAKTOR
•
•
•
•

Reservedele til alle mærker
Alt i reparationer
Nye og brugte
Gerne bytte

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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HENRIKSEN

_______ ____

__

VÆRKSTED-GALLERI

UNIKA
KUNSTHÅNDVÆRK
·

GLASK UN ST

·

M ALERI ER

·

FI LTTASK ER

·

SK ULP TURER

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207
5127 0704
Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 100/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25

Se mere på

www.gallerihenriksen.dk
ÅBEN
SØNDAG KL. 13.00 –17.00
Vi åbner gerne efter aftale.

ADELGADE 8 - LIHME - 786 0 SPØTTRUP
Tlf: 97560312 - Mobil: 29800350

Depositum kr. 500
Min 2 personer heraf en over 20 år
Årsmedlemspris kr. 400
- kr. 150 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

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

ÅRETS NYHED!
Stiga Primo Rider

CHOKPRIS

12.995.18

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Kåsvej 23, Lihme, 9756 0503

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Slagtermesterinden

			
		

...mad fra hjertet

			
			
			
			

Nørregade 9
Balling
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 41 67
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Af Marianne Husted

Hylden blomstrer i min have. De svagt
gule blomsterklaser lyser op i det grønne
løv som hundredvis af sole og bebuder, at
sommeren er nær. Sommeren er en god
årstid. Højdepunktet på året. På toppen,
hvor solen står længst på himlen, og
dagene er lange. Men også vendepunktet,
hvor vi igen kan se frem til kortere
og kortere dage. Derfor er der
også noget melankolsk
over sommeren. Den
er tvetydig og giver
muligheder for
oplevelser, der
stritter i hver
sin retning.
Det er om
sommeren
jeg
oplever
tiden
gå i
stå i

gode stunder. Hvor jeg kan koble
af fra dagligdagens små og store
fortrædeligheder og bare være til, og i
oceaner af ustruktureret tid også når til
refleksioner over livet, og hvordan det arter
sig.
Verden ligger åben

Hyldest til

hylden
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