Dagligdagen i en af byens mange
købmandsbutikker
Af Niels Graverholt
Før supermarkedernes tid for alvor begyndte i tresserne og halvfjerdserne, var handlen med dagligvarer fordelt på mange små og store købmandsbutikker, der
ydede en helt anden kundeservice end den, som vi kender til i dag. De fleste kunder var stamkunder, som
kunne blive skrevet i den såkaldte kontrabog og betale
en gang om ugen eller en gang om måneden. En af
byens købmænd var Rudolf Graverholt i Adelgade 14,
Skive.
Min far, Rudolf Johannes Graverholt, blev født i et fattigt
hjem i Hjørringgade 39 i Hirtshals den 4. oktober 1919.
Hans far havde mange forskellige jobs, blandt andet stenfisker og købmand, og hjemmet var ligesom resten af byen særdeles kristent.
Han var nummer to af fem søskende, og kom som seksårig i arbejde som hjorddreng hos en landmand. Senere
kom han i lære hos en købmand i Horne, fem kilometer
væk og gik på handelsskole i Hjørring.
Nogen tid efter, at han var blevet uddannet, fik han arbejde i Tangs købmandsbutik i Jernbanegade i Roslev.
Den flytning svarede vel nogenlunde til, at jeg i dag var
flyttet til Australien…
I Salling var man kun kristne til husbehov, og far lærte
hurtigt at spille kort - whist, mausel og ligeud - og blev en
dygtig kortspiller til trods for, at han næppe havde set et
spil kort, før han forlod Hirtshals.
Han arbejdede i kornafdelingen hos købmand Tang og
cyklede i sommerhalvåret rundt i Salling og solgte frø til

landmændene, blandt andet på Rybjergvej 90, hvor min
bedstemor, som var enke, boede. Hun var ret skrap til
kortspil og har nok betragtet fars kortspilsevner som et
absolut plus for en svigersøn.
Da han og min mor var blevet gift i 1946, flyttede de til
Brørup, hvor far blev ansat på margarinefabrikken Alfa,
og jeg blev født kort efter. Men efter et års tid blev far
headhuntet. Min mor var nemlig begyndt at arbejde som
sygeplejerske på Skive Sygehus, hvor hun blandt andet
passede en patient, som hed Erling Rasmussen, der var
alvorligt syg. Da han hørte, at min mor var gift med en
kommis med gode papirer, så han en mulighed for, at min
far kunne drive forretningen videre efter hans død. Far
kom op og talte med ham og blev ansat på stedet, og kort
efter døde Rasmussen.

Gården bag købamndsbutikken - i dag kaldes den Hartmanns Gård.
Foto: Privat
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Gården i Adelgade 14
Butikken lå i Adelgade 14 og kom til at hedde Erling Rasmussenz Eftf. Den blev organiseret som et aktieselskab,
hvor enkefru Rasmussen, som boede ovenpå butikken
med sine to sønner, havde den største andel, guldsmed
Hartmann, som ejede hele gården, havde også en stor andel, og far 1000 kroner.
Det havde tidligere været en temmelig stor købmandsgård, og i den nordlige side af gården havde der formentlig været kornlager ovenpå, for der var en dør med en udhængerstolpe til at hejse kornsække op og ned. I stueetagen var der et stort lokale, som blev brugt til at opmagasinere konserves samt en gammel garage, der blev brugt
som flaskelager.
Nederst i den nordlige side af gården havde Hartmann
urmagerværksted. Længere oppe var der et bødkerværksted, hvor en gammel mand fremstillede dritler til eksport
af smør til England. Længere oppe holdt droschevognmand Sørensen til. Han havde et værksted, hvor han havde sine to droschevogne stående. De var kæmpestore, og
bagi kunne man slå klapsæder op, så der i alt var plads til
syv-otte personer. En sjælden gang bestilte far Sørensen
til at køre os ud til min mormor i Rybjerg. Det har nok
ikke været helt billigt, for det skete kun et par gange. Sørensen havde en kæmpestor kasket og et stort overskæg,
og jeg var vistnok lidt bange for ham, han var i hvert fald
temmelig bøs. Han var enkemand og boede i Hvitfeltsgade.
Længere oppe i gården var der en indhegnet græsplæne
på højre hånd, hvor fru Rasmussen opholdt sig med de
børn, hun passede, når vejret var til det.
Til venstre for porten boede en sølvsmed, som vist hed
Topdahl. Jeg kan svagt huske, at jeg havde en lillebitte
motorcykel med sidevogn, som var lavet af metal. Styret
knækkede af, men Topdahl satte et nyt styr på - af ægte
sølv!
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Øverst i gården var der en græsplæne, hvor fru Rasmussen opholdt
sig med de børn hun passede. Foto: Privat

Butikken
Far havde et meget udsøgt udvalg af varer. Han havde naturligvis alle de ting, som hørte til i en købmandsbutik,
men derudover havde han en afdeling med masser af dyre
vin- og spiritusmærker, som man ellers skulle helt til Viborg eller længere væk for at se magen til, selv om købmand Dahl på Østerbro var en skrap konkurrent. Her var
det kun de fine kunder, der kom op, selv om der naturligvis var adgang for alle - også for fru tjener Stevn, som dog
næppe kunne drømme om at vove sig derop.
Far havde rigtig meget forstand på vin og spiritus og
talte altid meget lang tid med de handelsrejsende, som
jævnligt kom på besøg, om deres varer. Han fik også anbefalelsesskrivelser fra nogle af leverandørerne, og med
dem tog han et par gange sammen med min onkel på
»studierejse« til Frankrig, hvor de besøgte champagnefabrikker og andre fine vinvirksomheder. Så vidt vi kunne
fornemme, var det vist også nogle temmelig fugtige ture.
Desuden havde han en afdeling med et meget stort og
varieret udvalg i the, chokolade og engelske kiks. Mine
tænder løber stadig i vand, når jeg tænker på de Ginger

Juleudstilling med appelsiner,
vindruer, dadler, chokolade med
videre. Foto: Privat

Bisquits, som vi havde til jul. Det er ikke siden lykkedes
mig at finde nogen præcis magen til, de var meget stærke
og hårde og sikkert beregnet til at dyppe i theen.
Der var også et stort tobaksskab på omkring én gange
0,75 meter med glasruder, som indeholdt fine cigarer og
cerutter og var forsynet med en fugtighedsmåler for at
sikre den korrekte opbevaring.
Og så var der kaffen fra Vesta Kafferisteri, som vist
skulle være helt fantastisk - i hvert fald sendte far kaffe til
børnene af nogle af de fine kunder, som var flyttet til
USA. De »almindelige« kunder fik også leveret kaffeerstatning - Rich’s eller Danmarks - til at forstrække de
dyre kaffebønner, og jeg misundte deres børn, for pakkerne indeholdt nogle glansmærker med flotte billeder,
som jeg jo ikke fik, for vi drak kun ren kaffe derhjemme.
Det var jo hele kaffebønner, vi hentede hos Vesta, og

som man kan se på et af billederne, havde vi en kaffemølle med tre store svinghjul, én for hver af kværnene,
som blev forsynet fra en stor tragt, som man hældte bønnerne ned i fra oven. Og fra kværnene løb kaffen så ned i
en meget stor skuffe, hvorfra vi skovlede den op i papirposer, som der var flere forskellige størrelser af, alt efter
hvor meget kunden skulle have. Kaffemøllen var naturligvis altid pudset skinnende blank.
Bagbutikken
Bagerst var der en bagbutik, hvor jeg skulle opholde mig,
når jeg var nede og hjælpe til som bydreng - de fine kunder skulle skam kun se medarbejdere med hvide kitler på!
Her var der også hylder med masser af varer. Under halvdelen af butikken var der en kælder, hvor der lå vin og
spiritus, og hvor der var et stort lager af konserves og øl
39

Under butikken var der en lavloftet kælder. Til venstre fyret, som
varmede butikken op. Foto: Privat

og sodavand. Der var brosten dernede, og der var næppe
mere end halvanden meter til loftet, så det må have været
enormt hårdt for far at gå derned og hente varer og om
vinteren fyre op i koksfyret. Jeg var jo ikke så høj, så jeg
kunne bedre klare at gå i den lavloftede kælder.
Over vinduerne var der en stofmarkise, og den beredte
far mange bekymringer på sommerdage, hvor der kom
småbyger. Når der kom sådan en, måtte han uden for åbningstiden nemlig op på cyklen og ned og rulle den op den kunne ikke tåle regn. Og når bygen var overstået,
skulle han ned og rulle den ud igen - indtil den næste byge
meldte sig. Nogle gange kunne han ligge på sofaen og
sove og hvæse i søvne: »Åh, den forbandede markise«. I
øvrigt forstod jeg aldrig, hvorfor fru Rasmussen, som jo
boede ovenpå, ikke engang imellem kunne tage sig af
»den forbandede markise.«
Far var uendelig glemsom, og min bror og jeg brugte
halvdelen af vores barndom på at hjælpe med at lede efter
hans briller eller nøgler. Jeg kan huske engang, hvor vi
alle tre var i gang med at lede - far sad i sofaen med himmelvendte øjne og havde helt opgivet ævred. Pludselig
kom min bror ind i stuen med en frankeret kuvert og
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spurgte far, hvorfor han ikke havde sendt den. Far sagde
ikke et ord, men kiggede kun på min mor, som gik ned og
startede bilen og kørte på posthuset for at sende kuverten
og hente brillerne!
Men sådan oplevede kunderne ikke far. Når han stod
bag disken, var han altid meget korrekt og beleven - og så
kunne han komme ud til mig i bagbutikken og bande og
svovle over et eller andet, som gik ham på. Men det var
aldrig mig, han skældte ud på. Jeg tror, han var uendelig
stolt af min - og senere min lillebrors - indsats som bydreng, og det gav mig et helt specielt forhold til far.
Butikkens telefonnummer var 49, og hjemme stod en
ekstratelefon, som det var gratis at ringe op til. Den 10.
januar 1952 sank skibet Flying Enterprise, som blev verdensberømt, fordi den danske kaptajn Carlsen nægtede at
forlade det synkende skib, som i 14 dage lå med stærk
slagside i en voldsom storm i Nordatlanten. Jeg var kun
godt fire år gammel, men jeg lyttede hver middag til radioavisens situationsrapport om skibet og ringede stolt
ned i butikken og videregav den til far.
Kunderne
Butikkens specielle vareudvalg betød naturligvis, at den
tiltrak byens fine borgere - honoratiores, som de dengang
blev kaldt - og der i midten af halvtredserne begyndte de
at flytte ud i omegnen af byen - især op på Skovbakken,
hvor der boede mange tandlæger, læger og advokater,
mens de jævne mennesker blev boende inde i byen.
Efter skolen var jeg tit bydreng og jeg husker, at jeg
jævnligt kørte op på Skovbakken på vores Longjohn med
en kasse øl - og dengang var der 50 flasker i en kasse! - en
kasse sodavand, en stor fyldt varekurv og en mindre kurv.
Det var hårdt. Det var helt udelukket at trække cyklen op
ad bakken, men den var så lavgearet, at jeg lige præcis
kunne cykle den. Jeg har nok ikke været mere end 10 år,
da jeg begyndte at køre turen derop.

Den eksotiske kvinde, der er repræsentant for et kaffefirma,
skænker op for købmanden.
Foto: Privat

Nogle af stederne deroppe skulle jeg gå ned ad en trappe bag huset og åbne en stor luge og sætte varerne derind
- og senere kom så pigen i huset og åbnede en luge på indersiden og tog varerne ud.
Jeg brød mig absolut ikke om at komme op på Skovbakken. Jeg tror, at jeg allerede dengang begyndte at blive
socialist, eller også var det af pekuniære grunde, at jeg
ikke brød mig om kunderne deroppe, for jeg mindes ikke
at have fået én eneste femøre i drikkepenge af dem deroppe.
Jeg husker engang, hvor jeg havde slæbt et kæmpelæs
op til en af byens tandlæger, og da jeg kom tilbage til butikken, sagde far, at de lige havde ringet og sagt, at de
havde glemt at bestille et pund kaffe, så jeg skulle derop

igen. Denne gang ganske vist på den lille varecykel, men
hvor var jeg rasende.
Nede i midtbyen derimod fik jeg næsten altid drikkepenge. Jeg husker især en dame, fru Stevn som boede på
Havnevej. Hendes mand var tjener på Hotel Jylland, som
lå skråt overfor butikken i Adelgade, og han drak temmelig meget, som vist alle tjenere gjorde dengang. Han
kom tit ind ad bagdøren og spurgte forsigtigt far, om han
kunne få to bajere på kredit til at tage de værste tømmermænd, inden han skulle møde på arbejde, og så fik han
lov at sidde i bagbutikken og drikke dem. Så selv om familiens økonomi helt sikkert var elendig, så fik jeg altid
lidt drikkepenge af fruen. Hun var en virkelig sød dame.
En af de lidt velhavende i midtbyen, en advokat, fik som
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Ladcyklen og den trehjulede
scooter blev afløst på et tidspunkt af en varebil.
Foto: Privat

regel kun flasker, og de skulle altid sættes ind under køkkenvasken. Og mens jeg sad ned og gjorde det, sad han på
hug bag ved mig og »kom til« at berøre mine lår. Jeg kan
huske, at jeg syntes, det var ækelt.
Når jeg kørte ud med varer, medbragte jeg altid en

Butikken havde en velassorteret vinafdeling. Foto: Privat
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»kontrabog«. Det var en cirka 20 gange 15 centimeter bog
med linierede sider, hvorpå alle varerne var omhyggelig
skrevet ned med fyldepen, og så vidt jeg husker, betalte
man det skyldige beløb hver den første i måneden. Hvis
man da havde pengene. Min far lod for eksempel konen,
der var gift med tjeneren, af og til få lidt ekstra kredit.
De senere år havde far en trehjulet scooter med lukket
kabine og en stor lagerkasse bagpå. Den gjorde det til en
fornøjelse at køre op på Skovbakken.
Far var en snob
Min mor sagde altid, at far var en snob, og det var han på
en måde også, for det var han nødt til at være. Når de fine
fruer var på besøg, skulle jeg stå klar til at åbne døren for
dem, selv om de havde hænderne frie, for jeg skulle jo
køre deres varer hjem til dem, når de var gået. Men jeg
kan huske, at jeg bestemt ikke bukkede for dem - jeg værdigede dem faktisk ikke et blik.
Men de forventede jo at få en speciel og udsøgt behand-

Et kig ind i butikkens juleudstilling. Foto: Privat

ling - ellers ville de utvivlsomt have fundet et andet sted
at handle - så her var far ganske rigtigt en snob.
Jeg kan huske, at min mormor plejede at sige, at far »var
ve å spring øvver æ disk«, når de rigtig fine var på besøg,
og jeg ikke lige var der til at åbne døren for dem.
Men de »almindelige« kunder havde han den omgangstone med, som de nu forventede. De fik kredit og kunne
få lov at drikke et par bajere i bagbutikken, og jeg er overbevist om, at min far havde mere respekt for dem end for
de fine.
Så jo - far var vel en snob, men han var også særdeles
social.
Blandt andet brugte han altid Fløjtekajs drenge som bydrenge.
Fløjtekaj var vinduespudser og fik sig vistnok hver dag
en eller flere tår over tørsten. Han boede ude i Brårup i

det, som vist blev kaldt lyntoget - et langt toetagers beboelseshus med lejligheder, som lå på østsiden af Brårupvej,
så vidt jeg husker tæt ved Glattrupvej, og her havde han en
større børneflok. Deres økonomi var næppe noget at prale
af, og velsagtens derfor brugte far altid hans drenge som
bybude.
En af dem hed Arvid, og ham var jeg særlig gode venner med, for når der var travlt, arbejdede vi begge to. Vi
havde en bestemt, kort melodi, som vi fløjtede, og så kunne vi høre, hvor den anden var. Hvis en af os eksempelvis
kørte i Adelgade kunne han høre den anden cykle rundt
oppe i Asylgade. Dengang var der jo ikke megen bilstøj.
Det var vi meget stolte af.
Jeg skrev, at jeg vist var socialist, og det viste sig en
gang i en tegnetime på skolen. Vi havde en vikar, som var
meget stolt af at være søn af biskop Christian Baun i Vi43

borg - det var ham, der i 1956 nægtede at ordinere Helga
Jensen som kvindelig hjælpepræst i Skive-Resen sogne
og demonstrativt udeblev fra ordinationshøjtideligheden.
Engang stod han og skulle lige bruge en nedsættende betegnelse og sagde »som en af Fløjtekajs sønner«. Jeg var
normalt en særdeles pæn og velopdragen dreng - en forkælet mors dreng vil jeg nærmest sige - men der eksploderede jeg og sagde til ham i en meget bestemt tone, at
han absolut ikke skulle kritisere Fløjtekajs børn, som var
mindst ligeså gode som ham. Så vidt jeg husker, sagde hr.
Baun ikke et ord.
Julen
Hele julemåneden så vi stort set ikke far derhjemme. Han
kom hjem efter midnat og var taget ned i butikken igen,
inden vi andre stod op om morgenen. Der var forrygende
travlt hele december måned, og jeg skyndte mig derned,
når jeg fik fri fra skole for at hjælpe til, dels som bydreng
og dels med oprydning, opsætning og andet forefaldende
arbejde.
Op til jul handlede far med varer, som ikke kunne fås
resten af året. Det var for eksempel appelsiner, kandissukker, dadler og figner, forskellige slags kiks med videre. Kandis havde ikke noget med musikorkestret at gøre,
men var gulbrunt sukker, som var farvet med karamel og
forarbejdet til store krystaller, som var næsten umulige at
bide i stykker. Man placerede et lille stykke forrest i munden og søbede kaffen igennem det. Det var en virkelig
delikatesse.
På de fire adventssøndage blev der lavet udstilling i de
to vinduer og på hele gulvet foran diskene - med vin, nødder, figner, dadler, chokolader, appelsiner, og det tog mange timer, for det skulle jo sættes kunstfærdigt op. Jeg tvivler ærlig talt på, at det blev set af mere end 25 personer,
men det var nu en gang en tradition, som skulle holdes
ved lige, selv om det havde været bedre, at far var gået
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Butikken udefra kort tid før Graverholt afhændede den. Foto: Privat

hjem og havde taget sig nogle timers velfortjent søvn. Det
tror jeg, at de fleste af byens andre købmænd gjorde.
Én gang om året skulle hele varelageret gøres op, og det
holdt jeg meget af. Ligesom far og min lillebror var jeg
rigtig god til hovedregning, og det havde jeg virkelig brug
for her. Det foregik på den måde, at far, en kommis og
min lillebror kravlede rundt på hylderne, mens jeg stod i
midten af butikken med en strimmelregnemaskine. Så
råbte de for eksempel »13 dåser á 4,85« og så have jeg
nogle sekunder til at regne ud, hvor meget 13 gange 4,85
var og skrive det ind på regnemaskinen - inden den næste
melding indløb. En af vores kommiser kom nogle gange
hen og stillede sig bag ved mig for at se, hvordan jeg gjorde - han troede, der var noget overnaturligt - men han
kunne ikke se andet, end at jeg var god til hovedregning.
Det var sjovt.
Konkurrenter
I august 1964 åbnede Skives første egentlige supermarked - Løvbjerg - på Posthustorvet. Jeg ved faktisk ikke,

Rudolf Graverholt
solgte butikken til
sin kommis i slutningen af halvfjerdserne. Foto: Privat

om far var bekymret for konkurrencen derfra, for deres
priser ville jo sikkert være lavere end vores. Men en dag
gik jeg derind med notesblok og kuglepen og skrev priser
ned på 15-20 varer, som far også førte. Derpå gik jeg hjem
og sammenlignede med fars priser, og han blev vist både
lettet og lidt stolt af sin søn - for hans priser var fuldt ud
konkurrencedygtige. Der lå også en forretning på Holstebrovej, som vist hed »Økonomilageret«, og de kunne konkurrere med fars priser, men bestemt ikke på kvaliteten.
Leverandører
Der var forskellige engros-firmaer, hvor man kunne købe
ind, men far ville ikke være medlem af sådan en kæde.
Han ville være selvstændig - og i øvrigt var det ikke vellidt at nævne Brugsen hjemme. Dog købte han en smule
ind hos HOKI. Det kom man til ved over for Søndre Skole i Asylgade at køre ned i en gård langs med Skive Tømmerhandel. Længere nede i gården, helt nede ved Vester-

gade, lå Vesta Kafferisteri, hvor vi købte al vores kaffe.
Der holdt jeg virkelig meget af at komme. Den dejlige
duft af kaffe fyldte næsten hele gården foran. Fantastisk
kaffe!
Vi købte naturligvis øl og vand hos Thordal. Jeg husker
svagt, da bryggeriet lå yderst i Nørregade, hvorfra det i
1954 flyttede ud til Resen og blev til Hancock.
Vi handlede også hos Cort Traps Vinhandel, som lå på
hjørnet af Nørregade og Nordbanevej med en gevaldig
stejl trappe og vist mest forhandlede hedvine.
Cirka hver tredje måned mødtes mine forældre på skift
hjemme hos købmand Houmøller (som havde forretning
på hjørnet af Nørregade og Sallinggade), købmand Karner Nielsen i Ringparken og købmand Plejdrup (far til
filminstruktøren Per Fly), hvis forretning lå på Brårupvej
over for Egerisvej. Så fik de kaffe og smørrebrød, hvorpå
mændene satte sig ind i spisestuen og spillede whist,
mens kvinderne sad i dagligstuen og spillede 500. Men
derudover havde de pudsigt nok ikke noget fagligt med
hinanden at gøre, og når vi stod og manglede noget akut i
forretningen, var det næsten altid købmand Dalgaard i
Brogaarden, der blev skikket bud til.
Ham købte min mor altid vin, chokolade og kaffe hos,
efter at far var død, og en gang hvor jeg var med, viste han
mig stolt sin vinforretning. Den lignede meget fars, hvilket ikke var så mærkeligt, for han havde overtaget hyldesystemet fra fars butik sammen med de meget karakteristiske prismærker, som sad på forkanten af hylderne. Dem
var han meget stolt af, og han havde i det hele taget meget
stor respekt for fars evner som kvalitetskøbmand.
Salg af butikken
En gang i tresserne havde far købt fru Rasmussen og
Hartmann ud, og i slutningen af halvfjerdserne solgte han
forretningen til sin kommis, Jensen, som sammen med
sin hustru drev forretningen videre. Så vidt jeg husker,
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jeg tror i øvrigt, at vi mest levede af min mors løn. Hun
var hjemmesygeplejerske.
Far havde meget lidt selvværd og mente slet ikke, at han
havde drevet det til noget i livet, men nogle år efter at han
havde solgt forretningen, spurgte jeg ham en dag: »Hvilken forretning tror du, man vil huske? Din, Karners, Plejdrups eller Houmøllers?«
Han svarede ikke, men det var tydeligt, at sådan havde
han aldrig tænkt på det før. Han havde kun tænkt på, at de
tjente flere penge end ham, men det gav ham tydeligvis en
tilfredsstillelse at tænke på det på den måde.
Far fik arbejde som regnskabsfører og ekspedient i en
hård hvidevareforretning på Marius Jensens Vej, og det
forlængede utvivlsomt hans liv med en del år, at han kom
derned og fik normale arbejdsvilkår og tid til at passe sin
kolonihave, som han gjorde til en mønsterhave.
Han døde den 18. juli 2002, hvor lægerne på Skive Sygehus overså, at han havde tarmslyng.

Oprindeligt hed butikken Erling Rasmussens efterfølger.
Foto: Privat

drev Jensen den ikke som egentlig købmandsbutik, men
primært som vinforretning, men slet ikke med den samme kvalitet som far havde haft, og han havde slet ikke det
samme kendskab til vin, som far havde.
Salget af butikken skyldtes ikke, at forretningen ikke
gik godt, men han kunne ikke få folk, som ville acceptere
arbejdstiden, og en kommisløn var sikkert heller ikke noget at prale af.
Jeg tror ikke, far fik meget med sig fra forretningen, og
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