
Hvad en artikel i Sydthy Årbog 
kan føre til 

af Kristian Skammelsen ”Kragholm” Irupvej 6, Skyum, 7752 Snedsted 
 

 
 
I 1989 skrev jeg en artikel, hvori jeg fortalte om 
Skyum søndre skole, som jeg oplevede den i 
årene 1933-40. 

Artiklen var illustreret med et billede af 
konfirmandholdet 1940 med navne på de 
konfirmander, som var fra Skyum, men der var 
også børn fra Koldby og Hørdum skoler, der gik 
til præst i Skyum, men som vi knap nok kendte, 
hvorfor deres navne ikke var nævnt. 

Efter at bogen var udkommet, blev jeg ringet 
op af Alfred Sørensen, som foreslog at 50 
årsdagen for vor konfirmation blev fejret på 
behørig vis. 

Samtalen med ham resulterede i, at vi gik i 
gang med at finde frem til alle navne og 
nuværende adresser på de gamle kammerater. 
Det blev en større opgave, som også blev 
kendelig på kvartalets telefonregning. Flokken 
var blevet spredt over det ganske land, og 
pigerne havde skiftet efternavn, men det 
lykkedes, og vi sendte indbydelser ud til en 
sammenkomst på hotel ”Vildsund Strand” den 

31. marts 1990, på dato 50 år efter 
konfirmationen. 

Da havde vi gjort den triste og 
tankevækkende opdagelse, at af os 31, som blev 
konfirmeret sammen, var de 10 døde. Det var 
lidt af et chok. Af de resterende 21 kom 14 og vi 
fik en hyggelig dag sammen. 

Da vi var samlet kl. 11.00 og havde fået hilst 
på hinanden og fundet ud af, hvem vi egentlig 
var, tog vi en lynrunde, hvor hver enkelt kort 
fortalte om, hvordan hans eller hendes liv havde 
formet sig. Vi kunne konstatere, at vi alle havde 
haft det godt, selv om nogle havde haft svære 
hurdler at komme igennem. 

Under spisningen gik snakken livligt og 
bagefter dannedes små grupper alt efter, som 
man havde kendt hinanden mere eller mindre 
godt i skoletiden. Dog var disse grupper ikke 
mere faste, end at der var livlig trafik fra den ene 
til den anden. 

Thisted Dagblads fotograf forevigede 
situationen og bladet bragte billedet med kort 



 
 

omtale dagen efter. 
Da kaffen var drukket og snakken havde gået 

lystigt i nogle timer kørte vi alle til Skyum kirke, 
hvor nuværende sognepræst A. Tange holdt en 
andagt for os i den gamle konfirmationskirke. 
For nogles vedkommende var det første gang 
siden konfirmationen, at de var i netop denne 
kirke, men jeg tror, at det for os alle blev en 
oplevelse, vi ikke så let glemmer. 

Alfred og jeg havde delt opgaverne imellem 

os, så han bød velkommen, og her i kirken var 
det så mig, som kunne sige tak for samværet. 
Desværre var pastor Mosumgård, som havde 
konfirmeret os, nu død, men hans kone, som 
også var indbudt, sendte en hilsen og beklagede, 
at hun af helbredsmæssige grunde ikke kunne 
komme. 

 
Kilde: Sydthy Årbog 1990, side 72-74. 


