
Skjoldborg skJldrede 
/ . D. I If. o L .Ri.,

samfundsgrupper 
levende og klogt 

Hvordan gik det Ul. al Jo!\a.n 
Skjoldborg blev cLlgter? 

Ot!T b!e\' glyet en forj;cla· 
ring. da Hannæsboere onsdag 
a~e:1 mødtes på Vesløs Skole 
for at hare IItteraturkrtUke. 

..r.en. leklor Se:.t Windfeld. 
!sted Gymnasium. Han for. 

talt.. om Jo1".an Skjo1dborts Ih' 
fra op,-ækUen t øsløs tU de 
s.lds!.. år l ~gstor. End,-Idere 
~klldrede hM t:o\'edt:-~l< ffa 
<!e mest betydningsfulde af de 
omkrir.g :ro beger. J o!-..an 
Skjoldborg'flk udgivet. 

Jo:!3.."'l Skjoldborg hle\' født l 
Osløs I l Sl)1. Faderen var sko, 
mage:-. fattig, men livUg og 
edelig akU',', Han fik bese:; af 
(olk. som ktL'\ne rortælle r.oge~ 

L'lt~reya.nL 

Johan Skjold!Xl!"g kunne 
læse. !naen hal1 kom i skole. 
og han var fora:l de andre. 
Som IO-årlg tjente han slnl! 
første per.ge \-ed at \ 'æN' leJe · 
grafbu-d lal" en k,,~mand. t le
bet af et 6liJgn kunne han ni at 
gå til Thl.!oted to gange. Han 
yllle gerne ,",ere s::l::1and. men 
ca en broder aHer.:!de var slå· 
et ind på den Vf'j. fik JOha~ 

Johan Skjoldborg . fodt i 
Øs!os 1861, død i logstor 
1936. 

andet for at bevare gravheJe· 
ne. Om natlen studerede han 
!ilMofl og litteratur. Så bl" 
gyndte hM at skrl.\'e. l 1887 llk 
han en lilie no ....elle trykt I en 
folkelig almanak, og .teks år 
senere udgav han mwelIesam· 
Unge:1 " I Skyggen~ . Sit J:en· 
nembrud llk han med roma· 
nen "En stridsmand«. der c.d. 

kom I 1&96. Der. ble \' af Georg 
B,randes betegnet 501":'1 e l la· 

Jml,Uuldt arbejde. 
F.ra å rhundredskIftet opga.v 

Johan SkjoldbOrg s kolevæSe· 
. ·"TH.'t. og resten af sine dale le· 

vede han a f at skrive og holdt 
taler. I årene 1908 til I;U~ len. 
de ban som husma."Id pi hal\'· 
cer. Dynes over for H!mmel· 
bjerget. Han \'ar meget gæst. 
frI. og det endte med. at ha.n 
matte gi fra ejendommen. I 
19t1 !;;il: æ:1kede dan~ke hus· 
mænd ham et hus I Løgstør. 
hvor ha!'! boede Ul $in død i 
1936. 

Af Skjoldborgs produktion 
er det I dag j~zr wEn strlds· 
mand" og _Kragehusehc. der 
påkalde r opmærksomhed. 
Han ure\' om ndu husmand. 
der orker den stridige jorde. 
og kom Ul at stå som midt. 
punkt for den bevzgelse. der 

"hæ\,ede landarbejderen op til 
at bll\'e husmand. l senere (0

maner behamllede ban andf"@ 
problemer . der "'a~ knyttet til 
landbefolKningen på den lid. 

Bent Wlndfeld fo:"talte om 
den:1e. hjemsta\'Tlsdlgtnlng. 

valget mellt'tl'l at \'Z!"e køb· r--- ------------------------j
mand. bager fOlier maJe~. Han ,
kom l købma.'ldsiære I Nibe. i 
men kunne Ikke tåle at stå op. 
Vendte hjem Ul Øsløs og blev 
fra II) inl alc.e~n vikar pi Øs· 
los Skole. Han drømte om at 
bll\'e lærer . og da 40 personer 
trådte hJælper.dl.' Ul ved al 
'tsæt;,e ham på aktier• . fik han 
m'JlIghed for at komme på se· 
minarium. 

Johan Skjoldborg begyndte 
s om n·årig I Ranum I 1878. 
i.,lltl'raturen ha"de hans Slor . 
stI' intere!'Ee. na\nlig de mod· 
ernI' !orfatte:e: J. P. Jaco:'· 
sen. Henrik ?o:Jtopptdan og 
Hen:ik Ibsen. Efter atsl ..ltten· 
de ek.same n ble,· han I 1881 
hjælpelærer I Kollerup. og IO 
år senere ble,· han gift. Hans 
konto var 26 år ældre. 

Johan Skjoldborg fulgte 
med i. hvad der skete på eg· 
r.en. og han agiterede. blandt 
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