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Billedet på forsiden er fra Niels Peter Nielsens 75 års fødselsdag den 30. juli 1948 
Fotograferingen foregik i Mosely, hvor Niels Peter boede de sidste år. 
På billedet ses fra venstre stående i bageste række: 
Svend, Gert, Emmy, Helene, Carl, Johannes, Harald, Anna-Lise og Eyvind. 
Stående foran bageste række: 
Jørgen, Arne, Ruth, Laurits, Hans Christian, Jens, Sigurd, Solveig, Birgitte, Thyra og 
Herluf. 
Siddende ses Elna med Bente, Lovise, Laurine, Niels Peter, Lars Peter, Ib,  
Vera med Kirsten og Signe. 
Foran på knæ og siddende: 
Sigurd, Borghild, Inger, Kamma, Edith, Solveig, Sigrid, Jette, Annette, Ellen, Margit, 
Aksel, Elly, Mogens og Ole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Forord 

 

Efter at jeg på min hjemmeside havde fået samlet en hel del skriftligt materiale 
vedrørende slægten, fandt jeg at det ville være hensigtsmæssigt at samle materialet 
sammen til et hæfte, for på den måde at nå ud til en større kreds af interesserede 
læsere. Jeg formoder at hæftet især vil have interesse for efterkommerne og 
familiemedlemmerne til de i hæftet omtalte personer. 

Der skal her lyde en tak til det skriftlige materiales forfattere og til de af mine 
kusiner, der har ydet hjælp til fremskaffelse af artikler og fotografier. 

En del af materialet har jeg fra min afdøde mor, især hvad angår billeder.  

De oprindelige artikler har jeg så forsynet med relevante fotografier, da det sikkert 
ikke er alle de yngre medlemmer af slægten, der har kendskab til dette informative 
billedmateriale. 

Der skal også her lyde en tak til min søster, Annette, for praktisk hjælp til printning 
og samling af hæfterne. 

God fornøjelse med læsningen! 

 

Jyderup 2007 
 

Mogens Fischer 
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ET ÆRESMINDE FOR NIELS POULSEN 

 

Jeg har længe syslet med tanken om at skrive min farfar et æresminde, og da det 
i år er 100 år siden han med hustru og 6 børn og sin gamle svigermoder kom 
her til Lolland og fæstede gården, som nu hedder Christiansminde i Nybølle by, 
Ryde sogn, synes jeg det kunne være en passende lejlighed. Farfar var født 8. 
april 1788 i et jordløst hus, som hørte under Fårevejle på Langeland, hvor hans 
far var bødker. Farfar sagde, at han kun havde gået i skole i 2 dage. Ikke desto 
mindre kunne han læse og fulgte levende med i alt. I sin ungdom lærte han sig 
selv at skrive, hvad han fik megen glæde af. – Bødkerhåndværket lærte han af 
sin far og i sin opvækst hjalp han sin mor med at samle lægeurter, hvad der 
indbragte en god ekstraskilling til hjemmet. Derfra stammede vel hans store 
interesse for planter og blomster og hans store naturglæde. Af sin far lærte han 
også at spille violin, og de tjente mangen god skilling ved at tage ud og spille til 
gilder.  

På Fårevejle lærte han min farmor at kende. Hun var husjomfru på gården og 
først i 1820-erne blev de gift og fik et hus i Tryggelev med 6 tdr. land jord. Her 
voksede deres 6 børn op. De blev tidligt vant til at gøre nytte i og ved hjemmet. 
Foruden bødkerhåndværket dyrkede farfar stadig musikken og de blev med 
årene velstillede folk. 

Omkring 1830 rejste adskillige familier fra Langeland og bosatte sig på 
Lolland. I 1836 rejste så hele familien til Lolland og fæstede ovennævnte gård. 
Til gården hørte da 45 tdr. land ager, 4 tdr. land skov (Ryde skov) og 13 skpr. 
land tørvemose. Gården var i yderste forfald, både hvad bygninger, jord og 
besætning angik. Hestene var syge af skab og så udhungrede. Det hele så 
trøstesløst ud og de fik meget af kæmpe med, deres yngste barn døde og deres 
økonomiske stilling var ikke god. Farmor var fra sin husjomfrutid vant til et 
godt spisekammer og ofte kneb det med at skaffe penge til de nødvendige 
købmandsvarer. 

Farfar var en glad og meget gudfrygtig mand; men stundom kunne det knibe at 
holde humøret oppe, og når farmor blev utålmodig over sit tomme 
spisekammer, tog han et par af sine drenge over på foderloen ved køerne og så 
snoede de store bunker af halmzimer, som de solgte til borgermadammeren i 
Nakskov til tøjsnore og så blev der købt med hjem, hvad de manglede i huset: 
kaffe, salt og krydderier. Kaffe smagte de meget sjældent; men når en gammel 



kvinde kom for at besøge farmors mor vankede der kaffe og kandis. Efter nogle 
års forløb blev gården selveje. Kårende lysnede og børneflokken voksede til. – 
Farfar dyrkede stadig musikken. Hans musikalske evner var gået i arv til hans 
børn. Han lavede sig selv en bas, og så var der et helt lille orkester når de tog ud 
at spille. Farfar trakterede bassen, den ældste søn spillede 1-ste violin, en 
spillede sekund og en fløjte. Man forstår at dette har været et plus til deres 
indtægt ved siden af flid og nøjsomhed i det daglige. Gården skiftede 
efterhånden udseende både ude og inde, to nye huslænger blev opført, jorden 
blev merglet og pil blev plantet. Der kom da også en tid da de var velstillede 
folk. Tørvemosen blev også udnyttet. Der var 3 fjerdingvej der ud. I den tid de 
lavede tørv, blev de derude nat og dag og fik maden bragt. Efterhånden var der 
jo rigelig arbejdskraft, så farfar behøvede ikke altid at være med. Så stod han 
hjemme i huggehuset og lavede kister, bænke, skabe og stole og andet husgeråd 
og så udnyttede han sin skrivekunst og nedskrev under stolesæder og på steder, 
hvor det ikke sås: tanker, ordsprog, vers eller lignende. Møblerne fik børnene 
efterhånden de drog af gårde og selv satte bo. Sjældent forsømte han guds hus 
om søn- og helligdage, selv i sin høje alderdom gik han i kirke alle 4 helligdage 
i påsken. Efterhånden tyndede det ud i børneflokken, til sidst var kun den 
yngste søn tilbage og gården blev i 1864 tilskødet ham. De gamle forældre blev 
i gården og en ung svigerdatter drog også derind.  

 

Niels Poulsen og Sidsel Henriksdatter samt svigerdatter Lene Rasmusdatter 



Farmor led til tider meget af hovedsmerter og kunne til tider være vanskelig; 
men farfar var som altid glad og god og meget nem. Han gik ud og ind i 
hjemmet. Ofte når han mødte sine bysbørn eller kendinge, kunne de sige til 
ham: ”Du er altid så glad Niels Poulsen”. ”Ja” kunne han sige. ”Jeg er glad i 
mark og glad i eng og glad med min kone i seng.” Ordsprog brugte han tit i sin 
tale: ”Kommer tid kommer råd” eller ”hvor der har været penge før, kommer 
altid penge igen” og lignende. – Når han besøgte sine gifte børn kunne han 
være meget oprømt og glad, undertiden kunne han rejse sig og begynde at 
synge. Da børnebørnene kom, så han sig glad på dem; ofte kaldte han pigerne 
med blomsternavne. Nogle år før han døde, besøgte han sammen med sin søn 
og svigerdatter Langeland. Det blev en mageløs oplevelse for dem alle tre. 
Farfar var på hele turen den gladeste af dem alle ved at gense de gamle kendte 
steder. Der var jo også slægtninge at besøge. En dag allerbedst som de gik, 
standsede han og udbrød: ”Omtrent på det sted, hvor jeg står, blev jeg 
bagbundet af spanierne”. Og så fortalte han, at spanierne ellers var flinke og 
godmodige; men da de brød op for at rejse hjem, var de bange for at blive holdt 
tilbage, hvorfor de uskadeliggjorte hvem, de mødte på deres vej, samtidig med 
de slap deres heste løs inden deres afrejse. 

En anden dag de var ude på øen, kom de forbi et gildehus, hvor der var pyntet 
og mange mennesker var samlet. – Farfar var straks hos en af de nærmest 
stående og forhørte sig, hvad der var ved at ske og fik at vide, at der fejredes 
guldbryllup. Han blev meget glad for den oplysning og sagde: ”Så vil jeg hilse 
på dem, for så er jeg vis på, at jeg har spillet til deres bryllup”. Det viste sig, at 
han havde ret og der blev stor gensynsglæde.  

Da hans første barnebarn ventedes i gården, godsnakkede hans svigerdatter med 
ham og spurgte om han dog ikke ville gå på auktion på Aalestrup efter grev 
Einar Reventlow og se at købe en vugge, som var averteret og bedstefar var 
straks villig. Sine 78 år til trods gik han til Aalestrup og købte vuggen. Folk lo, 
da vuggen blev ham tilslået og råbte til ham: ”Skal du nu til at vugge, Niels 
Poulsen?” Farfar svarede nok så fornøjet: ”Ja, nu kan jeg ikke så meget mere, 
men rokke en vugge, kan jeg da endnu. Arbejde noget videre kunne kan ikke 
mere; men lediggang kunne han ikke holde ud, så sad han og kartede for sin 
svigerdatter og da der ikke var mere at karte, ville han have rokken fat og prøve 
at spinde; det gik ikke godt – men tiden gik jo med det.  

Kort før jul 1870 gik farfar til seng, være oppe kunne han ikke og spiste så godt 
som intet; hans søn og svigerdatter sagde til ham, at han vist var mere syg, end 



han selv vidste af; de ville hente doktoren til ham; men han svarede så 
frimodigt: ”Nu børn, I skal ikke hente doktor til mig, jeg er jo ikke sådan syg, 
det er kun bygningen, der falder sammen; men I skal bede, om jeg må gå hjem 
til jul, så får jeg en glædelig jul og det får I med”. Kræfterne ebbede hurtigt ud. 
Hans børn og svigerbørn var hos ham. Det sidste han sagde, var:” Hold jer nær 
til gud, børn”. Juleaften 1870 døde farfar.  

Hans begravelse formede sig som en stor og smuk højtidelighed, æret og 
afholdt, som han var af alle, der kendte ham. – Våbenbrødrene var mødt med 
faner og musik. – En slig begravelse var ikke set i mands minde.  

Nedskrevet i 1936 af Karen Augusta, søster til Niels Peter Nielsen  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slægtshistorie 

Karen Augusta Christiansen 

 

Fastelavnssøndag, den 2. februar 1913 

I mange år har jeg syslet med tanken om at nedskrive min slægts historie. Ikke fordi den 
i sig selv er mere mærkelig og indholdsrig end de fleste andres, men fordi jeg ved, at 
mine forfædre har levet og lidt, og jeg ved, at mine efterkommere vil komme til det 
samme, og så skulle disse ord være en kærlig hilsen fra en, som også har levet og lidt, og 
som omfatter slægtens historie med megen interesse og kærlighed. 

Min farfar fødtes 1830 den 9. august i Tryggelev på Langeland, hvor hans forældre ejede 
et hus med 6. tdr. land. Min farfar hed Niels Jensen Povlsen, hans far boede i et jordløst 
hus, som hørte under herregården Fårevejle. I min farfars ungdom var han hjemme ved 
Fårevejle hos sine forældre og hjalp sin far med at bødkre, foruden dyrkede både farfar 
og farfars far musikken, de tog ud at spille på hele øen, og farfar har fortalt, at han for 
sin part kunne have 300 dalere om året for at spille.  

I den tid da farfar var hjemme hos sine forældre, har han temmelig sikkert lært farmor at 
kende, hun var husholderske på Fårevejle hos en gammel herre. Hendes navn var Sidsel 
Kristine Henriksdatter, hun havde en søster, som jeg ikke ved navn på, men jeg ved 
hendes mand hed Alfred. Farmors far hed Henrik, dog var han ikke god og tillige 
drikfældig. Hendes mor hed Lotte, hun var god og rar og blev 87 år gammel, var født i 
Herrested på Fyn. Far kunne huske, hun har fortalt, at hun var blind til hun var 7 år 
gammel, hendes forældre gik til hove, og hun og hendes søskende var meget overladt til 
sig selv. - En dag, da de således var fraværende, lå den lille Lotte på gulvet mellem sine 
andre søskende og legede og spiste, alt imens en lille hund løb om imellem dem. 
Børnene begyndte så at lægge brød på lille Lottes blinde lukkede øjne, hunden slikkede 
smulerne af øjnene, børnene morede sig, den lille syntes det gjorde så godt. Da det havde 
varet en lille tid, var øjnene slikket op, og barnet havde sit syn. Far har fortalt, at hendes 
øjne var sunde og stærke, og at hun trods sin høje alderdom (87 år) kunne se at sy og 
læse til det sidste.  

Skærtorsdag, den 13. marts 1913 

Siden sidst jeg skrev, har min gamle far lukket sine øjne. Den gode barmhjertige Gud 
have tak – ikke alene fordi hans så sørgelige liv er til ende; men også fordi vi, hans børn, 
fik prøve og lide det vi fik, det har draget vor sjæl opad, og vi har gennem lidelsen fået 
fæstnet vor tro. 



Farmor og farfar rejste i 1836 til Lolland og fæstede en gård i Nybølle, Ryde sogn. Til 
gården hørte 45 tdr. land ager, 14 tdr. land skov og 13 skp. tørvemose, den hørte under 
Gammelgaard, og farfar gav 100 dalere i fæste og til godsforvalteren 50 dalere i 
stikpenge. Familien bestod da foruden farmor og farfar af gamle oldemor Lotte og deres 
6 børn: Maren, Hans, Poul, Otto, Jens og Christian. Gården var i yderste forfald, både 
hvad bygninger, jord og besætning angik. Hestene var så syge og udhungrede, at farfar 
uden farmors vidende hængte de to og fortalte hende, at de var døde. Hun var en kolerisk 
og voldsom natur. Farfar var stille og stærk i sin Gudstro, han har vel ment, at så gik det 
mest fredeligt af.  

 

Sidsel Henriksdatter og Niels Jensen Povlsen samt kort over Nybølle med deres gård 

Kort efter deres ankomst til Lolland blev de alle angrebet af fnat, og i et af de første år 
havde de den sorg at miste deres yngste barn, den lille Christian, 5 år gammel. Farmor 
led og sørgede især meget over det. Far har fortalt, at Christian gik i marken med 
mellemmad til de større børn, han var så gammelklog og morsom, og kort før han døde, 
sagde han til farmor: ”Når jeg bliver 20 år mor, så er du en gammel kone”.  

Deres økonomiske stilling bedredes ellers hurtigt. Farfar var meget flittig og farmor 
dygtig og energisk. Børnene måtte tidligt hjælpe til. Maren, den ældste måtte både pløje 
og hegne gærde, og når det kneb med penge til købmandsvarer, måtte farfar og de ældste 
børn snog halmsimer, som de så solgte til borgermadammerne til tøjsnore, og så fik de 
med sig hjem, hvad farmor manglede i huset. Klæder og den slags var det vist meget 
småt med, for jeg husker, at far har fortalt, at han som 13-14 årig dreng blev vist ud af 
Nakskov Kirke, fordi han havde træsko på, (han havde den gang aldrig ejet et par støvler 
eller sko), men et fyldt spisekammer fordrede farmor, og så hjalp der ingen kærmor, det 
måtte skaffes. 

Efter nogle års forløb blev gården selveje. Farfar købte den for 500 dalere. Foruden de 
indtægter som kom ind af gården, tjente de, da deres børn blev voksne, ikke så lidt ved at 
spille til gilder. Farfars musikalske evner var gået i arv til nogle af hans børn. Farfar 
lavede sig selv en bas, og så var de et helt orkester. Farfar trakterede bassen, Hans 



violinen, Jens (min far) spillede fløjte og somme tider spillede Otto sekund. At dette har 
været et plus til deres indtægter, vil man kunne forstå, og der kom da også en tid, da de 
var velstillede folk. Gården skiftede efterhånden helt udseende både ude og inde, to nye 
huslænger blev opførte, jorden blev merglet og pile plantet. Farmors kister og skabe 
fyldtes efterhånden med værdifuldt linned og uldent. 

Men de har sikkert også måttet gøre sig umage. Far har fortalt, at de ryddede skovparten, 
gravede grøfter og opdyrkede den. Når køerne var på græs, måtte Maren gå derud og 
malke 3 gange om dagen. Man kan forstå, de måtte tidligt op, for skovparten lå ¾ mil 
(godt 5 km) fra gården. Tørvemosen blev selvfølgelig også benyttet. I den tid de strøg 
tørv, lå de derude nat og dag. Sytten år gammel kom Jens (min far) til Skodsebølle for at 
tjene hos en bonde, som hed Carl, hans kone kaldte de Trine Sok, han var der i 1½ år, og 
jeg ved intet uden en lille køn fortælling fra den tid. Far var en aften på vej hjemefter, 
han skød lidt genvej. Vejen var jo så kendt for kam, men mørkt var det blevet, og 
pludselig kom en lygtemand – snart i én retning, snart i en anden. Far blev bange og 
mærkede, at han var gået forkert, han vidste ej sine levende råd, men med et faldt det 
første vers af ”Vor Gud han er så fast en borg” ham ind, han satte sig ned, læste det højt, 
og da han var færdig, var lygtemanden forsvundet, han kendte, hvor han var, og fortsatte 
sin gang. Farbror Hans lærte at væve og var vist ret dygtig. Poul blev gift med enken i 
nabogården, Karen Due, han sørgede nok altid over at være kommet er. De havde en søn 
Hans Poulsen Due, og efter få års forløb døde farbror Poul af tæring. Hans forældre og 
søskende så op til ham, fordi han var så god. Hans fulde navn var Poul Henrik Nielsen. 
Poul har været efter farfars far og Henrik efter farmors far. Faster Maren blev gift og 
kom til Munkeby, hendes mand hed Anders Tærsker. De havde en gård, men sad vist 
småt i det. Manden kørte brænde for Nakskovborgerne, og på én af disse ture faldt han 
ned og brækkede halsen. Deres gård var kort i forvejen afbrændt af 
Handskemagerbanden, og stakkels faster Maren stod ene med 3 børn; Christian, Frederik 
og Kirstine. Hun (faster Maren) blev senere gift med en mand fra Nordlunde – Lars 
Olsen, han var en dygtig mand. De handlede gård og kom til Hyldtofte, senere solgte de 
den og havde Køllegaard i Bursø i 1 års tid, men solgte den og flyttede til Sædinge og fik 
en gård på 71 tdr. land. Lars Olsen byggede og lavede om, og alt blev efterhånden 
udmærket i stort og småt. Han var født 29. februar og havde således kun fødselsdag 
hvert 4. år. Jeg husker, hvorledes disse vældige gilder imponerede mig, og faster Marens 
fine døtre – hvor så jeg op til dem (med Lars Olsen havde hun 2 døtre, Sine og Sofie). At 
de havde lange mørkningstimer i gæsteværelset med deres kavalerer, fandt jeg ganske i 
orden, alt i mine øjne så tillokkende og attråværdigt ud. 

Åh, hvor var faster Maren også dygtig, og god var hun også, lidt heftig og lidenskabelig 
var hun og meget myndig. Lars Olsen led imidlertid af en sygdom, som gnavede på hans 
livstråd, han gik og tæredes hen, og en sommerdag havde han været ude at se til folkene 
og var på hjemvejen, gik så ind over kirkegården, og faldt om og døde der. Sønnen 
Christian overtog så styret, han var vist dygtig; men efterhånden som deres fine 
selskabelighed udartede, blev det en livsbetingelse for dem. Der blev ikke sat tæring 



efter næring, og faster Marens stjerne begyndte at dale. Christian blev gift, faster Maren 
var i nogle år hos dem i gården, men sønnen Frederik havde startet et mejeri i Avnede. 
Det gik godt i nogle år, men så kom katastrofen - han gik fallit og trak Christian med sig 
tilligemed sine søstres arv. Så måtte faster Maren tage ophold hos sin datter Sine, som 
var blevet godt gift med sønnen i nabogården, Søren Møss. De to kvinder forstod vist 
aldrig hinanden, og forholdet har næppe været det bedste. Faster Maren døde af kræft 
nogle og halvfems år gammel. 

Åh, kære gode faster Maren, hvor har du dog lidt, havde du blot indset, at vi nok lever 
livet her, men også for livet hisset, så var din lykke ikke blevet så stakket. Din 
dygtighed, flid og godgørenhed var en bedre skæbne værdig.  

Farbror Hans gik hjemme, han passede sin væv, tog ud at spille og hjalp til nu og da ved 
bedriften til han blev nogle og tredive år. Men en skønne dag gik han hen og forelskede 
sig i farmors lillepige. Der blev stor opstandelse, farmors harme var ubeskrivelig; men 
der hjalp ingen snak. Maren ville tage livet af sig, hvis hun ikke fik Hans. Hun var da 16 
år, og Hans vistnok 34. Enden på legen blev, at de blev gift, der blev bygget på den 14 
tdr. land store skovpart, de fik hest, ko og so hjemmefra Nybølle, tog herligheden i 
besiddelse og levede lykkeligt og godt der i mange år. De fik 3 børn: Lotte (Charlotte), 
Line (Pouline) og Anna. Farbror Hans var mageligt anlagt, og Maren forstod ikke ret 
meget. Jorden blev vist temmelig mådeligt dyrket; men de har vel fået hjælp hjemmefra, 
og på den måde fået det hele til at slå til, de holdt begge af at leve godt, hvilket de også 
altid har gjort; men erhvervet noget større har de aldrig. Deres ungdomskærlighed har 
imidlertid været ægte, for den holdt til det sidste. Jeg husker så tydeligt, hvordan de 
legede og pjankede som et par børn. Farbror Hans var da hvidhåret – det bemærkes, at 
det var han allerede i 50 års alderen. 

Han var meget smuk, høj og kraftigt bygget, havde et par klare gråblå øjne, som ikke 
altid lyste af ærlighed, lys ansigtsfarve og en nydelig formet mund a la spørgsmålstegn. 
Der var i al hans færd en vis flegma over ham, lun og morsom kunne han være, men lidt 
lumsk var han, ja måske ikke så ganske lidt. 

Da deres børn var voksne og de sad ene tilbage, solgte de ejendommen og flyttede til et 
lille hus på Lundjorden og boede der. Farbror Hans døde nogle og firs år gammel, han 
gik i de sidste år og svækkedes og tæredes hen inden han døde, hans hustru Maren var 
hos ham til det sidste. Hun lever endnu og bor på Lundjorden. Deres datter Lotte bor tæt 
ved. Line døde for 2 år siden af kræft, hun var syg i mange år og led meget. Anna bor i 
Nykøbing. 

 

 

 



Den 4. maj 1913 

Siden sidst jeg skrev, har vi fejret sølvbryllup. Den 17. april var det 25 år siden vi to slog 
følge. Vi havde en god, uforglemmelig dag sammen med vore børn, søster Sine og Ole 
og deres børn samt en lille venneflok. Dagen var lys og skøn fra først til sidst.  

Efterhånden er det tyndet ud i børneflokken hos farmor og farfar. Farbror Otto og Jens 
(min far) var nu kun tilbage, der var i alle de år samlet grunker af forskellig slags. 
Velstanden voksede stadigt, men deres unge år og farmors gode helbred var også for 
længst forbi. Hun led til tider meget af gigt i hovedet, og var hun vanskelig når hun intet 
fejlede, så blev det meget værre, når hun fik de stærke smerter i hovedet, og værst gik 
det da ud over farfar, men han var mand for at bære det. Gudssolen havde nu en gang 
strålet på hans vej, og det kendtes på hans liv til det sidste, han var stadig flittig, stille og 
stærk. Til tider har det jo nok været lidt trist for Otto og Jens derhjemme, og der 
fortælles så, at der en gang var en maler Henriksen (Hannibal) fra Nørreballe for at male 
stole, skabe, borde og kister, som farfar altsammen selv havde lavet – denne maler 
fortalte, at han kunne sige, hvor Otto kunne få en kone – en pæn ung enke, og en lille 
gård på 21 tdr. land. Han (Otto) var vel ikke helt uvillig. Sagen blev bragt på bane og 
drøftet med forældre og søskende. I de tider var en slig forretning ikke usædvanlig, - der 
blev skredet til handling, som endte med, at farbror Otto blev gift med den unge enke og 
fik gården med de 21 tdr. land og blev således bonde i Erikstrup. Farbror Otto var da 30 
år og hans kone 39 år.  

Hun var tillige min mors moster, men derom senere. Hun havde en datter af første 
ægteskab (Bodil Magdalene). Som da de blev gift var 9 år. To større modsætninger var 
vist aldrig gået i spænd sammen. Hun var en fin natur, lidt svag af helbred, mild og blid, 
meget huslig og hyggelig. Han var en meget sammensat natur, i grunden vist glad og 
godmodig, men ved siden deraf grovkornet, heftig og voldsom og ikke altid lige let at 
omgås. Men de år hans kone (Trine hed hun) var ældre end han, og de prøvelser hun 
havde gennemgået, før hun lærte ham at kende, har ikke været til hendes skade, hun 
kunne på sådan en overbærende og god måde finde sig i hans væsen og lempe sig efter 
hans luner, så der var hygge og tilsyneladende lykke over deres ægteskab. Fra hjemmet 
fik farbror Otto et solidt udstyr: ko, so, og et mindre pengebeløb, men hans mor sagde, at 
hvis Jens fik en rig kone, skulle han nok få 1000 daler, foruden var der jo daglig hjælp. 
Hvert år når de havde høstet, kørte de hjemmefra med tærskemaskine og tærskede alt 
deres korn. Endnu mange år efter at farfar og farmor var døde, kan jeg huske, at far kørte 
til Erikstrup (1½ a 2 mil) med vor tærskemaskine, og han kom ikke hjem før kornet var 
tærsket. 

I begyndelsen (husker jeg, at faster Maren har fortalt) kunne datteren Lene ikke rigtig 
med sin stedfar, det kneb med at kalde ham far og syg og svag, som hun var i mange år, 
har han måske heller ikke interesseret sig for hende; men som tiden gik, blev det bedre, 
Lene blev pyntet som en dukke og var den, hvorom alt drejede sig der i huset, hun og 



hendes mor hang ved hinanden med rørende ømhed, og der var mellem de to altid det 
smukkeste forhold.  

Farbror Otto var ikke nogen udpræget dygtig landmand, men han holdt god orden i sine 
sager, og hun holdt orden inde omkring, og livet hos dem var præget af velvære og 
pyntelighed, endskønt de sad temmelig hårdt i det. Farbror har sikkert i sit stille sind 
tænkt: ”Kunne Jens dog bare få en rig kone og jeg 1000 daler”. 

En skønne dag er hans tanker faldet på min stakkels mor, som var hans kones 
søsterdatter. Hun var 22 år og forholdsvis rig, og materielt anlagt som farbror Otto og 
hele min fars slægt var, har han ikke haft skrupler ved at få sligt et fornuftgiftermål i 
stand, og da det som sagt hørte til dagligdags begivenheder i de tider, har det heller 
næppe mødt stor modstand i mors hjem. 

Her vil jeg slutte min beskrivelse af farbror Otto, fordi hans kone og datter og han selv 
forekommer senere hen i historien. Og jeg vil så begynde at fortælle om mor og hendes 
slægt og mit eget kære ulykkelige barndomshjem. Det er med en vis ængstelse, jeg 
begynder derpå, jeg vil så gerne være sand uden dog at fratage mine kære efterkommeres 
kærlige interesse for de to. Døm dem ikke for hårdt, har de fejlet, så har de også lidt. 
Mors liv var lagt øde mange år før hun lukkede sine øjne, de øjne, som var så milde og 
så smukke, og som næsten alle vi søskende har fået i arv – og som dog har måttet græde 
utallige tårer. 

Far var vrag de sidst 30 år han levede. Han døde på Østofte Fattiggaard. Der har været 
tider i mit liv, hvor jeg har ment, at den tort at have ham på fattiggården ved siden af vort 
hjem, ville og kunne jeg ikke bære. - Tider, hvor jeg ikke har vidst, hvor jeg skulle gøre 
af mig selv eller skjule mig, når han kom og besøgte os. Men nu da det er forbi – og også 
før min stakkels far døde, forstod jeg så godt, at det Gud ville mig gennem det alt 
sammen, var at jeg skulle sætte mig ned ved Jesu fødder og høre på hans tale. Og hvem 
ved om ikke historien kan være til gavn for flere. 

Sorg og lidelse lukker vi kun ugerne ind, men jeg kan vidne, at begge dele har været 
vejen for mig til et sandt, rigt og lykkeligt Gudsforhold. 

Moder fødtes i Hunseby den 25. september 1841, hvor hendes forældre ejede en gård på 
nogle og fyrretyve tdr. land. Hendes far hed Rasmus Olsen, han var barnefødt i samme 
gård og var søn af Ole Rasmussen samme sted. Min morfar, Rasmus Olsen var gift to 
gange, hans første kone var vistnok fra Paarup, hun hed Stine. 

I det ægteskab var der af børn: Ole, Frederik og Grethe. Allerede mens de var 
mindreårige døde deres mor, og da morfar skulle se sig om efter en kvinde, som ville 
være god ved børnene og dygtig til at passe huset, faldt valget på min bedstemor, hun 
tjente da i Østofte Præstegaard, og da hun var søskendebarn til morfars første kone, og 



på denne måde blev en velhavende bondekone, tog hun mod tilbudet og drog som hustru 
og stedmoder ind i gården i Hunseby. Rasmus Olsen var en ordknap og streng mand, han 
var meget dygtig og efter sin tid en fremskridtsmand. Mormor var meget dygtig, meget 
alvorlig og temmelig fåmælt, men godmodig og retsindig, god mod stedbørnene, og god 
men streng imod sine egne børn. Af stedbørnene holdt hun især meget af Grethe, når hun 
var i Maribo, havde hun altid et og andet med hjem til hende. Grethe døde som ung, 
vistnok 18 år gammel. Mormors egne af første ægteskab hed Stine, Lene (min mor), 
Niels og Jørgen. De blev opdraget til arbejde og pligt, efterhånden de voksede til. Stine 
gik stille og fornuftig og hjalp sin mor, med alt i huset: pudsede, skurede og lavede mad. 
Lene, min kære mor, har selv fortalt at hun var meget flygtig, med lyst til mange 
spilopper, havde lyst til pynt og stads, og så med forventning og livsglæde fremtiden i 
møde.  

Da mor var 12 år gammel, døde hendes far af brystbetændelse efter få dages sygeleje. 
Den sidste dag han levede, blev børnene kaldt ind for at sige farvel, han var ved fuld 
bevidsthed, og som for at glæde Stine og Lene sagde han til dem, at der lå træ (elmetræ) 
på loftet til en kommode til dem hver, så blev de sendt ud, og samme dag døde morfar 
56 år gammel. 

For mormor var det et hårdt slag at miste sin gode stræbsomme mand. Lille Jørgen var 
kun et par år, Niels 6, mor 12 og Stine 14 år; men hun måtte jo tage sig sammen – 
fæstede en bestyrer og var selv på færde ude og inde. I Stine havde hun en trofast hjælp, 
og mor måtte også tage fat. Niels var vist lidt vild og ikke altid let at styre. Lille Jørgen 
var så sød og god, han fik desværre stedfar, da han var 4 år, idet mormor giftede sig med 
Peter Andersen, den gang ladefoged på Knuthenborg. Han var af rig bondeslægt fra 
Sjælland, byen hed Ring eller Renge. Jeg syntes altid, det var synd af mormor, at hun 
giftede sig igen, men hun var jo en forholdsvis ung kone endnu, og det har jo ikke været 
let for hende, tilmed vidste hun jo, at Peter Andersen var både rig og dygtig, men god 
var han ikke, han var så uberegnelig, lunefuld, sær og gnaven både mod mormor og 
hendes børn. Især gik hans onde lune altid ud over lille Jørgen, og det var i en sådan 
grad, at alle som kom i hjemmet måtte lægge mærke til det. Et halvt års tid efter at han 
blev mand i huset, blev Jørgen syg og døde, og da Peter Andersen kom i præstegården 
og meldte Jørgens død, modtog provst Gude ham med: ”Hvad er det, jeg hører om 
Dem?”. Mormor tog sig Jørgens død meget nær, men bar det stille uden klage. Hun var 
jo af de stille i landet og har været klar over, at der ikke kunne være ret meget godt at 
vente. Dog, hun havde jo de andre børn at leve for endnu og arbejdede videre. 

I dette ægteskab blev Margrethe født, hun blev kilden til meget gnaveri og ondskab, for 
aldrig mente hendes far, at mormor og Margrethes søskende var gode nok ved det barn, 
og hun blev da også lunefuld og uberegnelig som sin far. Han brugte at give hende en 
stabel sølvspecier at lege med, og han skrabede penge og jordisk gods sammen, det 
skulle alt sammen være til hans lille Margrethe, men aldrig fik han nok eller var tilfreds 
og plagede altid sine omgivelser med, at de endte på fattiggården. 



Mormor sagde aldrig noget; men en gang udbrød hun til moster Stine og mor: ”Det er da 
også trist, at han altid går og klager, sidst jeg talte efter i skabet var der da 1900”. Og det 
har i de tider været dalere, en ikke helt ringe sum, når de tilmed sad omtrent gældfrit ved 
en god gård, har det ikke været så sløjt endda. Han fik da også nok i sin tid, han døde 
efter nogle års forløb af en mavesygdom. Margrethe var kun 6-8 år gammel. Mormor har 
vel ikke sørget over ham, men hun var jo ikke ung længere, og Niels var nu efter 
stedfaderens død mere vanskelig at få skik på end nogensinde. Hun måtte jo så igen 
holde bestyrer. Mor kom 18 år gammel til Maribo og fik plads i huset. Hun havde lyst til 
at se lidt af livet, det som hun altid havde længtes mod. Hun kom i huset hos en jurist 
Bock og var hos dem i 4 år. De gjorde hende et tilbud, da hun havde været hos dem i et 
par år, om at rejse med dem til København og være hos dem til deres død mod en god 
årlig løn og en sparekassebog på 4000 dalere, men min kære, gode mor syntes, at hun 
havde så meget andet smukt og godt at vente af livet, og sagde nej. Hun blev hos dem i 4 
år, de har sikkert fået megen godhed for mor, hun var begavet, ung, smuk og livsglad. 
Hun lavede foruden mange andre ting to hæklede sengetæpper til sin frue. Mor var 
meget dygtig og flittig til alt håndarbejde. Disse sengetæpper kan jeg huske, at en herre 
fra København var hos os med, efter Bocks var døde. Der har sikkert altid været noget 
fint og en vis naturlig dannelse over mor, hun har nok også haft let ved at vænne sig til 
forholdene i byen; men dem derhjemme glemte hun aldrig, hun har fortalt, at aldrig følte 
hun sig så let og glad, som når hun om søndagen gik hjem til Hunseby til sin mor og sine 
søskende. 

På den tid var det, at farbror Otto begyndte at spekulere i et giftermål med mor og hans 
bror Jens (min far). Jeg tænker, han har været med Otto i Maribo for at se på varerne 
(Herregud, det kan man da kalde hvid slavehandel), for jeg husker med en egen 
uhyggefornemmelse, han så tit har omtalt ”da han første gang så den fine Hunseby-Lene 
med de blanke tøfler gå til Sibirien (et bestemt bykvarter af Maribo) og hente vand.  

Farbror Otto og hans kone, som jo var søster til mormor, har vel så været i Hunseby og 
forebragt sagen der, for mor blev kaldt hjem og sat ind i sagerne – og føjede mormor til: 
”Jeg skal ikke nægte, at jeg gerne så dig godt gift, inden jeg dør''. Mor har fortalt det 
mangfoldige gange, og hver gang føjede hun undskyldende til: ”Den gang brugte man jo 
at rette sig efter sine forældre”. (Aah! Min stakkels kære mor). Så tænkte mor frem og 
tilbage, måske var det også ad den vej, hun skulle nå alt det, hun havde ventet sig af 
livet, det var jo en god næringsvej, og skikkelig så han jo da ud, så hun fik nok mest lov 
at råde, så var der jo nok hans gamle forældre, men dem skulle hun nok være overmåde 
god ved, der fandtes vist ikke en ond blodsdråbe i mor, og hun sagde ja og amen til 
forbindelsen.  

Dermed var en stor synd fuldbyrdet. Far var imod sin mors vilje forlovet med en ung 
pige fra sin hjemby. Hanne Slente hed hun. Hanne Slentes søster har fortalt, at far 
besøgte Hanne, også efter at forlovelsen med mor var i stand: Den sidste gang var en 
aften ved hendes vindue, da var der allerede lyst i kirken for ham og mor. Hanne har vel 



ment, at nu skulle og måtte det være forbi, hun lukkede vinduet op og sagde, at nu måtte 
han gå, hun ville ikke have mere med ham at gøre.  

Jeg synes, at dette forklarer så meget. Tænk, at hans mor har haft en sådan magt over 
ham. Hannes forældre var gårdfolk i samme by, men farmor kunne ikke lide dem, hun 
beskyldte Hannes mormor (Ane Tambour) for at kunne hekse, hun havde onde øjne og 
meget andet. Penge og gods havde de derimod nok ikke, og det har sikkert været 
afgørende. 

Hen ad livets strøm vi sejle, - sorg er ballast i vor båd, - medens smil af engle spejle - sig 
i hver uskyldig gråd.  

2. juledag 1919 

Og mor havde ikke noget hverken med eller imod far. Af karakter var de to så 
forskellige, og far var i årenes løb blevet meget forkludret, havde så godt som aldrig 
været ude, og så den ublide, herskesyge mor, hvis vilje skulle sættes igennem, om det så 
gik over hovedet på alle andre. Blottet for godt var far ikke, men egenkærlighed var 
alligevel det fremherskende i hans karakter, måske skyldtes det også noget, at han var 
den yngste, og til tider når hans mor fandt for godt, er han blevet forkælet og holdt med 
uden hensyn til andre, men noget blidt og godt lå i hans karakter side om side med det 
stride, hidsige og vilde. Han tænkte trægt, var langt fra ubegavet; men i hjemmet kunne 
der jo ikke være tale om, at han kunne få sin åndelige horisont udvidet, det skulle hans 
praktiske, materielt anlagte mor nok sørge for. Og mor forstod ham ikke, og han forstod 
ikke mor. Hun var livlig, kvik og glad, et godt og hurtigt hoved; mer end almindelig godt 
begavet, velvillig, gavmild og flink imod alle, lidt letsindig og pyntesyg, sagde hun selv, 
at hun var som ung. Far var, den gang hun lærte ham at kende noget indesluttet og mørk, 
ikke så lidt mistroisk og meget lunefuld, kunne til tider, når han tøede op være så livlig, 
så han næsten var uimodståelig, men desværre kunne der også være noget lavt ved far og 
hele hans synsmåde, og denne last fik med årene friere tøjler, for selvkritisk var noget 
han vist aldrig har befattet sig med. 

Fars og mors bryllup stod i Hunseby den 22. juli 1864. Både mors og fars slægt var til 
stede samt naboerne fra fars hjemby. Far har tit ladet mor vide, hvor han rystede under 
vielsen, og måske var han den mest ulykkelige den dag, det var jo ikke den kvinde, hans 
hu stod til, som han holdt bryllup med. Mor var vistnok letsindig og har ikke tænkt eller 
lidt så meget ved det som han.  

Så drog mor med far til hjemmet i Nybølle pr. Søllested. I medgift hjemmefra fik hun 
2½ tusinde dalere, en ung brun hoppe (som hun husker så godt), seng, sengeklæder, 
kommode og skab pakket med værdifuldt indhold. En af de første dage efter brylluppet 
var mor ude at binde hvede. Farbror Hans og hans før omtalte lillepige kom fra Ryde 
Skov med deres børn og skulle være med ved hvedehøsten. - Mor var meget forbavset 



ved synet af den familie. Maren var jo så ung gift, og både hun og hendes to piger så 
meget mærkelige ud i deres klædedragt med rødt uldgarn til snørebånd i støvlerne, og 
Maren fniste og pjankede uafladelig. Farbror Hans var helt forlegen og farmor var mørk 
og sur over Marens væsen og hendes og børnenes malproper udseende. Ude på 
høstmarken fortsatte Maren sin fnisen og pjank, og det var ikke meget hun fik udrettet. 
Farbror Hans gik hele tiden og sagde; ”Så Maren, nå Maren”. Mor gik og lo ved sig selv 
og tænkte sit. Arbejdet gik for hende som en leg; men ovre i Sønderjylland drønede 
kanonerne, så de kunne mærke jorden ryste, mens de gik og bandt. 

En månedstid efter brylluppet kom en mand fra Dannemare og meldte, at hans datter 
havde fået et barn, som min far var far til. Mor følte det som et slag, det var jo aldrig før 
sagt til hende (pigen havde tjent der i gården) og far gik mørk og skummel omkring i 
lang tid efter. Året efter blev min ældste bror Rasmus født, og det blev kilden til megen 
sorg og harme for mor. Far og farmor forkælede ham fra først til sidst. Så snart han græd 
om natten, stod far op af sengen, var ulykkelig og mente drengen var syg, og at mor ikke 
var god imod ham. Så kom farmor som oftest til, hun græd så længe drengen græd. At 
mor så er blevet stædig og ked af det, kan man forstå; for hun har sikkert holdt allermest 
af Rasmus i grunden. Moster Stine var hans Gudmoder, han blev opkaldt efter morfar. 
Da han var 1½ år gammel døde mors mor af brystbetændelse, vistnok 54 år gammel. 
Mor har tit sagt, at det var hende en stor sorg. Mors mor har vel tidligt set, at fars og 
mors samliv var alt andet end lykkeligt; thi på sit dødsleje havde hun sagt til sin søster: 
”Se lidt til rette med Lene, det er ikke godt at vide, hvad sådant et ungt barn kan finde 
på”. Hjemmet i Hunseby var med mormors død opløst. Bestyren og moster Stine drev 
gården. Morbror Niels var da 18-19 år, han gik hjemme, og Margrethe var 12-13 år. 

Et års tid efter blev moster Stine gift med Lars Ruus, en gårdmandssøn fra Maglemer. 
Niels blev som karl på gården, til han skulle være soldat. Til Margrethe blev der 
beskikket en værge, og moster Stine og Lars Ruus oppebar 90 dalere årligt i plejeløn for 
hende, mens hun var mindreårig.  

Det var ikke nogen let opgave for moster Stine at være Margrethes plejemor; men hun 
tog alt så roligt og godt, og jeg er vis på, at hun til det yderste har gjort sin pligt. Ved 
skiftet i Maribo efter mormor, hvor hendes arvinger var samlet, lavede far skandale, 
mente at der var rede penge, som han ville have andel i. Mor var oprørt og vred, men han 
blev ved sit, og moste Stine fortalte så at hjemme lå der 30 dalere, som hun var villig til 
at dele med dem.  

Livet hos far og mor gik sin knudrede gang. 1½ år efter mormors død kom jeg til verden. 
Jeg blev kaldt Karen Augusta Nielsen efter mormor og den frue i Maribo, som mor 
havde tjent hos. Farmor led mig ikke, men Rasmus var hendes eet og alt. Lene i 
Eskildstrup var min gudmoder, der var stort gilde, jeg skreg i kirken, sparkede min ene 
sko af, som jordemoderen der var med i kirke, bagefter måtte hente ved døbefonten. 



Nu var begge min fars forældre gamle, og bedstemors hovedsmerter var til tider så 
stærke, så de næsten var uudholdelige, så bandt hun en pude om sit hoved og gik i seng. 
Bedstefar fik så ordre til at sætte sig ved sengen, hvad han også gjorde, og så brød hele 
hendes voldsomme sind og dårlige humør løs. Først var det ham, der i ingen måde var 
eller havde været som han skulle, så var det de fraværende børn, der ikke brød sig om 
hende og ikke kom tit nok og så til hende, så var det far, og sidst men ikke mindst mor, 
som der i eet og alt var noget i vejen med. - ”Jeg har sagt så tit – Gud nåde den mand, 
der skal have sin kone fra købstaden”, var et af hendes udbrud. - Men bedstefar sagde 
altid, når han besøgte farbror Otto i Erikstrup, ”Lene er god ved os”, og det er jeg vis på 
passer. Da jeg var 1 år gammel døde farmor af et maveonde, hun lå før sin død hele tiden 
og kaldte på mor. ”Mor Lene, du må ikke være vred på mig”. Og mor sagde gang på 
gang, at alt var tilgivet og glemt, og da hendes øjne ikke mere kunne se og kende dem, 
som var om hende, sagde hun: ”Er du her mor Lene? Kan du tilgive mig?” Hun blev 75 
år. 

Den 16. april 1922 

Alligevel kom mor hurtigt til at save farmor, mærkede snart, at far efter sin mors død 
gav sit vanskelige, knudrede sind friere tøjler, han kunne gå og skumle i mange dage og 
var også undertiden ond mod bedstefar, som trods alt savnede sin hustru, han var jo nu 
højt op i årene, men gik ud og ind i hjemmet og var ellers god og glad. Hans kristentro 
voksede sig stærk, mens årene gik. Han var så glad og brugte ofte denne udtalelse: ”Der 
er ikke den kummer, der skal bøje min nakke”. I sine yngre dage sagde han tit: ”Jeg er 
glad i mark og eng og glad med min kone i seng”. ”Kommer tid, kommer råd”, var ord, 
som ofte faldt ham i munden. Arbejde ret meget kunne han ikke mere, men arbejde ville 
han, så kartede han, men garnet han spandt, duede ikke, jeg husker ham dunkelt med 
flagrende hvidt hår, og det undrer mig, thi han døde, da jeg var 2½ år, men jeg husker 
tydeligt, at min bror og jeg gik og drillede ham, blev ved med at lukke døren op til hans 
stue, og hver gang vi lukkede døren op rakte bedstefar sin stok ud og slog efter os i 
døråbningen. 

Kort før jul 1870 blev bedstefar syg, kunne ikke rigtig spise og lå mest i sengen. Mor 
sagde, at de ville hente doktoren til ham, det samme sagde far, men bedstefar sagde de 
dejlige ord (som altid har gjort et dybt indtryk på mig) ”Nej, det skal I ikke børn, jeg er 
jo ikke sådan syg. Det er kun bygningen, der falder sammen, I skal blot bede Gud, at jeg 
må gå hjem, så jeg kan få en glædelig jul og I med”. Kræfterne ebbede hurtigt ud. Hans 
børn og svigerbørn var hos ham. Noget af det sidst han sagde, var: ”Hold jer nær til Gud, 
børn”. Jeg synes, det er stort sagt af et døende menneske, og jeg har altid betragtet det 
som mit arvegods. Lad det fremdeles være slægtsarv kære elskede børn og slægt, thi det 
er halsløs gerning at leve uden Gud. 

Juleaften kom døden stille og blidt til bedstefar. 



Han var våbenbroder, havde været med i krigen 1813 og hans begravelse formede sig 
som en stor højtidelighed, æret og afholdt som han var af alle, der kendte ham. 
Våbenbrødrene mødte med faner og musik, en slig begravelse var ikke set i mands 
minde. 

Tre måneder efter blev min søster Sine (Nielsine) født. Hun blev holdt over dåben af 
farbror Hans´s kone og kom til at hedde Nielsine Kristine Nielsen, vel sagtens opkaldt 
efter farmor og farfar. 

For mor blev det sværere nu begge bedsteforældrene ikke var mere. Egentlig fortræd 
gjorde far hende aldrig så længe de levede. Det har vel heller ikke været så let for far at 
se, at mor ikke evnede at holde sit hus så dygtigt som i bedstemors tid, og 
uoverensstemmelserne blev stadig hyppigere. Fars virkelyst tog af. Og det blev ikke 
bedre efterhånden. I foråret 1872 byggede de en ny staldlænge, og særlig hestestalden 
var så flot efter den tid med fine drejede stolper og plads til 6 heste. Året efter, 1873, 
blev det gamle stuehus revet ned og et nyt blev bygget i stedet for med store moderne 
vinduer, 5 store værelser og 2 gæsteværelser, entre, køkken, spisekammer, pigekammer 
og 2 kældre. Sovekammeret blev gjort så hurtigt færdigt som muligt, og blev taget i brug 
den 30. Juli 1873. Min broder Peter holdt da sit indtog i denne verden. Tante Margrethe 
bar ham til dåben, og han fik navnet Niels Peter Nielsen efter bedstefar og tante 
Margrethes far, min mors stedfar. Men dette byggeri og de mange ture til Nakskov efter 
tømmer var ikke noget godt for fars vege og vanskelige karakter. Sit mismod og tunge 
sind søgte han på disse ture at drukne i spiritus. Han gik og så sig gal på håndværkerne – 
jo, jeg husker ham sommetider forfærdelig vred i slagsmål med dem, og fra den tid 
husker jeg mor efter et sådant slagsmål, hun med Sine på armen og mig hængende fast i 
hendes skørter, tagende far ved hånden til hun standsede i haven i et af lysthusene, hvor 
hun talte mildt og godt til far: ”Tænk dog på dine små børn”, sagde hun, mindede ham 
om hvor god hans bror Povl havde været, og at han skulle se at ligne ham. Det var første 
gang jeg forstod, at det ikke var som det skulle være. Samme sommer var tante 
Margrethe hos os, og det gav anledning til mange skarpe sammenstød mellem far og mor 
og mellem tante Margrethe og far, snart var det hendes herrebekendtskaber, snart hendes 
for moderne klædedragt, og over at der ikke var arbejde nok i hende. Engang gik det rent 
galt, vi gik og klædte os om og skulle på besøg i Erikstrup, så kom det for en dag, at 
tante Margrethe havde galocher. - En slig luksus var aldrig set, og far raste og skældte 
tante ud for det værste, og vi var meget forgrædte alle sammen, da vi steg til vogns og 
skulle af sted. Far var standhaftig, han råbte og skældte, mens vi kørte derned, og hans 
vrede steg yderligere, da vi ude ved Christianssæde Skov skulle passere et stykke vej, 
som var næsten bundløst morads. Både mor, tante og vi børn skreg af fuld hals, og far 
bandede og skældte. Da vi nåede Erikstrup, lod far som om intet var passeret, det samme 
gjorde mor og tante, og vi børn glemte alt ondt, når vi så mors moster Trines milde 
ansigt (farbror Ottos kone). 



Men når far fik spiritus, var det meget værre, hans rasen og ondskab kendte ingen 
grænser. Han mishandlede og slog både mor og os børn – dog endnu gik det kun på en 
gang imellem, og efter hver sådan en bersærkergang var han meget ulykkelig, gik og bad 
mor om forladelse – lovede, at det aldrig skulle ske mere, og mærkværdigt - jeg tror 
virkelig, at mor troede ham i mange år. Vi andre troede ham også. Vi havde jo ikke 
bedre forstand og fortalte pigerne, at nu havde far lovet mor, at han aldrig ville drikke, 
slå mor eller nogen af os mere; når pigerne så sagde, at det skulle jeg da aldrig tro, at han 
lod være med, var jeg rigtignok meget vred på dem; thi jeg vidste da nok, at når min far 
havde lovet det, så passede det.  

Når så far skulle til Nakskov, tiggede og bad mor ham om dog at komme hjem som en 
ædru og pæn mand, hun lovede ham god mad, når han kom hjem, og gik og lavede til så 
godt hun kunne. Det hændte, at han kom ædru hjem, men de fleste tider kom han 
døddrukken. Mors stønnen og sukke mens hun i angst gik og ventede ham, glemmer jeg 
aldrig. 

En sådan købstadstur kostede ofte 100 kr. Pengene blev givet bort eller taget fra ham 
vel, og efterhånden var velstanden fra bedsteforældrenes tid så småt på retur.  

Den 28. september 1875 blev min søster Laurine født. Mor havde denne sommer ingen 
pige haft, hun var så forgræmmet og besværet af tilværelsen og havde med gru imødeset 
den tid, da hun igen skulle være mor. Men det blev godt overstået. En af faster Marens 
døtre kom og hjalp hende til rette, og hendes gode trofaste naboerske Line Due hjalp 
hende også. Så gik tiden. Imellem fars rase- og drikketure kunne vi have det så godt. 
Sommetider sad vi børn og mor og far hyggeligt sammen i stuen, og far og mor sang for 
os: ”Du er rig, du er dejlig oh syd” - ”Vi har sagt det så tit” og mange andre sange. De 
sang så smukt sammen, fars stemme var nok den smukkeste, der ligesom gemte sig gråd 
bag hans sang.  

Undertiden spillede far på violin, og vi børn, og sommetider mor med, dansede til 
musikken. Jeg ser i tankerne de to kære ansigter. Fars øjne lysende af kærlighed, som 
han trods al brøst nærede til os, og mors smil mens hun sang med til fars musik. Først i 
februar 1876 blev min lille søster døbt, hun kom til at hedde Laurine Olivia Nielsen. 
Faster Maren bad om hun måtte hedde sådan, det skulle være efter hendes mand (Lars 
Olsen). Faster Marens ældste datter bar hende – jeg husker, hun fik så meget fint dåbstøj 
fra Sædinge, vi havde stort gilde, jeg kan se mor glad og smidig træde dansen med 
gamle lærer Ernst. Endnu kom far som gæst hos de forskellige familier i byen, og mor 
var også gæst til madam Ernst´ fødselsdag, men det varede ikke så længe, far gav sig 
mere og mere drikke-djævelen i vold. Når han så raste i ondskab og fuldskab, blev mor 
og vi alle jaget ud af huset, tjenestepigerne fik prygl, karlene sloges han med, alle flyede 
og var bange for ham, og de ulykkelige forhold i vort hjem blev en offentlig 
kendsgerning. - Midt i al elendigheden den 5. marts 1878, blev min yngste bror tillige 
med en lille tvillingsøster født. Mor var så fortvivlet og forgræmmet. Far sad i stuen ve 



siden af soveværelset. Da det første barn var født, kaldte han på mig og befalede mig at 
gå til naboens og låne 3 pægle brændevin, jeg var kun 10 år, men så straks rækkevidden 
af, hvad dermed ville følge, nægte det turde jeg ikke, så jeg løb, kom hurtigt tilbage og 
hørte mors smertensskrig. Grethe, en trofast gammel pige (nu gift), som i de første år 
havde tjent hos mor, kom ud fra soveværelset. Jeg hørte far spørge: ”Hvorfor bli ´r hun 
ved at skrige?”, og hørte Grethe svarer: ”Hun skal vist have et til ”. Og 2 timer efter 
jordemoderen var kørt, begyndte far at tømme brændevinsflasken, og mens rusen steg, 
gik han og rumsterede i soveværelset, tog sin seng ned, og flyttede den op på loftet, sin 
fuldskab glemte han rent at give luft for. Mor blev så rystet af, at han var begyndt at 
drikke, eller hvad det nu var – at hun i 3 døgn var fra sans og samling. Pigerne måtte 
samle fars tøj og strømper m.m. Mor mente, at politiet kom og hentede ham, hun 
snakkede uafbrudt – sagde, at hun vidste nok, hun skulle dø med 2 små børn, men vi 
skulle ikke være kede af det, vi måtte gå med vore nyeste kjoler, når hun og hendes 2 
små børn var døde. Og vi gjorde virkelig brug af tilladelsen Sine og jeg stillede i vore 
bedste kjoler den næste dag; men den 4. dag faldt mor i søvn og sov næsten i et døgn. Da 
hun vågnede, var hendes 2 søstre der med så meget godt til hende – både tøj og lækker 
mad. Mor har aldrig kunnet huske noget fra disse 3 dage. Den sidstfødte lille søster døde 
10 uger gammel. Den 16. juni 1878 blev min bror døbt. Mor holdt ham over dåben, og 
han fik navnet Poul Henrik Nielsen efter fars afdøde bror. 

Det gik med rivende hurtighed ned ad bakke. Fars Nakskovture varede nu sommetider 
både to og tre dage og kostede stadig flere penge.  

1879 blev min ældste bror konfirmeret, han var ikke nogen støtte hjemme, al den 
forkælelse han havde været genstand for under opvæksten i forbindelse med en svag 
karakter – havde forkludret ham. Mor elskede ham – højt begavet og smuk som han var. 

Nu har jeg kun sorg og skam at melde. Far drak og mishandlede mor på det 
skammeligste. 2 flasker brændevin om dagen tømte han let. Arbejdet ude og inde blev i 
høj grad forsømt og alt forfaldt. Far var en hyppig gæst på Hvilested Kro. Kroværten hed 
Jepsen, og var ikke så lidt forfalden, jeg husker fars hjemkomst fra disse ture, de fleste 
tider lå han døddrukken omme bag i vognen, sommetider blodig og forslået efter 
slagsmål. Den brune hoppe, som mor havde fået i medgift hjemmefra, var altid for 
vognen, den kendte turen og vidste vejen og standsede først ude i gården foran 
entredøren, standsede og ventede, til der kom nogen og spændte fra. Mor, karlene og 
pigerne bar så far ind og lagde ham med tøjet på i sengen, og når rusen var så høj, var vi 
rigtignok glade, så vidste vi at vi kunne sove roligt resten af natten.  

Rasmus tog undertiden med på turene til Nakskov, men når de så ikke kom hjem før 
næste dag, led mor forfærdeligt af angst for ham også, han var så underlig ligeglad med, 
hvordan det gik. Det hændte desværre meget ofte, at far var aldeles ustyrlig, når han 
kom, og så gjaldt det om for mor og os større børn om at flygte, ellers kunne vi risikere 
det værste. Mor truede han på livet, og vi var en vidne til, at han fik fat i hende og trak 



hende ved håret på den frosne stenbro. Inde i huset slog han alt i stykker – både møbler 
og andet husgeråd. Efter sådan en tur fandtes næsten ikke en hel stol i vor daglige stue, 
kopper, tallerkner, fade og krukker var sønderslåede i massevis. 

Rasmus kom ud at tjene hos en gårdejer i Højreby den 1. maj 1880.  

Høsten 1880 står altid i min hukommelse. Far var næsten aldrig ædru. En dag havde mor 
kogt en dejlig grydefuld suppe – hun kunne lave sådan dejlig mad. Far løb om på 
hosesokker og rusen var i stigning. Vi var alle forfærdeligt trykket af forholdene. En 
snes minutter gør middag kom far ind fra haven, gik hen til komfuret, tog gryden og en 
ske, gik ud i haven med den. Mor tiggede og bad for den gode mad, sagde, at han kunne 
godt spise, nu skulle kun give ham, men han gik ned i det bagerste lysthus, lagde sig på 
knæ og spiste af gryden. Mor stod og så til og famlede og klagede sig. Vi andre græd. Da 
han havde spist sig mæt, hældte han hele resten ud, og da så vi høstfolkene komme på 
markvejen hjem til middag. Mor gik højtgrædende ind og fik i løbet af en times tid lavet 
mælkevælling og æggekage. Om natten blev det om muligt værre. Mor havde bedt vor 
ene høstmand blive hos os om natten, derover blev far så opbragt, at han 
gennempryglede ham, og manden rendte hjem til Ryde Skov om natten. Mor og vi alle 
var ude af os selv af angst. Vi vidste ikke det sted, hvor vi skulle vende os hen. I vor 
fortvivlelse løb vi ind hos naboen, Rasmus Due, de lå jo og sov, og vi lukkede udefra 
gården døren til lofttrappen op og løb op på loftet; men som et vildt dyr var far efter os, 
fik fat i mor, som skreg og bad for sig, vi løb hjem og gemte os i haven efter først af 
have lyttet til de små i stor angst for den medfart, som blev mor til del. Naboen var 
vågnet ved spektaklet. Rasmus Due kom til og var straks klar over situationen. Far slap 
sit tag i mor, Line Due, mors gode og trofaste veninde kom også til og sagde; ”Vær så 
god Lene, kom ind til os”. Rasmus Due var meget vred, sagde at far øjeblikkelig måtte 
forføje sig væk fra hans ejendom, ellers skulle han love far, at han var sat fast inden 
aften, og det var virkelig som rusen svandt bort. Far luskede slukøret hjem og gik uden 
videre i seng. Vi tre ældste blev siddende mellem buskene til vi så mor kom listende, 
hun rystede som et espeløv. Vi stod alle og græd og rådsloges om far nu sov, blev så 
enige om at gå ind i seng, efter at vi fra sovekammervinduet havde hørt hans snorken. Et 
par dage efter fik Rasmus Due sat jernstænger for alle døre. 

Efter den bedrift sov far et par dage, men på grund af høsten havde vi ulykkeligvis både 
brændevin og rom i huset, og drikkeriet fortsatte. Mor gik med i marken og tog del i 
høsten. Pigen blev så hjemme og så til maden for når mor var hjemme, veg far ikke ud af 
huset, og hun var da ikke sikker på liv og lemmer. En dag lige efter middag var vi i 
marken for at køre korn ind. Karlen læssede kornet på vognen, mor rev efter. Far rendte 
omkring vognen og mor, som altid når han var fuld på hosesokker. Ude på vejen kom 
vor nabo Lars Bagge gående med to rebliner i hånden, han skulle ned og hente heste. Far 
råbte noget til ham, og Lars Bagge svarede: ”Ja, du skulle skamme dig, at du ikke tager 
fat og bestiller noget, så din kone kunne være fri og gå i ro og passe sit hus”. Men det 
sidste var næppe sagt, før far sprang over gærdet og for ind på Lars Bagge. Og vi så, at 



Lars Bagge med fuld kraft slog far over ansigtet med reblinerne med jernmulebid. I 
næste nu slog far Lars Bagge til jorden. Han havde i faldet slået hovedet mod en spids 
sten, gik efter slagsmålet blødende hjem og tog til Nakskov og meldte far til politiet. Den 
næste dag kom politibetjent Petersen fra Nakskov og hentede far. Høstfolkene, naboer 
og mor blev tilsagt til at møde i retten. Mor var som forstenet, ordnede fars strømper og 
tøj, hvis opholdet i arresten skulle blive langvarigt. Vi børn syntes, det var så godt, nu 
havde vi det så fredeligt. Når vi så gik og var glade, kunne mor udbryde; ”Åh! Herre 
Gud i Himlens rige, hvad skal det dog blive til ”. Sommetider sagde hun: ”Ja, nu kan jeg 
rigtignok forstå, at man kan vænne en fruerhund til at spise skovæbler”. 

Naboerne var til det yderste opbragte over fars adfærd, og i forhørene i Nakskov 
forlangte de ham straffet eller sat fast. Mors brødre Frederik og Niels og svoger Lars 
Ruus fra Hunseby kom og talte med mor. De forestillede hende, at far i hvert fald måtte 
gøres umyndig, og mor indså jo også så godt, at noget måtte der gøres. Dette skete så. 
Mor, og alle som mente hende det godt, ønskede mors broder Ole beskikket som værge, 
men farbror Hans meldte sig bred og selvtilfreds og påstod, at han var nærmest til det. Så 
blev han værge, men det var et stort misgreb. Han gjorde det kun for at mele sin egen 
kage – var slet ikke dygtig og langt fra egnet til at styre den stakkels synkefærdige 
skude. - Morbror Ole var sådan en rolig og besindig mand, han havde et parcelliststed i 
Ullerslev på 12 tdr. land, han og hans familie kom ofte i vort hjem og mente os det alle 
så godt.  

Efter en halv snes dages ophold i arresten kom far hjem. Hvor jeg husker tydeligt den 
aften med al sin knugende uhygge og ulykkesspående luft. Der skulle nu træffes en 
afgørelse med far. Naboerne holdt fast ved, at han skulle sættes fast, eventuelt sendes til 
Sakskøbing Arbejdsanstalt. Han tiggede og bad mor om at gå i forbøn for sig, at det ikke 
måtte ske. Og mor ynkedes over ham, og glemte al den uret han havde tilføjet hende, og 
bad for ham hos øvrigheden. Men der var valget mellem at komme til Sakskøbing på 
Arbejdsanstalten eller Sindssygeafdelingen. For at komme sidstnævnte sted skulle en 
lægeerklæring, og den var let nok at skaffe, den lød på, at han led af delirium. Det 
kostede mange penge (600 kr. årligt) at holde bestyrer, foruden et lille personligt udstyr. 

Mor syntes, det var så forfærdeligt at have far på Anstalten, han skulle arbejde hårdt og 
under åg fra morgen til aften. Så gik tiden, høsten var forbi, far var så god, og vi havde 
fred. Vi børn var næppe klar over sammenhængen, kunne ikke forstå, at far i lang tid 
ikke nød spiritus. Han har vel gået og ikke vidst dag eller time, da han skulle af sted. Så 
kom 15. september 1880. Det havde regnet, men det var så stille og mildt. Far sad på 
trappen og bandt riskoste. Vi børn sad omkring ham og gav ham risene efterhånden. 
Klokken var cirka 11 om formiddagen, så hørte vi en vogn nærme sig. Et øjeblik efter 
kørte politibetjent Petersen fra Nakskov ind i gården og blev holdende og sagde, at han 
havde ordre fra herredsfogeden, at far skulle følge med det samme. Far rejste sig hvid i 
ansigtet og vaklede ind i stuen hos mor. - Mor blev meget ulykkelig, og vi børn syntes, 
det var synd for far, han havde jo i lang tid været så god. Mor gik og hjalp så godt og 



talte mildt og kærligt til ham, lovede at skrive til ham og fortælle om alt hjemmefra. Far 
blev færdig, sagde farvel til mor, bad hende atter og atter passe godt på børnene og se 
efter, at de ikke kom til vandet eller maskinerne. Gav til sidst hver af os hånden og gik, 
stod op på vognen og kørte.  

Inden aften var far så på Sakskøbing Sindsygeanstalt.  

Kort efter blev der antaget en bestyrer, Jens Kranker fra Lundjorden. Det var en mand 
farbror Hans, i sin egenskab af værge, havde skaffet os. - Han var så skikkelig – det var 
vist også alt. Vintersæden blev sået og kreaturerne passet. Hen i efteråret kom der tilbud 
fra bymændene, at de ville komme en dag med heste og 7 plove og vinterpløje jorden, 
hvis mor ville have det. Hun tog med tak imod tilbudet og udbad sig i den anledning lidt 
penge af farbror Hans. Hun ville købe kød til suppe, og i øvrigt hvad hun trængte til i 
huset. Farbror Hans sendte mor 2 kroner 48 øre og sagde, at flere småpenge fandtes ikke 
i beholdningen og føjede til : ”Og jeg har jo uindskrænket magt”. Mor blev så opbragt 
over den besked. Hvad skulle hun dog gøre. Hun lod bestyreren køre til Ryde med en 
tønde korn og fik hvad hun trængte til. Al jorden blev så vinterpløjet på én dag. Folk var 
så villige og flinke imod os, og havde mor bare haft en lidt fast hånd, havde hjemmet 
endda været reddet, men måske manglede hun de egenskaber som fordredes til at tage 
ledelsen af bedriften i sin hånd, og alt hvad hun havde lidt og gennemgået i årenes løb 
havde lagt sig tungt over min stakkels mor. Hun var sløvet, og vilje og mod ejede hun på 
det tidspunkt næsten intet af. 

Julen 1880 husker jeg tydeligt. Jeg kan knapt sige, at vi savnede far. Mor var stille og 
knuget. De første juledage havde vi besøg af mors halvsøster Margrethe, hendes mand 
og lille pige. Mor og tante talte frem og tilbage om, at jeg skulle hos dem i Maribo efter 
jul. Jeg var meget opstemt ved tanken om at komme derud, man tænker jo i den alder 
ikke så dybt – og jeg havde godt med livsmod og lyst til nyt. Efter nytår kom der så brev 
fra tante, om hun måtte få mig til at hjælpe sig. Men lysten havde nær forgået mig, da det 
først var alvor – aldrig havde jeg følt, hvor meget jeg elskede mor og mine søskende, før 
jeg nu skulle forlade dem, jeg græd som mit hjerte skulle briste, også da jeg var i skolen 
for at sige farvel, og det var med tungt hjerte, jeg sagde mit hjem farvel. Mor trøstede 
mig og lovede, at jeg nok skulle komme hjem 4. februar og være med til skoleballet som 
sædvanligt. Jeg gik så ene og fremmed i tantes hus, i Maribo – det var ikke nær det, jeg 
en gang havde tænkt mig. Men tiden gik. Så kom der brev fra mor om jeg måtte få fri og 
komme hjem til skolebal. Og hjem kom jeg, men hvor var det vemodigt. Jeg holdt jo af 
mor og dem alle altid – ja næsten mer´ endda, men det gik jo op for mig for første gang, 
hvor uhyggeligt og uordentligt og forfaldent alt var. Mor var så god imod mig, havde 
syet balkjoler til Sine og mig, men heller ikke skoleballet var som før – jeg hørte jo ikke 
mere til blandt kammeraterne, og følte mig ligesom sat uden for det hele. Hen på aftenen 
var mine søskende og jeg efter sædvane hjemme hos mor, hun ville altid høre, om vi 
morede os godt inden hun gik i seng, hun sad ved det lille bord foran kakkelovnen og 
smilte til os, mens kærligheden lyste ud af hendes øjne. Der var så koldt og uhyggeligt i 



stuen, men min kærlighed til hende kunne jeg næsten ikke rumme. En dags tid efter, da 
jeg igen skulle til Maribo, sagde mor, at de ventede en mand, som ville købe gården. 

Jeg tænkte ikke videre over det, men en dag kom der brev, at gården – mit 
barndomshjem var solgt. Der havde været ført underhandling med far. Både han og mor 
mente, det var bedst at sælge. Far skrev det ene brev efter det andet til mor, om at hun 
skulle gøre skridt til, at han kom hjem, og det gjorde hun. Først i april 1881 kom far fri. 
Mor og mine søskende havde fra 1. april taget ophold hos tante Margrethe, og min 
længsel efter mor var blevet stillet. Mor var jo hele hjemmet. Far tog så til en meget 
dygtig træskomager i Ryde for at lære at lave træsko, det må ikke have været helt let for 
ham heller at undvære sit hjem og vide det i fremmedes besiddelse. Han blev i Ryde i 3 
måneder, kom om søndagene ud hos os i Maribo – drak i den tid ingen spiritus og var 
glad for at være hos os og se os. Vi sad og krøb sammen i tantes gavlværelse – måtte 
ofte mærke, at vi ikke var velsete (hvad måske også kan forklares). Det eneste som 
bandt, var vist mors velfyldte sulekar, som hun havde bragt med fra Nybølle, det støttede 
tante og onkel godt, for han var murermester og gik arbejdsløs hele den vinter. Ud i 
foråret tog onkel til København og fik arbejde som murersvend, og kort efter brød de op 
og rejste til København. Vi boede så i deres lejlighed til lidt ind i juni måned. Den 10. 
juni 1881 var far, mor, Sine og jeg i Erikstrup for at overvære Lenes og Niels´ bryllup. 
Vi fik i den anledning nyt tøj alle sammen. Nogle dage efter gik jeg til Erikstrup for at 
blive der til hjælp i huset. Som barn var jeg ofte kommet til Erikstrup ved højtiderne og 
befandt mig altid så vel der – og jeg var slet ikke ked af den ordning. Kort efter omkring 
den 1. juli, købte mine forældre et sted i Døllefjelde med 8 tdr. land. Det lå – og ligger 
vel endnu meget idyllisk, men meget ensomt. Jorden var så frugtbar, skråede så kønt fra 
begge ender imod midten, hvor der var en lille strimmel eng med en kilde under nogle 
gamle piletræer, men huset lå ca. 1 kilometer fra nærmeste nabo – mellem 3 skove – 
Fjelde Skov, Rykkerup Skov og Døllefjelde Præsteskov. Jeg tænkte ofte med gru på 
mor, som var værgeløs og ene med far, når hans drikke- og raseture kom over ham. 
Børnene var jo så små endnu. Søster Sine var meget oppe i byen hos en 
gårdmandsfamilie, hjemme var så Peter 8 år, Laurine 6 år og Poul 4 år. Rasmus var 
kommet til morbror Frederik i Taars, hvad mor var så glad ved, hun vidste, der var gode 
forhold, og mors familie kunne altid så godt lide Rasmus. Desværre blev han der kun ½ 
år. Han var ustadig og havde vist allerede arvet fars hang til spiritus. Mor led meget 
under det og var i lang tid syg og forgræmmet, hvad enhver kunne se. - Men naturen der 
i Døllefjelde udmarker elskede mor, hun kunne så stilfærdigt, næsten tilbedende fryde 
sig over naturen. Oh! Så var det godt at sidde hende nær. Korn, græs og en ager, som de 
dyrkede med havesager groede, som det var betalt for det. I haven vrimlede det om 
foråret med lyslilla dobbelte primula. Far lavede i begyndelsen en hel del træsko, nogle 
kom folk og købte, og nogle måneder afhændede far til en køber oppe i byen, men det 
varede ikke længe inden lysten til det fortog sig, ligesom lysten til alt arbejde tog mere 
og mere af. De kunne jo have haft det så godt, hus og jord var udbetalt ved købet, og de 
havde dertil 8.000 kr. i sparekassen. Men far havde jo ikke glemt sine Nakskovture, nu 
gik turen til Nykøbing, Sakskøbing og somme tider til Nysted. I Nykøbing blev han altid 



2-3 dage ad gangen, altid med sparekassebogen i lommen. Så gik mor og græmmede sig 
og så med tungt sind fremtiden i møde. Jeg kom hjem til dem med 4-6 ugers mellemrum, 
og jeg mindes disse hjemkomster endnu med vemodblandet glæde. Mor var altid så 
kærlig og god og far ligeså, når jeg ikke var uheldig at komme i en drikkeperiode. På 
vejen hjem (der var 3-4 mil) gik jeg og bad Vorherre om, at far måtte være god og glad, 
når jeg kom, sommetider var mors ansigt så forgræmmet og smertensfortrukkent, og så 
gik jeg og gruede for næste gang – for, hvordan hun så ud. Søster Sine var mest oppe i 
byen, men når jeg kom hjem, tog hun fri og kom hjem. Den første dag efter at jeg kom 
hjem, brugte jeg altid til at gøre rent i. Lille søster Laurine hjalp til, og om aftenen var 
der rent i hele huset. Dagen efter legede vi eller løb til skovs. I Rykkerup Skov plukkede 
vi en sommerdag så mange hindbær, som vi kunne bære hjem. Sommetider soppede vi 
og boltrede os i åen, som vi passerede, når vi skulle til Rykkerup Skov. En gang 
begyndte vi på det midt i april, vi gik i vand til midt på brystet, og mærkværdigt – ingen 
af os fik men deraf. Tredje dag skulle jeg af sted til Erikstrup. Mor bagte så næsten altid 
pandekager, som vi nød med sirup til, inden jeg tog af sted. Far kørte mig oftest til 
Engestofte, så var jeg halvvejen. De havde en fin ny vogn og en ung, dejlig gul hoppe – 
en eller flere af mine søskende var gerne med, noget som hørte med til nydelserne ved 
min hjemfærd. Et år efter de havde bosat sig i Døllefjelde fik mor fat i sparekassebogen 
og så til sin bestyrtelse, at der var udtaget næsten 3.000 kr., bogen lød nu på godt 5.000 
kr.  

Fra den dag havde mor ingen ro, hun snakkede stadig med far om, at de skulle sælge og 
købe en ejendom med større jordtilliggende og sætte resten af deres penge i det, og efter 
3 års forløb byttede de ejendom med en familie i Krønge, som det var gået tilbage for, de 
fik ejendommen i Døllefjelde og mine forældre flyttede til Krønge – en gård på 24 tdr. 
land, meget frugtbar, men mager jord og meget dårlige bygninger. De flyttede dertil midt 
om sommeren. Laurine og Poul havde mæslinger og lå i dynerne, mens de kørte til 
Krønge. Jeg husker, at jeg blev meget ked af det, da jeg fik at vide, at de var flyttet. Vi 
havde intet vidst i Erikstrup, før vi en dag læste om det i avisen, og da var de allerede 
flyttet. Kort efter fik jeg lov at gå til Krønge og besøge dem, der var kun halvt så langt 
som til Døllefjelde. Jeg spurgte om vej nogle gange, og da jeg kom til Krønge, spurgte 
jeg efter, hvor den nye mand boede, og fandt det liggende midt i byen tæt ved kirken. De 
blev alle meget glade over min ankomst. Mor var lidt trykket. Far derimod var meget 
oplivet – viste mig alt ude og inde – fortalte om den gode jord. Vi fulgtes alle ad en 
omgang i markerne. I en mergelgrav som kaldtes Galleparken plukkede vi hjertegræs og 
forglemmigejer. I en anden mark, som stødte op til kirkegården, beså vi en kilde – som i 
ældre tider har været en helligkilde – der var virkelig meget idyllisk og kønt i de marker, 
men hvor var lejligheden dårlig og uhyggelig, kun to stuer med bræddegulv, i en stue 
som vendte ud mod gården, var der lergulv i og små bitte vinduer. I køkkenet havde der 
været lergulv, men det var næsten som en lergrav med en stor åben skorsten. Haven lå 
foran stuehuset ud til vejen. Jorden var så frugtbar, og alt hvad de såede og plantede 
groede så godt. Foruden var der en stor gammel frugthave, hegnet på den ene side af en 
lang stikkelsbærhæk, der var ca. en snes gamle frugttræer, æbler og blommer – 



udmærkede sorter. Jeg husker, at de et år kulede 8 tdr. pigeoner ned, som de ikke kunne 
overkomme at spise eller få solgt. Til ejendommen hørte en tørvemose på 2 tdr. land, der 
kørte vi ofte ned efter malketid om aftenen, når jeg var hjemme. Mor var altid forud hen 
til en lille å, som adskiller mosen fra Elnæs-skoven, der skulle hun altid stage efter 
åkander, som der var en mængde af. - Vi andre fulgte far, han viste os planter, der var 
bukkeblade, som brugtes til te på apoteket og porse, som i gamle dage blev brugt til 
porseøl. Søster Sine var altid bagefter, hun stod i en busk og skreg og græd af angst for 
hugorme. På sådanne ture er det ikke let at sige, hvem der var mest hyggelig, far eller 
mor, begge elskede naturen, og var hver især meget interesserede. Efter en af disse 
moseture husker jeg, at vi drak kakao og spiste sigtebrød til, det var første gang, jeg 
hørte om kakao, og vi syntes alle, at det var en liflig drik. Med far og hjemmets 
forfatning gik det stadig tilbage. Jordens pasning var slet bevendt og kreaturerne blev 
forsømt, særligt om vinteren led de kulde og sult.  

Hjemmets beboere gik det næsten ikke bedre, nu havde de jo ingen penge at stå imod 
med. Mad havde de næsten aldrig i huset, og brænde ligeledes næsten intet, en umulig 
kakkelovn havde de, når der var ild i den, røg den så man dårligt kunne være i stuen. 
Mor var sløv og forgræmmet, hun solgte lidt mælk til de omboende småfolk, og de 
penge, hun på den måde fik ind, foruden betaling for kludesko, hun syede, var 
bogstaveligt det eneste de levede af. Hver måned fik de mælkepenge – fra 16-30 kr., 
men de blev låst inde i chatollet og skulle kun være til at drikke op, og de sad nedsunken 
i armod og nød. Kaffe og rugbrød med fedt på, var deres meste føde. Da jeg var 15½ år 
gammel, kom jeg fra Erikstrup og hjem til Krønge for at hjælpe til. Rasmus var også 
hjemme, men styret manglede – både ude og inde, der var intet for os at stille op, unge 
og uerfarne som vi var. Rasmus var ikke så sjældent med forskellige på krybskytteri. Jeg 
var meget henne i Krønge skole, hos datteren der (for resten ikke dårligt selskab), men 
tiden blev ikke nyttet – jeg var med veninder snart i skoven, snart i Holeby. Mor var sløv 
og alt for eftergiven. Vi havde det så godt sammen, havde hun et par ører, eller lidt æg 
solgte vi dem og købte kager og fik os en ekstra kop kaffe. Sine var i Oreby Kro. Peter 
var nu en stor dreng på ca. 11 år, han legede og gik meget sammen med høkerens 
Andreas. Det bedste Laurine vidste, var at komme ind og hjælpe høkerens Hansine, der 
var hun det meste af tiden og fik god mad. Det lettede jo hjemme. Lille bror Poul var 
altid sammen med møllerens Johannes, de sad altid bag et gærde eller i en grøft og 
snakkede, de var begge så stille, man hørte dem næsten aldrig, men altid sad de side om 
side. Underligt at tænke på – Johannes´ og Pouls veje skiltes. Johannes kom til søs og 
druknede en julenat ikke 20 år gammel. Broder Poul sejlede for vind og vove på 
landjorden og blev 45 år gammel. Han havde en augustaften sat sig til rette syg og træt 
ved Christianshoms Kanal i København, derfra faldt han i vandet, blev hurtigt bragt på 
det tørre og indlagt på Bispebjerg Hospital, hvor det viste sig, at han havde en stærkt 
fremskreden lungebetændelse, han døde dagen efter.  

Guds fred med hans sjæl i Jesu Christi navn. 



Jeg var hjemme knapt et år, så kom jeg til Højbygaard Sukkerfabriks Marketenderi som 
husholdningselev. Jeg kom der til oktober og havde lejlighed til at se megen råhed, der 
spiste 10 herrer, 12 svende og 70 bisser, mest bærme – dels svenske, dels danske. En hel 
del madlavning var der at lære; men jeg var alt for ung, blev ellers godt behandlet og 
havde meget at bestille. I februar kom far og bad mig om at komme hjem. Mor var syg 
og elendig. En dags tid efter tog jeg hjem, og ikke 14 dage efter fødte mor to små 
tvillinger til verden, de døde med en dags mellemrum et par uger gamle. De blev 
hjemmedøbt og fik navnene Christian og Vilhelm. Mor var i en tilstand af træthed og 
sløvhed, så hun hverken følte glæde eller sorg. Far derimod, det stakkels vrag hylede, 
græd og jamrede. Aa, hvor jeg foragtede ham, han som aldrig ville have rørt en hånd for, 
at de kunne få det lidt godt, om de havde levet. Pastor Villemoes sagde til mor på 
begravelsesdagen: ”Vorherre er god ved Dem”, det virkede på mor, så hun fik luft i en 
lindrende gråd. Tiden gled, livet skulle jo leves. Det hele gik sin visse undergang i møde. 
Mor mente, jeg skulle søge mig en plads. Løn kunne der jo ikke blive tale om, hvis jeg 
blev hjemme, jeg søgte og fik plads på Skovby Mejeri på Falster for en løn af 60 kr. 
halvårlig og var der et år! Rasmus var også taget hjemmefra og havde fået plads på 
Holeby Mejeri. Peter var så flink til at hjælpe mor og de sled i det for at få roerne luget 
rettidigt for at få forskud til terminen. Peter fulgte far til Maribo på alle hans ture. Mor 
syntes nok, det var synd for Peter, men han var så kæk og stabil og tog villigt med for at 
redde hvad reddes kunne. Året efter kom jeg til Holeby Mejeri for at blive mejerske med 
en løn af 20 kr. halvårligt. Rasmus tog hjem for at hjælpe til og blev hjemme den 
sommer. Han og far enedes dårligt og til tider tog de livtag, når far handlede altfor ilde 
med mor. Rasmus var god og flink mod mor, og desuden lettede det hende meget med 
arbejdet, men ulykke og uhygge prægede hjemmet mere og mere. På Holeby Mejeri var 
jeg et år. Jeg var godt tilfreds. Arbejde var der mere end rigeligt af, men vi blev 
behandlet godt, var en del unge sammen, og kammeratlivet bar oppe over alle 
besværligheder. Hjemme gik alt sin skæve gang. Mor gik sløv og forgræmmet omkring. 
Det var en stor trøst for hende at kirken lå så nær ved, der søgte hun tit hen om søndagen 
og hørte pastor Villemoes´s dejlige forkyndelse, og når forglemmigejerne i Galleparken 
var tjenlige til at plukkes, var mor altid på pletten. Gud som havde givet hende så mange 
rige evner, havde også givet hende evnen til at kunne fryde sig over naturen og ligesom 
være eet med den, det har sikkert hjulpet hende i nogen grad til at bære sit kors. Peter var 
nu 13 år, han løb meget ind til høkerens Andreas, og de to nød tilværelsen som gode 
venner. Laurine var 11 år. Hun var mor til megen opmuntring, glad og rapmundet som 
hun var. Hun fortalte om sine oplevelser i skolen og syskolen. Hun gik endnu meget ind 
til høkerens og hjalp datteren Hansine med rengøring og alt i huset, de var glade for 
hende og gode imod hende. Poul var nu 8 år og gik i skole, han var ikke så åben og 
meddelsom som Peter og Laurine, gik for det meste om mor og har nok ofte været med 
til at sprede hendes tunge tanker.  

Rasmus tog hjem, da jeg tog til Holeby Mejeri, men holdt det ikke ud ret længe. Far var 
brutal og rå imod ham, såvel som imod mor, og da der hen på sommeren blev plads ledig 
som forkarl på Bremersvold søgte og fik han den. På en måde var det næsten roligere for 



mor, hun måtte altid høre ilde af far for alle Rasmus´ fejl, og det nagede og pinte hende 
så forfærdeligt, han var jo trods alle svagheder hendes førstefødte elskede dreng.  

Sine var stadig i Oreby Kro. Mors broderdatter var gift med kaptajn Mengel, og der kom 
Sine som 13 årig, hjalp til i huset og tilså børnene. Hun blev konfirmeret der, men noget 
hjem blev det aldrig for hende, det var synd, for i de år blev hun mere og mere fremmed 
for sit eget hjem. Da jeg havde været næsten et år på Holeby Mejeri, kom mejeriejer 
Hartmann en dag og sagde til mig, at der var plads på Gedsergaard som undermejerske, 
og hvis jeg ville have den, ville han sørge for, at jeg fik den. Jeg blev næsten ked af det – 
havde slet ikke tænkt på at flytte, men sagde tak. Den 1. maj 1887 rejste jeg så til 
Gedsergaard, det var en god forandring, alt var tidssvarende og godt indrettet og arbejdet 
meget lettere. Vi levede så godt og blev i alle måder behandlet udmærket. Min mand og 
jeg lærte hinanden at kende og blev enige om at slå følge for livet. Hjemme i Krønge 
sled mor og Peter i det med at luge roerne rettidigt. Peter gik til præsten den sommer. 
Mor talte i mange år efter om, hvor ulykkelig hun var for at få et par bukser til Peter, nu 
han skulle på til præst. Efter megen grublen fik hun regnet ud, at hun havde en bred 
plisse på sin hvergarnskjole, den kunne hun undvære, og af den kunne Peter få bukser, så 
var de hjulpne begge to. Peter var altid så frejdig og glad og var villig og flink, når der 
skulle bestilles noget. Han tog stadigt med far på auktioner og til Maribo, og det gik 
aldrig så galt som ellers, når han ikke var med.  

Jeg var hjemme et par dage først i august. Alt var nogenlunde i ro. Aah! Så kunne der 
være så dejligt – der var kirkeklokkens ringen morgen og aften, den store frugthave, 
markerne, selve byen, dens liv og færden. 

Mor var meget bekymret og forpint for udkommet og lidt tøj til Peter til konfirmationen; 
men i sidste øjeblik indvilligede far i, at mor og Peter kom med til Maribo og fik det 
nødvendigste til ham. Ved november kom Rasmus hjem og med ham mangehånde uro 
for mor, han drev krybskytteri, havde pigebekendtskaber, drak undertiden ikke så lidt, og 
det nagde og knugede mor til jorden. Alle hendes små lommepenge for mælk og æg 
kunne han bruge til pibespidser og tobak. Det var heller ikke nødvendigt, at han var 
hjemme om vinteren, nu da Peter var konfirmeret; men med mellemrum længtes Rasmus 
hjem, og far længtes også efter ham, og en skønne dag blev de enige om, at Rasmus slet 
ikke kunne undværes hjemme. I julen var jeg hjemme og var sammen med dem alle 
sammen. Sine var kommet hjem fra Christen Løjes, men befandt sig ikke godt i det kaos 
derhjemme, nu hun var vant til ordnede forhold, hun gik mest og hjalp møllerens kone 
ved siden af. Først i det nye år havde min mand fået tilbud fra forvalter Thomsen, 
Gedsergaard, at han kunne blive på Gedsergaard som hollænder. Vi kunne få frit hus 
med have på 2 skæpper land, alt brænde frit, 5 tdr. rug, 3 tdr. byg, 1 tdr. hvede og 1 tdr. 
ærter, 2 pund smør om ugen, 1 kande (2 liter) mælk om dagen og 450 kr. i årlig løn. - 
Dette tilbud tog min mand og jeg med tak imod. Det var nok tak værd. Vi holdt så 
bryllup i Krønge den 17. april 1888. Rasmus havde været så flink, havde klinet og kalket 
ude og inde og gjort, hvad han kunne, for at der kunne se nogenlunde ud.  



Min gamle far var i sit bedste humør – en rigtig god dag. Så holdt jeg mit indtog på 
Gedsergaard som gift kone, huset var nymalet og istandsat. Der blev båret suppe over til 
os første dag. I spisekammeret havde familien Thomsen været med mange gode sager. 
På bordet lå en stor røget skinke, et fad mælk og et fad æg stod på gulvet samt en flaske 
saft. Hvor har vi meget at takke de gode og ædle mennesker for. 

Om efteråret besøgte mor os på Gedsergaard, hvor var hun dog åndsfraværende og 
knuget. Fru Thomsen sendte 4 kyllinger over til os, da hun hørte mor var kommen, men 
jeg husker tydeligt, at mors trykkede sindsstemning meldte sig også hos mig. Det var 
ligesom hun livede lidt op, da hun skulle hjem igen. Der gik hun og sled fra morgen til 
aften, mens fars onde ord regnede ned over hende, når han ikke lå og sov. Tå grund af 
fars soven om dagen, kunne han ikke sove om natten – lå så og skældte ud og råbte over 
mor, hendes døde mor og hele slægt – han var bedraget ved skiftet – der var 30 rigsdaler, 
som moster Stine ville tilvende sig. Mor sagde det passede ikke, men han var 
umedgørlig, lavede skandale og råbte op om, at der måtte være rede penge. Så var det, at 
moster Stine kom med de rede penge – 30 daler. Hun havde jo fået fødegården i 
Hunseby efter sin mor og havde haft udgift og ulejlighed med begravelsen, og havde vel 
ikke tænkt, at den sidste skilling ville blive hende afkrævet. Ja, med alle de historier vi 
børn husker. Sig selv roste han altid, påberåbte sig, hvor føjelig og eftergiven han var, 
tillagde sig kort sagt alle dyder, egentlig skulle jeg have nedskrevet dette for længe 
siden, for sådan var nætterne og dagene gået i mange år. Intet under at mor var dødsens 
træt. Jeg håber, at hendes sløvhed har lige som berøvet hende evnen til at se sin ulykkes 
omfang så klart. Jeg selv kender fra mit eget liv lidt til at sløvhed og træthed kan virke 
dulmende i trange tider. - Året efter, sidst på vinteren tog min mand og jeg nogle dages 
frihed, var et par dage i Erikstrup og et par dage i Krønge. Vor lille Carl Holger var kort 
i forvejen død af lungebetændelse. Jeg længtes efter mor, og syntes jeg måtte hjem. Der 
var armod, røg og uhygge, og det varede ikke længe, før jeg længtes tilbage til vort lille 
hyggelige hjem ved Gedsergaard. Mor talte da om, at sognefogden havde været der og 
spurgt, om de ikke kunne tænke sig at bytte ejendom med ham, han havde en lille gård 
på 18 tdr. land på Binnitze Mark, Hillested sogn, som de kunne få, mod at han fik det i 
Krønge. Mor var stemt for det, kunne jeg høre, og jeg forstod hende ikke – at hun kunne 
tænke sig at flytte et nyt sted hen med far. Jeg sagde det til hende, hun så bebrejdende på 
mig og sagde grædende. ”Jeg er vist nødt til det, jeg gør, min pige”. Og jeg har siden 
indset, at hun havde ret. Det var i øjeblikket en planke, de kunne redde sig på. Henimod 
efteråret kom handelen i stand, og de flyttede til Binnitze Mark. Jorden var god – men 
mager og udrænet, bygningerne var ikke så lidt bedre end dem i Krønge, men 
beliggenheden var trist og forblæst. Om efteråret blev Laurine konfirmeret. Søster Sine 
tjente da hos Christen Løje i Hillestolpe. Jeg husker ikke, hvor Rasmus var. Peter hjalp 
til hjemme, Laurine og Poul også. Dagen før konfirmationsdagen kom jeg hjem. Far lå 
døddrukken i sengen, han havde været ude at sælge gæs og havde drukket de fleste af 
pengene op. Mor havde travlt, hun og Peter havde slagtet lam, en gås havde mor også 
slagtet samt bagt æblekage. Sådan en levemåde havde vi aldrig kendt i Krønge. En lille 
forandring til det bedre havde byttehandelen været. Om søndagen kørte så Peter for 



Laurine, Sine og mig til Maribo Kirke, hvor Laurine blev konfirmeret. Mor gik hjemme 
og lavede god mad til os, til vi kom tilbage, hun ville altid tage tørnen. Vi, hendes børn 
skulle have, hvad godt der kunne blive. Far lå stadig i sengen og sov rusen ud. Det var 
altid sådan en lettelse, så var der fred og ro. Vi fik suppe til middag og om aftenen den 
gode steg. Far var da vågnet af dvalen med en utrolig sult, han lå i sengen og spiste, var 
flov og slukøret. Mor og vi børn nød samværets glæde og havde det så godt. Et par dage 
efter rejste jeg hjem til Gedsergaard. Vi fik det efterår en lille pige, Magda Catrine. 7 
dage efter fødslen blev hun syg af kolerine og døde 19 dage gammel. Året efter den l. 
maj kom Peter til Gedsergaard og skulle være lærling hos min mand, han var da 16 år. 
Jeg kan i tankerne se den glade og støtte gut i sit gulbrune tøj komme gående hen imod 
vort hus. Det var første gang, han var hjemmefra. Alt var så nyt for ham, han var så 
tilfreds og levede sig hurtigt ind i forholdene og blev vellidt af arbejdskammeraterne og 
foresatte. Ofte kom han et smut over hos os, og vi var glade ved hans komme - han var 
så køn og sund på legeme og sjæl. Rasmus tog hjem samtidig med, at Peter tog fra 
hjemmet. Søster Sine fik plads hos en gårdejer Rasmus Nielsen i Hillested, hvor hun 
blev i ca. 3 år og havde det godt. Hendes husbondfolk fik megen godhed for hende, men 
forskellige forviklinger i hjemmet gjorde, at det ikke altid var lige let for Sine. Laurine, 
som nu var mellem 14 og 15 år, kom til at tjene hos genboen gårdejer Chantelous 1/4 år 
efter, at Peter var taget hjemmefra. Et halvt års tid i forvejen var hun hos et par gamle 
svagelige folk i Krønge, Jens Urtemand. Mor har sikkert savnet hende meget, men så 
havde hun jo føden og lidt hjælp til klæderne. Poul var nu 12 – 13 år og hjalp til med 
arbejdet. Med far gik det som sædvanligt. Lediggang drikkeri og brutalitet var hans livs 
indhold, det var med knuget sind vore tanker søgte hjemmet og dets midtpunkt – mor. 
En trøst var det for os, at Rasmus var hjemme, så vidste vi da i altfald, at hun var fri for 
mishandling – det skal siges til broder Rasmus´ ros, at han var god og omgængelig mod 
mor, til gengæld gjorde hun ham alt det gode hun kunne, jævnede, hvad jævnes kunne i 
forholdet mellem ham og far, det var til tider yderst spændt.  

Livet i vort lille hjem på Gedsergaard gik fredeligt og godt. Vi havde vort gode 
udkomme og boede så pænt og hyggeligt. En gang imellem fik vi besøg af forvalter 
Thomsen og familie. Sommetider blev vi inviteret hos dem. Vi kunne så godt lide dem. 
Børnene nærmest elskede jeg, og det var vist gensidigt. Peter befandt sig stadigvæk 
udmærket og sluttede venskab med sin lærekammerat Leo Villert fra Skottemarke. Om 
søndagen kom Peter hos os, og sommetider når han trængte til lidt smør til aftensmaden, 
tyede han til mig i skumringen – folkene på gården fik daglig hver sit smørstik, og det 
skulle slå til, hvad sommetider kunne knibe. - Den 7. august 1890 blev vor kære Otto 
født. Vi var så bange for at miste ham også, hans mave var i de første 3 måneder i 
uorden, og han trivedes ikke . Jeg var så bekymret for ham – uerfaren og umoden var jeg 
jo også. Da hans mave endelig var i orden, fik han bylder over hele kroppen, og først da 
det var overstået, begyndte han at trives. Ved november fik Peter løn, og han og jeg var i 
Nykøbing og og handle. Hvor var han glad, han fik nyt tøj, et par lange støvler foruden 
andre ting. Han fik 3 kr. til rest til lommepenge til sæbe og lidt tobak. (Det beløb skulle 
slå til det næste halve år)  



Det år fik vi en gås hjemmefra. Vi havde Thomsens til gåsegilde. Den 26. oktober blev 
vor lille dreng døbt i Skelby kirke. Min veninde og kammerat fra Gedsergaard, forvalter 
Thomsen og frue, frøken Schwerdtfeger, Thomsens børn, bror Rasmus og Peter var med. 
Vi fik suppe, oksesteg, æblekage og kransekage. Jeg var meget nervøs og urolig. Det var 
mit første gæstebud, og gæsterne var jo kritiske, men gode og rare var de, og det hele 
forløb i alle måder vel. Den dag hørte jeg første gang tale om, at den unge kammerjunker 
Tesdorf som efter sin fars død havde overtaget Gedsergaard, muligvis ville afskedige 
alle sin fars gamle betroede folk; men jeg tænkte ikke videre derover, anså det nærmest 
for rent umuligt, at vort gode udkomme – takket være den gode fru Thomsen, som 
sendte os fersk kød, når der blev slagtet og meget andet. Lidt penge fik vi også tilovers 
til sparekassen. Alt så for os så lovende og godt ud. Hjemme på Binnitze Mark var alt i 
oprør. Far rasede værre end nogen sinde. Mor, Laurine og Poul blev jaget ud og nægtet 
adgang til hjemmet – en nat tilbragte de mellem kreaturerne fra Binnitze. Rasmus ville 
ikke blive hjemme. Mor fortvivlede og græmmede sig. Når far så havde udraset, indså 
han jo nok, at det var galt om Rasmus tog hjemmefra, og for at holde ham blev 
ejendommen tilskødet ham i februar 1891. Men det nyttede kun lidt, alt var i forfald, og 
der skulle mange penge til, for at bringe det på fode, det hele var hun galgenfrist. I 
januar 1891 var vi blevet opsagt fra vor gode plads på Gedsergaard. Hvor var vi 
bedrøvede. Jeg syntes, at når vi skulle forlade vort lille yndige hjem, var der ingen vej 
frem for os. Den unge Tesdort sagde ærligt, men brutalt, at sin fars gamle folk ville han 
ikke beholde, de var ham for kloge. Enden på historien blev, at vi den 1. maj 1891 sagde 
farvel til Gedsergaard og vort kære lille hjem. Vi havde i løbet af vinteren søgt plads 
forskellige steder uden resultat. Så blev far (min mand) tilbudt plads på Nykøbing F. 
Margarinefabrik som bødker. Desuden blev der fra den unge Tesdorf tilbudt os fri bolig 
nær fabrikken sommeren over. Huset var købt til bolig for godsforvalteren på Tesdorfs 
gods, han skulle først flytte ind til vinteren, når huset var istandsat. Vi havde jo næsten 
ingen anden udvej end at tage mod tilbudet. Da vi begge var vant til at bo på landet, var 
vi alt andet end glade ved det. Far (min mand) var ikke særlig glad for arbejdet. Og hvor 
følte jeg mig fremmed og ked af tilværelsen. Den der befandt sig godt var Otto – han 
voksede godt – og tegnede til en rigtig spilopmager; når jeg om formiddagen tog vuggen 
ud i køkkenet hos mig, stod han op og anstrengte sig til det yderste for at nå, hvad der 
stod på bordet, og fik han fat i noget, måtte det på gulvet.  

Hjemme på Binnitze Mark stod det sørgeligt til. Min far blev meldt til øvrigheden for 
hans mishandling af mor. Han blev dømt til 120 dages fængsel på sædvanlig fangekost, 
som han først i april var begyndt at afsone – og Rasmus havde overtaget ejendommen i 
februar – men var ked af det hele. Mor så ingen udvej, hvor hun end vendte sig. Laurine 
og Poul hjalp hende med, hvad de kunne. Rasmus talte om at rejse til Amerika – eller 
rende fra det hele. Nogle gange var han i Nykøbing og talte med os om det og tilbød os 
at overtage det. Det var aldrig faldet os ind, men vi var jo kede af at bo i Nykøbing og af 
livet der. Så talte vi indbyrdes om det. Vi havde 400 kr. i sparekassen, som vi mente var 
godt til hjælp, til vi kom i gang – og ved tanken om mor, som måske kunne få det lidt 
bedre, samt også det, at hun og jeg skulle arbejde sammen og hjælpes ad, gjorde, at jeg 



til sidst var helt opsat på det. Jeg tror også, min mand var glad ved at få jord at dyrke. Vi 
gik ind på at overtage ejendommen, og den 3. juli 1891 brød vi op fra Nykøbing og drog 
til Binnitze Mark. Glade var vi ikke, da vi kom hjem. Mor var heller ikke glad, hvad man 
så godt forstår. Far sad i arresten i Maribo, og ville det føre til noget godt, at vi kom. Den 
eneste, som var tilfreds, var Rasmus, nu var han ude af det. Mor ventede os med 
middagsmad (gule ærter) var god og venlig og særligt oplivet ved Ottos komme. Oh, 
men det var ikke let for nogen af os. Mor, dette hårdtprøvede menneske skulle nu træde 
tilbage, og jeg umodne og udygtige menneske på 23 år skulle træde i hendes plads, 
desuden kendte de ikke ret meget til min mand og vidste ikke, hvad han førte i sit skjold. 
Stemningen var trykket på begge sider, det lod sig ikke skjule. Kornet stod ikke godt på 
marken, brønden var styrtet sammen, og døde rotter flød på vandets overflade. 
Fjervognen var hos smeden og havde fået en større reparation og blev kun udleveret mod 
kontant betaling. Større og mindre regningskrav indløb stadigt på forskelligt, som vi ikke 
var gjort bekendt med. Skødet på ejendommen kunne vi ikke få udstedt før Rasmus´ 
skøde var betalt. Rasmus selv fik 125 eller 150 kr. udbetalt, så vore sammensparede 
penge forsvandt som dug for solen og mismodet voksede. Jeg tør sige, at vi sled med 
ærlig vilje, og mor hjalp os troligt. Rasmus rejste til Fyn og tog plads 8 dage efter vor 
ankomst, hans afrejse pinte vist mor meget; mig gjorde det også ondt; så tog høsten sin 
begyndelse. Bror Peter, som samtidigt med os rejste fra Gedsergaard, havde fået plads 
som hollænder på Engestofte, kom hjem en søndag og hjalp med mejningen, det fyldte 
ikke ret meget. Vi var mange om det, foruden os selv, mor, Laurine og Poul. Da midten 
af august var passeret, var mor og vi alle svært urolige. Vi vidste, at fars hjemkomst fra 
arresten kunne ventes hver dag, vi ønskede vist alle at vi kunne rende fra det hele. Den 
17. august kom far ved midnatstid – fuld – naturligvis - men ikke ond, var så lykkelig for 
at komme hjem, han forsikrede, at han havde længtes så meget efter mor og alle 
børnene, ”Og hvor blev jeg forbavset” vedblev han, ”over alt det grønne, da jeg kom ud 
på landevejen, standsede jeg og sagde til Vorherre, hvordan går det dog til, der gror jo 
græs på landevejen”. Vi hørte hvert ord fra stuen ved siden af og kærlighed, 
medlidenhed og foragt stredes om herredømmet. Om morgenen gik vi ind og hilste på 
ham, han så helt pæn ud, han var så glad for Otto, strøg ham over håret og sagde: Det er 
en pæn dreng”. Det kunne vi snart blive enige om. Otto kunne nu gå og var meget 
fremmelig. Høsten gav, som ventet, kun ringe udbytte, vi fik 74 tdr. korn, roerne var 
heller ikke gode, dem sled vi i og fik dem taget op ved egen hjælp. Mor var især så 
flittig, og efter eget ønske fik hun betaling – dog ikke fuldt ud. Til november kom 
Laurine i plads hos vor nabo, Poul kom hos en gårdejer Rasmus Nielsen, hvor søster 
Sine havde fået tjeneste og var godt tilfreds. Min mand og jeg sled så med at få kørt 
roerne sammen. Mor passede maden og Otto. Min gamle far tog sig som regel intet til 
udover at spise og drikke, spille på violin og skældte over mor og os alle og var 
velfornøjet med, at vi gik og sled – og svor på, at han aldrig skulle hjælpe os det 
mindste. Den 27. november fik vi en lille pige. Jeg var så forslidt og træt, men 
mærkværdigt nok har jeg aldrig født lettere – sov imellem veerne til det var forbi. Vi 
havde ingen kakkelovn i stuen, som tillige var vort soveværelse – havde på særligt kolde 
aftener siddet i varme hos far og mor. Dagen efter den lilles fødsel måtte vi have stillet 



kakkelovn op, vi havde en gammel en som desværre røg næsten altid, det hele var meget 
uhyggeligt! Den lille pige var aldrig rask, skreg meget, havde altid diarré, blev dag for 
dag mere mager og udtæret, hun døde i februar 1892 knapt 4 måneder gammel. - 
Efterhånden som tiden gik, kom der lidt mere ro over tilværelsen for os alle. Min far 
havde jo sine ture, men de var aldrig så ondartede som førhen, heller ikke var de så 
hyppige, og ofte gik han ud på arbejde hos folk på egnen, han var så håndsnild og kunne 
arbejde i træ, cement, have og mark. Folk var så glade for at få fat i ham, han kunne kort 
sagt alt. - Mor og jeg levede os også sammen, lidt gnidninger nu og da i de første år var 
der vel, men jeg må sige, det var altid min skyld, jeg var hidsig, mundrap og tænkte 
sjældent før jeg talte. Mor var meget omgængelig – når hun fik lov at gå med fred. Vi 
havde da også i de 10 år, vi var sammen, mange gode stunder, og i de sidste 6-7 år vi var 
sammen, var der os aldrig et ondt ord imellem. Vi sled side om side med en god vilje 
begge to, eller rettere alle tre. Om sommeren, når blåbærrene i den lille skov Fruerlund, 
var modne, fulgtes vi ad der. Mor kunne ikke lide at gå der alene. Hver fredag, når det 
ikke var høst, gjorde vi haven i stand, hvor var den pæn. Når vi var færdige, skulle vi 
altid ind i stuen og se den fra vinduet, og for hver gang var vi enige om, at den aldrig 
havde været så køn før. Om efteråret blev der især travlhed. Der var kartofler i marken at 
tage op. Siden skulle roerne op og køres sammen, samt køres til fabrikken. Kreaturerne 
skulle passes og forsynes, der var mer` end rigeligt arbejde til os alle sammen. Hvor 
måtte vi i de år være glade for mors hjælp med børnene, hun sang og trallede for dem, 
ikke så sjældent tog hun en svingom med dem til tonerne af fars violin. Hun kunne 
masser af remser og rim, som de også nød godt af, hendes kærlighed til de børn var stor 
og ægte, Den 4. december blev vor kære Erik født. Fødslen var så sen. Jeg var så træt og 
forslidt af arbejde og bekymring for udkommet. Vi havde jordemoder fra Maribo (fru 
Killendahl). Vejen derud var temmelig ufremkommelig. Sneen lå i store driver. Da min 
mand endelig var på hjemvejen med jordemoderen, kørte han udenom en mandsperson, 
som stod og bukkede og tog hatten af for dem, og tænk – det var far, som i flere dage 
havde været på turné og nu var på hjemvejen; da han kom hjem, var fødslen ikke 
overstået. Han var ravende fuld, men myg og træt af strabadserne, han blev glad 
overrasket over, at mor var oppe (det var midnat) og forlangte mad. Jeg hørte mor sige 
temmelig bestemt: ”Ja, du skal nok få mad, men gå nu i seng – Karen er syg, og her skal 
være ro”. ”Er Karen syg? Så skal jeg ingen uro gøre”. Og han gik roligt i seng. - Langt 
om længe blev Erik født, jeg syntes, det var så strengt – lå og græd ustandseligt i en 
times tid. Jordemoderen klappede mig på kinden og sagde: ”Ja, man bliver nervøs af 
mange smerter”. Den lille dreng fik bryst en halv snes dage, mens jeg lå i sengen; siden 
fik han en tid udelukkende havresuppe, jeg var så usikker og bange for at begynde med 
mælk, det var jo ikke et år siden, vi mistede den lille pige af mavesygdom. Erik var lidt 
sart; men trivedes ellers godt og var så god, han var næsten ½ år inden vi fik ham døbt. 
Den 29. maj 1893 bar søster Sine ham til dåben. Lene og Niels fra Erikstrup var faddere. 
Tante Sine var så fin og smuk. Broder Rasmus var på den tid ladefoged på Aalholm. 
Søster Laurine var kommet samme sted 1. maj. Bror Peter var da hollænder på 
Klintholm på Møn. Bror Poul var kommet til Eskildstrup på Sjælland, han havde i et års 
tid været i tjeneste hos P. Nissen, Sørup, de kom ikke så godt ud af det. Poul var 



indesluttet og temmelig ufordragelig. Så hjalp vi ham og fik ham indmeldt i 
Landhusholdningsselskabet som landvæsenselev, men han var ustadig og vanskelig. En 
dag fik vi brev fra ham, hvori han fortalte, at han var på en anden gård på Sjælland, han 
havde løjet sig fra pladsen på Eskildstrup, skrev han, og sagt, at han skulle hjem og 
hjælpe sine forældre. Mor sørgede meget over Poul og hans ustadighed, han kom én 
gang og var hjemme et par dage, siden så hverken mor eller vi ham mere – vidste heller 
ikke, hvor han var, det var mors stadige sorg til det sidste.  

Tiden gik sin støtte gang, vi havde arbejde nok at udfylde den med. En gang imellem 
kom mine søskende hjem. Sine fra Christianssæde, hvor hun var for at lære mejeri og 
lærte der onkel Ole at kende, han var kusk der; vi kunne alle så godt lide ham. Rasmus 
så vi ikke meget til; men Laurine kom ind imellem, hun voksede sig så køn og var altid 
så frisk og glad. Nogle gange om året kom vi til Erikstrup, der var så rart, især mens 
farbror Otto levede. Mor kom også derned og blev der ofte nogle dage og syede og hjalp 
Lene. Mor kom også til Hunseby hos sin søster Stine, som var gift med Lars Ruus – var 
også der nogle dage ad gangen. Hvert år når de tærskede, var hun der gerne og hjalp 
moster Stine, det blev altid påskønnet, og mor fik så en ny strikket uldklokke eller et 
stykke stribet hvergarn til et skørt, penge eller andet, og det var jo mors gamle hjem, hun 
var altid så glad ved at komme der. Så kunne til tider Bebbe, som børnene kaldte min 
far, gå hjemme og være helt hyggelig, eller også var han ude og kom først hjem til aften, 
det var ikke så få penge han tjente. Mor nød sjældent godt af dem; men det skete, når de 
havde haft en holmgang, kunne det ende med, at hun fik lidt. Hun måtte ellers slide for 
sit, hun fik betaling for roearbejdet hos os – dog ikke fuld, og endda købte hun altid en 
lille ting med hjem til mig og kage og bolsjer til børnene, når hun havde været i Maribo 
og handle for pengene. Min fars store dage var markedsdagene i Maribo, så var han altid 
tidligt på vej og med en velspækket pung i lommen. For at være sikker på sig selv brugte 
han altid først et par timer til at høre musik i Hotel Maribos have. Musik og toner 
elskede han; når så det var forbi gik turen til værtshusene, og så længe der var penge i 
pungen, tænkte han ikke på at bryde op, sommetider kom han slet ikke hjem, men sov i 
marker og på grøftevolde, han kunne byde sig selv det utroligste, hvor var han stærk og 
sund. Vorherre havde så vist ingen skyld. - Når han så kom hjem efter slig en tur og 
havde sovet rusen ud, kunne han sidde i dage og klimpre på violinen til han fik en eller 
flere af melodierne frem, som han havde hørt, ofte sad han med blyant og papir og skrev 
ned efterhånden som tonerne kom frem, og hvor var han tilfreds, når det tidspunkt kom, 
da han kunne spille en melodi igennem.  

Da Erik var ¾ år besøgte min svigerfar, hans søn Hans og en sønnesøn os, jeg husker de 
morede sig sådan over Otto og hans morsomheder. Mor og jeg fik travlt. Vi slagtede fire 
kyllinger og dækkede op med, hvad godt vi havde, og havde det rart sammen. Ingen 
tænkte på, at det var sidste gang, vi så svigerfar, han døde et par måneder efter omkring 
Eriks 1 års fødselsdag. Vi var i Toreby til hans begravelse. Min mands ældste bror Peter 
var hjemme fra København, han var samtidig et par dage hos os. Så stod julen for døren, 
og det er mærkeligt, men sandt, at op imod højtiderne var min far altid ond og mest 



umedgørlig. Mor og jeg har drøftet det fænomen. Så kunne han ikke tåle at se nogen af 
os, og kom nogen af børnene i hans nærhed, så vankede der ofte knubs – især så han sig 
gal på Otto – så lille, som drengen var, led han ikke bedstefar og svarede ikke altid i de 
høfligste vendinger. - Lige meget hvor meget jeg foreholdt ham at være god, når 
bedstefar sagde noget til ham, svarede han altid: ”Ja, men han er jo slem imod 
bedstemor”, og det fandt han var grund nok til ikke at være ham hørig og lydig. Vi fik 
det efterår en ny kakkelovn, som vi trængte hårdt til og var meget glade for. Ud i foråret 
den 29. marts fik vi en lille dreng. Vi havde igen fru Killenda og det hele forløb normalt. 
Den lille Erik måtte så ind og sove hos bedstemor i hendes seng. Samme dag den lille 
dreng blev født, havde vi en høne som fik kyllinger, vort får fik to lam nogle dage 
senere, og den 22. april samme år fik vor sorte hoppe føl, det var vi meget glade for. Vi 
kaldte det Cajus, det hed dagen, da det blev født. Vi sled troligt, men nogen fremgang 
var ikke at spore. Afgrøderne på jorden var bedre, vi brugte kunstgødning, men jorden 
var ikke drænet og vi turde ikke sætte os i gæld yderligere for at få det gjort. Priserne på 
korn og roer var så lavt nede som aldrig før, 55 øre for et center roer, og jeg husker, vi 
solgte 2 grise for at kunne betale vor årlige afgift til Knuthenborg, 39 kr. og nogle øre, 
og pengene vi fik for grisene kunne lige dække. Kornpriserne var i samme forhold, og vi 
måtte af og til tage varer af forskellig slags på kredit hos købmand Jacob Lund i Maribo. 
Hvor kunne man dog være bekymret, og aldrig har jeg været så træt som i de år. Mor 
trøstede og sagde næsten altid det samme: ”Du skal ikke være ked af det, Vorherre lever 
jo da”. Gud ske lov at mor gennem alle sine trængsler havde erfaret det. I juli måned var 
vor lille dreng i i kirke, min mand og jeg var så glade for ham, han trivedes godt og var 
så sød. Han blev kaldt Niels Christian Frederik, Lene var gudmoder, det samme var tante 
Sine og onkel Ole. Vi var alle så glade, om det så var min far, han var ellers gerne ond 
og utilnærmelig, når vi var glade; men den dag var det anderledes. Han spillede for os 
ude i portrummet om eftermiddagen, og vi dansede. Mindst af alt tænkte vi på, at vor 
lille søde dreng skulle dør 3 uger efter. Han fik pludselig diarré og opkastning, lægen 
konstaterede kolerine, det tog så voldsomt på ham. Jeg fik næsten ikke søvn og hvile i 3 
døgn. Den sidste dag syntes jeg at spore lidt bedring. Jeg puslede ham så godt, jeg 
kunne, og lagde mig på sofaen i håb om hvile for os begge, men hørte et skrig fra den 
lille, han lå da i krampe. Vi fik kaldt min mand hjem fra marken, og han kørte straks 
efter lægen, men inden han kom, var vor dejlige lille dreng død. Vi var så bedrøvede 
over, at den lille kraftige dreng blev taget fra os. Jeg var blevet så nervøs, græd for det 
mindste og turde intet håbe af fremtiden. Men vi havde jo da vore to drenge Otto og Erik 
og var glade og taknemmelige for dem, for Erik betød det, at han igen kom ind og sove 
hos mig.  

Min mand mente, at jeg for at sprede tankerne skulle rejse en tur til Gedsergaard, vi 
havde siden vi rejste derfra brevvekslet med frk. Schwerdtfeger, og en dag rejste Otto og 
jeg derover. Vi kom dagen før de skulle have høstgilde, og de havde travlt, men vi blev 
hjerteligt modtaget – spiste til middag og aften. På vejen til stationen var vi inde hos folk 
vi kendte og kom for sent til toget, det var jeg meget ked af – måtte jo så gå tilbage til 
Gedsergaard, og frk. Schwerdtfeger fandt ud af, at jeg kunne ringe til Jacob Lund, hvor 



jeg vidste far holdt, når han kom ud for at hente os. - Det gjorde jeg og var så heldig at få 
min mand i tale. (Det var første gang, jeg prøvede at telefonere). Otto og jeg sov i 
himmelseng i konferensrådens værelse og tog af sted hjem. Min mand var igen i Maribo, 
og jeg var glad ved at komme tilbage. Efterhånden gled livet så ind i den vante gang 
igen. Efterårets mange arbejder kom og meldte sig, og der var ikke andet at gøre end at 
tage fat. Vi byttede det efterår vor gamle hest og vort føl, en trave halm og 250 kr. (som 
vi havde fået efter svigerfar) for en nydelig brun hoppe 5- 6 år gammel, det betragtede vi 
som en stor fremgang – nu havde vi to gode heste og var pænt og godt kørende. Samme 
efterår, den 4. november, blev tante Sine og onkel Ole gift. Onkel Ole beholdt foreløbig 
sin plads, og de blev boende ved Christianssæde. Mor var hos dem i en 8 dages tid, 
straks de var gift. Hen imod jul var min mand og jeg, Lene og Niels og farbror Otto og 
besøge dem. De havde det så hyggeligt og pænt, og jeg husker, at vi fik så megen god 
mad og havde det rart. 

Den 14. marts 1928 

I februar derefter gjorde vi den kedelige opdagelse, at vi var blevet narret i 
hestehandelen. Den kønne brune hoppe fik parringskuller og var ustyrlig og ubrugelig, 
og der var ingen anden udvej, end at se at få den byttet bort, for hvad vi kunne få for den. 
Vi var så kede af det. Penge var der jo ikke at give i bytte, og vi syntes det hele så 
bedrøveligt ud. Men så kom tilfældet os til hjælp. En mand som gik post tilbød os sin 
hest for vor brune hoppe, han mente, den fejl, den havde, var af mindre betydning hos 
ham, hvor den altid skulle gå enspænder. Tilsyneladende var det et meget dårligt bytte, 
grim var den og gik dårligt på benene, men min mand opdagede, at det var skoene som 
sad forkert, og da den fik sin gode pasning, kom den til at se helt godt ud, den var flink 
og villig og var hest hos os resten af den tid, den var på Binnitze Mark. - Med min gamle 
far var det, som her fortalt om, gået op og ned. Om sommeren gik han ud at tjene penge, 
det var en stor lettelse for os alle, for selv om der var dage, hvor han ikke gik ud, var han 
temmelig vel; men om vinteren var det værre, så var han altid hjemme og så sig ond på 
os alle, skældte på mor både nat og dag, og ofte måtte min mand op og lade ham vide, at 
ingen i huset kunne sove, som han lå og råbte.  

Allehelgensdag 1929 

Sommetider tog de livtag. Min far var ustyrlig og voldsom og fløj lige på den, der ville 
stoppe ham i hans vildskab. På sådanne tider var jeg altid så rolig – vidste, at der ikke 
skete andet end, at min mand fik lejlighed til at vise, at han var den stærkeste, når det 
kom til stykket, og det var heldigt en gang imellem, og det eneste min far respekterede. 
Den 6. januar 1895 kom Signes og Oles lille pige til verden (Hedvig), hun var så kraftig 
og voksede og trivedes godt. Mor var der og hjalp dem, foruden havde søster Sine en 
god naboerske (Stine), som også hjalp. Både Stine og hendes mand fik Hedvig meget 
kær.  



Svoger Ole var så lykkelig for den lille pige, jeg kan endnu se ham danse med Hedvig på 
armen, mens han smilende sang: ”Du kun af alle små piger kysser min mund”. De havde 
deres gode udkomme og boede så hyggeligt og pænt. Samme år fødtes vor kære Knud. 
Jeg var så træt det forår, måtte lægge mig både formiddag og eftermiddag, og følte mig 
meget besværet. Han blev født 18. juni. Fødslen var hurtigt overstået, men ikke desto 
mindre meget streng, men han var så kraftig og køn, så man glemte alle 
genvordighederne bare ved at se på ham. Jeg blev da også hurtig rask igen, og det var jo 
bare med at spytte i næverne og tage fat hurtigst muligt. Mor malkede altid for mig om 
morgenen de først 3 uger efter, at børnene var født – uden hendes trofaste hjælp havde 
det været umuligt at komme igennem det. Og først og sidst var det Guds nåde og 
kærlighed, som holdt mig oppe. Mange gange har jeg gjort Leonora Christines ord til 
mine: ”Herre, havde dit ord ikke været min trøst, da havde jeg forgået i min elendighed”. 

Uden lysglimt var livet slet ikke. Vi glædede os over børnene - ved at se dem vokse op 
og trives. Arbejdsglæden manglede vi gud ske lov ikke. Vi kom hos vore naboer og de 
hos os, gik om søndagen i Fruerlund eller på marktur og glædede os over at se korn, roer 
og græs vokse. Køerne havde vi ikke så godt held med. I de sidste år kom der kastning i 
besætningen, hvad jo var stort tab. Svinene var vi mere heldige med. Min mand lavede 
større svinestald med god plads og på et enkelt uheld nær, gik det godt.  

Det var så uheldigt for lille Knud, at både vogn og vugge var gået rabundus, til han kom 
til verden, men han var så god – sov og spiste og spiste og sov for det meste. Vi lagde et 
underlag i fodenden af mors seng og redte med vuggepuderne til ham der. Da han blev et 
år sad eller kravlede han i gården, så havde vi opsigt med ham fra køkkenvinduet. Når 
mor og jeg så skulle i marken for at flytte køer, det skiftedes vi til, - sagde mor altid, når 
det var hendes tur: ”Ja, så må jeg vel have de 24 pund på nakken og af sted, han vejede 
24 pund et år gammel. 15. september blev han døbt og kaldt Knud. Han blev syg af 
diarré, nogle dage før han skulle i kirke. Jeg var ude af mig selv af angst for at miste 
ham; men noget stoppemikstur fra lægen hjalp så godt, og han var bedre allerede om 
lørdagen; men jeg var så oprevet, havde kun sovet lidt de foregående nætter og havde 
meget ondt ved at tage mig sammen, havde mor ikke været, ved jeg næsten ikke, 
hvordan det var gået mig. Vi havde et lille rart gilde, Lene, Niels og farbror Otto var 
med, Christen Frederiksen og hans kone Karen, (som var min kusine), moster Stines, 
søster Sine og svoger Ole, vore naboer Rasmus Christensen og hustru, hun var Knuds 
gudmoder og vor anden nabo Christen Andersen. Min far var glad og god den dag, og 
mor var så glad og hyggelig. Vi fik lammesteg og æblekage. På det tidspunkt var bror 
Rasmus ladefoged på Jægerspris, Peter soldat og søster Laurine mejerske på Kokkedal. 
Bror Poul, havde vi ikke nær altid rede på, hvor han opholdt sig. Bror Rasmus var på 
Aalholm som ladefoged samtidig med, at søster Laurine var mejerielev der, han lærte der 
mejersken Adolfine Danielsen at kende og blev senere gift med hende, hun var 
bødkerdatter fra Stubbekøbing, og var min bror en god støtte. 



Mor og jeg følte det altid som en lettelse, når børnene havde været i kirke, der var jo 
både ulejlighed og bekostning ved det, inden man kom så langt. Tiden var knap og 
pengene med. Efter sådan en kraftanstrengelse havde mor gerne fri i nogle dage og var 
enten hos Sine og Ole eller i Erikstrup eller Hunseby hos sin søster, og når hun så var 
hjemme igen, tog vi fat på ny, der var jo roerne nu, som skulle luges og tages op, og hvor 
var mor udholdende, min mand havde langt at køre med roerne. Jeg lavede mad, passede 
hus og børn så godt jeg kunne, fodrede svin, skar hakkelse, for at min mand kunne være 
fri, når han kom hjem fra fabrikken eller marken. Var Bebbe hjemme, så han til børnene, 
ellers kneb det med at bjerge dem. Når der ikke var nogen hos dem ville de altid stå i 
døren, så de kunne se mig. I slutningen af året blev Erik syg. Han begyndte med snue, 
fik høj feber, da vi fik doktoren hentet, konstaterede han lungebetændelse, jeg blev så 
angst og ulykkelig, hvor var han syg. I 14 dage fik han kun sin medicin. Vi forsøgte, når 
han var tørstig, at lokke ham og give ham mælk i stedet for vand, så slog han til koppen 
og spyttede ud, hvad han havde fået i munden. Min mand og jeg vågede hver nat, min 
mand først på natten, og jeg den sidste halvdel. I sådanne tider lærer man at fatte og 
forstå ”at trange tider langsomt skrider”. Anden gang lægen var og se til Erik, syntes 
han, der var lidt bedring, det trøstede for et øjeblik. Lægen var hos os hver anden dag, og 
da han var hos os kort inden den niende dag, gav han os et brækpulver, som vi skulle 
give ham, hvis der kom åndenød, men den dag var både min mand og lille Knud blevet 
syge, min mand af influenza og Knud slim på lungerne. Lægen (Abrahamsen, Maribo) 
så sig så glad på Knud, han havde det sødeste hoved med gule krøller.  

Mor kom den dag hjem fra sin søster i Hunseby. Hun blev selvfølgelig forfærdet over al 
den elendighed. Knud havde temmelig høj feber, men han smilte, når jeg snakkede med 
ham, hvor det trøstede mig. Min mand sov for det meste, og vor stakkels lille Erik var 
stadig meget syg, han tabte sig så forfærdeligt dag for dag. Den nat, da krisen var, lå han 
uroligt og kunne næsten ikke få luft, jeg kom da til at tænke på pulveret, men vidst ikke 
om jeg turde give ham det, syntes han var for svag; jeg kaldte på min mand, og spurgte 
om han ikke kunne vågne og se til Erik, og om han troede, det gik an at give ham 
pulveret, min mand mente ja, jeg spurgte mor, hun mente jeg skulle give ham det halve, 
det gjorde jeg – og snart efter kastede han en masse slim op, jeg tror det blev hans 
redning, han faldt i søvn og sov i flere timer. Det var første gang i lange tider, men det 
blev et langt sygeleje. Han lå længe lige svag og afkræftet, ingen bedring kunne vi spore, 
udover at feberen var aftaget. Da han havde ligget 5 uger, sagde lægen han skulle op, 
men han ville ikke. Vi købte nye brune sko og gav ham nyt tøj, fik ham stablet op med 
puder i en stol, bar ham ud i solen en middagsstund. Sådan gik en halv snes dage, så kom 
en dag, da han ville ned på gulvet, men han og vi opdagede, at hans ben ikke kunne bære 
ham. Omsider kom det, men de første 5 - 6 år var han ikke stærk. Det står endnu for mig 
som et under, at han blev rask, han var lige ved dødens port. Godt at sommeren og 
foråret var for hånden. Han og Otto legede og fulgtes med os i mark og have. Bedstefar 
elskede Erik højest og især efter hans sygdom. Bedstefar og Otto havde ikke meget 
tilovers for hinanden. Otto hørte jo stadigt alle de onde ord, der regnede ned over 
bedstemor, og han var hendes dreng. Sagde bedstefar noget til Otto efter, at mor måtte 



høre ilde, sagde Otto indædt: ”Gå du bare ud på gangen og fang dig nogle mus”. Kun når 
Bebbe spillede på violinen, var Otto glad for ham, og stod mellem hans knæ, så på 
Bebbes fingre og frydede sig over tonerne. 27. september blev vor lille Ingeborg Catrine 
Helene født. Den sommer var bror Peter hos os. Han havde fra 1. maj 1896 taget plads 
på Spøttrup som fodermester, men forholdene på den gamle rede var så elendige, at det 
var blandt andet helt umuligt at få tøjr eller reb til ar holde køerne fast ved, og en nat hen 
på sommeren rømte Peter derfra. En morgen da min mand var oppe på staldloftet for at 
hente hø til et par kalve, fik han øje på en mand, som lå og sov deroppe. Min mand kom 
ned og fortalte mig det, og føjede til: ”Han så ellers pæn og velklædt ud”. I samme 
øjeblik stod Peter i døren – ham var det. Vi blev alle så glade for at se ham og ønskede 
ham velkommen af ganske hjerte. Han blev hos os resten af sommeren og hjalp med alt, 
hvad der forefaldt. Da det blev høst tog han arbejde på Raahavegaard for en dagløn af 5 
kr. pr. dag på egen kost, kosten fik han hos os for at hjælpe os om søndagen. Han var så 
frejdig og hyggelig, og vi var glade for ham. Om efteråret søgte han og fik plads som 
fodermester på Klintholm på Møn. Vor lille Catrine, eller Ninne, som hun kaldte sig, 
blev født 2 dage efter mors fødselsdag (den 25/9). Hvor vi alle elskede den lille pige, og 
vi syntes, hun var så sund. Da hun voksede til, var hun meget hos min far og mor, når jeg 
havde travlt, og det havde jeg for det meste. De var vist næsten lige så glade for hende, 
som vi. Og dagene gik og blev til måneder, vi sled og slæbte. Smalhans var ofte til huse, 
men vi fik da føden Værre var det at få lidt til klæderne. Hvert forår blev der afholdt en 
årlig manufakturauktion hos købmand William Raun i Rødby med kredit til Mikkelsdag. 
Der tyede vi ud og købte for cirka 50 kr. årligt, hvad vi mest trængte til. Det var jo i de 
tider billigt, og vi fik ikke så lidt for de penge. Betalingsevne havde vi jo på den tid 
regningen skulle betales. Det var en måde at hjælpe sig på og slet ikke den dårligste. Da 
vi gennem årene blev kendt med købmand Raun, blev vi altid inviteret ind til kaffe og 
havde en hel fridag ud af det. Til børnene syede mor og jeg om af gammelt. Mine 
søskende gav mig, hvad de kasserede. Fodtøj kneb det med, og det var utroligt så lidt de 
måtte hjælpe sig med; men varme strømper og kludesko savnede de aldrig, det forsynede 
mor dem med. Vi havde et par får og når de havde lam, som tillige med fårene blev 
klippet om efteråret, fik vi dejlig uld, af den fik mor en lille smule, og det kunne jeg nok 
stå mig ved, for når min far var god, fik hun ham til at karte, og så spandt mor fra 
morgen til aften, hun var så dygtig til at spinde. Hun spandt til to sæt tøj til min mand 
foruden til strømper til os alle. Rokken interesserede børnene meget, og der var stadig 
strid med dem og mor om rokken, den ville de altid pille ved; ofte sad hun og spandt og 
sang til, og så nød hun og børnene hyggen og de sad rundt om på gulvet og lyttede eller 
snittede rokkekroge. Jeg husker en dag Knud havde lavet kroge til rokken, at han stadig 
kom og ville prøve om de passede; men mor, som ikke gerne ville opholdes mere end 
nødvendigt, sagde meget bestemt, idet hun standsede rokken: ”Nu skal du blive fra min 
rok”. Men Knud svarede: ”Om jeg så skal slå dem i med nødde og vække, så skal de 
deri”, og mor måtte overgive sig til stor moro for os alle. Af dem alle, tror jeg næsten, 
hun holdt mest af Otto, og det var gensidigt. Han førte det store ord inde hos hende, og 
hun fandt sig gladelig i det. Hvor var hun os alle god.  



 

Lene og hendes døtre: Sine, Laurine og Karen Augusta samt en af sønnerne: Niels Peter 

Efter at bror Peter var kommet til Klintholm, hørte vi jævnligt fra ham, han lærte der 
hende at kende, som skulle blive hans hustru. Hun var stuepige, hed Anna og var datter 
af en gårdejer: Laurits Jensen, Balle Strand ved Kalvehave (i marts 1898). Min mand fik 
brev om at komme til Balle Strand, og som bror Peters forlover være med til at bestille 
bryllup. Vi syntes ikke, vi kunne sige nej. Mor så også gerne, han rejste – det tog 2–3 
dage. Som forlover blev min mand senere inviteret til bryllup. Det kom ikke så lidt på 
tværs, for den 2. marts 1898 havde vi fået en lille pige: Ellen Rigborg. Fødslen var 
normal, men betændelse i brystet var stødt til, og jeg havde det ikke godt, men belært af 
erfaringen vidste jeg, at det tog lang tid, inden jeg fik det godt. Far og mor lovede at 
hjælpe mig, og vi styrkede min mand i at rejse – han rejste og var væk i 2-3 dage. Søster 
Laurine var den gang i Jylland som mejerske, men hun var også med til brylluppet. Hun 
og min mand skrev i forening en fortegnelse over de mange brudegaver Anna og bror 
Peter havde fået, hvad mor og jeg glædede os over at erfare. 

Karen Augusta Nielsen gift Christiansen – født på Lolland den 15. juni 1868 og døde 
den 27. april 1943 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BREVE FRA NIELS PETER NIELSEN TIL LOVISE OG HENDES 
FAMILIE 

 

Niels Peter og hans søn Sigurd samt svigerdatter Vera 
 

Svallerup 3-4-1945 

Kære alle sammen! Lige et par ord, vi er nu ene, pigen rejste påskedag, og i denne 
måned kommer vi i alt fald til at være ene. Vi har imidlertid håb om at få pige til maj. Vi 
havde lagt billet ind på én, som har svaret os, at hun vil overtage pladsen, vi har skrevet 
igen og venter nu hendes endelige svar. Det er en pige på 30 år, som er kendt med alt 
landbrug både ude og inde, det lyder jo næsten for godt, men vi har da lov at håbe, og 
skulle hun ikke svare til forventningerne, må vi sige, bedre held næste gang, hjælp skal 
vi jo gerne have, så vi må gribe til, når der viser sig noget. Jeg vedlægger et par J.A.K. 
blade. Hvis man har en ledig stund, er det god læsning. Der er mange J.A.K. folk, som 
skriver om aktuelle spørgsmål, og jeg synes, det er dygtigt fremført, for det meste. Vi har 
lagt de tidlige kartofler, nu venter vi så det gode vejr med sol, så vil der nok blive liv i 
jorden. Vi har alt godt græs, så vi kunne for den sags skyld godt sætte køerne ud, men da 
vi har nok af foder, både af det ene og andet, så venter vi til omkring maj. Laurits og 
familie var her langfredag, han har jo så solgt forretningen; så er det jo om at få fat i 
noget andet i stedet, det er jo en vanskelig tid at handle i, så det er ikke til at sige noget 
om enten, det er vist eller uklogt, de har jo da ellers haft det godt i Vedde, og haft god 



fremgang. Laurits ejede kun 80 kr. den dag han købte ejendommen. Det er ikke alle, det 
går så godt. Jeg slutter med kærlig hilsen fra mig og Sigurd. 

Morfar 

 

Svallerup 17.-8.-1945 

Kære alle! Hermed sender jeg Annettes lille pynteknap, som Rita fandt i haven under 
blommetræet; den kan således komme til anvendelse igen, Rita ville gere selv have 
overbragt den, men hendes mor mente jeg kunne sende den i brev. Ja, det er jo en gruelig 
mængde vand, som himlen har sendt over os, og det trækker jo ud med høsten, men 
forhåbentlig kan det blive godt endnu. Vi har kun ca. 3 læs; men vi kan jo heller ikke 
gøre os færdig, før vi har fået det sidste med. Så vil vi ellers bruge løsdrift med 
kreaturerne og så kommer jeg op og samler vaskekaret. I dag skal jeg til Kalundborg til 
tandlægen, så varer det vel ikke så længe, før jeg får mit nye gebis, håber at det må falde 
tilfredsstillende ud. Ester fra Lolland, hendes mand og søn, har meldt deres ankomst 
lørdag, Sigurd vil hente dem ved stationen, og køre dem op til tante, så skulle de ned hos 
os søndag, mandag rejser de nok tilbage. Ja, jeg slutter så med disse linier og sender 
kærlig hilsen fra mig og Sigurd.  

Morfar 

 

Svallerup, d. 23-11-1945 

Kære alle; Hermed et par ord om, hvordan vi lever og virker. Først er det at fortælle, at 
vi skal skifte husholder 1. december, Else rejser ned til brødrene i Roligheden, og Vera 
kommer så her. Det kom brat på, for det var jo ellers Sigurds og Veras hensigt, at det 
skulle have gået i vinter over, så de kunne blive gift til foråret; men så blev Else noget 
vanskelig, vi skønnede ikke nok på hendes arbejde, og den dur; men det var ellers 
komfuret, som hun var bleven bange for, det brændte stegen og hun havde aldrig brændt 
en steg, så talte jeg og Sigurd om tingen, og han ordnede så med nyt ler og lagde til med 
en sten foran ved ovnen, som kunne dæmpe overvarmen, men nu ville hun have ovnen 
belagt med cement, så tog jeg til orde og afgjorde sagen kort og godt, at nu var komfuret, 
som det skulle være, så nu kunne hun spare sin ulejlighed desangående; men det tog hun 
noget unådigt op, sagde, at hun nok vidste, at jeg stod bag ved, men jeg havde ikke noget 
at sige, det var Sigurd, der var manden. Så blev det Sigurd for meget og han bad hende 
så rejse til den første og Vera gik så ind på at komme her. Det er jo kedeligt, at de ikke 
kan blive gift omgående, for Sigurd er meget glad i hende; men nu må vi håbe, at de kan 
arbejde sammen til daglig. På søndag tager jeg til Sorø og besøger onkel og tante, jeg har 
haft brev fra dem, de er glade i deres nye hjem, de har 3 lejere, den ene en købmand, der 
har solgt sin forretning og så to enlige personer. Jeg kan nok ønske at se deres hjem og få 



talt med dem. Sidste søndag var de i København for at se Eyvinds udstilling, som jo for 
resten var rosende omtalt i Folkebladet. Vi har købt tantes varmeplade med kogegrejer, 
den var ikke anvendelig i Sorø, hvor de har jævnstrøm. Jeg købte for mig selv deres ur, 
tante regner jo kun med bornholmere og 30 kr. er ingen overpris i disse tider, det er et 
godt ur, som jeg nemt kunne afsætte, men jeg er glad for det; men mit 24 timers værk vil 
jeg derimod nok afhænde, men det vil nok blive vanskeligere. Ja, så må I tage til takke 
med dette denne gang og slutter så med kærlig hilsen fra mig og Sigurd.  

Morfar  

Jeg blev senere forligt med Else, jeg undskylder hende noget, for hun er meget nervøs og 
kan ikke se praktisk på tingene. Da hun var faldet noget i ro, sagde jeg hende, at hun tog 
fejl, hvis hun troede, jeg bar nag til hende, og jeg synes, vi skulle lade det være glemt, og 
hvis ikke nu komfuret var ordentlig, så var jeg ikke Niels Peter. Hun græd så lidt og så 
var det glemt og komfuret, har hun indrømmet nu, var blevet skikkeligt.  

 

Svallerup, d. 22-12-1945 

Kære alle! Med disse linier ønsker vi jer en glædelig jul, håber I er raske og har det godt 
så i kan nyde julefreden. Vi venter jer her hos os en af juledagene, så skal vi synge 
sammen ved juletræet. Jeg syntes altid vor jul i Præstemarken var så festlig, der var 
sådan dejlig plads at røre sig, her er det jo knebent med plads, og dog kan det nok gå an. 
Vera har bagt småkager og 2 kasser fulde af sirupskager, det er en kvinde med håndelag 
og Sigurd er også glad i hende, så han gør alt for hende, hvad han kan. Jeg læste lidt i 
biblen en aften, det var Ordsprogenes Bog, der står noget, som at hjem og gods får vi i 
arv, men en god hustru er fra Gud, og jeg finder, at det er den rigtige måde at sige det på, 
thi en gave fra Gud handler man ikke ilde med. Videre læste jeg, at det var mands ære at 
undgå trætte, også dette må jeg acceptere, for at smålighed og egennytte beror på 
sjælelig fattigdom, thi det står fast, at om vi først søgte Guds Rige og hans retfærdighed, 
da får vi vore materielle fornødenheder i tilgift, men det kan menneskene lære forstå. 
Hvad det landbrugsmæssige angår, da er der god trivsel tilstede hos vore husdyr, vi har 
høstet en god mængde kålroer og det er noget køerne trives af, selv om de jo ikke kan 
give den megen mælk. Af svin har vi næsten for mange, så jeg er bange for at sæden går 
for tidlig med og tilførelser kan vel ikke ventes; men det er gode trivelige svin vi fodre 
på, så det skulle jo nok svare regning. Jeg var hos Jens nylig at slagte hans julegris, og da 
Børge Petersen kom i vanskeligheder med at få slagtet sin julegris, så tog jeg og Sigurd 
os af den, vi tog vort skoldekar, der går på dengang hos naboerne med, det er ordentlig 
stort, så man kan få den ordentlig skoldet, det hele varede 1 times tid. Grisen var på 138 
kg, købt hos Herman Jensen. Ja, da nok engang glædelig jul og kærlig hilsen fra alle her 
på stedet. Morfar 



Lovise med sin familie: Mogens og Annette og ægtefælle Peder Fischer 

 
Svallerup, d. 10-1-1946 

 

Kære alle! Jeg har en times tid til rådighed, og den vil jeg anvende til at fortælle lidt af, 
hvad vi oplever i denne mørke tid. Ja, vinteren er jo mild, men den er jo noget mørk og 
fugtig, tågen kan til tider ligge meget tæt. Det var sidste søndag, at jeg blev sendt op til 
Stine og Kristian med invitation til kaffe samme aften. De blev vist svært oplivet alle tre 
med udsigten til lidt forandring, og da jeg så bad dem være parat kl. 19, da Sigurd så 
ville hente dem i bil, så blev Stine da helt overvældet. De havde været på lidt julevisit 
hos Åge Petersen, ligeså hos Aksel Henriksen, og til disse to steder var hun transporteret 
pr. trillebør; der var lagt en halmsæk til ryglæn og indrettet et sæde og så var Richard 
rullet af sted med hende og det var gået helt godt, men dette at køre i bil, blev jo noget 
lettere for alle parter. Vi var også nylig ude hos Solveig, vi havde Ruth med, det var et 
aftenbesøg, og vil kom helt uventede, men var derfor ikke mindre velkomne. Christian 
Rasmussen, som Ruth tjener, havde lige sagt husbestyrerinden op til 1. februar, så det 
blev jo kun en kort tid, at hun fik lov at virke, hun er 58 år og passede nok ikke ind i 
forholdene. Ruth havde været ene i 14 dage, om det var i november, ved jeg ikke, men 
Solveig fortalte mig at Kristian havde betalt hende 130 i den måned og lagt 10 kr. på 
hendes løn i fremtiden, desuden fik hun 10 kr. i julegave og af Kristians broder Ejner 
havde hun fået et smukt tørklæde. Vi havde det rart sammen et godt stykke tid og da det 
var frostvejr, kom vi nemt derfra, ellers kan deres vej på denne tid være noget vanskelig 
at passere. Johannes havde haft handelsmænd og solgt føl til 475 kr. og kvie til 275 kr. 



Føllet var jo nok af svær race, men nærmest sekunda vare, kvien derimod var et smukt 
dyr, der lige var insemineret. Det er jo svært, hvor den kunstige befrugtning vinder frem, 
men den er jo noget dyr. Vi nøjes med at trække hen til Dines Hansen, der gør vi så en 
gentjeneste, og så er det betalt. Vi var hos Herlufs 3. juledag, sang om juletræ og så 
julegaver; Herluf havde foræret Elin 1 guldur til 125 kr., hun var svært glad for det, så 
drak vi kaffe og var en omgang ude ved dyrene, så rullede vi hjem og røgtede dyrene til 
aften. Slutter med kærlig hilsen fra os alle. 

Morfar  

 

Svallerup, d. 20-1-1946 

Kære alle! Hermed sender jeg jer et par ord med lidt underretning om, hvordan vi grejer 
den her i Svallerup Sogn. Nylig blev de færdige med at undersøge alle de medborgere, 
som havde skjulte penge. Der var jo en hel del, som måtte rykke ud med ekstra betaling, 
og Sigurd og Åge Andersen var da også på listen. Sigurd ”fik” 1000 kr. og Åge 600 kr. 
og der var naturligvis mange flere, men det, der tales mest om er Chr. Nielsen i 
Præstemarken, hans forhold var så graverende, at det skal behandles hos de højere 
myndigheder, han kunne knap gå hjem fra mødet, og han skal være meget nedtryg. Jeg 
skal da op hos dem, om jeg muligvis kan sætte lidt mod i ham. Det er jo helt tragisk med 
de mennesker, at de har levet så tarveligt og knapt undt sig selv en smule behagelighed 
og så skal de aflevere deres surt opsparede penge. Det er som vismanden siger. Giv mig 
ikke armod eller rigdom, men uddel til mig mit beskikkede brød. Der er jo megen 
pengedyrkelse i vor tid, men pengene er gode nok som tjenere, men de må ikke herske. 
Jeg havde advaret Sigurd, men han mente jo, det var for galt at opgive 7000 kr. i 
indkomst og havde han brugt pengene, så havde det jo aldrig kommet frem, men når de 
står på bog, så kan man se og samtygge. I dag fik jeg brev fra onkel og tante, de skriver 
blandt andet, at de har haft besøg af Edel Kristiansen og sønnen Hans samt datteren 
Ruth. Desuden havde skomagerens Marie været i rekreation hos dem en 10 dage. 
Ligeledes barberfolkene, som bor i Anders Petersens hus i Svallerup, de havde 
overnattet hos dem på gennemrejse, og nu havde så snedkeren og hans frue fra Svallerup 
meldt deres ankomst, vist på søndag. De fortalte ikke andet om Paula, end at hun løb på 
skøjter på et engdrag på ca. 20 tdr. land, det er byen, der har skøjtebane der, men hun har 
jo nok taget sig en plads! Ja, det er jo glædeligt, at de er glade ved at bo i Sorø, og nu 
kan de jo også få tid til at dyrke deres interesser, de var bleven meldt ind i en nylig 
oprettet højskoleforening, som de var meget glade ved at have forbindelse med. Ja, så er 
jeg vist temmelig lens for stof til videre skriveri, men jeg kan da hilse fra Herluf og Elin, 
vi var der nylig, de har det godt, og Herluf var godt med, med sit arbejde, jeg skal slagte 
gris hos dem nu på onsdag, lørdag aften kommer de i rutebil og spiser til aften hos os, så 
ruller Sigurd dem hjem i bil. Slutter med kærlig hilsen fra os alle tre.  

Morfar 



 

Niels Peters børn: Fra foroven: Helene, Karen, Lovise, Jens og Lauritz og forneden 
Solvejg, Thyra, Sigurd, Herluf og Birgitte  

 

Svallerup d.4-3-1946 

Kære alle! Modtaget brevet og takker for samme. Angående kartofler, da har Sigurd 
taget jeres ønske til efterretning, så vi tager dem nok op med det første, så bliver der vel 
nok lejlighed til at få dem fragtet over til jer; måske i snart selv kommer kørende i bil, ½ 
td. kunne vel nok anbringes på jeres bil uden at de generede. Det har jo været en noget 
vanskelig tid at komme igennem, frosten var hård, og så den mængde sne vi måtte 
kæmpe med, det er ikke så rart at være mælkekusk under sådanne forhold. Dertil er 
amtsvejen meget dårligt bleven ryddet, men det lader til at folk må finde sig i sløseriet. 
Dengang det påhvilede de snekastningspligtige, da blev der anderledes stillet fordringer. 
Sigurd var til bueskydning i forsamlingshuset, han havde en dårlig skydning, mens Jens 
kom til at stå helt godt, der var en 5 a 6 præmier, jeg tænker resultatet kommer i 
folkebladet. Ja, jeg må slutte, jeg har bog, jeg læser i, den skal jeg være færdig med, 
inden jeg går i seng, men en kærlig hilsen sendes fra os alle.  

Morfar  

 
 



Svallerup, d. 23-7-1946 

Kære alle! Jeg skriver lige et par ord, vi er travlt beskæftiget med byggeriet, det har 
været en meget anstrengende tid, vi har arbejdet fra kl.5 til kl. 10 aften og det var mere 
end jeg kunne døje, så til tider måtte jeg tage mig et hvil. Når man skal malke og passe 
dyrene, og så foruden skal assistere tømreren, og Sigurd så har mureren, og Rosenkrans 
er svært hurtig i vendingen, skønt han er fyldt 70 år, han lægger med lethed 1500 sten i 
på lige mur dagligt. Nu er vi kommet igennem det værste, men færdig bliver vi ikke 
foreløbig; Men I kan da se tegningen, når I nu kommer den 30. Du kunne vel ikke, 
Peder, afse en snes bajere og tage med i bilen, her i Svallerup er det et rent tiggeri for at 
få en 3-4 stk. Flaskerne kan du nok få med tilbage. Ja, så slutter jeg ellers mit brev for 
klokken er 9, så jeg længes efter sengen, men på gensyn den 30., jeg håber, vi kan blive 
samlet og tilbringe nogle gode timer sammen. Helene og Hans er jo på langfart helt til 
Møn, så vi kan vente at få lidt at vide om, hvad de har set og hørt, det er jo morsomt, at 
de for en gang kan tage dem en sådan tur; vejret har da egentligt været gunstigt, endnu 
ikke overdrevent varmt og dog godt sommervej. Slutter med hjertelig hilsen fra os alle 
her på stedet.  

Morfar  

 

Svallerup d. 19- 8-1946 

Kære alle! Hermed et par ord fra os. Vi er midt i høstarbejdet, men vejret har jo været 
noget ustadigt, så det skrider kun langsomt fremad. Vi har bygstakken halvfærdig, så vi 
må jo endda love, at det ikke rigtigt har storregnet, så det hele var blevet dyngvådt. 
Roerne og græsset har rigtigt udnyttet vejrliget, selv om vi taber lidt på den ene vis, 
vinder vi rigeligt på en anden. Nu vil vi dog gerne have stadigt vejr til tærskningen, 
Dines Hansen skulle tærske fra marken. Præstemarksmaskinen er ved at blive stillet op 
ude i marken, Jens og Ejner er antaget til at bruge den, men Børge kan ikke afse den, han 
har taget sig fri for at være nærværende, men desværre kan der ikke så godt lønnes mere 
end 2 mand, og en almindelig plads ved maskinen kan han vel ikke tage imod. Han er 
vist ved at længes efter Svallerup, han lod til, at han ville se at komme til fabrikken nu i 
Kampagnen. Arbejderne er jo for en gang skyld blevet de stærkeste, der ligger godt 
betalt arbejde til dem overalt. Jeg var ude hos Herluf en dag at høste, vi fik taget alt 
byggen fra udlægsmarken, det var godt byg og nogle vægtige neg. Birgit og Jørgen, må 
vogte gæs, og når de så er ked af det, bliver de mindet om, at de får en ny cykel, når de 
holder ud, og så fatter de nyt mod. Det var et malerisk syn med 44 stk. gæs på agrene, og 
så de to små mennesker midt i det hele. Onkel har nu solgt Vænget til den unge barber, 
der er forlovet med Theodor Olsens datter. Prisen var 2000 kr. Onkel var ved godt 
helbred, han tilbød at stikke et læs sæd på vognen, vi tog ham på ordet, og han forkede et 
stort læs på vognen til mig, imens var Sigurd så til byen efter brød til kaffen. Onkel 



startede så til Ubby med 1 kurv kirsebær og ditto mirabeller, og er forhåbentlig kommet 
godt hjem. Mange hjertelige hilsner fra os alle. Morfar 

 

Svallerup d. 22-12-1946  

Kære alle sammen! Hermed en lille julehilsen fra os, vi er optaget af forberedelser til 
julen. Herlufs og Hans Christians er indbudt til at komme 2. juledag ved 12 tiden at spise 
til middag. Herlufs kan jo ikke så godt være sent ude med den lille dreng og det er jo 
også det bedste for de større børn at komme i seng i rette tid. Jeg ringede Elin op i går og 
talte med hende, de var raske: den lille, som der var lidt i vejen med, er kommet til 
hægterne igen, og Elin glædede sig til mødet med os. Jeg foreslog dem, at få aftalt med 
Hans Chr. om at tage en bil sammen. Fik brev fra Helene, samt Kalundborgbogen, der 
udkommer hvert år til jul, hun havde forberedt mig på, at jeg fik bogen, den er også af 
interesse at studere i en ledig stund. Helene fortalte for resten at Sigurd var blevet syg, 
hun var bange for, at det skulle være noget med lungerne, men jeg håber da, at det er 
kommet i orden med hans helbred, det er jo koldt så han kan jo let have pådraget sig en 
slem forkølelse. Vi har været på arbejde hos Jens hver én dag, jeg og Sigurd; jeg tog den 
første dag, Sigurd den anden dag, vi var medhjælpere ved tækningen af huset, og han var 
også heldig at få gjort arbejdet færdigt, så nu har de da tag over hovedet, som man siger, 
det ligger jo ellers ufærdigt hen, men Jens er jo en udholdende slider, så han når vel 
enden på det engang. Dagligstuen kan de ikke bebo, men de har jo så den pæne stue, den 
må de jo så benytte. Årstiden er jo ikke gunstig for den slags arbejde. Ja, så er det på tide 
at slutte med glædelig jul og godt nytår samt hjertelig hilsen fra os alle. Morfar 

 

Svallerup 5-4-1947 

Kære alle. Lige et par ord; vi har det godt, og endnu har vi lidt brændsel, men denne 
vinter har jo ellers krævet opvarmning, der var dage, hvor jeg kun kunne opholde mig i 
nærheden af kakkelovnen, henne ved vinduet kunne det knap mærkes, der var varme. 
Jeg gik så ind for, at få sat forsatsvinduer i, det har også hjulpet en del. Chr. Nielsen har 
været syg, jeg har besøgt ham nogle gange og det lod han til at være glad ved og ikke 
mindre Stine. Det begyndte med influenza, men den kom han hurtig over, men så kom 
maven i uorden, og det bevirkede, at han måtte holde sig inden døre, og i nærheden af 
kakkelovnen og så sker det, at han besvimer og falder om på kakkelovnen, Stine var i 
køkkenet og inden hun kommer ind og får ham væk, havde han brændt sig en del i 
hovedet, heldigvis var ovnen ikke så varm, Stine er jo en sparsommelig kvinde, og 
derved skånet Christian. Ja, brevet bliver ikke ret langt, men jeg vedlægger Gerts brev, 
måske I så vil sende det til Solvejg eller Thyra, det skal jo gå på omgang, så de andre 
også kan få læse hans brev, som jeg synes er læseværdigt. Slutter så med hjertelig hilsen 
fra os alle. Morfar 



Nedenstående vers er afskrevet efter Sorø Amtstidende. Det behandler vor længsel efter 
foråret, som i år vel sagtens kommer sent. 

Kom sydvest! 

Forårssol og martsviol – åh hvor alle længes, 

østenvind iskold og skarp, vinterkulden strenges, 

stærefløjt i pilens top over gårdens tage, 

kom sydvest med lun og tø, kom dog snart tilbage.  

 

Kom med tø og kom med regn over mark og enge, 

kom med håb og byd farvel til vinterdage strenge, 

kom med liv til alt på jord, kom med lærkens sange,  

kom med underet på ny – de forårsdage lange. 

 

Svallerup d. 10-7-1947 

Kære alle sammen! Hermed fremkommer min lykønskning i anledning fødselsdagen. 
Jeg kom jo ikke med til festligheden, men det var jo min egen skyld. Da det kom til 
stykket, syntes jeg ikke, at jeg kunne få tid. Sigurd er ikke færdig med roerne, så han kan 
jo rigtig godt have nødig, at jeg hjælper med, hvad jeg kan. Det har været en sommer 
med en masse arbejde og som Vera går, kan hun jo have nok i huset, og hvad der 
forefalder. Jeg var en tur i græsmarken tirsdag aften, men Solvejg og Johannes var på 
udflugt, det var vist husmandsforeningerne, der var samlet i Kalundborg. Svend kom 
hjem for at malke, jeg hjalp ham med en ko, der var blevet håndmalket på en patte, 
Borghild var da også hjemme. Da vi var færdige i stalden gik Svend ind og lavede Kaffe, 
jeg gik lidt omkring og fandt nogle dejlige store Hindbær, som jeg spiste med velbehag. 
Sigurd fra Kalundborg var der også, han og Svend skulle på spejdertogt, med telt og 
tilbehør. Jeg bad dem være fornuftige og høflige, hvor de kom frem, det kan jo somme 
tider ske, at de i overmod sætter disse ting til side. Det var sørgeligt med badeulykken 
ved Jersie Strand, ingen anede, at der var dybt vand på det sted, de stakkels lærerfolk, 
som på en måde havde ansvar for børnene. Ja, der er ulykker nok, stundom stod at læse 
om en ung mand fra Lolland, han havde fået lov at køre med en bil fra Roskilde til 
København, men de havde ikke kørt ret langt, så gik det galt. Vognstyren slap godt fra 
det, men passageren blev dræbt. Jeg må slutte med hjertelig hilsen fra os alle. Morfar 



Svallerup 9-4-1948 

Kære alle! I går var jeg i Kalundborg og på sygehuset at se til Kristian Nielsen, han 
kommer hjem på mandag, men han er desværre ikke rask, men overlægen havde sagt, at 
de stærke smerter, han med mellemrum havde, stammede fra galdesten, som de ikke 
kunne operere for nu i hans høje alder; men nu skal han tilses af læge Ingerslev, som vel 
så kan ordinere noget til ham mod smerterne. Det er jo strengt for den gamle mand, at 
han har fået sådan en smertefuld lidelse, det vil jo sætte sit præg på dem alle tre; men de 
må jo håbe på, at det kan blive bedre, for egentlig hjertesyg er han ikke, har heller ingen 
feber, og kan også nok spise. Jeg var indenfor hos Solvejg på hjemturen, og der fik jeg 
den overraskende meddelelse, at de skulle have bryllup den 9. maj. Svigersønnen var 
kommet og havde bekendt, at de nok blev nødt til at gifte sig. De var noget nedslået over 
meddelelsen og havde først tænkt, at det skulle være foregået i stilhed, men havde nu 
alligevel bestemt at familien skulle indbydes. Jeg trøstede dem med, at de kunne være 
glade ved, at det er et flinkt og dygtigt menneske, hun skal forenes med og at det hele 
nok ville bringe dem glæde. Ruths svigerforældre er også flinke mennesker, som vil gøre 
alt, for at de må befinde sig godt, foreløbig skal de bo hos svigerforældrene. Jeg slutter 
brat, Dines kom og bad mig om at komme hen at undersøge en ko. I bedes ringe til 
Laurits og fortælle dem nyheden. Solvejg regner med, at jeg meddeler det til hendes 
søskende. Hjertelig hilsen fra os alle. Morfar 

Her gengiver jeg nogle vers, der stod i min skriftlæsningsbog fra skoletiden måske, det 
kan interessere Mogens, at læse om en rigtig doven skoledrengs morgenbetragtninger: 

 

Voldsomt den skole dog tager på ens kræfter. 

Der skal man sidde og strengt høre efter. 

Vide hvert ord, hvorom læren spurgte. 

Ellers man får sine rygstykker smurte.  

 

Gå og se til, hvad de andre bestille, 

Snuse og raspe og slikke og pille. 

Og hele dagen kun dovne og drive. 

Det andet er end at læse og skrive. 

 



Så snart som jeg ind i Rigsdagen kommer. 

Og gid det skete endnu denne sommer. 

Den lov straks jeg giver derpå kan I stole. 

At fluks skal lukkes hver eneste skole. 

 

Svallerup d. 4-2-1949 

Kære alle! Hermed et par ord. Vi har det godt og anvender tiden til, foruden det 
sædvanlige med besætningen, også forskellige andre nyttige sysler. Sigurd arbejder jo på 
et dækketøjsskab og det er et større stykke arbejde, han der har påtaget sig, han må 
arbejde her hjemme, ellers kan han ikke nå at blive færdig. Birgitte fik jeg brev fra nylig, 
hun skaffer et ur til Ingers konfirmation, prisen bliver 170 kr. mente urmageren. Hun 
fortalte, at de var alle raske og havde det godt. Karl og Jakob havde lige ordnet en 
sending hvidkål til den amerikanske zone i Tyskland. Prisen var kun 6 øre pr. kilo, i fjor 
fik de 16 øre. Det må blive en meget lille timeløn, hvis den skulle udregnes, fra kålen var 
plantet. Jeg fusker lidt i bødkerhåndværket imellem, det er blevet til 2 baljer og et kar, 
det sidste er til Solvejg. Jens har fået lagt nyt gulv i deres dagligstue, det gamle var helt 
medgået af tidens tand. Den nye stue ville han se, om han kunne få lagt gulv i til 
sommer, de har malet cementgulvet, så det ser ikke slemt ud; Bente er nu ved at lære 
talekunsten, hun siger så meget og er kommet godt med. 

Vor tøs er heller ikke nogen sinke, men endnu har hun ikke ytret sig synderligt med at 
tale. Jeg er tilkaldt ud til Herluf, han har en gris, der skal slagtes. De har klaret sig med 
lån i nogen tid, men nu vil de så se at få bragt ligevægt i regnskabet. Elin har ingen 
kælder, og har været uheldig med saltning af sulet, som ikke kunne holde sig. I dag 
besøgte jeg Haralds, de var da raske på nær Solvejg, hun så bleg og mager ud, der var 
noget i vejen med ørene, så hun kan ikke gå i skole for tiden. Den lille Ejvind er stor af 
sin alder og et meget tålmodigt barn, han kan nok gå, men han kravler også en del. Ja, så 
får i nøjes med dette for denne gang. Kærlig hilsen fra os alle. Morfar  

 

Svallerup d. 8-3-1949 

Kære alle sammen! Ja, vi befinder os jo lige på én gang i streng vinter, her har vi målt 10 
minusgrader og i nogle dage var der jo en ganske slem vind, så kulden gik lige igennem, 
hvis man ikke var godt beskyttet med tøj. Nu er vi kommet ind i mere rolige forhold 
efter at dilettantopvisningen er afsluttet. På lørdag skal de spille i Uggerløse 
forsamlingshus, men så er det også slut. Johannes var her i dag for at orientere sig om 
forskellige ting vedrørende komediespillet. Arne og Ruth er jo nu flyttet ud i Kåstrup 



Holme, det er nok et godt sted, de har fået, men det var jo også dyrt, så hvis priserne på 
varerne går ned, kan det jo let blive svært for dem, men foreløbig er de glade for at de 
har fået deres eget hjem. Jeg var nylig ovre hos Thyra og Harald, de var i bedste 
vedgående. Solvejg havde været nogle dage på sygehuset, hun havde gået med dårlige 
øjne og doktoren mente, det stammede fra polypper, dem fik hun fjernet, samt klippet 
den ene mandel, nu håber de, at hun ville komme sig helt. Harald havde været udsat for 
et uheld i sin besætning, en jerseyko, som lige havde kælvet gik hen og døde, det er jo 
den slags som vi kan være udsat for. Da han ikke havde assureret, er det jo et direkte tab. 
Nu nærmer vi jo tiden, vi skal til konfirmationsfest, jeg var derude at slagte en lille gris 
for nylig, det var en stivrygget stakkels, men organerne var sunde nok, Jens har købt for 
mange grise ind, nu har han 6 stk., men han mangler jo mælk til så mange og så går det 
ud over trivselen. De har en gris på en 85 kg., den skal slagtes til festen. Elna fremviste 
al konfirmationsstadsen, kjolerne havde hun selv syet, de var fine at se, ligeså at den 
anden stads, som var købt. Inger havde jo selv sparet 150 kr. til hjælp til udstyret. Elna 
spurgte, om jeg vidste nogen, som manglede pige, de skulle havde en plads til hende. 
Det vil vist ikke volde vanskelighed at få plads til hende, hun er jo godt indøvet allerede, 
og vist også flink og villig. Slutter så med disse linier denne gang, mere en anden gang. 
Og hjertelig hilsen fra os alle. Morfar 

 

Svallerup d. 19.6.1949 

Kære alle! Hermed sender jeg jer et par ord. Det er jo snart længe siden, vi har set noget 
til jer. Vi har det godt alle, den lille pige iberegnet, hun trives godt og tager normalt på i 
vægt. Det var jo snart tiden at få hende i kirke, men jeg har ikke hørt noget derom endnu. 
Det har jo været en travl tid med roerne og så nu med høet, som der er en guds 
velsignelse af. Vi har fået det godt vejret og stakket, der er vist en 12-14 gode læs, så det 
er da en god beholdning at gå tiden i møde med. Vi får Herluf 1 dag eller 2 til hjælp med 
hjemkørslen, til gengæld skal Sigurd ud hos ham at mure vognportene til på den længe, 
som han har fået ny øvring på. Tante Laurine talte jeg med for en 8 dage siden, hun var 
jo indbudt til 20 års fest i husmoderforeningen og boede hos Peder Sørensen; hun 
fortalte mig, at hun havde indbudt Solvejg og Johannes til i dag søndag. Lars Peters 
kusine Thora og mand var også indbudt. På torsdag skal de gamle i Svallerup til Korsør, 
vi skal drikke kaffe i Slagelse i Anlægget og spise medbragt smørrebrød i Søskoven i 
Korsør. Smørrebrødet er noget sognerådets damer smøre og anretter. Pålægget får de fra 
slagteriet, som ved sådan en lejlighed må gå lidt uden om rationeringen. I Ubby har de 
gamle også udflugt, jeg tror den 21. ds., de skal spise på Boeslunde Kro, og får kylling, 
(8 kr. kuverten), det er jo noget dyrt og Svallerup slipper nok meget billigere over det på 
den måde, som nævnt. Når nu vejret må blive godt, så kan det nok blive en god tur. Det 
var i dag for 14 dage siden hen på eftermiddagen, da kom Henning og Erna, samt Karen 
og Hans Christian ind ad døren til os, vi var jo uforberedt, men de ville heller ikke gøre 
langt ophold, vi drak kaffe og talte sammen en times tid, så tog jeg med dem over hos 
Haralds, der drak vi øl og var en omgang i mark og have, så startede de ad København 



til, de havde mad med, som de ville spise et sted indad Roskilde. De var glade og raske 
alle. Solvejg er forlovet og skal giftes næste år; det er en ung mand, der hedder Engstrøm 
og er flyverofficer, hun har udvalgt sig. Gamle Nielsen var på Lolland hos datter og 
svigersøn, han er meget ældet; efter hvad Henning sagde, er han meget tunghør, så det er 
svært for ham at følge med. Villaen står ubeboet hen, som det er hans ønske, selv boer 
han nu på Elmegård. Ja, så er papiret jo malet fuldt og jeg slutter med hjertelig hilsen til 
jer alle Morfar 

 

Svallerup d. 12.7.1949 

Kære alle! Da jeg ikke har noget at læse i aften, så får jeg lyst til at skrive et par ord til 
jer. Vi har det alle godt og kan således nyde det gode sommervejr. I søndags var hele 
familien ved stranden for at bade, jeg tog mig en cykeltur til Rørby og tog vejen om ad 
Ubby for at se de kendte omgivelser. Jeg traf Solvejg og Johannes hjemme, Borghild var 
ved stranden og Svend var cyklet til Kåstrup hos Ruth; Svend har været på Amager i sin 
ferie og opholdt sig i 4 dage hos Birgitte og Carl, han fik en madpakke med om 
formiddagen og fik så på opdagelse i København. Den sidste dag var heleFamilien i 
Tivoli og spiste smørrebrød i restaurationen, så han har fået oplevet en del. Den sidste 
dag af sin ferie havde han og en anden mand sat ålekroge ovre i mosen og der var 8 store 
ål, da de blev trukket op. Ja, nu nærmere vi os den 30. juli, som det er meningen at fejre, 
som vi plejer, når det nu må blive godt vejr, så børnene kan tumle sig i det fri. Laurits 
har lovet at køre for mig til Bahl Strand; men dagen er ikke bestemt, men jeg tænker det 
bliver med det første. Jeg kunne have lyst til at se og hilse på nogle af mors brødre og 
søstre. Ja, udflugten som Sigurd og Vera var deltagere i forløb meget godt, men de kom 
først hjem ved 3 tiden næste dag; men jeg og Signe klarede det med besætning og 
børnene. Nu har Herluf fået tækket, jeg var ude at hjælpe til, så nu har han godt tag på 
huset. Det er jo også vigtigt at taget kan holde væden ude, det havde vist knebet i den 
sidste tid. Vi er nu ved at kunne slå lucernen 2. gang, så vi får en dejlig portion hø til 
køerne. Hestene lever også udelukkende på hø. Det var jo et slemt nederlag for smørret, 
prisen var jo nok høj, men for landmanden var det ikke for meget, han må jo skaffe 
udgiften frem, og den er der jo ingen udsigt til bliver mindre. Jeg har lige haft brev fra 
onkel og tante, hun havde lige haft besøg af Marie - Ole Petersen – og Nine, og en dag 
kom gamle Nielsen fra Amager ind ad døren og aflagde dem et besøg. Paula og frk. 
Nielsen holdt ferie på Bornholm, men de var ventende hjem. Tante må jo være rask for 
hun talte om en storvask, hun lige havde fået fra hånden. Jeg har været med Kristian 
Nielsens på en køretur. Det var mandag i denne uge, at det foregik, vi kørte om ad 
Ornum og så igennem Bjerre Os, det var meget morsomt, jeg havde ikke set det stykke 
land i mange år, men det er jo ved at være forvandlet fra en ørken til et kønt skovparti. 
Ja, så må jeg slutte her med en hjertelig hilsen fra os alle. Morfar 

 



Svallerup, d. 18-12-1949 

Kære alle! Ja, jeg sidder og kommer i tanker om, at skrive et par ord til jer. Det er nu 
mere inde på jul, så brevet bliver tillige så mit julebrev. Vi fik sendt fra Helene: ”Jul i 
Kalundborg og Omegn”. Det er et smukt hefte og indholdet også godt. Læge Møller har 
skrevet et stykke, om hvordan forholdene var 1893, da han kom til Kalundborg, man kan 
deraf skønne, at Møller har været en drivende kraft i mange af de fremskridt, som er 
indført, ikke mindst i skoleforholdene. Sigurd var i lørdags en tur i Kalundborg og inde 
hos Helene og Hans. Gert var hjemme nu igen, i Sverige havde han ikke kunnet blive, og 
nu havde han tegnet kontrakt, og skal i lære på motorfabrikken, det er 3½ år, foreløbig 
30 kr. om ugen, det vil jo sige, at han skal bo hjemme, og det vil jo give hans mor nok at 
gøre, når hun skal have 3 store mandfolk til daglig. Det er kedeligt, at sådan et menneske 
som Gert, der er 24 år, ikke kan sørge for sig selv. Han fortalte Sigurd, at hans nerver var 
på højkant i denne tid, der var nemlig sket det, at manden til den kvinde Gert havde 
omgået med, var kommet hjem, og det var en stor og brutal karl, som Gert måtte holde 
sig på afstand fra. Det tyder på en slap karakter hos Gert, at han ikke kan holde sig fri fra 
sådanne forviklinger i sin livsførelse. Med hensyn til marmeladen, da må jeg meddele, at 
vi er blevet velsignet med en større mængde. En dag fik vi kort om, at der lå 10 kg. På 
Fuglede Station, jeg måtte så af sted efter varen, dagen efter kom der en bil med 
Marmelade fra ”Avanti”, der er Sigurd andelshaver, så fik vi i alt 17 kg., så vi kunne jo 
godt have nødig at putte lidt ovenpå. Ja, nu er vi jo mere inde på julen, Vera har haft 
travlt med bagning af småkager og sådan bliver der jo noget til hver dag. Juletræet skal 
jo også skaffes til veje. Ib går allerede og fortæller mig et og andet om gaver, som han jo 
slet ikke må vide noget om, men som han af nysgerrighed er kommet under vejr med. 
Julen er jo børnenes fest, men vi andre har også godt af at glæde os som børn, al den 
menneskelige klogskab og beregning slår jo ikke til alligevel. Jeg vil så slutte disse linier 
med at ønske jer en god jul, samt godt nytår; men håber på, at I kommer ind hos en dag i 
højtiden, endelig hjertelig hilsen fra os alle. Morfar 

 

Svallerup d. 27-1-1950 

Kære alle! Hermed et par ord. Vi lever vel og passer vor dont, ind imellem laver vi lidt 
værkstedsarbejde. Således er jeg ved at være færdig med en ørebalje til Elna, den skal 
jeg og Ib ud med en dag, så må vi da blive godt modtaget. Sigurd skulle køre møg, men 
det bliver stadig ikke til noget, i tirsdag var han ved at skulle begynde, men så kom 
Harald og bad ham hjælpe sig med at tage en stak rug ind, det kunne han ikke sige nej 
til. Så kom Dines Hansen og lånte møghakken. Det gav mig idéen til at fare op til 
smeden og få bøjet hornene på en gammel greb, så nu har vi 2 møghakkere; men nu 
kører Sigurd mælk og så vil han vente til lørdag, så er han fri mand igen. I stedet har 
Sigurd hugget en del brænde i vor plantage og hegn, der bliver ikke så lidt brænde af det. 
Ja, frosten er da heldigvis ikke så streng, og så har vi været fri for sne i denne omgang. 
Dagene kan man nu mærke begynder at længes og vi vil vel snart høre lærken slå sine 



triller, så kommer den fagre til igen. Jeg mangler en rigtig god bog at læse, jeg er 
efterhånden blevet noget kræsen. Min ynglingsforfatter er Sigurd Elkjær. Jeg må se at få 
noget af kam. Jeg holder nu Holbæk Amts Venstreblad, der er en føljeton i, dem læser 
jeg ellers aldrig, men så fik jeg øje på, at det var Sigurd Elkjær, der var fortælleren og så 
har jeg en dejlig fornøjelse at læse ham. Hans personer, de dukker lige op i fortællingen, 
men han forstår at føje dem ind i handlingen, så man skal nok få alt at vide, selv om det 
bare antydes. Morfar 

 

Søndag 29-1-1950 

I dag var jeg så til begravelse med smedens svigermor, der var et ret talrigt følge. Det 
hele var overstået på en time, og der var ingen kaffedrikning; Anna, smedens kone, er 
ikke helt rask, hun har jo været en omgang i København at blive opereret, og er ikke helt 
kommet til kræfter endnu. Elin var også til begravelse og kom ned hos os og drak 
eftermiddagskaffe med os. Vera var for resten blevet dårlig og havde kastet op, det var, 
ligesom hun var blevet dårlig af middagsmaden, vi fik dejlig flæskesteg og som dessert: 
citronfromage, det sker at hun får nogle mavevanskeligheder, som dog gerne hurtigt 
forsvinder. Herluf havde været en tur i København hos Mikkelsens, men også hos 
Birgitte. Karen havde han også truffet. Det lader til at hun fortsætter i Nr. Åby, men 
ellers ved jeg ikke nærmere på, hvad vilkår hun kommer til at arbejde under. I 
formiddags var jeg ude med Elnas balje, Jens var i Holmen at slå rør, han var bange, der 
skulle komme sne, han havde lovet forpagteren at hjælpe ved tærskning nogle dage, så 
han ville se at få så mange rør som muligt, de er meget lette at sælge, han har bestilling 
på flere end han mener at kunne skaffe. Jeg hilste på fru Palmblad, som midlertidig, 
havde slået sig ned hos dem, hun klagede sig over sit helbred, hun døjede med bronkitis 
og astma, det kan være slemt at trækkes med, men hun har et par flittige hænder, som 
Elna nok regner lidt med. Ja, så hilses hjerteligt fra os alle. Morfar 

 

Svallerup, d. 17-9-1951 

Kære alle! Hermed et brev for at holde jer underrettet om, at vi har det godt og slider 
tappert med tingene. Høsten var jo noget besværlig, men den blev da bjerget i god 
tilstand. Tærskningen vil først finde sted om ca. 10 dage, hvis vejret holder; så det bliver 
jo noget sent, og kan let komme i vejen for sukkerroeleveringen, vi skal levere 1. gang 
den 1. oktober. Sigurd har de sidste dage arbejdet på en insillagebeholder, der er jo en 
mængde god frisk roetop, som han gerne ville have udnyttet som kvægfoder til vinter. Vi 
vil så ikke stoppe køerne alt for rigeligt i optagetiden, hvad man jo ellers var tilbøjelig til 
og det havde jo gerne den virkning, at køerne blev for tyndlivede, som vist ikke var 
sundt for dyrene og malkningen måtte foregå under mindre gunstige forhold; nu må vi så 
se, hvad det nye kan byde os. Vi har en masse blommer i år. Blommegrød er en fast ret i 



denne tid, men kan godt lide den, Vera har da også henkogt en del og lavet marmelade til 
den første tid. Nu skal vi endelig slagte grisen, som vi har gående, vi har ikke haft sul i 
nogen tid, men på grund af varmen er det blevet udsat, nu er det jo blevet lidt køligere. 
Den 28. skal jeg til Sorø, tante plejer at få en slagtet and den dag, så kommer jeg da ikke 
tomhændet. Desværre skrev hun, at hendes syn aftog kendeligt og øjenlægen kunne ikke 
give hende håb om bedring, da årsagen var forkalkning. Fra Karen har vi nylig haft brev, 
hendes ferie er nok udsat på ubestemt tid, men ellers havde hun kun godt at melde. Ernas 
datter Karen, havde meldt sit besøg hos hende, hun kommer fra Jylland, hvor hun havde 
haft plads i et årstid. Der havde været lidt uregelmæssighed med nogle piger, som 
politiet havde afleveret til dem efter flugt. Hjertelig hilsen Morfar. 

 

Svallerup d. 14-12-1951 

Kære alle! Et lille brev får jeg skrevet til jer. Jeg har ellers gået med tanken, at ville 
cykle over og aflægge et kort besøg, men de dage, hvor vejret var antagelig, fik jeg andet 
at gøre, så bliver det kun til et brev, og ikke at de lange. Vi lever ellers i bedste 
velgående og i år får vi pløjet jorden til jul, ja, vi har jo rigtig nok et stykke, der skal 
køres gødning på, men det er let jord, som kan lade sig pløje til hver en tid, og 
gødningen får Sigurd lettest bragt ud på lidt barfrost. Vi har nu snart grisene færdig til 
slagteriet. 2 afgår på onsdag og 5 imellem jul og nytår. Der er 18 i alt og de har gjort et 
stort indhug i sædbunken, endda de har spist mange roer. Vor so skal først farre i 
februar, men Sigurd tænker på at lade 3 unge søer løbe, i stedet for at købe grise. Nylig 
var jeg hos Jens at slagte gris, Anne Lise var kommet hjem med sin lille dreng og bliver 
hjemme julen over, så tager hun i plads igen, hun viste mig sin dreng, et lille væsen på 3 
kg., uheldigvis er hendes mælk ikke god nok, så han må have anden mad ved siden af 
brystet, men måske mælken kan blive bedre, for bryst er jo langt at foretrække til helt 
små børn. Inger kommer også hjem til jul, hun har det ellers godt på Bornholm, men har 
dog ladet sig forlyde med, at hun vil til Sjælland igen. Vi var hos Herluf og Elin den 11. 
Fødselsdagen blev fejret og Elin havde gjort det svært festligt i den anledning. Vi tog bil 
og havde alle rollingerne med, de var også svært interesseret i de nye omgivelser, men 
bilen hentede os først 25 min. over midnat, så det blev jo for strengt for de små, at holde 
sig vågne så længe, men det kan jo gå, når de transporteres i bil lige til døren. Vi er 
inviteret ud hos Helene juledag, Gert og konen kommer hjem, så vi får vel så hilst på 
dem ved samme lejlighed. Ejvind er nok gået fra kæresten i Gentofte, hun havde skrevet 
et brev til Helene og beklaget sig, mon der er noget at græde over? Den 30. november 
var vi til fødselsdag hos Stine og Kristian, vi fik god mad og Kristian holdt som 
sædvanlig tale, men det er mærkbart, at han ikke mere kan forme ordene, men han sagde 
Stine tak for de mange år, hun havde stået ved hans side og sluttede med at sige, at han 
havde været en lykkelig mand og han havde nået det mål, han havde sat sig. Han fyldte 
85 år og efter sin alder er han jo vældig rask. Stine fylder vist 82 år, men hun er lige så 
skrap i opfattelsen, som hun altid har været og det er sikkert nok hende, der dirigerer i 
det væsentlige. Men Richard, må de alligevel være glade for, med enestående trofasthed 



rygter han sin gerning, og jeg har det indtryk, at han er meget hensynsfuld over for dem. 
Hjertelig hilsen og glædelig jul ønskes af os alle. Morfar 

 

 

Svallerup d. 13-2-1952 

Kære alle! Ja, jeg kan meddele, at brylluppet er bestemt til 9. marts, så der kommer snart 
indbydelse. Du kunne vel ikke, Lovise, få talt med de forskellige om, hvad I skal give i 
brudegave, så kunne den sædvanlige kreds jo slå sig sammen om en ting. Se, jeg har 
tilbudt Jens, at jeg giver vinen, og den vil du, Peter, nok levere, så betaler jeg regningen. 
Birgitte fik jeg brev fra i dag, hun skrev, at hvis det blev til, at I slog jer sammen, som vi 
plejer, vil de gerne være med; ellers fandt de selv på noget. Hun skrev også, at Ernas 
datter, Solvejg, lå på Rigshospitalet, hun venter sig i marts, og har ellers været rask, 
beholdt sin kontorplads, men så blev hun farligt syg: æggehvide i urinen, men hendes 
tilstand er allerede bedre. Ninnes søn, Mogens har fået sukkersyge, og det er jo et tungt 
slag for forældrene, og især da for ham selv, han læser til realeksamen, og er en smuk 
ung mand og lige så høj som sin far, hvad jo siger ikke så lidt. Ja, jeg slutter brat af med 
hjertelig hilsen fra os alle. Dyrene venter på mig. Sigurd er i husflidsskolen. 10 flasker 
vin. Morfar  

 

Svallerup 9-6-1954 

Kære alle! Hermed et par ord. Vi har det godt og nu fik vi jo lidt regn, selv om vi kan 
bruge noget mere, var det dog af stor værdi. Pinsen forløb fornøjeligt for os, jeg blev 
ringet op af tante Laurine fra Peter Sørensen i Svallerup. De var inviteret af Sørensens til 
at besøge dem pinsedag og nu fik jeg indbydelse til at komme derop og så gik 
eftermiddagen under hyggeligt samvær. Peter Sørensen viste os omkring, vi så hans nye 
dieseltraktor med redskaber, ligeledes var vi ude i marken, så det nye vejanlæg. Det 
skrider godt frem, det går jo for sig med maskinkraft, der bruges ikke trillebør mere; en 
mand med motorskovlen erstatter mange mands arbejde, de er nu ud for skolen, så det 
varer jo ikke så længe, før de kan begynde at belægge vejen med underlaget. Peter 
Sørensen får jo skåret sin jord over, der bliver 4 tdr. land ved gården, der går 1½ tdr. 
land med til vej, så bliver der 43 tdr. land ved den anden side af vejen. De 4 tdr. land 
ville han lægge ud med vedvarende græs og så for fremtiden kun holde 10-12 køer. Det 
er jo de høje lønninger, der tvinger landmanden til at indrette sig så enkelt som muligt. 
Hele familien var hos Herluf Pinsedag. Brødrene i Roligheden var også gæster der, samt 
deres husbestyrerinde, Niels og englænderinden var der også. Jeg vedlægger 20 kr. til 
dækning af sølvbryllupsgaven, der er en rest på nogle øre, som du får til gode, til vi 
mødes engang. Hjertelig hilsen fra os alle. Morfar 



 

Svallerup d. 3-12-1954 

Kære alle! Hermed et par ord om hvordan vi lever, jeg for mit eget vedkommende, da 
kunne det være bedre. Den mavelidelse, som er konstateret hos mig, gir mig liden 
modstandsdygtighed overfor den tiltagende alderdomssvækkelse. For tiden får jeg 
tabletter, der skulle modvirke forkalkning, som i den sidst tid har bevirket, at jeg ikke 
han holde mig oprejst, uden jeg bliver overfaldet af svimmelhed, så jeg risikerer at 
besvime. Om den medicin, jeg får, kan hjælpe, er jo et spørgsmål, som tiden vil vise. 
Men koliksmerterne fra maven er vel heller ikke uden indflydelse. Jeg har nogle dråber, 
som jeg må tage, når smerterne er for vedholdende, så jeg ikke kan være. Disse tager jeg 
nødig til, men i den sidste tid har jeg måtte gøre brug af dem, det er vel sagtens opium, 
jeg må højest tage 25 dråber. Ja. Det var så lidt om mig selv, nu vil jeg så fortælle lidt 
om den øvrige familie, se der er da kun godt at melde, da alle er raske og nu stunder det 
til, at Sigurd endelig kan se en ende på roearbejdet, som har været meget besværligt. 
Vera må jo hjælpe ham, og så kommer børnene ind hos mig; at holde dem i ånde er 
temmelig strengt. De store, Anne og Finn forlanger, jeg skal fortælle historier og det er 
ikke så nemt at tilfredsstille dem. Jeg er ingen Morten Korch og er snart gået helt tør for 
emner. Den lille, Karin, gennemsøger alt, hvad der er, som hun på nogen måde kan få fat 
i, så hende må vi have et skarpt øje med, hun er jo lige i den allerværste alder med 
hensyn til at gøre ulykker, to dage i træk har hun knaldet 2 dybe tallerkner, foruden 
andre småting, hun har på samvittigheden. Tilbage er nu en dags tid med gulerødderne. 
Sigurd vil prøve, om han kan sælge dem, men de skal jo sorteres og det er vanskeligt at 
afse tid dertil. Ellers kunne det godt gøres behov at få lidt erstatning for sukkerroerne, 
som kun giver halv afgrøde imod i fjor. Det var Ejnar Petersen, der fortalte, at han havde 
optaget 7 tdr. land hos Johannes Rasmussens Kristian, der var blevet 21 vognladninger 
til fabrikken, og regner vi 7 tons pr. vogn, så bliver det ikke mere end en 140 tons. Det 
bliver jo kun et meget lille nettoudbytte. Her tjener de jo selv arbejdsudgifterne, men det 
er også et meget ubehageligt job. Karen har sendt mig Vartov Bogen og nu nylig et langt 
brev, hvor hun beskriver arbejdet på skolen, som var meget interessant. En del af pigerne 
får ferie og rejser hjem, men halvdelen må hun holde ferie med og der har de en god tid. 
Laurits har tilbudt at køre for mig og tante til Amager, men hvis jeg ikke bliver bedre, 
end jeg er for tiden, så kan jeg ikke tage imod tilbudet. Årstiden er jo heller ikke god, 
selv om man jo sidder godt i bilen med varme. Herluf fik jeg også brev fra, han havde nu 
begyndt at pløje for alvor, roerne var de færdige med. Birgit er jo på efterskole på Fyn 
og hun havde skrevet, at hun ventede sig meget udbytte af opholdet. Elin var her på et 
kort besøg en dag, hun fortalte om sine høns, der giver 100 kr. om ugen, der skal 
naturligvis trækkes fra til foder men prisen på æg er jo god og hun er heldig at have 
sunde dyr og et første klasses hønsehus, det har sin betydning. Kristian og Stine er sløje, 
de kunne ikke fejre fødselsdagsfest i år, men Stine fortalte mig om den glæde, det var for 
dem, at alle deres gamle venner kom og lykønskede dem. Richard har det travlt, han må 
nu både være ude og inde, han ser opslidt ud. En hjertelig hilsen fra os alle. Morfar.  



 

Svallerup d. 5-1-l955 

Kære alle. Tak for brevet, det er kun med vanskelighed, at jeg kan svare. Til min 
mavelidelse er nu stødt blodmangel, så det er på vippen, om jeg kommer over det. 
Lægen mente maveblødning, siden det var gået så hurtigt. Ja, jeg ville også gerne se 
Jens’s nye stald, nu må vi se, om jeg når så langt. Ja, forfatteren Martin A. Hansen er jo 
en dygtig skribent. Der er især en bog, som er blevet rosende omtalt: Løgneren, den kan 
du sikkert få i biblioteket. Jeg har læst den, men jeg syntes ikke den var særlig. Det er 
vel nok læreren på en ø, han skildre som løgneren, han fører en noget forloren 
dobbelttilværelse. Ja, faster Maren vil jeg ikke ofre så mange penge på, du kan glemme 
det. Ja, det vil snart vise sig, om jeg kommer over. Blot, jeg er helt kraftesløs. Det var en 
streng jul, jeg lå med mavesmerter og søvnløs hen den meste tid. Jeg har nogle dråber, 
som jeg må have en ca. 20 dråber, så får jeg gerne ro, undertiden lidt søvn. Ja, Laurits 
må jo have sin gave på 50 årsdagen, måske den lille ting i sølv, var helt godt truffet. Jeg 
mangler smagen, er nærmest led ved mad. Helene med søn og svigerdatter samt 
tvillingepigerne var her i går, det er vel nok en pæn familie. Gert vil læse til lærer og 
Sonja støtter ham i tanken. Han har jo et forspring, idet han taler både engelsk og tysk, 
læser bøger på begge sprog. Han vil være almindelig folkeskolelærer, det tager 4 år. Der 
er mangel på lærere, så han har stilling med det samme, han er færdig med uddannelsen. 
Hilsen fra os alle. Jeg må lægge mig til hvile. Sygeplejersken giver mig injektioner hver 
anden dag. Det var godt, om der snart blev en afgørelse. Godt nytår. Morfar. 

 

Svallerup. 22-7-1955 

Kære alle! Ja, nu nærmer sig min fødselsdag, og det havde jo været dejligt, når jeg havde 
kunnet fejre den sund og rask. Der er imidlertid ingen bedring i min tilstand; hvis ikke 
maven gjorde knuder, så var det ingen sag og det værste er, at det har et så langsomt 
forløb. Maden smager mig ikke og nogen appetit har jeg heller ikke, sove kan jeg kun 
ved hjælp af sovemidler. Vi holder ikke det store fødselsdagsgilde i år, jeg har bedt mig 
fri, da jeg ikke kan holde til festligheder, men alle er I naturligvis velkommen, men det 
bliver altså kun til kaffe. Laurits har vist lovet at køre for onkel og tante, så de kommer 
nok og spiser til middag. Der er stunder, hvor jeg føler mig næsten rask og så får jeg 
nykker om at cykle lidt ud, men det varer kun så kort, så kommer svagheden over mig, 
og så må jeg opgive og holde mig i ro. Sommervarmen varer ved, kunne vi bare få en 
tordenbyge, det ville køle lidt, og vederkvæge roer og græs. I går var det Kirstens 
fødselsdag og hun fik et langt brev fra sin gudmoder med indlagt 5 kr. Hendes gudmoder 
er gamle Signe, der boer på Ubby Alderdomshjem, hun har rettet sig forbavsende efter 
sit anfald af hjerneblødning og har det helt godt, der er kun det, at hun er meget tunghør 
og bliver isoleret, men hun får en venlig og god pleje, så hun er nu blevet fortrolig med 
hjemmet, det holdt jo hårdt for hende at sige farvel til sit hus. I dag er Anne og Kirsten 



på ferie hos Solvejg, det strækker sig over 2 dage, de var svært forventningsfulde, da de 
drog af sted. Vera tager i vandet med børnene, det er de svært glade for, de lider ikke af 
vandskræk, selv lille Karin går ud lige til halsen, så de må have øje med hende. Ja, så 
slutter jeg med kærlig hilsen fra os alle.  

Morfar 

 

Kære alle! 

Vil du, Lovise, skrive et svar til Ninne. Du kan godt fortælle, at jeg ligger på mit sidste 
leje, jeg venter ikke at komme op mere, men har det for øvrigt godt. Emmy ringede, at 
tante havde bedt Laurits køre for sig til Svallerup, måske de tager dig med. Hilsen fra os 
alle.  

Morfar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FODERMESTEREN OG FORPAGTERENS 
STUEPIGE MED DET STORE KASTANIEBRUNE 

HÅR OG DE GRÅGRØNNE ØJNE 

 

Beretteren er Helene Hansen, der har skrevet om sig selv i 2. bind. Hendes fader var født i en 
gård på Lolland. Han havde lært mejeribrug på en række store godser, blandt andet 
Fuglsang og Gedsergaard. Han lærte bødkerhåndværk og at slagte og at fodre køer og svin 
efter tidens nyeste teorier. Men herregårdsmejerierne blev nedlagt, og 27 år gammel 
arbejdede han som fodermester på Klintholm på Møn.  

Moderen var født 1880 i en gård i Kalvehave sogn lige ned til Ulvsund, der skiller Møn fra 
Sjælland:  

 

Helenes moder Anna Elisabeth med sin far Lauritz Jensen og mor Lisbeth Pedersen  

 

Tidligt kom mor ud at tjene, og da hun blev en 16-17 år, ville hun lære andet end at 
malke og vaske transportspande og gå i marken, og hun fik da plads på Klintholm på 
Møn hos forpagter Dons. Det var et stort hushold, og hun blev hurtigt stuepige. 
Scavenius´erne boede i hovedbygningen og havde deres hushold og var jo de rigtig fine. 



En stuepige havde nok at gøre med alle lamperne, der skulle skinne, sølvtøj og så videre 
samt at hjælpe med at holde orden i linnedskabene, at stoppe dugene og meget andet, og 
hun skal nok have været en ferm pige. Alle dage var hun så akkurat, og de gamle folk, 
jeg engang kendte, sagde, at hun var en smuk pige med et stort kastaniebrunt hår og 
grågrønne øjne. Jeg kunne have ønsket min mor en længere ungdom, men en dag 
dukkede jo denne mejerist Niels Peter Nielsen, lollænderen, op. Og de blev kærester, og 
det gik sådan, at mor måtte hjem til sine forældre, for det var ”gået galt”, som man sagde 
dengang. Men de skulle da giftes og blev det også engang i 1898 henad sommeren. Og 
så var det sket. Jeg gjorde min entre på en højst ubelejlig tid den 28. april 1898 i min 
morfars gård, og mine forældre var ikke gift. Til maj kom far også. Der fulgte ikke bolig 
med til fodermestergerningen. Det var morfar ikke ked af. Så kunne han smede og gå på 
jagt. Det gik selvfølgelig ikke længe. Hovedkulds må far være rejst i en anden plads. Der 
var heller ingen bolig. Mor tog så en plads og havde mig med. Mine mostre var forliebte 
i far. De kaldte ham Niels, og moster Mine fortalte mig, hvordan hun gik i skoven og 
plukkede skovjordbær og trak på strå til ham. Nå men det var jo en noget uholdbar 
situation for de unge folk, og en aften kom mor og satte far ”kniven på struben”. Hun var 
gået fra pladsen og ville ikke derned mere. Manden var nærgående overfor hende. Dette, 
jeg nu fortæller, har jeg fars egne ord for, da han lå syg til døden og lod sin ungdoms 
trængsler passere revue for mig, hans ældste datter.  

 

Nogle af Annas søskende: Søren, Vilhelmine og Jens Peter Jensen – senere Hageskov 

 



Faderen fik arbejde på en sukkerfabrik, men blev syg af det, og han søgte tilbage til sit gamle 
erhverv og blev fodermester, først nogle år på Anneberggård og derefter på Melbygård ved 
Kalundborg og siden på Knabstrup: 

 

Det kneb for far at blive tilfreds i sine pladser. På Melbygård stiftede han bekendtskab 
med Kalundborgegnen, og den syntes han vældig godt om.  

Men en vakker dag blev teltpælene atter rykket op, og denne gang fik han plads på 
Knabstrupgård, et stort gods. Lunn hed ejeren. Der var en masse arbejde, men lønnen var 
også god. Vi boede i et langt, højt hus på vej op til gårdens udlænger. Mor var langt fra 
glad for dette flytteri, så meget mere som der næsten altid måtte gøres grundigt rent, 
inden vi kunne befinde os godt. Det var træls. Her i dette lange hus boede vi og en 
polakfører og sidst i huset en 25-30 polakpiger. Her var liv og glade dage. Polakføreren 
var tysker og hed Sperling. Han havde en sød kone og tre børn på vores alder. Han skulle 
sørge for, at pigerne kom i kontakt med dette fremmede land. Det var den tids 
fremmedarbejdere. Den første verdenskrig satte en stopper for den trafik. 

Pigerne skulle gøre alt muligt markarbejde, især roelugning, og fru Sperling skulle koge 
kartofler til dem, som de selv skrællede. Der var et stort komfur. Jeg husker tydeligt alle 
deres kasseroller stå der. Kartofler og skummet mælk var en del af deres løn. Der var en 
hel sal med faste sengesteder langs væggene. Vi børn fik ikke lov til af være derinde. De 
var fulde af lus og sad på helligdage og lyskede hverandre. De ville ellers så gerne have 
fat i os unger, men mor og fru Sperling holdt streng justits. Det var et helt sceneri, når 
flokken drog ud med føreren i spidsen. Det var mest unge piger, nogle enkelte ældre 
husker jeg dog der var. Det var kraftige, hårdføre piger med store støvler og folderige 
dragter. Med en brødhumpel i lommen gik de på arbejde, og det har nok været til 
klokken syv om aftenen. Så ventede de dampende kartofler. Det var en meget enkel 
levevis. Måske købte de ost og pølse, men det var vist kun sidst på ugen. 

Jeg var nu fire til fem år og kan huske alt så levende. Hovedbygningen med en vejrhane 
på tårnet huskede jeg måske bedst, for den var i Traps Danmark, som min videbegærlige 
far subskriberede på. Længe efter at vi var væk fra Knabstrup, stod jeg og så billedet og 
kunne kende vejrhanen. Vi havde lov til at gå i parken, der var stor og skøn. Men der fik 
jeg en dag øje på nogle høje planter med skællede, spændende hoveder i toppen. Hurtigt 
plukkede jeg mit forklæde fuldt og bar dem hjem til min rædselsslagne mor. Det var 
artiskokker. Så var det forbi med at færdes i parken uden voksen ledsagelse. En 
ulykkesfugl var jeg. Det blev jul, og far og mor pyntede juletræ i et lille værelse, som far 
kaldte kontoret. Jeg var alene med de små, Karen, Lovise, og en lille bror Jens havde vi 
da også fået. Han sad på et tæppe på gulvet. Der blev banket på døren, og i halvmørket 
fremtrinede en mand, godsejeren, med en stor pakke. Han havde lang, sort frakke med 
slag på. Jeg blev så bange. Det kunne han vel se. Bliv ikke bange, børn, sagde han, det er 
bare nogle julegaver. Og han trissede stille ud igen. Far og mor havde låset døren ud til 



kontoret, for vi skulle ikke se træet, før far kom hjem fra stalden. Men nu fik jeg da 
mælet og dundrede på og råbte: Godsejeren har været her! Ud kom mor og overskuede 
situationen, Jens siddende pjaskende i en pyt væde og måske mere. Det var en 
forsmædelse, og jeg blev skældt ud. Jeg var aldrig til at stole på. Herregud et femårs 
barn. I pakken åbenbarede sig siden alskens herligt legetøj og godter, fine cigarer og så 
videre. 

Lejligheden bestod af en entre ud til en høj stentrappe, køkken ud til haven og en stor 
stue, så stor at vi havde sengene i den ene ende og dagligstue i den anden, og så den lille 
stue, kontoret. Vi havde to dobbeltsenge af træ med godt sengetøj og med rød- og 
hvidmønstrede vaffelvævede sengetæpper og rødternede gardinkapper. Om aftenen blev 
der hængt lærredsstykker for vinduerne. Om aftenen pudsede Karen og jeg lygteglas. 
Det var før flagermuslygternes tid. Jeg husker, at der blev købt små stole og et lille bord 
til os børn. Der havde vi det herligt. I kontoret var skrivebord og chaiselong, pokker til 
ord, og bord og stole i stuen. Mor holdt alt så rent og funklende, især vore fine lamper, 
som var brudegave. Den ene af bronze var en gave fra Klintholms ejer, den anden var af 
messing. Bronzelampen har vor yngste søsters datter. Senere fik vi hængelamper. Mor 
var så bange for, at stålamperne skulle blive væltet, efterhånden som vi blev så mange 
børn, men jeg var da elleve år, da far kom hjem fra auktion med en hængelampe. 

I haven var der et himmelhøjt pæretræ, som vi aldrig kunne nå frugterne på, men måtte 
lade dem falde ned af sig selv. Den første jul vi var på Knabstrup, så det ud til at blive 
smalvakker affære. Vi var flyttet derud til november, og mor havde det ikke så godt. Der 
skulle igen komme småfolk, Jens blev født den 19. februar 1903. Men da kom der en 
mand og gav far 40 kr., fordi han havde tilset hans ungkvæg, som godsejer Lunn havde 
lånt husly til i en stor lade, idet mandens stald var brændt. Og så var julen reddet. Far 
lavede legetøj, savemænd, og mor syede tøjdukker. De var så lykkelige for og børn. Da 
Jens skulle i kirke, lod godsejeren den lukkede vogn køre frem. Det var koldt og forår. 
Tante, fars søster, kom og bar Jens, og hun og far røg cigaretter, som de rullede selv. Vi 
fik høne i karry, og tante roste mors kogekunst, og hun var 28 år og husjomfru hos en 
grosserer, så hun forstod sig på det. Sidst fik vi ris a la mande. Også tante kom siden til 
at bo på Kalundborgegnen, i Svallerup, hvor hun blev husjomfru hos Hostrup Schultz i 
Strandgården og siden gift med onkel Lasse, som var brugsuddeler 

I det lange høje hus havde vi børn det godt. Især når polakkerne kom om foråret, var der 
herligt. Jeg glemmer heller aldrig, når den store hjord af køer kom forbi ved femtiden om 
eftermiddagen. Så satte vi små tøse os ud på den høje trappe, og når vi så, at koen der 
havde en vældig svulst på det ene forben ligeså stor som en fodbold var kommet forbi, så 
havde vi set nok.  

 

Faderen indså, at der var ingen fremtid som fodermester på en herregård. Hans børneflok 
voksede stadig. I 1899 kom der en ny lov om udstykning af husmandslodder. Da Ubby 



præstegård blev udstykket 1904, fik faderen en lod på fire tønder land, og der tog han og hans 
kone og børn alle fat på at få et stykke lerjord i kultur. Fire år senere solgte han 
husmandsstedet og købte et lidt større, og i 1911 kunne han købe en lille gård. Den gode 
uddannelse kunne godt bruges andre steder end i en kostald, men det var nogle drøje år, der 
fulgte efter mødet med forpagterens stuepige, og så var forældrene endda fra velstillede hjem, 
og det var i en tid med gode konjunkturer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nybyggerne på Ubby præstegårdsjord 

Omkring 1905  

af Helene Hansen 

Artikel fra ”Jul i Kalundborg og Omegn” årgang 1981 

 

At mine forældre søgte statslån – en helt ny måde at få et mindre husmandsbrug på - 
vendte op og ned på vores tilværelse. Far havde lært på de store herregårde på Lolland 
og var født der. Han havde fået en solid uddannelse i alt vedrørende kvægopdræt, dertil 
hørte mejeribruget – hollænderi – som nu var ved at være forbi på herregårdene. 
Andelsmejerierne blomstrede op overalt. Men far havde lært at malke og slagte, og 
bødkeri hørte også med – man lavede selv smørdritlerne. Nok om dette.  

Far var ved at være træt af at rejse rundt på gårdene, det kneb med at indordne sig, han 
fandt ingen fremtid i dette arbejde. Han havde haft pladser på Anneberg, Melbygård og 
sidst på Knabstrupgård, hvorfra vi nu rejste, efter at ansøgningen om 
statshusmandsbruget var bevilget.  

Og nok så flot ankom vi til Ubby med toget fil Jerslev station: Far, mor og fire børn, jeg 
den ældste, 5 år gammel – den 1. maj 1904. Det var knapt så flot, at vi intet sted havde at 
bo. Huset ude på lodden var end ikke påbegyndt.  

Vi fik natlogi hos en gårdmand, far kendte lidt til, Hans Jensen i Krogen. Næste dag fik 
vi husly i den nu nedlagte præstegårds-forpagter-bolig oppe ved præstegården oven for 
hovedskolen. 

Om jorden ude på lodden var tilsået, husker jeg ikke; far har vel sået på god gammeldags 
vis, hvad ellers! Derimod husker jeg, at mor gik ud og såede roerne. De blev sået på 
kamme, som man sagde: jorden pløjet op i ret høje furer, og med frøet i en flaske og en 
plantepind kom frøet i jorden. Min far tromlede kammene med et ølanker! Han var en 
selfmade mand. Jeg husker det, fordi jeg jo var den ”store” og måtte passe de mindre 
søskende imens.  

I gavlen ud mod vejen boede nogle rare, gamle folk, som vi blev gode venner med. I den 
store have stod et mægtigt morbærtræ. Da bærrene, bløde, sortrøde og fulde af saft, 
modnede, blev der lagt lagner under træet for at beskytte dem mod den fugtige jord. Vi 
ville så gerne titte ind i den have og de fine stuer, men det måtte vi ikke. Det var fine 
folk, som man ikke kunne rende og forstyrre. 



# 

Skolen lå jo neden for vor bolig. Dens legeplads var hegnet med stengærde, hvorpå 
voksede bukketorn. Det var et godt værn og kønt. Når legepladsen om eftermiddagen var 
forladt, fik vi to ”store”, Karen og jeg, lov til at løbe over og lege der. Det kunne vi godt 
lide. Vi sad så på den høje trappe op til kirkegården og sang. Vi havde lært nogle 
småvers, som måtte holde for. Vi havde da også tilhørere, lærens Tutta og præstens 
Vilhelm var interesserede. De var vel en 14-16 år og grinede godt ad vore udfoldelser.  

Lommepenge havde vi ikke. Jeg husker, at jeg til min første eksamensdag fik 8 øre af far 
til at købe slik for, 4 lakridspiber, som jeg delte med mine søskende. Vi var på vagt, når 
lærerfruen vinkede ad os for at gå ærinder, for så vankede der gerne en 2-øre, måske 3. 
Og 5 var det helt store. Søster Karen havde en fin lille pung. Efter at vi var flyttet ud i 
huset, var hun en dag forsvundet med bror Jens i barnevognen – nu kunne hun ikke vente 
længere, hun havde penge – hvem der havde givet hende dem, vides ikke! - 3 øre i 
pungen, og målbevidst styrede hun op til Brugskristines dør. Hun købte for 2 øre bolcher 
og havde endda penge. (Brugskristine havde høkerforretning og havde været den første 
uddeler i Ubby.) Mor kunne ikke forstå. Hvor Karen var henne, jeg blev udsendt, og det 
varede ikke længe, før jeg øjnede det lille optog. Da far fik historien, lo han meget, men 
roste Karen. Hun var jo et finansgeni! I den alder, 5 år! 

Så hurtigt som muligt måtte min far se at komme ud og tjene nogle hårdt tiltrængte 
håndører, så han købte en gammel militærcykel med faste ringe og for afsted til Øresø, 
hvor han var med til at grave fiskedamme. Senere fik han arbejde i Jerslev hos 
handelsmand William Larsen, som sendte slagtede svin til København. Der var en mand 
til og sammen slagtede de to 25-30 svin om ugen, så det var om at have næverne på rette 
sted – men en god tjans var det, tit vankede der en spand finker eller et grisehoved oven i 
ugelønnen.  

Og i efterårets regn og rusk var huset så færdigt. Vi flyttede. Jeg blev sendt af sted med 
vor gamle barnevogn fyldt med adskilligt husgeråd, bl.a. vor terrin. Hvor turde de dog? 
Den opkørte vej til huset med dybe hjulspor, fulde af pløre og vand, kunne jeg ikke 
klare, jeg kuldsejlede, og terrinen blev slået itu. 

Endnu havde vi ingen husdyr, men en dag kom far trækkende langt borte fra med en 
dejlig stor kvie; vi kaldte den Højstrup efter stedet, hvor den var opdrættet. Den kælvede 
få dage efter. Morfar nede i Kalvehave gav os også en kælvekvie – og de to dejlige dyr 
blev passet efter alle kunstens regler med flere slags kraftfoder, så der kom gang i 
kvægbruget. Slagtermester Norup i Kalundborg var interesseret. Han kendte far og sagde 
en dag: Du mangler en so, jeg har to, du kan hente, så ser vi, hvad der kommer ud af det. 
Jeg husker, de fik smågrise, og det var et farligt mas at hindre dem i at æde deres egne 
unger og få lært dem at tage sig af dem på en ordentlig, moderlig måde.  



En skønne dag var far blevet kørende, 2 små, brune heste, Holger og Jakob. Så kørte han 
mælketur i byen og omegnen. Vi var faldet til, nyankomne, som vi var! 

De fire familier ude på Marken kom tit sammen til en tår aftenkaffe. I forsamlingshuset 
var der møder, der var godt besøgt – politisk røre og nytænkning. Og digterne 
Skjoldborg og Aakjær forgyldte de slidsomme arbejdsdage med skøn digtning. Der blev 
sunget – både hjemme og ved møder. Det var en stor tid. At kampen var hård, forstod vi 
børn først længe efter. 

I sommeren 1905 såede vi roer med en lille ensporet såmaskine, og roerne blev renset 
mellem rækkerne med en radrenser ”Planeten”, alt selvtrukket. Man måtte være 
selvhjulpen, når man ville være jordejer uden kapital. Henry Georges teorier om jordens 
ubegrænsede muligheder fik jo nok en og anden til at tvivle en smule. Men der var 
optimisme og ungdom og kræfter.  

I den første vinter havde far plejlet sit korn om aftenerne. Jeg lå i min seng og hørte det 
taktfaste slag mod jordgulvet – men denne høst havde man organiseret et mindre 
tærskeværk, der gik på omgang, når det lykkedes at få motoren i gang. En mand i 
Frankerup, Tønnesen, var et helt geni til at styre dens luner. 

Det viste sig hurtigt at ejendommene var for små. Vi boede der et års tid, så gjorde Jens 
Martin far opmærksom på et gammelt sted, 9 tønder land, ud ad tværvejen, Dysserne – 
det var jo tillokkende. Far turde knap vove pelsen. Men det var billigt, fordi jorden lå på 
to steder med et stykke mose hvert sted. Vi børn – nu var vi fem – var med derude og 
blev jo begejstrede. Der var en stor have og en høj banke, Guldbjerg, ja, flere store 
banker kronet af oldtidshøje. Mor fandt, at der var godt indendørs. Og sådan blev min far 
parcellist. Det stod er på brevene! 

# 

Ubby-egnen er for mig stadig et af de skønneste steder i Danmark. Med åse og enge, 
dybe moser, høje, mærkelige banker og brinker to steder. Måske har der været en sø der i 
Danmarks ældste tider. Derude ved Børen – en af de mærkeligste banker på 
Dysselodden – gik vort mosestykke til, og i de dage var der mange storke. Det er en idyl, 
der er borte. Nu har man traktorer og ingen storke.  

Det er en svunden tid, jeg taler om, en tid, som Hjalmar Dybdahl så skønt og blidt 
beskriver i sit digt ”Til mine gamle venner i Ubby”: Jeg fandt mig en vej i min ungdom 
til de grønne havers by.... 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Træk fra min Barndom ved Ubby Dysser 

 

Da jeg for en tid siden var en tur ude på de kendte gamle egne ved Ubby, hvor 
vi havde boet og leget som små, skar det mig i hjertet, at vore tumlepladser ved 
vejen, dysserne, var jævnet, og jorden opdyrket. Jeg tænkte da siden på, at det 
kunne være morsomt at skrive lidt om det liv, vi børn levede med i derude. Det 
er næsten som det var en helt anden tidsalder, skønt det kun ligger ca. 40 år 
tilbage. 

Dysserne, som var vor legeplads, blev ikke fredet, da en hel del af de mange 
oldtidsminder blev fredlyst - jeg tror omkring 1909. De lå side om side med en 
smal stribe dyrket jord imellem. Det var synd, at de ikke blev fredet og 
restaureret. Hvor smukt havde det ikke været, der ved siden af vejen fra 
Uggerløse til Ubby, hvor de lå med ”Gavlene” midt imod. Der var ikke mange 
sten tilbage på de to gamle langdysser, enkelte store og besværlige havde fået 
lov at blive liggende spredt og planløst. På min søsters jord i Rørby Græsmark 
ligger to smukke langdysser af samme størrelse. For nogle år siden blev de 
restaureret af Nationalmuseet og står nu som et vældigt og skønt monument 
derude midt i roe- og kornmarkerne, med de store sten ved enderne og på 
siderne. Sådan kunne det også have været ved Ubbyvejen. Dysserne på Ubby 
Mark nær Rørby-skellet eksisterer ikke mere. Kun i minderne hos os, som 
levede og legede der en kort tid af vor barndom, spiller de en rolle. Snart er de 
helt glemt. 

Måske har disse minder sat sig så fast, fordi vi ikke var barnefødt derude. Vi så 
det hele ligesom udefra, i alt fald står min barndom så tydeligt for mig netop fra 
dette sted.  

Der levede de gammeldags bønder i de stråtækte, firelængede gårde, de gamle 
koner gik med hue og hjemmevævede hvergarnsskørter med mange og dybe 
læg. Vi beundrede dem, når de gik i kirke med sjal og kapothat. Cykler var ikke 
almindelige i 1908. Vi gik på vore ben med solide hjemmestrikkede strømper 
og spidssnudede træsko. Sko spurgte man pænt om lov til at tage på om 
søndagen. Det skete, vi fik hver et par kaptræsko, og vi sørgede for at holde 
dem fint pudsede til skolebrug.  



Som før sagt, var vi ”indvandret” i 1904 til Ubby. Da fik min far statslån til en 
4 tdr. land stor ejendom af Ubby præstegårds jorder, som blev udstykket. Jeg 
kunne fortælle meget om den kamp, det var for mine forældre at begynde som 
nybyggere. Om lønnen, som var lille, om sparsommelighed og nøjsomhed. Vi 
børn fik sjældent kaffe, og vel var vi pænt klædt, men det skyldes min mors 
store dygtighed og properhed. Der kunne således skrives en roman om alt dette, 
men vi må frem til dysserne.  

I længden blev det dog utilfredsstillende for min far at gå på arbejde om dagen 
og arbejde om natten, og han købte da ejendommen derude nær Rørby skel og 
Uggerløse ved de meget omtalte langdysser. Der var 9 tdr. land, og min far 
fandt hurtigt ud af at køre mælk og slagte grise for folk for at supplere 
indtægterne på det lille sted, hvor jorden lå på 2 steder, det halve rundt om 
bygningerne, det andet halve ovre på den anden side af dysserne. For resten lå 
der og ligger der endnu en stendysse på den del af fars jord. Den husker jeg 
blev fredet, og vi løb tit fra sten til sten på den. Det ser ud, som overliggeren, 
der er mægtig og uformelig, er gledet af de underste sten; det hele ser noget 
forstyrret ud og har måske været undersøgt i længst forsvunden tid.  

Her voksede vi børn da op. Vi fik nu langt til skolen, men vi havde en god 
skole, som vi hang ved med trofasthed. Vor lærerinde ved forskolen var fra 
Røsnæs, nu Fru Andersen (f. Brabrand), en sjælden ligevægtig og klog dame, 
og vor lærer ved hovedskolen hed Petersen. Han var fra Jylland. Det gik med 
liv og lyst i skolen og sjældent hørte vi irettesættelser, og straffe så jeg i de 6 år, 
jeg gik der, højst 2-3 gange. Hvad der også bidrog til at gøre vor skolegang så 
smuk, var, at lærer Petersen sang så smukt og spillede godt på violin. Vi lærte 
altid de bibelske sange i tilslutning til det, vi hørte om i bibelhistorien. Kærlige, 
grundige og retfærdige var vore lærere ved Ubby skole.  

Tidligt måtte vi høre, at vi var store, og så kunne vi hjælpe til med arbejdet. Vi 
lærte at udføre arbejderne i mark og stald og have, eftersom vi havde kræfter til 
det. Vi blev også lånt ud i roelugnings-, tærske og høsttid. Så tjente vi en 
skilling, og vi var glade for at komme ud hos andre. Kosten fik vi da, og dagen 
var lang. Vi begyndte kl. 6, frokost kl. 8½, middag kl. 12 med et par små timers 
”middagsbed”, kl. 4 midaften og kl. 7 fyraften. Men der var så rart at komme 
hos de gamle bønder, de var gode ved os børn og roste os, når det kneb lidt. Så 
fik man mere mod på arbejdet. Vi kiggede os godt om i de gamle stuer, hvor der 
flere steder endnu var omhængssenge eller alkover med kattuntrykte omhæng 
med kapper og hvide frynser. Hvad jeg især husker, var rebet, der hang ned fra 



loftet inde i sengen. Vi syntes, det var en sjov skik, men meget betimelig, hvis 
det kneb at rejse sig.  

Vi havde et kedeligt arbejde, som vi dog søgte at gøre lidt hyggeligt med sang – 
vi måtte om vinteren skrabe roer til heste og køer. Det var i ”Skamlingsbankens 
glanstid, så den måtte holde for tit. Men så snart det var til at være udenfor, tog 
alle slags lege som pindspil, boldspil og skjuleleg sin begyndelse, og da kunde 
vi så herligt bruge dysserne; der kunne vi signalisere til omegnens børn, så der 
hurtigt blev en stor flok, men det var kun om aftenerne, der var tid til det. Vor 
nærmeste nabo var Søren Vævers, og deres yngste datter, Mathilde, var vor 
kæreste veninde. Og hvor har vi leget mange gode gange sammen på de kære 
dysser.  

Om efteråret når tærskningen var til ende, og halmstakkene stod og ludede ved 
vor lave våning, fandt vi på en ny leg, som bestod i, at vi borede os gennem 
stakkene og dannede tunneler, som det var meget spændende at dykke ned i, 
man vidste aldrig, hvem man stødte på derinde. Det kunne hænde, Mathilde lå 
der og var kommet os i forkøbet, og vi fik fat i en fod. Uh! - det var helt 
uhyggeligt. Hun slog så en latter op, som jeg kan gøre i mit indre øre, når jeg 
tænker på det.  

Om høsten, når vi legede på dysserne, så vi store lysskær ude over bæltet, 
”sildeglimt”, sagde de voksne, som tit var tyet derop til os for at se på legen og 
slå en sludder af efter dagens slid. På dysserne samledes vi fra det tidlige forår 
til sent på høsten. Men hvor var der også dejligt; der var det blødeste græs og 
alle slags blomster, især var det kønt, når engelskgræssets lyserøde, papiragtige 
blomster klædte grønsværen. Her var puder af vild timian og Marias sengehalm 
duftede tungt og sødt op under høsten en dugget aften. 

 

Imidlertid var vi blevet store og havde boet derude 3-4 år, da far blev i stand til 
at købe en lille gård ved Uggerløse. Vi måtte tage afsked med dysserne og vor 
kære skole, den dejlige have, som far og mor havde udvidet med store 
jordbærbede og indhegnet med hasselbuske. Det var en sorgens dag – den 9. 
april 1911. 

 



At vi siden skulle gro godt fast det andet sted, er en anden historie og ligesom 
den nyere tid nærmere.  

Helene Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

De gamles grave 
 

Artikel fra ”Jul i Kalundborg og Omegn” årgang 1961 

Af Helene Hansen 

 

 

Når man er opvokset på landet og især, som jeg, på Kalundborgegnen, har oldtidens høje 
og dysser gjort et stort indtryk og talt til ens fantasi. Da vi var børn, legede vi på 
dysserne. Ved vejen fra Uggerløse til Ubby, en bivej, hvor der nu er et skilt, der siger: 
Til Jættestuen. På Dysselodden, lå for 50 år siden to langdysser side om side med ca. 3 
meters mellemrum. Allerede den gang var de stærkt medtagne, mange sten manglede, og 
midt i den ene var en hulning, hvori en vældig, flad sten stod tilbage – den havde dannet 
en væg, som måske har været et dyssekammer eller en gravkiste. På disse flade 
langdysser havde vi børn fra Dysselodden den herligste legeplads. De er nu for længst 
sløjfede – de har jo nok været en torn i øjet på bonden, som ejede det smalle jordstykke, 
de lå på.  

På vor egn ligger højene tæt på åsene, men kan også ligge i en lavning, som den noget 
kantede høj, der lå og stadig ligger lige bag ved vor have. En bæk løb lige forbi den. 
Højen lå på vor nabos mark, og bakken dannede skæl. Der groede lyng på den hist og 
her den gang. Der legede vi ikke så meget, men ville man være i fred og drømme lidt, 
var den ens tilflugt. At ligge der en middagsstund en sommerdag og kigge op i de 
drivende skyer, var det bedste, der var til. Vort hjem lå i en lille dal bag en bakke, som vi 
kaldte Guldbjerg. Gik vi op ad en sti, som førte over til Slagelsevejen, havde vi fin 
udsigt til havet, og lige ved lå Svellas mølle og bageri. Fars jord lå på to steder, og der 
var moser på begge jordlodder. Lige ved os, mod vest, var den store banke, Børren 
kaldtes den. Der skal langt tilbage, i tidlig middelalder måske, have ligget en borg på det 
højt opkastede jordfundament. To moser lå beskyttende for de smalle ender, og ved 
siderne har der været vandgrave. 

På den jordlod, far den gang havde bag ved langdysserne, ligger der en mærkelig 
stendysse eller rettere flere. En af de ”traditionelle” med dæksten og en mærkelig 



samling vældige sten, dog med hulrum under. Der sprang vi som gemser på de 
klippelignende sten. For nogle år siden var hele herligheden overgroet af fuglekirsebær. 

Der har været megen overtro og mystik knyttet til højene og var det endnu i min 
barndom for 50 år siden. Vi børn, store piger var vi jo på 12-13 år, var ikke stolte, når vi 
efter endt roearbejde en mørk novemberaften skulle hjem og forbi Jakob Petersens høj. 
Jakob havde sin morskab af at gøre os bange. Ikke fordi vi var overtroiske, vi vidste jo 
fra skolen, at det var gravpladser fra oldtiden, men vi var nu lidt beklemte, når vi strøg 
ad ”hjemningen” til. 

Højene ligger trindt om på åsene, og på en af de største banker ligger den store jættestue 
i sin bratte høj . Mange gange har jeg været derude og taget børnene og venner med – det 
var et helt optog, når Johannes, eneboeren, gik i spidsen med flagermuslygte. Ved et lille 
bord derinde måtte vi skrive vore navne i bogen. For et års tid siden var vi der en dag 
igen, da var Johannes død, og vi gik uantastet ind, ingen hund gøede. Da vi var børn, 
kom vi der aldrig, selv om vi boede så nær ved.  

Det kan vel ikke undre, at det bølgende landskab med moser i lavningerne og høje og 
dysser på åsene tidligt vakte en naturglæde hos os børn, en rigdom at eje og øse af. Disse 
grave, disse stene taler mægtigt om vore forfædre. De havde øjet opladt for, hvad der tog 
sig ud i vort landskab. I omsorg for mindet skyede de ingen anstrengelse, og materialet 
var såre holdbart.  

§ 

Ved Ellede har der været et par begravelsespladser, to store bautastene vidner endnu 
derom. Dem har man ikke turdet røre. Sikkert har de været anset for hellige. ”Stat fast og 
hans Lillebror” hedder de. Og fast står de. Tung og kegleformet står Stat fast i mulden, et 
lille stykke derfra står broderen lys og firskåren. 

Men den lyseste og mindste sten står på en høj ved Nostrup, Kajestenen. Der ligger tre 
høje tæt sammen herude, Alehøje står der på kortet. Det må vel være et mandsnavn. I 
Skåne findes der nogle bautasten, som hedder Kong Ales Sten. 

Lige neden for Kajestenshøjen er en dyb mose med bratte skrænter. Ved markvejen 
derop til ses en såkaldt hellekiste, et syn, der betog mig meget, da jeg så den første gang. 
Den er noget medtaget, idet der mangler nogle sten. Alligevel er det betagende, at den 
har fået lov at ligge der gennem tiderne. Stående oppe ved den lyse, regelmæssigt 
formede sten, har man udsigt vidt og bredt til bakker og dale med hvide kirker ned over 
landet. Her er smukt. 

Der hviler en mærkelig oldtidsstemning over dette kystlandskab. Jeg læste om en 
udgravet høj med tre stensætninger inden i hinanden – jeg fandt den ikke, men glæder 
mig til at hilse på den en god dag.  



 
 
 
 
 

Barndomsdage 

Artikel i ”Jul i Kalundborg og Omegn” årgang 1962. Af Helene Hansen 

Barndomsdagene, de dage først i nittenhundrede til hen imod 1914, var så forskellige 
som vel muligt fra nutiden, hvor verden, jorden, er blevet så lille. Nej, mine 
barndomsdage er at se tilbage på, som var det stenalderen sat op mod i dag. Men det var 
gode dage, det ved man, nu da man er blevet gammel, og at de blev levet på landet i små 
kår i en stor flok søskende, gjorde dem ikke mindre rige.  

Den tid, da man barbenet strøg af sted med forårsvinden i ansigtet, strøg af sted for at 
hilse storken velkommen, da man lå og kiggede i tørvegravene og fulgte ”udviklingen i 
sagosuppen” og en dag så den forvandlet til en vrimmel haletudser med flimrende haler, 
stegepander døbte vi dem. Disse tørvegrave, hvor vandrølliker svømmede med fine, 
grenede blade og lange, brune, filtrede rødder. At hale dem op og anbringe dem i en 
gammet gul krukke med mosevand i for at lokke dem til at gro blev prøvet med held.  

Den tid, da man gik på gyngende grund i rørskoven og hørte på de små sangere og 
drømte sine barnedrømme, den tid er borte og kommer aldrig igen. Og det hjem, vi 
dengang beboede, er borte, jævnet med jorden. Langdysserne, hvor vi legede den lange 
sommeraften, er jævnede, ikke en sten er tilbage. Men den lille dal, hvor huset, vort lille 
husmandssted rettere sagt, lå, er der endnu. Der oplevede jeg i dalen mellem bakkerne 
”flyvende sommer”. Så spindelvævet flyve i alenlange strimler i den disede varme luft. 
Der så jeg jorden dampe af grøde om våren, og der var fred og tryghed inden for den 
trelængede vånings område.  

I vinterens kulde at være nået hjem fra skole, kolde og trætte, frem til bryggersdøren, der 
var så gammel, at den havde klinkefald eller klinkelås, og blive lukket ind til varmen og 
den gode mad. Og hvad kan lignes ved hjemmehyggen en vinteraften, når far læste højt, 
og mor gik på loftet efter de uforlignelige gemmeæbler, der var forvaret i sæddyngen.  

Allerbedst fornemmedes dog hjemmets tryghed, når det en dag var forrygende snestorm, 
sådan et ”røgevejr”, så far ikke kunne køre mælken til Ubby, men måtte holde sig 
hjemme. Så skar han dukker og ”savemænd”. Engang lavede han sådan en ledig 
snevejrsdag et tærskeværk, som blev drevet ved hjælp af mors symaskine; men det 
husker jeg, at mor misbilligede på grund af det griseri med halm og avner og korn, som 
spredtes overalt i stuen. 



Er det fejlhuskning, når jeg synes, at min barndoms somre var solrige og lune, og at juli 
var ulidelig varm. Dog, en sommer regnede det ganske forskrækkeligt; da blev sangen 
”Danmark, hør hvor det klinger” til ”Danmark, hør hvor det regner”. 

I denne kolde og våde sommer 1962 hørtes ingen cikadesang. Græshopperne er vel døde 
af kulde. Jo, én eneste aften hørtes en svag afglans deraf. Så er da alt anderledes, selv 
vejrliget. 

Den glemmer jeg aldrig, den lyd ude fra æbleespalieret på sovekammergavlen, når 
græshopperne filede løs som på sitrende strenge. Det var skønt og fredfyldt sådan en 
stille, lun aften at ligge i sin seng og lytte sig i søvn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Lidt om livet i og om Birkemosegård i gamle dage 

  

Artikel fra ”Jul i Kalundborg og omegn” årgang 1950 

  

Der var engang en gammel gård. Den lå i en lavning nær moser og kær 
langt fra alfarvej. Lille og prunkløs lå den der, kun skærmet for vinden af 
det store valnødtræ uden for den svære port. Den, der for omkring 40 år 
siden var barn der, vil aldrig kunne glemme dens simple skønhed, ej heller 
den tryghed, der var at finde inden for de fire lave længer. 

 

Birkemosegård – familiens hjem fra foråret 1911 til foråret 1918 

Birkemosegård hed den, selv om birkene manglede! Til Birkemose var der 
kun 22 tønder land. Den gang ansloges bygningernes alder til ca. 100 år; 
kun kostalden var nyopført, idet den gamle var blæst om i en rask 
julestorm omkring ved århundredskiftet.  



Tiden dengang var en brydningstid mellem gammelt og nyt. Endnu havde 
gårdene ikke elektricitet, men selvbinderne gik rundt på markerne på de 
store gårde. Uden for porten fandtes ”omgangen”, drivhjulet, om man vil, 
til tærskeværket i loen, og den gamle tærskemaskine vedblev endnu nogle 
år frem at snurre til børnenes kval – det er et ubehageligt arbejde at tærske, 
især byggen med de stikkende avner, og det var et ensformigt arbejde – og 
om vinteren koldt tilmed – at køre hestene derude rundt og rundt, så langt 
bommen rakte. 

Den lille gårdsplads var trang, en vogn kunne til nød vende derinde, men 
ved vintertid var der rart lunt der, og halmen blev så under tærskningen 
tårnet op derinde for siden at blive forket op på stænge og staldloft. Her 
var kun børn til hjælp; kun en enkelt gang, når karlen på nabogården, 
støvlemosegård, blev lånt ud, var der fuld kraft på. 

Det var i de lykkelige dage før krigen hvor uldhandler Henningsen fra 
Kalundborg den høst svang leen med stor virtuositet og bagefter ved 
kaffen solgte os tre par brune bomuldsstrømper for 33 øre parret.  

Det sket også, at ben- og kludesamleren kom kørende med sin kærre, og en 
geskæftig hvalp dreng i gården ville sælge et skind og følte sig beføjet til 
at tale svensk – for bedre at blive forstået. Kludemanden var meget svensk. 
Eller at store Niels kom med sin lille vogn og solgte ”basser”. Samme 
Niels havde en forkærlighed for manden i gården og kunne få det med 
ham, næsten som han ville. Han arriverede en dag med et par geder, som 
så fik føden i mosen Skikkelig var han og meget glad for børn. 

Når der blev hentet foderstoffer i Kalundborg hos Schiøtt, sørgede man for 
at forsyne sig for en tid frem med urtekramvarer: En stor klipfisk, 10 pund 
farin, 20 pund mel, undertiden 2-3 pund St. Croix sukker, som manden i 
gården var en elsker af. Ligeså sirup, gule ærter og gryn. 

Kom der uventede gæster, f.eks. fra Støvlemosegård, måtte et af de mange 
børn af sted til bager Svella – så gik det ud ad roebanen. Fru Svella bagte 
de dejligste krydderboller til 2 øre. Ih, hvor var de gode! 



Det var en stor familie der huserede i Birkemosegården. Husmoderen 
bagte hver anden dag store franskbrød og sommetider også sigtebrød og 
rugbrød. Tit måtte de store brød en tur ud på hækken til afsvaling inden 
eftermiddagskaffen. Den gang var det ikke fyraften før kl. 7. Kl. 4 fik man 
midaften, der bestod af mellemmad og øl eller mælk. Anderledes her. Man 
fik tykke skiver af det hjemmebagte brød med godt, dansk smør på, dertil 
kaffe, hvoraf størstedelen var mælk. Manden for enden af det lange, 
skurede bord, de mindste børn på langbænken, Husmoderen og de større 
børn ved den anden side. Kaffen lagde kun husmoderen særlig vægt på. Tit 
måtte en rolling af sted til maler Jens i Uggerløse efter en fjerding bønner. 
I hans lille høkerbutik kunne man få alt – fra spegesild til salmebøger. Her 
havde handel og håndværk rakt hinanden hånden. 

Det var også på denne tid, at sukkerroerne holdt deres indtog på 
Vestsjællands marker, og roebanen blev en ny færdselsåre og en stor 
begivenhed ved det liv og røre, den førte med sig. Den kom til at gå over 
Birkemosegårdens jorder og skar dem omtrent midt over. Samtidig kom 
polakpigerne. Det var billig og øvet arbejdskraft. Robuste var de og 
ihærdige, og så kunne de leve af kartofler og rugbrød. De boede på de 
større gårde, gerne to sammen, men nogle gårdmænd sluttede sig også 
sammen og byggede et hus, hvor mange piger boede og derfra gik på 
arbejde på forskellige gårde. Så kom de i tidligste morgengry, når det var i 
roelugningstiden. Det var akkordarbejde. Og hvor det gik op og ned ad 
rækkerne på bare ben, med krum ryg og den korte håndhakke i højre hånd. 
Birkemosegårdens beboere havde dem for øje på støvlemosemarken 
overfor. Husmoderen kunne se, at de havde en humpel brød i 
skørtelommen, som de bed af i farten. De arbejdede som besatte, og hun så 
sjældent, de rettede ryggen.  

Polakpigerne var kønne at se på, når de om søndagene var i hvide bluser 
med broderi og blonder, farvestrålende veste og, ikke at forglemme, de 
blomstrede hovedtørklæder. De gik med støvler og meget folderige 
skørter, som var ret ”fodfrie”, og de pludrede op og lo meget. Det skete 
også når de var mange sammen ved et eller andet lugearbejde uden akkord, 
at de sang. Det hørtes langt bort i stille vejr mellem bakkerne, monotont og 
vemodigt lød det – og så de uforståelige ord. 



Husmoderen var skeptisk med hensyn til polakpigernes roelugning og fik 
da også set, at arbejdets kvalitet led under den fart, hvori det foregik. Når 
nogen af børnene sjuskede i roerne, hed det, at det var polakarbejde, og det 
var ingen ros.  

Men trods alt måtte man beundre polakkerne. De havde en mærkelig og 
smuk skik: Den første høstdag blev madmor og husbond i gårdene 
dekoreret. En sløjfe af fin silke i skønne farver, 10 cm bred og 1½ m lang, 
hvori der var bundet aks af de forskellige kornsorter, blev heftet på brystet 
af deres arbejdsgivere. Det må have været en hel udskrivning for de 
sparsommelige piger, men det var vel en skik fra hjemlandet, som ikke 
måtte brydes – og den var egentlig køn. En slags ærbødighed for det 
daglige brød, som nu skulle høstes. I mange gårde gemte man disse 
høstsløjfer som et minde. 

For børnene i gården betød moserne meget. Arbejdet med jorden og 
dyrene foregik det meste af året i naturen. Der var mange bekkasiner, 
blishøns og storke. Langs skelgrøften ind mod Svallerup voksede vilde 
brombær i mængde. Der lå snogene i varme, fugtige dage og solede sig. I 
middagsstunden listede Mikkel undertiden ad Støvlemosen til….   

Den gamle gård med de fire stråtækte længer nedbrændte først i maj 1949 
ved lynnedslag, og en ny, smuk gård er opført på den gamles grund. Ilden 
har let spil med de stråtækte huse.  

For dem, der engang har beboet den gamle Birkemosegård, vil den altid stå 
i sin gamle skikkelse som et minde om en meget lykkelig tid – en tid, som 
var så forskellig fra nutiden.   

  

                                                                                                                                    Helene  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

”Om julen derhjemme hos moder engang…” 

Artikel fra Kalundborg Folkeblad 22. december 1981 

Julen kalder mange minder frem. Den nu 83-årige Helene Hansen, Ellede, 
mindes en juleaften for 7o år siden. Julen 1911: 

 

Julemåneden, adventstiden som den også kaldtes, var en rar måned. Da gik vi 
piger og udtænkte små gaver. Penge havde vi ikke, men vi kunne i syskolen hos 
skolelærerens kone Marie få garn og sager, så vi kunne strikke og brodere 
noget. Vor tante spædte også lidt til, så vi fik noget at sy på, en serviet, en 
strikket hue, og søster Karen syede et år en sofasløjfe med vindruemønster i 
”skyggehuller” - engelsk broderi med huller var da højeste mode. Den sløjfe 
prydede vor gamle sofa en hel del år og blev meget beundret. Gad vide, hvad 
man ville sige til en sofasløjfe i vore dage? 

Men sådan lavede vi vore julegaver, en købt gave kendtes ikke. Et år strikkede 
mor og jeg et stort halstørklæde til far, men ellers var der jo en hel masse 
hemmelighedskræmmeri. Vore brødre belurede os, så vi vendte omkring og 
skjulte os. 

Fra faster på Lolland kom hvert år en pakke med en lille gave til hver. Vi blev 
ikke glemt takket være vore fastre. 

”Ja, selv uden gåsesteg var julen en fest”, som Steincke har sagt i en af sine 
”Tegnstifter”. Julen var det store lyspunkt i den mørke vinter. Vore to store 
lamper – 20 liniers – var pudset, så de strålede som sole. De kunne lyse, men 
også hurtigt forbruge en liter petroleum.  

Der er noget i luften, som gør mig så glad, som frisker mit hjerte i ungdommens 
bad. Der er noget herinde, et strålende minde – med kærter og sang – om julen 
derhjemme, derhjemme hos moder engang.  

Sådan digter den gamle præst Vilhelm Gregersen. Ja, hos moder derhjemme – 
vi mistede hende så tidligt, da hun var en ung og dygtig kvinde, som helt ofrede 
sig for os børn og far. Julen var skøn og fredfuld hos mor. Alt var tilrettelagt og 
færdigt i tide. 



Jeg husker en juleaftensdag, hvor det tegnede til en ordentlig piber med sne. 
Hen ad eftermiddagen futtede det godt om hushjørnerne. Jeg fejede gård. Der 
skulle jo være prydet og fejet. Det var rart at være med ude. Mine søstre var 
huslige og ville helst være inde hos mor og hjælpe til der. Jeg var vel en 13 år. 
Mor kom ud for at kigge på vejret og få lidt frisk luft, vi gik sammen hen i porten 
og kiggede ud i snestormen. Der ser vi en gårdmand inde fra byen kæmpe nede 
på sin mark. Han såede hvede, og selv om han altid var bagefter med sit 
arbejde, var dette dog toppunktet. Det må vel ikke have været frost, han nåede 
lige den sidste omgang. Det mørknede, og sneen føg. Men det var en tålmodig 
mand. Han passede sin fart.  

Og der kom vor nærmeste nabo jagende i fastvognen med de små, røde 
islændere. Der var anderledes gang i sagerne, han havde vist været ude og 
truffet ”bekendtere”. Mor undrede sig såre over, at julen sådan kunne komme 
bag på folk. Far kom også til. - Nu må vi ha´ den port lukket, sagde han. Og jeg 
fortsatte med at feje gårdspladsen, så lille den var. Men her var lunt og godt. En 
hel lille borg med de fire sammenbyggede længer, lave og stråtækte, men så 
trygge at være omgærdet af.  

Jeg ville helst være ude og hjælpe til med arbejdet dér. Staldene skulle muges 
og strøs, fejes og ordnes. Det var endnu for tidligt at malke, så vi blev kaldt ind til 
kaffe; og stående ved køkkenbordet nød vi vor kaffe og kager. 

I stuen var bordet prydet med hvid dug, og stuerne var pyntet op med grangrene 
bag portrætterne af de afdøde familiemedlemmer. - Hvem, der havde hittet på 
denne skik, huskes ikke, men vi gjorde det i hvert fald hver jul. Vor fætter syntes, 
det var så kønt, han mindede mig om det indtryk, det gjorde på ham, når han 
kom på julebesøg. 

Jo, vi havde stor respekt for vore bedsteforældre. Min farmor kiggede ned, 
meget streng, hun havde ikke haft blide kår. Hun stod rank (i hel figur) med silke. 
Kantet slag, skindhandsker og kapothat med atlaskets hagebånd: bundet under 
hagen i en flot sløjfe. Også oldefar, mors morfar, gjorde et stærkt indtryk på mig. 
Det bestemte ansigt indrammet af et smukt rundskæg, hans klæder bar præg af 
godt udkomme og god smag, grov, lys tweed, vesten helt op i halsen, intet 
kravetøj, og jakken med brede revers. Han var handelsmand og tjente sig op og 
opbyggede en god gård ved Balle Strand i Kalvehave sogn. - Det så festligt ud 
med de grønne grene. 

 

 



 

Helene Hansen, hendes lollandske farmor samt hendes oldefar fra Balle Strand 

 

Vort juletræ var altid noget af en overraskelse. Far tog det ikke så nøje med 
udseendet, og mor ville gerne have et kønt træ. Men som far sagde, det havde 
ingen praktisk betydning, var træet lidt skævt, kunne han let bore nogle huller og 
bytte om på de tætteste grene. Døren til vor lille ”storstue” var lukket. Vi vidste, 
at træet stod derinde pyntet med lys og en herlighed af hjerter og englehår. 

Det blev en ordentlig julestorm. Da far og jeg havde malket og gik ind til 
julemaden, futtede det lystigt, og vi talte om, at vi nok ikke ville kunne komme ud 
ad porten næste morgen for sne. Men hvor godt at komme ind til lys og varme! 
Snart sad vi alle rene og pæne ved flæskestegen og rødkålen, dog først fik vi en 
lille portion risengrød med sødet øl til.  

Når maden var spist og opvasken til side, så kom det store øjeblik, hvor træet 
tændtes, og vi tog hinanden i hånden og gik syngende omkring det. Den kan 
aldrig glemmes: Julen derhjemme hos moder engang.  

Til sidst, da lysene var brændt ned, og de små var trætte og lagt i seng, var der 
festligt. Kaffebord med jødekager, brune kager, julekage og klejner. I tantes 
julekurv var der altid cigarer til far, godter til os børn og kaffe til mor. Men det 
bedste af det hele var almanakken, som lå øverst. Den fik jeg at læse, ak, de 
små historier var hurtigt læst! Og jeg var hungrig efter læsning og 13 år. Der 



glemmer jeg aldrig lærer Nielsen, som af sin egen lomme havde oprettet et 
bibliotek for os børn. Et år i juledagene sad mor i sovekammeret og læste, det 
havde hun ellers aldrig tid til. Far vågede over, at hun fik fred for os. Jeg husker, 
at det var ”Mågen” af Zakarias Nielsen, hun læste.  

 

Faderen og seks af børnene en halv snes år senere. Moderen døde i 1917. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fra min skolegang hos lærer Nielsen i 
Uggerløse 

 

Artikel trykt i ”Jul i Kalundborg og Omegn” årgang 1953. Af Helene Hansen  

 

 

Da lærer Jeppe Nielsens hundredårsdag blev mindet i Rørby Sogn for et 
par år siden, skrev afdøde gårdejer Jens Petersen, Uggerløse, lidt om hans 
liv og virke i Uggerløse, hvor han var lærer i mere end en menneskealder. 
Det stod at læse i Kalundborg Folkeblad, og jeg vil derfor kun fortælle 
træk fra vor egen skolegang hos ham. 

Vi var fire søskende, der i april 1911 måtte skifte skole, idet vi flyttede fra 
Ubby Mark til Uggerløse Mark i Rørby Sogn. I Uggerløse var der kun 2 
klasser, mens vi var vant til 4 i Ubby. Lærer Nielsen var ene om 
undervisningen. Han var jyde og skulle have været tømrer, men kom til 
skade og fik et stift ben, hvorfor han læste til lærer. Han og hans 
udmærkede, gode kone havde ingen børn og ofrede sig så i stedet for os 
skolebørn. 

Af de ting, vi havde i Uggerløse skole og ikke havde haft i Ubby, var 
biblioteket det bedste. Det havde lærer Nielsen selv oprettet og samlet til 
brug for os børn. Ingen var gladere end Nielsen, når vi benyttede det 
flittigt. Vi måtte tage indtil 3 bøger hjem ad gangen, og han hjalp os gerne 
med at vælge. Nielsen ville så gerne give os noget med ud i livet og 
regnede det for det vigtigste, at vi fik lært at læse og skrive vort 
modersmål godt. ”Kan I regne, skrive og læse, kan I altid klare jer og 
udvide jeres viden”, sagde han tit, og hans største sorg var de børn, som 
han ikke kunne få med i undervisningen. Han stod magtesløs, skønt han 
vidste, at det ikke altid var hverken dovenskab eller dumhed. Nu ved man, 
at det er ordblindhed, som hæmmer disse børn, og der gøres et stort 
arbejde for at hjælpe dem. 



Lærer Nielsens personlighed indgød os respekt, men vi var ikke bange for 
ham, og han kunne lide, at vi var frimodige og snakkede frit fra leveren. 
Det store, hvide tveskæg og hans gammeldags, sirlige påklædning gav ham 
megen værdighed, men mildhed og lune var alligevel mest fremherskende. 
Han gik altid i skole i lang skødefrakke med afrundede skøder af fint, 
mørkegråt klæde. I kirken om søndagen samme snit, men i sort klæde. Det 
sparsomme, hvide hår blev redt sirligt hen over den næsten skaldede isse. 
Det ville ikke rigtig blive, hvorfor han havde en lille kam hos sig til at 
bringe det i orden med.  

Skolestuen i Uggerløse var hyggelig, lys med lange gardiner for vinduerne 
og blomster i karmene, især om foråret, hvor alle slags løgblomster lyste 
op i dejlige farver. Blomster var Nielsens store passion. 

Når lærer Nielsen kom ind i skolestuen om morgenen, gik vi som på 
tælling i gang med højt at repetere salmevers, lærebog og bibelhistorie, og 
hvad vi ellers havde for den dag. Nielsen læste lidt i avisen. Når det så 
havde varet længe nok, blev der sagt. Stille. Og så tog undervisningen fat 
efter morgensang og fadervor. Vi blev hørt efter tur i salmevers og 
lærebog, som skulle læres udenad. Bibelhistorie, derimod, skulle vi helst 
genfortælle med vore egne ord og ligesådan med danmarkshistorie og 
verdenshistorie. Bare vi kunne fortælle frisk frem, var han glad. Hvordan 
timerne i de forskellige fag kom efter hinanden, husker jeg ikke, men 
undervisningen var grundig helt igennem.  

Ved skriveundervisningen fik vi udleveret strimler med lærer Nielsens 
smukke skrift. Det var forskrifter i alfabetisk orden for 
begyndelsesbogstavets vedkommende, som: ”Af skade bliver man klog, 
sjældent rig”, ”Bøj grenen, mens den er ung” o.s.v. – en hel række 
ordsprog og fyndord, som man aldrig siden glemmer. Sang gjorde lærer 
Nielsen meget ud af. I sangtimen måtte vi gerne selv vælge nogle sange. 
Mange smukke sange lærte vi. ”Nu skal det åbenbares” og Fremad er 
verdens vilde røst” kendte vi ikke fra Ubby. Hos lærerinden i Ubby sang vi 
meget ”Ved Solbjergslag”. Her i sangens digter, Anton Nielsens skole 
sang vi den ikke, men salmesangen satte lærer Nielsen også højt. Især 
salmen ”Den signede dag” var ham kær. Nielsen læste også højt for os. 
Det år, jeg gik der, fik vi læst ”Percival Keene” af Marryat og ”Rejsen til 



Mars” Han morede sig lige så godt som vi over Percival Keenes 
”Frimureri” og var der et kærestepar i historien, var der anledning til 
skælmske øjekast til pigerne over brillerne.  

Havde man ikke lært lektierne ordentligt eller var urolig, vankede der 
knubs. Ja, det var næsten altid drengene, det gik ud over, hvorfor tøsene 
fik skyld for at ”fedte” og skolelæren for at gøre forskel. Knubsningen 
foregik ved at spænde langfingeren med tommelen og så lade den spille 
som smældende kastagnetter i panden på synderen. Når vor broder, Jens, 
skulle knubses (Nielsen havde kig på ham, og Jens var bleven stridig), så 
han gerne over på søster Karen, og sagde: ”Karen, skal vi knubse ham?” 

”Nej, nej”, råbte Karen altid, og tit drev det da over. Mest gik det dog i fred 
og fordragelighed, og strengere straf så jeg ikke i min tid. 

Visse dage holdt fru lærer Nielsen – Marie Skolelærers, som vi kaldte 
hende, og som hun vilde kaldes – syskole efter skoletid. Vi lærte at hækle, 
strikke og især brodere. Engelsk broderi var mode. Vi syede huller, så det 
sod efter. Og Marie tegnede alt til os. Beskedne var vi ikke. ”Kan vi få det 
med hjem?” spurgte vi ugenert, når vi kom om morgenen. Marie smilede 
lige venligt overbærende til os, og det var næsten altid parat, når vi skulle 
hjem. Det var ikke småting, der skulle påtegnes, når vi store piger syede 
undertøj til konfirmationen. Det sidste, vi syede til konfirmationen, var det 
lille, fine lommetørklæde af fint lærred, som vi gjorde os særlig umage 
med. Det og den fine, lille buket med udhugget papirmanchet havde vi i 
hånden på kirkegulvet. Buket fik alle pigerne af Marie og Nielsen. Jeg 
glemmer aldrig den buket, som blev bragt ud til os om morgenen af 
Nielsens pige.  

I Ubby kom vi aldrig på skolerejser; det gjorde vi i Uggerløse. Det år, jeg 
var med, var vi i Roskilde Domkirke. Køreturen til første tog i den dejlige 
sommermorgen – vi var en hel række små og større køretøjer – og 
hjemturen om aftenen, hvor vi sang og råbte hurra, var næsten lige så 
dejlig som besøget i den skønne kirke og rejsen med toget.  

Nielsens store interesse, næst efter skolen, var biavl og havebrug. I den 
store have med kunstfærdige bede stod de mange bistader, som forsynede 



Uggerløse og omegn med honning. Han lærte os at elske blomster og gav 
os stiklinger af vinterasters med hjem og anvisning på at knibe dem, så de 
dannede krone med mange blomster.  

Også i forsamlingshuset, som lå lige ved skolen, var han sjælen. 
Efterårsmøderne, vintermøderne og oplæsningsaftnerne tog han sig af. Jeg 
behøver ikke at sige, at juletræet var dejligt – ligesom et morsomt 
eksamensbal altid løb af i stor festlighed med Søren Andersen nede fra 
stranden som eneste musiker. Når han spillede op på harmonikaen, og vi 
dansede af liv og lyst, frydede det Nielsen. Og han og Marie var til stede, 
når ungdommen havde fest i ”Huset”. De kendte jo alle de unge og tog del 
i deres glæder og sorger.  

Sport kunne lærer Nielsen jo ikke dyrke, men han syntes, det hørte med til 
ungdommens opdragelse. Vi piger fik derfor undervisning deri af Ida 
Mortensen, og så vidt jeg husker havde drengene nyligt afdøde Chr. 
Pedersen, Korshøjgård, som leder. Gymnastik var dengang mere i vinden 
end nogen anden sport, og Chr. Pedersen var en af gymnastiksagens 
forkæmpere.  

 

Helene Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HVORDAN MAN BLIVER KONE I ET LEJEHUS 
UDE PÅ ASNÆS 

 

Beretteren af denne beretning kom til Asnæs i 1916. Helene Hansen er født 1898. 
Hendes fader var fodermester på en række herregårde, indtil han i 1904 fik en 
nyudstykket husmandslod på 4 tønder land i Ubby ved Kalundborg. Senere fik han en 
større lod, og i l911 kunne han købe en lille gård. Efter konfirmationen kom beretteren 
ud at tjene, og i 1915 traf hun en ung mand Hans Christian Hansen. Hans forældre var 
også husmandsfolk på Kalundborgegnen, men de ejede ikke længere deres eget hus: 

 

Jo, det var så den unge forkarl nede fra Tømmerup, han tillod sig at komme på 
besøg og blev nøje ”efterset”, og snakken gik hjem til Svallerup først til tante, 
og gik så hjem, men de vidste det godt hjemme, for Hans Christian Hansen 
havde været hjemme. Han var 26 år og havde endnu en tur i sikringsstyrken til 
gode. Han havde ellers tjent i Jylland i 6 år, været på teglværk og tjent i flere 
gårde, ligesom han havde været ude at tjene fra sit 12 år her på 
Kalundborgegnen. Hans forældre arbejdede på de store gårde, Olstupgård og 
Bregningegård. De var gået fallit med et lille sted i Gåsetofte og så intet andet 
råd end at blive herregårdsarbejdere. Min ven rejste fra Ladegården i 
Kalundborg og til Jylland. Så kom soldatertiden og krigen, ekstraindkaldelse og 
efter dens slut ud på landet som karl igen. Vi to mødtes i Tømmerup, hvor han 
jo så var forkarl. Men han var ikke just velset hverken hjemme eller i Jyderup. 
Længere ud på vinteren rejste kommis Petersen, og min dødelige fætter, Poul 
Nielsen, kom i lære hos købmand Olesen. Han var en smuk ung mand fra 
København med talent for tegning. Vi kom meget godt ud af det. Men kunne 
min familie ikke lide Hans Christian Hansen, så kunne han sandt for dyden 
heller ikke fordrage dem - og da slet ikke fætter Poul. Jeg befandt mig ikke ret 
godt, kunne knapt røre mig. Jeg besluttede at rejse til maj 1916 til Kalundborg 
hos en hotelejerske frk. Jensen. Hende kendte jeg. Hun var søster til min forrige 
husbond, og nu ville jeg prøve byen. Den 28. april, på min fødselsdag, fik vi 
ringe på hos guldsmeden i Ny Jyderup. Og den 1. maj rystede jeg støvet af mine 
fødder, og i det herligste vejr cyklede jeg gennem Jyderupskoven, som vel 
aldrig har været så skøn, med nyudsprungne bøge og jorden hvid af anemoner. 
Selv var jeg så lykkelig, som jeg aldrig har været før eller siden. Jeg skulle 
besøge min forlovedes forældre i Bregninge, hvor de boede i et hus under 
Bregningegården.  



Mine svigerforældre var de sødeste og de rareste mennesker; de var religiøse 
først i Frelsens Hær og siden i metodistkirken, som de trådte ud af flere år efter, 
og over i folkekirken igen, hvor de var døbte. De var begge to røsnæssere. 
Svigermoder Ida fra Raklev og Mads Hansen fra Kallerup. Min svigermoder 
havde mange navne: Ida Emilie Sofie og der var et til, men det har jeg glemt. 
Hun sled sig op som malkekone, blev krum og overanstrengt. Sommetider 
malkede hun nogle og tyve køer to gange om dagen. Da hun blev 60 år, sørgede 
en datter for, at forældrene kom til Kalundborg, og da faderen var meget ældre 
end moderen, kunne han få alderdomsunderstøttelse, og datteren betalte 
huslejen. Da opnåede lille Ida fem gode år, det vil sige, da var hun slidt op, og 
til sidst fik hun kræft i maven og døde 65 år gammel. Hendes liv var ingen dans 
på roser; men mere mild og elskelig kvinde skulle man lede længe om. Hun var 
ikke et mæhæ. Men hun havde en stille og bestemt måde at gøre sig gældende 
på.  

Nå, jeg kom da den dag den første maj for første gang i Hans Christians hjem 
og blev meget venligt modtaget. Hans Christian mødte mig på halvvejen, og alt 
var såre godt. Man kan sige med Elsa Gress, ”fuglefri og fremmed”, for det var 
noget fremmed. Jeg havde da været i mange gamle folks hjem, men her følte 
man sig så fri og let til mode. Vi fik stegte sild til aften, og Mads Hansen sang 
frelsersange ”Sjælen længes her ved Cedars kilder”, eller var det ”sletter”, og 
flere gamle sange, som jeg aldrig havde hørt, og han spillede på harmonika til. 
Jeg skulle ikke i plads før den 2. maj, næste dag, så vi gik ud i sommeraftenen, 
og det var sent, før vi kom hjem i seng. 

Næste dag var der jo en vis spænding over det hele. Nu husker jeg kun, at jeg 
straks blev sat i gang med at vaske glas, og at der var en masse mennesker. Og 
daglige pensionærer som spiste i en sal for sig. Der var mange at varte op. Og 
glassene skulle jeg vaske, og jeg havde strenge instrukser til, at de skulle være 
blanke. Hotelkarlen pudsede sko og knive. Der fandtes ikke rustfrit stål i 1916. 
Det varede ikke længe, inden jeg mærkede, at Hans Christian var temmelig 
jaloux for ikke at sige urimelig. Jeg måtte ordentligt holde mig i tømme, han 
tålte ingen morskab og så rivaler alle vegne. En morgen jeg kiggede ud fra 3. 
sal, så jeg nedenunder ved kajen et barkskib så uendeligt smukt. ”Havthorbank” 
hed de. Der kom unge søfolk i land, velklædte nordmænd og svenskere samt 
englændere. Sailor skrev de sig her i fremmedbogen. Hans Christian kom, og vi 
gik der om aftenen, når jeg havde fri. Dækket var skinnende hvidt, og skibet 
nyt. Hvor var det smukt, jeg var helt bjergtaget. I det hele taget var der mange 
skibe i havnen, men det tyndede ud i dem. Ubådskrigen rasede. Der gik mange 



folk og gode skibe ned. Af store skibe var vel Lusitanias torpedering den 
værste. En skændsel der aldrig blev glemt. Også Havthorbank gik ned få 
måneder efter besøget her. Efterhånden havde man jo opgivet, at krigen hurtigt 
ville ende. Her i vort lille land mærkede vi jo nok manglen på petroleum, tørv 
og kul. Fedt og sukker og smør var rationeret. Men på landet var det jo knap så 
småt. Det var en sølle tid især for arbejderklassen. Som tiden gik måtte Hans 
Christian jo af sted i sikringsstyrken. Han skulle stationeres i Borup i 
Midtsjælland i 2½ måned, og han var gram i hu. Men jeg rejste jo til Borup og 
så til ham. Det var nu blevet sidst i august. Jeg nåede kun at se til ham én gang. 
Det var et traurigt møde, for jeg kunne ikke længere skjule, at jeg var gravid 
(det vil sige, det ord kendtes ikke blandt landbefolkningen, hvis det i det hele 
taget var almindeligt blandt det almene folk). Det var alt sket. – Og det var ikke 
morsomt, som sagerne stod. Men vi havde jo da håb om at blive gift til 
november. Hvordan vi skulle kunne få noget at bo i, var ikke let at vide. Og 
hvad ville vore forældre sige! Foreløbig var der ingen, der havde anet ”uråd”, 
troede jeg i min naivitet. Men det viste sig snart, at jeg var i søgelyset og Hans 
Christian med. Han var jo heldigvis i Borup, så der blev arbejdet i det skjulte, 
som jeg snart fik at se, men så gedulgt at jeg ikke anede noget, før det var i 
”skred”. Jeg blev en aftenstund bedt ud til min gamle plads i Tømmerup. Der 
var jordemoder Madsen, Moster Jørgensen, konen i gården og et par andre 
damer, og jeg fæ, som det knap gik op for, hvad der var i gære! Jeg fik kaffe og 
snakkede med børnene, og jeg tog hjem. Næste morgen kom jo frk. Jensen og 
sagde, at jeg nok hellere måtte hjælpe i køkkenet og med hovedrengøringen. Da 
jeg undrede mig derover, spurgte hun mig direkte, og jeg sagde da, at jeg havde 
tænkt at sige op en måned før, det ellers var bestemt. Og så kom der jo en skylle 
af den anden verden, mest over Hans Christian. Jeg blev der til oktober, så kom 
min far og hentede mig og mit tøj, cykel og symaskine, som jeg havde sparet 
sammen til. Og der var ingen milde ansigter hjemme. Jeg blev ude af mig selv. 
Hans Christian skrev, men måtte jo blive. Far ville ikke, at jeg skulle giftes med 
ham. Han var ingen god mand. Der var talt om at han havde børn at betale til  

(men det var løgn) og en hel masse andet, og hidsig vidste jeg jo, han var. Men 
jeg ville ikke forlade ham, og jeg vidste, at han havde været nødt til at hjælpe 
sine fattige forældre. Hans far var nemlig syg, blodforgiftning i højre ben, og de 
havde kun de par øre, som farmor tjente ved malkningen. De var ikke i 
sygekasse, og der var ikke nogen hjælp. Mine brødre hentede breve fra Hans 
Christian fra postkassen, og særlig Laurits lavede fest med mig. Far ville læse 
dem, men det satte mor sig imod. Hun forstod sikkert min kvide. Og en dag var 
soldatertiden forbi, og der blev et skrækkeligt opgør mellem far og Hans 



Christian. Det var ikke rart, og jeg har tit måttet høre om det siden hen. Men det 
var ugrundet fra hans side, for jeg havde aldrig ønsket andet end at leve 
sammen med ham. Det blev mor som sædvanlig, der var den klogeste. 
Underlige er mandfolk, sagde hun til mig. Hun tænkte vel på sin egen situation i 
ungdommen. Det endte med, at de to kamphaner forligtes. Så skulle vi til at 
tænke på, hvor vi skulle slå vore folder. Vi kunne måske være kommet til 
Tømmerup, men det var jo som en slags livegne. Så viste det sig, at der var et 
hus ledigt på halvøen Asnæs med 4 tønder land, næsten ingen husleje, og der 
kunne holdes et par køer, nogle grise og høns. Det var til at få, men der var den 
hage ved det, at der var arbejdspligt. – Det hed lejehuse på landet, at leje 8 år ad 
gangen, fri redskaber og heste. Min ven var ikke stolt af den tvang; men der var 
krig, ingen cykelgummi og langt til arbejder, hvis man skulle længere ud. Her 
var der vel 1 km op til Mineslund, en herregård under Lerchenhorg gods, drevet 
af en forpagter Sass. Vi skulle helt ud til Vesterskoven, man kommer gennem 
Asnæs forskov. Her er meget skønt. Fjorden og Jammerlandsbugten 
indrammede skovene og de store gode marker. I kanten langs Asnæskysten lå 
12-14 huse med 4 tønder land. Nogle af mændene var fiskere og skovmænd. 
Det var langt fra købmand, mejeri og så videre. Ret isolerede kunne vi blive i 
vintertiden. 

Vi blev jo da gift i Rørby Kirke den 3. december 1916. Jeg var i sort, ligesom til 
min konfirmation. Jeg havde samlet 280 kroner og fik mit brudeudstyr i 
dynevår, betræk og sengetøj fra Daells Varehus, et ret nyt firma, som vi har 
handlet meget i og gør det endnu. Fjer dels købte vi, og dels havde mor 
andefjer, som hun gav mig. – Brylluppet var stille. Kun Hans Christians 
forældre og en søster var med. Vi kørte med gaver og andet godt af sted ud på 
Asnæs fra Birkemosegård i Rørby. Vore få møbler var kørt derud. Vi havde 
køretøj fra Mineslund. Hesten hed soldaten. Den lånte vi tit. Huset, vi skulle bo 
i, var langt, hvidkalket og stråtækt. Det var til to familier. Lejlighederne lå midt 
i huset, stald og lo i gavlenderne. Min kommode, bord og fire stole, en lille puf 
eller sofa, som vi fik fra Hans Christians forældre samt en gryde. Hans 
Christian var i sort krigstøj og nye sko. Hverdagstøj var jo det, der var mest 
brug for, træskostøvler, træsko. Han havde også et klædeskab, som skulle stå i 
vort sovekammer. Men de tre måneders indkaldelse til sikringsstyrken havde jo 
ingen penge givet, og selv om han var 27 år, havde han ikke sparet noget. I alle 
fald i skabet var kun nogle gamle hullede bomuldssokker. Så det var jo en noget 
eftertænksom ung kone, der hurtigt trak næsen til sig.  



Men uden for døren lå en topbunke fra forpagteren. Så havde vi da brændsel. 
Jeg kan endnu huske, hvor vi knagfrøs, da vi nåede ud i Vesterskov den 3. 
december. Der var kun træ fra skoven at fyre med, og det var nyskovet, men en 
og anden tørregren kunne man jo let finde. En gammel vindovn var der og 
ligeså komfur. Det var mest op i den store skorsten, varmen lunede – men der 
var hyggeligt inde bag de små ruder alligevel. Hans Christian savede brænde 
om aftenen ude i loen. Vi havde det faktisk rart med kaffe i form af tilsætning 
(Richs) og rugkaffe, når det gik højt. Endnu havde vi ingen dyr. Jo, udad foråret 
fik vi en ko og en kalv og 8 høns. Far og mor besøgte os også Jeg havde hvidkål 
og flæsk til dem. Det var ellers svært at få købt rigtigt ind, 13½ kr. om ugen om 
vinteren i 1916. Mine besværligheder som husmoder begyndte straks. Jeg så, at 
vi nu kunne vente en ny søster eller bror og blev så ked af det, men hjemme 
havde de det ellers godt økonomisk, og mor havde en god kurv fuld af sul og 
æg og en fed høne med. 

Vinteren var hård. Ude ved den store klint ved enden af markerne var der 
skrueis, som ragede op over den. Der var ensomt, og det var derfor en stor 
fornøjelse, når søster Karen kom og besøgte os. Så gik vi ud langs kysten ud til 
den høje klint. Vort hus lå mellem 50 og 60 meter fra stranden, der krummede 
sig over mod Forskov, og til den anden side ud ad ”Linien”, hvor de små hytter 
lå med deres jordtilliggende ind mod Vesterskoven. Den ophørte ude på høj 
klint, hvor der var en plads foran skoven ned mod stranden, hvor fiskerne 
tørrede garn. Vi var jo vant til at fryse, for vi var ikke påklædte til sådan en 
spadseretur sådan som nu med gode støvler og varmt overtøj, men det tænkte vi 
ikke på, kendte jo heller ikke meget til det. – Hvor underligt, at jeg husker den 
iskolde tur med så stor glæde. Den kyst lærte jeg at kende til fulde. Sommer 
som vinter skulle vi hente vandet langt nede på marken. Imellem vore marker 
nede bag en lille ”støde” lå brønden, ikke ret dyb, men altid konstant vandstand, 
dejligt vand. Min nabokone og jeg fulgtes gerne ad derned. Somme tider, i hvert 
fald om sommeren, hentede mændene også et par spande fulde. Men de travede 
jo af ved 6-7 tiden, som det nu var sommer eller vinter, og kom igen ved 6 
tiden. Den smule husleje, vi gav, blev trukket fra i høst og roer, når daglejen var 
højest, og lønnen gik da også i vejret i de 10 år, vi boede derude, men 
krigsvintrene, de 2 vi havde, var strenge, også hvad kulden angik. Den første 
vinter står så tydeligt som noget for mig. Jeg syede småtøj, og den 17. marts 
blev vor lille dreng født. Vor gamle jordemoder fra Årby måtte hentes med 
herregårdens køretøj, og det var snevejr. Fødslen varede ret længe, og fru Line 
Mortensen kunne ikke lide, at det trak ud, for hun havde mange kunder lige i 
denne tid. Han vejede knap 7 pund. Line var endnu ikke inde i meter og kilo. ” 



Han kigger”, sagde Hans Christian, ”sikke nogen store glugger”. Jo, der var stor 
glæde over ham. Og en forunderlig følelse med sådan et lille menneske. I 
dagene derefter kom konerne med barselsmad, brødkage, vin, sødsuppe med 
svesker og rosiner, stegte kyllinger og andet godt. Jeg huskede, at da 
tvillingebrødrene blev født derhjemme, kom konerne med 2 kyllinger, og en 
gammel nabo kom kørende med en hel stor spand sødsuppe kogt på perlegryn, 
de var lige så store som ærter, det er aldrig siden set, men hun havde også 2 
kyllinger med, stegte og brune. Og den lille voksede godt, jeg havde megen 
mælk, alt var godt! Nu var vi en familie, - og en glad lille familie. Mor og far 
kom også og så den lille. Og selvfølgelig syntes jeg, han var verdens sødeste 
unge. Han blev døbt en dejlig majdag i Årby kirke. Jeg bar ham selv, og han 
kom til at hedde Hilmar. 

Jeg havde haft god tid til eftertanke, indtil han fødtes, siddet ene der i vinteren, 
en mærkelig tid. Jeg følte mig mærkelig til mode tit og mange gange, underligt, 
det var ikke det, jeg havde drømt, når jeg sprang om mellem startuerne i 
Birkemosen. Men nu var der andet at tænke på. Dyr i stalden, Hans Christian 
hjemme med de store heste for at tilberede jorden. Der var travlhed på det, som 
jeg var gladest for, landet. Hans Christian var dygtig. Han såede for nogle af de 
gamle husmænd med såmaskine fra Mineslund, især såede han græsfrø for dem. 
Nogle år siden efter købte vi selv en lille såmaskine mere passende til de små 
marker og til een hest. 

Herude på Odden kendte vi jo alle hinanden. Og ved pinsetid gik vi op på 
festpladsen i Forskov med madkurv, og så var der fest og dans i ”Pavillonen”. 
Sofie bagte lagkager og lavede kaffe, eller vi kunne få kogende vand på 
bønnerne i kaffekanden. Sofie var den populæreste dame på Asnæs, hun var så 
dygtig og vindskibelig. Hendes køkken strålede af blanke bakker, hun var 
sirligheden selv. Kaffekanderne, der gik ud af huset, var lige så blanke 
underneden som ovenpå. Man tog sig vel i agt for at holde sig god ven med 
hende, hun var skrap i munden, skuede ikke hunden på hårene. Mange var de 
historier om hendes løsmundethed. Min mand var også kendt for sin hidsighed, 
og de to nappedes. Og jeg var tit ked af det. Havde jeg som barn og ganske ung 
været næbbet og uartig, måtte jeg nu tage mig selv lidt i nakken, for jeg kunne 
også godt lide husfred og samvær med naboer, og det var som regel mig, der fik 
sagt noget forkert. Den mindste lille misbilligelse fra min side blev straks til en 
hel ulykke. Sagen var, at jeg bedre kunne sige noget med få små ord med bid i; 
men Hans Christian, der både var spydig og kun kunne bruge store ord, - det 
var galt. Ja, ja, der var nok at se til.  



Sidst i juli 1917 skete der noget, der gjorde et stort skel i mit og faders og mine 
søskendes liv. En lørdag kom en dame og skulle hilse fra jordemoder 
Mortensen, at moder var død på Sæby Sygehus. Jeg kunne ikke tro det, det var 
for ufatteligt, men desværre, det forfærdelige var sket. Hans Christian hentede 
køretøj. Og vi kørte hjem, jeg med vor lille dreng på armen. Vor søster på 17 år 
var hentet hjem fra sin plads. De små piger Solveig og Thyra på 11 og 9 år 
græd. Jens på 15 år og Laurits 12 år var meget stille. De små tvillinger 3½ år og 
vor yngste Birgitte var kun 1½ år. Det var en sorgens dag, og dagene derefter til 
begravelsen. Det lille barn var dødfødt og blev lagt i kisten hos mor. Far 
hentede mig dagen før begravelsen. Jeg var ikke til megen nytte, havde jo den 
lille dreng at passe. – Aldrig forvandt vi større søskende tabet af vores gode 
mor – Far heller ikke, han giftede sig aldrig igen. For ham var det særligt slemt, 
for det var mor, der var den gode økonom, og han bøjede sig for hendes 
klogskab. Den sommer, ja, da var det, som et mørke var faldet over mit sind. 
Og far, han var 46 år og blev nu så grå i skægget. Han blev rastløs, solgte 
Birkemosegård i Uggerløse og flyttede til Marksøgård i Bjergsted, men var der 
kun et års tid, så flyttede han til Svallerup, først til en gård med 22 tønder land, 
Svallerup Præstemark. Der klarede han sig med sine piger, efterhånden de 
voksede til. Til sidst da min broder Sigurd giftede sig, boede far hos dem. Han 
blev 82 år. Men vor far har gennemgået meget. Uheld i besætning, altid haft 
kamp for sin store familie, ikke mindst mig, som voldte ham mange 
bekymringer i mange år. Men han var optimist og havde en stærk religiøs tro.  

På Asnæs levede vi godt på vor lille lod. Vi havde to dejlige køer og nogle 
grise. I maj 1918 fik vi en lille pige. Hun var så lille, vejede knap seks pund, 
men voksede godt, og var en glad lille en. Særlig sin far var hun glad for. Meget 
lys af hud og hår. Den lille pige blev døbt Hilda Elisabeth. Der var nu et par år, 
hvor jeg var meget træt og sløj efter en abort med stort blodtab. Jeg faldt over 
en stor sten, som lå i skellet indtil en af naboerne. En af vore køer var kommet 
løs og løb og brølede i naboens korn. Hans kone stod og råbte og skældte ud. 
Jeg så mig ikke for og faldt hårdt på stenen, og et par dage efter havde vi doktor 
og jordemoder, og så var det i orden. Det var ikke som nu, at man kom på 
sygehuset. Jeg kravlede omkring syg og træt. Vi havde en dygtig sygeplejerske, 
hun var opmærksom på, at noget var galt, og hun kom og gav mig nogle 
behandlinger, udskylninger, og efterhånden blev jeg rask legemligt, men jeg var 
deprimeret og trist til mode. Men dengang kom man sig af sig selv. Jeg husker 
så godt den tid, mere end et år, hvor jeg var ligeglad, enten jeg levede eller 
døde. Ens mand gik jo på arbejde, han lagde ikke meget mærke til min tilstand, 
var tværtimod af og til utålmodig. Konerne skævede til hverandre, men sagde 



intet. Om vinteren fik børnene kighoste, eller var det ud af foråret 1923. Og de 
var meget dårlige. Flere koner mente, de havde engelsk syge. De tabte sig, 
kastede op, som børn gør, når de hoster slim op. Jo, men som tiden gik, blev jeg 
jo også rask og stærk igen. 21. september 1921 havde vi da fået en stor og 
kraftig dreng. Han vejede over 9 pund og meget hvid i huden og hvidhåret. Han 
blev døbt Thorkild. Han var sin fars øjesten. Om sommeren var vi koner med på 
roemarkerne for at tjene lidt ekstra. Så havde vi rollingerne med, og da var 
Thorkild ikke glad. Han vrælede, han var bedst tilpas, når han sad foran på 
cyklen hos sin far, og vi skulle hjem. Det var heller ikke sjov i stegende varme 
på de store marker. Han brølede og var sommetider helt rasende. Så sagde folk: 
”Det er dog en tosset unge”, og så blev faderen tosset og var ved at komme op 
at slås. Ja, det var folk fra lerjorden. Vi boede så smukt i skovbrynet. Markvejen 
skrånede mod stranden, der havde høj klint. Under vejen, der drejede mod nord, 
havde man lavet tunneler med hegn langs kanten af klinten, og brædder 
dækkede over tunnelerne, så gik hønsene ned til stranden og samlede skaller. 
Æggeblommerne blev helt røde og fine. Det kunne vi jo ikke praktisere der 
oppe på bakken, hvor vi boede. Til gengæld kunne hønsene løbe i skovkanten. 
Hvor var der skønt, når anemonernes hvide blomsterflor dækkede skovbunden. 
Så kom de kørende hjemmefra i charabancen, og vi gik gerne ud gennem 
skoven til Asnæs spidsen. Det var en lang tur, og jeg var gerne kun gået lidt ind 
i skoven. Jeg skulle jo hjem og lave mad og passe de små. De havde undertiden, 
når det var pinse, slagtet kalv derhjemme, og der vankede en god luns. Tante, 
fars søster, og onkel var også gerne med. 

Hans Christian, min mand, var ikke tilfreds med at bo på Asnæs. Han higede 
efter mere jord ind ad landet og fri fra arbejdspligten. Og vi havde da også fået 
skaffet redskaber, en hest og to køer og en kvie. Der taltes om at udstykke noget 
af Melbygården. Så måske. 

En vinter var det isvinter. Stranden frøs et stykke ud, og ænder og fasaner led 
nød. På marken stod nogle store sædstakke, som skulle tærskes. Der sad der 
hundredevis af vildænder, og så længe der var noget at pille, gik det jo, men de 
var magre. Vi kunne få hele bundter af dem, men de led sult. Da havde børnene 
deres glæde af et par små skovsøer lidt inde i skoven nær ved vort hus. De 
lavede karrusel og var i ånde, især om søndagen, når alle børnene, der gik i 
skole, havde fri. Skolen lå ved Forskov, en nyere skole, før havde de måttet gå 
til Lerchenborg. Det var langt helt ude fra Linien og Havnemark. Det kunne 
nok blæse barskt ind fra havet om vinteren. Jeg undrer mig over, at vi holdt 
varmen med den elendige kakkelovn. Da verdenskrigen var ovre, kom der gang 



i cyklerne, men det varede dog ind i 1922, inden vi fik kaffe til landet. Og 
rationering holdt også godt ud. Hvor vi havde kreaturer og grise, var vi 
anderledes godt stillede end arbejdsfolk i byen. Der var det smalhals. En gang 
om vinteren i 21, eller var det 22, kom min mand hjem med ½ pund kaffe. 
Hvilken herlighed. Der var blevet købmandsforretning ved Lyngled. Hvor 
hurtigt vi dog vænnede os til kaffen. Jeg havde aldrig været meget for kaffe, 
men nu ku´ jeg li´ den. Jeg mærkede dens opstrammende egenskaber og 
huskede min moders ord, da jeg stod beredt til at drage fra hjemmet ud i 
skoven:  

Tag dig nu ikke verden så nær. Tag dig en god tår kaffe. Og vær glad og 
overbærende. Vi kan ikke altid få vor vilje. Husk det og vær vor glade Helene  
 

Helene og Hans Christian med deres første børn: Hilmar, Hilda og Thorkild 

 

 

 



 

Det var en lang tale af min mor, men jeg følte, at hun ville hjælpe mig. Aldrig 
kunne jeg glemme hende. Ja, jeg fik brug for al min moders lærdom, eller skal 
vi sige gode råd. Efter nogle år lærte min mand og jeg at følges ad og trække 
sammen. I 1925 var vinteren meget mild. Violerne blomstrede på gærdet sidst i 
februar. Hilda kunne så let plukke de små blomster, og hun kom glædes- 
strålende med de små duftende buketter. Men i den første uge i marts blev det 
frost. Da var nogle af markerne sået på Mineslund. Det blev snestorm og koldt, 
men ikke de store kuldegrader. Om søndagen den 15. kørte min mand gødning 
på et stykke jord og havde heste fra gården. Da han var færdig, kørte han op på 
gården med hestene, og da løb børnene i skoven. ”Vi skal ud og finde 
fuglereder”, råbte de, ”Ja I må ud og få frisk luft”, sagde han. Han kom hjem, vi 
drak kaffe. ”Nu var det rart, om børnene var her”, husker jeg, vi sagde. Klokken 
var halv tre. Men i stedet kom en stor dreng løbende i fuld fart råbende: 
”Hilmar og Hilda er faldet i Bønnekær, Hilmar hænger fast i iskanten”. Hilda så 
han ikke. Drengen var løbet til det nærmeste hus. Vi fløj jo af sted. Jeg ind i 
loen efter en stige først, Hans Christian langt forud. ”Kom dog og hjælp mig 
med stigen”, råbte jeg, men han var langt væk. Men da kunne jeg se manden fra 
det første hus løbe omtrent dernede med en stige. Han lagde den ud på isen og 
krøb forsigtigt ud og fik drengen op. Hilmar havde siddet og skreget noget, 
inden drengen kom forbi, og det var et under, for der kom ellers aldrig nogen 
der forbi. ”Jeg kommer ikke op”, og i det samme besvimede han. Han blev 
båret op hos naboen, der boede nærmest. Men Hilda var gået ned under isen. 
Der gik bud til læge, og Hilmar blev kaldt til live efter temmelig lang tid. Så 
måtte en båd hentes fra Havnemark, og de fik også pigen op, død. Hun lå, som 
hun sov. Jeg fik et chok og en pine i mit hoved, som det skulle sprænges, men 
græde kunne jeg ikke. En kiste blev hentet dagen efter, og hun blev kørt til 
Årby kapel. Hans Christian var også meget sorgfuld. Dagen efter kom min 
søster Karen. Jeg sad og malkede, da kom gråden længe, og hovedpinen gik 
over. Hvordan dagene gik til begravelsen? Alle på odden deltog i vor sorg og 
var så rare ved os. Det var nu meget koldt, og sneen kom. Jeg blev syg efter 
begravelsen. Det var også forfærdeligt. Vi havde ikke tænkt på at advare 
børnene. Det var jo ikke som året før, hvor de to små bønneformede søer var 
bundfrosne. De blev kaldt bønnekær og lå meget tæt op til hinanden, typiske 
skovsøer, der var ret dybe ved bredden. Jeg blev altså syg, bronchitis, men mit 
sind var også tungt og trist; særligt pinte det mig, da præsten i sin tale sagde, at 
man skulle passe på sine små børn. Skovfogeden havde truffet dem nede ad 
bønnekær til et par dage før og sagt, at de skulle holde sig fra isen, den var 



usikker. Der hvor de var sunket i, havde solen skinnet, og det var bare den lille 
stribe, de havde prøvet, og den brast. I flere år, ja mange år, kunne jeg ikke tage 
med til høstfest eller pinse. Jeg kunne ikke danse en dans, kunne ikke, selv om 
min mand og mange andre sagde, at det var skaberi. Nej, det var det ikke. Jeg 
kunne ikke gøre for det. Jeg savnede i den stund min moder. Siden hen, da 
sporene var udvisket, og endnu i min alderdom kan jeg sørge stille over mig 
selv og for mig selv. Ingen, som ikke har prøvet det, kan forstå det. Dog, livet 
er der med sine krav, og man overvinder meget i tidens løb. Man skal passe på 
de små børn!  

1926 fik vi en lille dreng. Han blev døbt Gert. Hans gudmor var en ældre 
svensk kone, som blev min gode ven. Og så var skovtiden ved at være forbi. Jeg 
holdt meget af Asnæs. Da vi var flyttet til Melby og siden hen i mit liv, tog jeg 
en enkelt gang min cykel og kørte derud, men talte ikke med nogen. Sad ærbare 
og så mig mæt på alt det skønne. Mange mennesker har undret sig over, at vi 
kunne udholde at bo ret så isoleret. Især om vinteren kunne det jo være lidt trist, 
men nej, vi havde jo dyrene at passe og børnene. Men vi havde en glæde, som 
det havde været slemt at undvære. Læsning. Hans Christian læste så godt op, og 
så kunne jeg jo sidde med håndarbejde. Strikke strømper kunne jeg og læse 
samtidig, men i mange år var der jo mangel på uldgarn. Vi læste alt mellem 
himmel og jord. Oppe på loftet lå flere årgange af ”Ugens Nyheder”, de blev 
læst. Allers Leksikon gav far os, et han havde samlet som ung, og enkelte bøger 
ejede vi foruden salmebog og Det Ny Testamente. Og en dag kom Hans 
Christian med en stor kasse bøger. En af eleverne ville ikke slæbe den med sig, 
da han rejste, og spurgte, om Hans Christian ville ha` dem. Og det var jo haps. 
Der var Jack Londons ”Sneens Datter”, Dostojevskij`s ”Raskolnikov”, Charles 
Dickens ”David Copperfield” og mange flere. Det nye bibliotek i Kalundborg 
blev nu hjemsøgt jævnligt, for nu havde vi blod på tanden. Jeg har alle dage 
læst fra den dag da det var lært, men Jack London lærte mig virkelig at læse. En 
fiskerkone i Havnemark var også ”læser”, så vi kunne skiftes til at hente. – Og 
hvor vi læste. Hvor fik I dog tid, lød det altid. Men det får man, når man har 
lysten. Tid efter anden bliver man jo bjergtagen, og man omstiller sig gennem 
et langt liv, men der er forfattere, som bliver ens favoritter. 

Vi havde nu fået fat i et lille sted ved Melby Sønder Strand, der kunne fås 5 
tønder land statsjord som tillægsjord – og det vældig god jord. Bygningerne var 
jo nok lidt små. Men der var et lille hus for sig selv til grise eller andet. Hans 
Christian lavede et maskinhus og vognport. Ja, så var det lykkedes at få egen 
jord.  



 

1927 købte Hans Christian Hansen et husmandssted ved Melby Sønderstrand. Han fik hest og 
den et yndigt føl. Så kom landbrugskrisen 1931. Føllet blev solgt, og hesten, og snart stod 
familien helt ruineret. Først efter mange års bitter kamp kom familien atter på fode, han 
ansat ved vejvæsenet, hun som indehaver af en rulleforretning i Kalundborg. Men han glemte 
aldrig føllet, det eneste han nåede at få.  

 

Artiklen er skrevet 1978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



På Asnæs i gamle dage 

 

Artikel i ”Jul i Kalundborg og Omegn” årgang 1957 

 

Af Helene Hansen 

 

Sommeren 1957 har været kendetegnet ved det skiftende vejr, varm og solrig, 
men med lange grå perioder ind imellem. September havde enkelte smukke, 
klare, stille dage. I det fine vejr, hvor Asnæskysten stod skarpt fra morgen til 
aften og spejlede sig i fjorden, nød vi tit fra Bredekilde dette skønne billede af 
en dansk kyst med skovene og markernes tavl. Bag Lerchenborgs jorder blinker 
Sønderstrand – en del af Jammerlandsbugten, længst ude mod syd ses de lyse 
klinter af Reersø. Går man ud på marken på Brandsbjerg, kan man rigtig 
overskue halvøen helt ud til ”Spidsen”. I inderfjorden tager Asnæsværket form. 
Mange synes, det vil ødelægge denne yndige kyststrækning; men sådan sagde 
man jo også, da radiomasterne blev rejst på Gisseløre. Udviklingen lader sig 
ikke standse. Ude på Asnæs, i Vesterskov har nu endelig for 3-4 år siden det 
hvide lys holdt sit indtog. I dag er man ikke isolerede fra omverdenen, som vi 
var det for 40 år siden, da vi unge og glade satte bo derude. Og det er dette lille 
samfund, jeg vil riste en minderune. 

Det var et meget lille samfund på stort regnet en snes huse, lejehuse under 
grevskabet Lerchenborg. De fleste med 3-4 tdr. land jord til og med arbejdspligt 
i skoven eller på Mineslund og Asnæsgård. Enkelte havde en åleforpagtning, og 
enkelte havde fiskeret uden arbejdspligt til stadighed. Men de fleste kunne ikke 
bo i husene, hvis de ikke ville arbejde på gårdene. Det blev siden lavet om og 
hed nu lejehuse på 8 år og uden arbejdspligt; men isolerede, som vi jo var 
dengang, betød det ikke meget. Mekaniseringen var langt borte, og der skulle 
bruges mange folk. Det lille jordbrug var også en vinding, især i krigens tid. 
Man havde jo en de gode produkter selv. Et par køer, grise og høns kunne 
holdes, sulekarret kunne holdes ved lige, og hvad betød dog ikke det i en 
fedtfattig tid. Men der skulle slides. Min mand og mange andre lejehusmænd 
med ham har slidt i deres ansigts sved på de store marker, og så snart de havde 
fået lidt i livet om aftenen, tog de fat på en frisk på lodden derhjemme. Når jeg 



nu tænker på det, var der et forbavsende arbejdshumør og en kappelyst om at få 
arbejdet fra hånden og et godt resultat af det.  

Havde mændene arbejdspligt på gårdene, havde de til gengæld ret til hestekraft 
og redskaber derfra. Det var søndag formiddag, det foregik med pløjning og 
andet arbejde. Tit hjalp landvæsenselever på Mineslund til, og mange venskaber 
knyttedes.  

De gamle folk herude kunne fortælle om, da man mejede de store marker med 
le. Så var konerne med og bandt op. Det var akkordarbejde, og man sled som 
besatte for at tjene lidt ekstra. Når man så sent kom hjem, var der noget at gøre 
med dyrene og forberedelse til næste dags madpose. Et strengt arbejde, men 
høst har jo alle dage haft noget rigt og skønt ved sig, og når mændene havde 
fået nogle snapse, så kunne de meje. Koner og børn måtte se, hvad de kunne 
stimulere sig med, men det var jo aldrig så fattigt, uden at der var en eller anden 
godbid og en god kaffetår i madkurven. Tungt arbejde var det og alt for strengt 
for de fleste. Da vi kom derud, var der selvbindere, og kun i roetiden var koner 
og børn mobiliserede. Det gjaldt da om at få de nemme lodder, og der kunne 
nok blive mudder i geledderne om det. Nogle sendte så ungerne hen at 
påbegynde et nyt stykke, inden de var færdige med det første.  

Hjem klokken 12 skulle man for køer og andre husdyrs skyld. Hvordan man 
selv fik noget mad, ved jeg næsten ikke. Børnene var altid skrupsulten, og ens 
mand, som jo var på marken længe før konerne, skulle først og fremmest sørge 
for dyrene. Men i ungdommen er alt som en leg. Og det gik med liv og humør. 

Alt var primitivt derude, gamle komfurer og kakkelovne, vindovne kunne man 
kalde dem: men det værste var vandmanglen. Min nabokone og jeg hentede 
vandet i spande langt nede på marken bag en lille støde. Tit fulgtes vi koner ad, 
så var det mindre træls, syntes vi. Og mangen gang, når mændene kom trætte 
hjem om aftenen, ynkedes de over os og hentede et par spandfulde til 
morgendagen. Alligevel havde disse ”vandture” deres skønhed, hvad enten det 
var vinter eller vår. Om våren på hjemturen at se mod skovens grønne 
”øjenbryn”. Om vinteren når den var streng, og bugten tillagt med is, var det 
lige så smukt, men mindre behageligt, når kulden bed og vinden peb os om 
ørene. Tit var en snedynge føget hen, hvor brønden var, og det gjaldt da om at 
gå forsigtigt til værks. 



De sidste år kom vor familie fra ”fastlandet” Store Bededag, når alt var friskt og 
grønt og tog med os ud på ”Spidsen”. Der yderst ude på det barske næs er et 
helt stykke oldtid. Tjørnene gror lave og forkrøblede og med toppene skåret 
skråt af som med en vældig saks. Vestenvinden regerer med væksterne. Her 
kom kreaturer og plage ude fra omegnen og gik og blev fede den lange sommer. 
De søgte ly mellem tjørnene. De mange fugtige og sumpede steder var nu i den 
tidlige vår et helt eldorado for måger og især viber, som rugede der. Mange 
unger var ude af æggene og benede sky om under forældrenes øredøvende 
skrigen. På klinterne yderst ude var det et interessant syn at se mågerederne 
ligge strøet ned mod stranden. Straks ser man intet, så godt er æggenes farver 
indpasset i omgivelsernes. Men får man først opøvet synet, ser man alle rederne 
ligge der nok så frit i en lille fordybning med et par strå eller lidt tang i. Her er 
en skrigen og et sus af vinger. På Asnæs var der altid dejligt. Jeg husker et år, 
hvor skovbunden var særlig hvid af anemoner. Børnene derude vidste, når 
gærdet nedenfor skovfogedens var blår af violer, og hvor der var flest gule 
primula. Ved Bønnekær, en lille skovsø nær ved, var de blå anemoner at finde. 
Var det påske, måtte de ned til strandklinten, der her er ret høj, der havde børn 
ned gennem tiden lavet reder til at trille æg i. Om pinsen skulle alt, hvad der 
kunne krybe og gå, op hos Sofie på festpladsen, og de unge folk havde deres 
mas med at få smårollingerne til ro om aftenen, så de kunne få sig en dans i 
”pavillonen” og mærke, at ungdommen sad dem i kroppen endnu. Fin musik fra 
Kalundborg var der jo og liv og glade dage.  

Børnene herude var vant til arbejde i mark og skov; lange veje havde de til 
præst og skole, hårdføre blev de. Skolen betød meget for os derude. Her blev 
der holdt gudstjeneste visse søndage og aftenmøder. Og skolens juletræ var det 
strålende lyspunkt i vintermørket. Nu er der skole ved forskoven. I ældre tid gik 
børnene helt til Lerchenborg.  

Ole Olsen sørgende for fisk til oddens beboere. Han fiskede mægtige pighvarrer 
og slethvarrer imellem torsk, rødspætter og skrubber. Sådanne pighvarrer ser vi 
ikke meget til mere. I åletiden købte vi ål af ålefiskerne. De blev saltet ned, og 
man havde marinerede ål og ål i karry i denne tid. Vi blev flittigt besøgt af 
brød- og slagtervogne. Kun varer, måtte vi forsyne os med for otte dage ad 
gangen. Først fik vi varer fra Kalundborg, siden fra Rørby brugsforening. Inden 
vi rejste derude fra, var købmandshandelen ved Lyngeled oprettet, og da man 
kunne få cyklerne gjort i stand med dæk efter krigen, fik vi mangen en tur til 
staden, hvor vi gjorde nødvendige indkøb for os selv og tit havde bud med for 
andre.  



Længere tilbage i tiden, da cyklerne endnu ikke var alles eje, fik konerne derude 
en ordning i stand, så børnene kunne blive kopsatte i Kalundborg i stedet for i 
Aarby. De fik da en kærkommen købstadstur og kunne gøre indkøb og forene 
det nyttige med det fornøjelige. Fra Mineslund fik vi så køretøj. En af mændene 
kørte og undertiden, hvis der var plads, var der et par ældre mænd med, men 
ellers koner og småbørn, alt hvad der kunne hænge på den store fjedervogn. Det 
var ikke til at tage fejl af, hvor vi kom fra. Herregårdsagtigt så det ud. Og det 
lod sig høre, når vi skramlede ned ad Kordilgades toppede brosten, det raslede 
af jernskagler og jernkobbel, ikke just den fine stadskørsel. Men vi havde nu 
gjort en dyd af nødvendigheden og fik børnene vaccinerede i en af skolerne, 
drog til fotografen med dem og på konditori hos Hartung og på handlen. Sent 
blev vi færdige, og mørket sænkede sig når vi strøg hjemad. Nu ville hestene 
hjem, og det gik rask ud ad odden til. Og da var det om at have en solid kusk; 
det havde konerne betinget sig, for det var hændt, at han var bleven beskænket, 
når han nu var blevet sluppet løs efter ankomsten, og det var jo forsmædeligt. 
Ikke for det, en af konerne kunne nok køre, det var håndfaste kvinder, der 
kunne mere end deres Fadervor, men de havde da ære i livet og ville til og fra 
byen med manér. På Lyngen og Lerchenborgvej var der øde dengang. Der lå en 
beværtning, ”Den gode kone”, og nogle få huse. Hestene blev bremset i farten 
op ad Smedebakken, og i den prægtige allé skimtede vi den tykke elm, ”Tykke 
Marie”. Hun står der endnu, men toppen er gået af hende.  

Den nye tid med større ædruelighed førte meget godt med sig for de små hjem. 
Der er udgået mange dygtige folk herfra. At arbejde og at være nøjsomme 
havde de lært fra de kunne krybe. I det hus, hvor vi boede, havde flere slægtsled 
af samme familie boet. To sønner var udvandret til Amerika, og selvom deres 
mor nu boede i København, skulle de ud til det gamle, lille hjem, når de kom en 
tur til Danmark. En af dem havde plantet elmetræet, der stod nær ved 
indgangsdøren. Alt skulle efterses. Haven, som deres far havde opelsket, især. 
Vi, der overtog den, taler tit om den med beundring. Der kunne såmænd skrives 
meget om den. Al den kærlighed, der var lagt i udformningen af den.  

Hverdagen gik som andre steder. Ikke alt var lige godt, men kom der sygdom 
og smalhans, var der en stor trang til at hjælpe og ofre. Så stod man sammen, 
broderligt og storsindet. Vi tabte vort hjerte til det dejlige Asnæs. En sjælden 
gang må vi derud, gå lidt i skoven eller sidde i skovkanten og se mod det gamle 
hus og mindes de unge gamle dage.  

Helene Hansen 



Da vi boede i kvarteret ”Frem” 

Artikel fra ”Jul i Kalundborg og omegn” årgang 1980 

Af Helene Hansen 

 

I 17 år boede vi i ”Frem”, nærmere betegnet i Birchsgade nr. 1 i kælderlejligheden – fra 
1943 til 1960. Her døde min mand i 1958. 

 

I 1948, da Kaalund Kloster blev udstykket, købte vi en grund i Bredekilde, som blev 
betalt over 10 år. Det blev vort fristed og store glæde – skønt vi aldeles ikke var kede af 
at bo i den lille haveby. Her var så hyggeligt med alt ”inden for murene”. 

 

Da vi flyttede til Kalundborg, hang lejlighederne ikke på træerne, men vi kendte fru 
Thomsen, som boede i nr. 1 og havde rulleforretning, og da hun ikke mere kunne tåle at 
arbejde med den rulle, hun havde, overtog vi både lejlighed og rulle, som jeg så passede 
i en del år.  

 

I den anden ende af huset var der høkerforretning i kælderen. Og i nr 12 var der dengang 
metalstøberi. I Vedelsgade nr 4 boede slagter Larsen, en gæv mand, som indfandt sig hos 
os den første dag med rulletøj, men også for at hilse på mig, for han kendte min far fra 
den tid, Larsen var opkøber for slagter Norup, og min far arbejdede på Melbygården. Nu 
skete det, at de mødtes i kælderen hos os, når min far kom til byen. 

 

I Birchsgade 4 boede musiker Petersen, som mange husker fra hans forskelligartede 
virke, bl.a. ved klaveret i ”Kino”. 

 

Der kunne spindes lange ender om familie og venner, skæbnens magt og tidernes ugunst 
– men det var den lille haveby, jeg ville i lag med. Jeg må lade den danne rammen om de 
17 år, vi boede der, på anden måde går det vist ikke. Vi kom til at holde så meget af den 
venlige lille bydel, at jeg tit har tænkt på at fortælle lidt om den. 



 

Fru Sjöström, som stadig bor i nr. 16 i Birchsgade, fortæller, at det var daværende 
distriktslæge Larsen, som i første række gjorde opmærksom på de elendige forhold, 
fattige folk boede under visse steder i byen. Han mente, at der måtte gøres noget, og han 
talte selv folkets sag for byens vise fædre.  

 

Da man så hørte, at Lawaetz, Ladegården (Kaalund Kloster) ville sælge et stykke 
markjord ude ved Sct. Jørgensbjerg, slog Kalundborg kommune til. En forening blev 
dannet, og mange var interesserede. Men tiderne var strenge, lønnen lille, omkring 18 kr. 
om ugen for en arbejdsmand, og det har nok været en 10 timers arbejdsdag. Der rådede 
en spartansk levevis i de små hjem. Dog, det nye århundrede med de nye tanker gav mod 
og optimisme. 

 

Og virkelig – i november 1902 kunne grundstenen til Byggeforeningen ”Frem” 
nedlægges. 

 

Primus motor var især maskinmester Vedel Birch; han agiterede med ildhu for tanken 
om egne hjem og kom da til at give navn til de to gader i kvarteret. 

 

Pengene var små, og det kunne tit knibe at skaffe de 25 øre til foreningen hver uge, men 
der var gåpåmod, det betød noget at komme til at bo godt. De sociale kår bedredes 
langsomt, husene blev bygget godt – de står smukt, solide huse med kønne dørpartier, og 
hævder sig fint ved siden af de huse, man bygger nu om dage.  

 

En pryd for kvarteret er de små haver, som med roser og alle slags skønne blomster 
danner forhave og indgang til en lille gård med de udhuse, som man da nødvendigvis 
måtte have. Haverne bagved fra Vedelsgade og Birchsgade gik sammen med en hæk 
eller et stakit imellem. Netop som jeg mange år efter læste om i Henrik V. Ringsteds ”En 
have i London”. 

 



Der var god plads inden døre, som regel 3 stuer og tit en lille lejlighed ovenpå. Nr 1 og 3 
i Birchsgade og nr. 1 i Vedelsgade var etagehuse på den måde, at der var 
kælderlejlighed, stue, og 1. sal. Altså 6 lejligheder, da det var dobbelthuse. 

 

Bagermester Larsen, Lundevej, ejede det, vi boede i, idet fru Larsen arvede det efter sin 
far, der havde svendehjem der og var ”Svendefar”. Her kunne svendene, der var på 
valsen, logere for nogle få øre og få morgenkaffe – men kun, hvis man var ren, fortalte 
afdøde tømrer Hildebrandt Jørgensen. Sådan var det for knapt 80 år siden. 

 

Jo, kvarteret ”Frem” kan stadig hævde sig. De 40 dobbelthuse med haver er så velholdte. 
Hvad de kostede? Mon ikke omkring 4000 kr.?  

 

Også beplantning af haverne foretoges i fællesskab. Mest lagde man vægt på buske og 
træer, men der kunne også bevilges et prydtræ eller en busk. I musiker Petersens have 
var der en finbladet persisk syren, som hældede sig ud over gaden med en overdådighed 
af blomster hver sommer. Jeg havde den for øje, når jeg stod nede i kælderen og rullede 
tøj, så jeg glemmer den ikke. Haverne i kvarteret gjorde det så landligt, og det var da 
også i mange tilfælde ældre landmænd, der efterhånden købte hus i ”Frem”. 

 

Mens jeg taler om træer: jeg husker, der var det store gråpæretræ ved tømrer Nielsens 
gavl (nu Frank Hansens hus); det blomstrede skønt og bar en masse frugt. Jeg blev en 
dag budt op til slagter Larsen for at beskue et mærkeligt træ, han havde en seddel, hvor 
navnet stod, og hvor det stammede fra – kedeligt, at jeg har glemt det. Det havde store, 
”lappede” blade og en mængde store, rødgule blomsterklaser, nærmest som klokker, ved 
højsommer. Heller ikke Birchsgade 1 manglede træer i de år. To store ahorntræer 
prydede vor indgang. Fru Robert Hansen skulle hver pinse have vores søn op for at hente 
grønne grene ned. En smuk tradition med grønne grene til pinse! 

 

Træerne måtte vige for den moderne tid! Længe var et tilbage - jeg mener, det også er 
væk nu. 

 

¤ 



Som tiden gik, blev der jo en ny Haveby op mod Møllebakken og den dejlige Rubjerg 
Allé. Og mod øst blev Nyvangskvarteret til. Men oven for Vedelsgade blev et stykke 
ingenmandsland, Skraldemarken kaldet. Ikke sådan, at man kunne komme af med sit 
affald dér, det skulle jo bebygges, når det blev belejligt. Men langs hækkene til 
Vedelsgade og Rubjerg-husene var der flere illegale små havelodder. Og jordhungeren 
var stor. Nykommere kunne ikke trænge ind der, dog – en dag kom en mand og tilbød 
mig ”hans” lille bid jord, hvor der til min store fryd groede fire mægtige lavendelbuske. 
Og da slagter Larsen ville forpagte sin forretning ud, måtte jeg få ”hans” lille timian- og 
løghave. Jeg havde så de herligste nye kartofler i den noget magre jord.  

 

Men den firkant jord, som nu Nyvangskirken så smukt har udfyldt, var også en herlig 
legeplads for børnene i ”Barakkerne” og ”Frem”. Selvfølgelig havde de store fejder, de 
var jo huleboere og kunne ikke enes. Men der var også andre muligheder. Hvor Lupinvej 
nu er, var et sumpet sted, om vinteren et ”fladvand”, og længere ude mod Lerchenfeld 
var en større sump med piletræer – måske en gang plantet til brug for kurvebinding. 
Væltede træer og nedhængende grene fæstede rod i den fugtige jord, de mærkeligste 
former, som en mangroveskov i det små. Jeg måtte jo ud og se ”villamosen”, som 
drengene havde berømmet.  

¤ 

Den nye tid kom til de små gader. Udviklingen kan ikke stoppes, sagde man: 
Vekselstrøm, ingen gas mere, wc´er og nye fortove. De sociale kår var meget ændret, 
kortere arbejdstid, week-end, ferie med løn – ud at cykle og se Danmarks land en otte 
dages tid gennem Jylland og andre egne.  

¤ 

Det er, som om det er så længe siden. Tiden gik så hastigt. Man mindes brødvognen og 
mælkevognen – når klokken lød, kom man ud for at handle. Hvor var de sindige og 
skikkelige, hestene. Op ad Nyvangsvej kom de handlende: ostemanden, grønt- og 
frugthandleren. En ældre mand råbte med sine sild, ål og makrel. Med kurven på armen 
strøg han rask afsted sommerdage op ad gaden. 

 

Men kvarteret ”Frem” ligger nu på sin skråning midt i storbyen Kalundborg, uantastet og 
velplejet med sine yppige små haver – næsten som en oase.  

 

 



Helene Hansen og rulledrengene 

Artikel i ”Jul i Kalundborg og omegn” årgang 1986 

Af Niels Thomsen 

 

 

 

Den, der har kendt Helene Hansen, vil aldrig kunne glemme hende. Hun var, hvad man i 
tidligere tid ville kalde en almuekvinde – som Karoline Graves kommet af små kår, og 
som hende udstyret med en evne til at opleve, der gjorde hende til en værdifuld fortæller 
for Nationalmuseet og Dansk Folkemindesamling. Et menneske med trang til viden og 
trang til at dele sin viden med andre. Dertil havde hun højt op i årene et lune og en 
slagfærdighed, som var med til at afrunde billedet af dette sjældne menneske.  

 

Tre fotografier af Helene Hansen fra tiden i Birchsgade i Kalundborg. Fra 1943 til 1960  

 

1944 flyttede min familie til Nyvangsvej. Jeg var 12 år – og her kom jet til at opleve 
mine bedste drengeår som rulledreng, en tid, som kom til at præge resten af mit liv. Fra 
et par mindre landejendomme var Helene og hendes mand flyttet ind i en 



kælderlejlighed, Birchsgade 1, på hjørnet af Nyvangsvej, og havde her overtaget en 
rulleforretning. Lejligheden var ret mørk. Indgangen var i gården. I den første stue, man 
kom ind i, var rullestuen med den store gule rulle med kampestenene i – den blev dog 
drevet elektrisk. Under to vinduer mod Birchsgade stod slagbænken, foran den et bord 
og to stole. I det venstre hjørne en klubstol og på væggen et gammelt Ansonia-clock 
vægur. 

Det var et par prægtige mennesker fru Rulle og Mister Anseno, som vi kaldte dem. De 
havde tre sønner. Den yngste, Sigurd, kaldet Sigge, boede hjemme, og han delte sammen 
Claus Brohus, Carl Johan Sjøstrøm og mig jobbet med at bringe rulletøj ud.  

Udbringningen foregik på en firehjulet trækvogn af træ med en trækstang, der også 
fungerede som styrestang. Det var strengt for en lille, spinkel dreng, når zinkbaljen eller 
vidiekurven med rulletøj skulle slæbes til lejlighederne i Pedersminde eller andre store 
ejendomme, men det var sjovt at køre med vognen i det bakkede kvarter. 

At det ikke var ens tur den dag til at bringe rulletøj ud, forhindrede ikke, at vi stillede i 
rullestuen. Det første, vi gjorde, når vi kom fra skole, var at komme derned. Så fik vi te 
og tvebakker og snakkede om, hvad der var hændt. Rullen blev passet imens. Jeg véd, vi 
alle glædede os til aftenerne i rullestuen. Så læste Helene højt for os drenge. Selma 
Lagerlöfs Gösta Berlings Saga, Niels Holgersens vidunderlige Rejse, Elisabeth 
Bergstrand Poulsens bøger, Junglebogen og en dejlig bog om van Goghs liv. På et 
tidspunkt læste hun ”Helvedshunden” af kaptajn Marryat højt. Da hun udtalte ”Sir”, som 
det staves, begyndte vi drenge at grine. Vi havde jo engelsk i skolen nu – hun havde 
aldrig lært det, men det satte hende i gang med at lære engelsk. Jeg har senere læst bogen 
for mine egne drenge, og hver gang jeg støder på ordet ”Sir” mindes jeg og udtaler det, 
som hun gjorde – og forklarede mine drenge hvorfor. Der blev læst utrolig meget i den 
familie, og biblioteket blev flittigt besøgt. Jeg mindes ikke at have set ugeblade i 
rullestuen. Det eneste var Folket i Bild, som hun fik sendt fra sønnerne i Sverige, og 
også det læste hun højt fra – på det svensk, hun kunne, og forklarede de ord, vi ikke 
forstod. Der var selvfølgelig også tebord om aftenen. Hvornår jeg fik læst mine lektier, 
begriber jeg ikke, men den viden, jeg fik hos Helene, ville ingen skolebog kunne have 
givet mig.  

Det var ikke blot hverdagene, vi tilbragte i rullestuen. Jeg husker efterårs lørdag-
søndage, hvor vi cyklede til Asnæs skovene og samlede svampe, spiselige og ikke 
spiselige. De blev sat på en bakke med sand og mos, og så lærte vi deres navne og 
karakteristika, så vi senere kunne kende dem. De spiselige blev gjort i stand og tilberedt 
til en lækker ret. 

Det var utroligt, hvad der foregik hos Helene. I køkkenet støbte vi pilke at bly og fik 
brændt både hænder og køkkengulv af smeltet bly. Vandpiber fremstillede vi med luftrør 



af udsøgte grene fra vilde roser. Om vinteren fik vi om aftenen varm hyldebærsaft eller 
slåensaft i stedet for te. Bærrene havde vi været ude at plukke i fællesskab.  

Vinterdage med frost og is på fjorden var det naturligt, at udflugten gik til våger, hvor vi 
kunne få undervisning i, hvad de forskellige andearter og svømmefugle hed. Vi blev 
inviteret med Helene i Biblioteksforeningen, når der var noget, hun syntes, vi burde se 
eller høre. Kunstoplevelser skaffede hun os også ved besøg på maleriudstillinger – og 
inspireret af hendes egen dejlige samling af billeder og hendes oplæsning om malere 
begyndte vi at tegne og male. Vi rørte selv farver. Mest blev der malet på gamle 
rullegardiner og hessian. En vinters produktion blev udstillet i rullestuen under megen 
spænding og helt pænt besøg.  

Hendes sans for og viden om gamle ting var inspirerende. Jeg tror, det meste af det, hun 
tjente på rulleforretningen, gik til os drenge – men alligevel lykkedes det hende lidt efter 
lidt – mest hos marskandiser Bagger i Pedersminde – at få købt dejlige ting til hjemmet. 
Som det første en dragkiste i elmetræ, og senere en standkiste. Den kom til at stå i 
entreen, men en dag blev den fine stue skabt. Hvordan det var lykkedes dem at få samlet 
penge sammen til et smukt mahognimøblement i Chr. VIII stil, ved jeg ikke. Det var en 
stor dag, da stuen ved siden af rullestuen nytapetseret blev forsynet med de gamle, 
smukke møbler og hendes dejlige malerier hængt op. 

I 1948 købte Mister Anseno og Helene en grund i Bredekilde, og herfra hentede jeg en 
del viden om , hvordan man med flid og indsigt kan skabe en dejlig blomster- og 
urtehave af et stykke jord i en gammel plantage. Fra denne plet stammer mit første 
kendskab til og interesse for krydderurter. 

# 

Hvornår jeg holdt op som rulledreng, husker jeg ikke – heller ikke på hvilket tidspunkt 
rulleforretningen lukkede, fordi Helene Hansen fik arbejde på vaskeriet på Bjerget, men 
i kælderlejligheden var et fast holdepunkt i min tilværelse, til jeg forlod Kalundborg. 

I 1958 døde Mister Anseno, og efter hans død fik fru Rulle ved en stor arbejdsindsats 
skabt grundlaget for i 1959 at kunne bygge et dejligt træhus til helårsbeboelse i haven i 
Bredekilde. Hun var da omkring de 60. 

Da pensionistboligerne i Ellede blev bygget, fik hun en lejlighed der. Det, sagde hun, 
blev de bedste år i hendes liv. Hun nød i fulde drag det lille hus, de smukke stuer, hvor 
solen vældede ind. Og ikke mindst haven fyldt med smukke blomster. Hver sommer 
viste store, skønne solsikker vej til hendes hjem. 

Nu fik hun for første gang i sit liv virkelig tid til fuldt og helt at beskæftige sig med alt 
det, der interesserede hende. Hun var fri for økonomiske bekymringer, læste meget og 
købte de bøger, hun havde lyst til. Et lille karakteristisk træk for hendes stil. Sidst i 



70´erne havde et trykkeri her i byen for Dansk Folkemindesamling lavet et optryk af 
Karoline Graves bog ”Ved Halleby Aa”. Bogtrykkkeren var en aften sammen med 
Helene og fortalte, at bogen lige var trykt. ”Det ved jeg godt”, sagde hun, ”jeg har lige 
købt nogle stykker af den.” 

Da jeg i 1982 flyttede tilbage til egnen, var det en glæde og berigelse for mig igen 
jævnligt at komme i hendes hjem til te og nu med hjemmebagt franskbrød, høre om 
bøger, hun læste, se hendes billeder – bl.a. fætteren Eyvind Olesens malerier – og læse 
de artikler, hun skrev til Dansk Folkemindesamling. Jeg kom der sjældent, uden at andre 
af hendes vennekreds, både børn og voksne dukkede op. Mennesker, som først var 
kommet ind i Helenes cirkler, blev ved at komme der livet igennem 

Sidst, jeg besøgte hende, sad hun med sit smukke hvide hår i gyngestolen og var meget 
træt. Det var nu bestemt, at hun skulle ind på Ellede plejehjem. Hun fortalte mig, at det 
ikke betød noget for hende, at hun skulle forlade de fleste af sine ting. Der var jo ikke 
lang tid tilbage for hende – og det, der betød noget, havde hun inde i hovedet.  

Hun sagde farvel til mig, som om det var sidste gang, vi skulle ses, og det kom til at 
passe. Kort tid efter døde hun efter én dag på sygehuset. 

Et dejligt, varmt, vidende og givende menneske var ikke mere. Hun blev midt i 80´erne 
og blev begravet fra Raklev kirke en smuk forårsdag i 1984. På vej til begravelsen så jeg 
de første hestehove titte frem. En blomst hun holdt meget af.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dagbogsblade fra 1955 

Skrevet af 

Lovise Fischer 

 

Tirsdag, den 22. februar  

I går var det klart og koldt vejr med strålende sol hele dagen, vi fik uventet besøg af 
Herluf, han havde benyttet det gode vejr til en cykeltur med visit hos far og i Mullerup. I 
dag var vejret som i går, det er nu lyst til kl. 6. Nattemperaturen lå de sidste nætter 
omkring minus 10 grader. 

Peder, Lovise, Annette om sommeren – Mogens om vinteren – og deres ejendom og bil 

Torsdag, den 24. februar  

På fjerde døgn hård frost om natten og sol hele dagen. De sidste morgener har træer og 
alt ude været pyntet med et tykt lag rim. Her har været mange stære i vinter, de får 
forårsfornemmelser, når solen skinner og de fløjter af hjertens lyst. Jeg har kogt 
appelsinmarmelade efter fru. Skakkes opskrift og vasket lidt fint: Annettes grå nederdel 
og lignende. I går fik vi beskåret vinen og frugttræerne, og i eftermiddag har Mogens 
haft travlt med at samle grene sammen. Der er blevet en stor bunke, så nu bliver der 
arbejde med at hugge det ud.  

Mandag, den 28. februar  



I går var vi hos Helene og Hans Chr. Og i eftermiddag har jeg været til 77 års fødselsdag 
hos Sofie, 3. dags. 

Søndag, den 6. marts  

Efter nogle dages stigende temperatur er vi nu nået til at have et par graders varme om 
dagen, men det blæser fra øst, så det føles mere koldt end da det frøs hårdt. Peder tog hul 
på kartoffelkulen i går, de så ud til at have klaret sig fint. Mogens er færdig med at 
hugge kvas, til slut måtte de gamle stikkelsbærbuske også med, de havde ligget og tabt 
tornene. Annettes nye kjole kom fra sypigen i går, fin, fin. Jeg har med held lagt den 
grønne Everglace kjole ned og vasket og strøget den grå nederdel. 

Mandag, den 14. marts  

Det er stadig vinter, men vinden er nu gået i vest, så kan det være, at det får en ende. I 
går afsluttede jeg læsningen af ”Mit urskovshospital” af Albert Schweitzer, meget 
interessant. Jeg har to af de store liljer i blomst, en fryd for øjet. I går blev der i 
rigsdagen vedtaget ekstra beskatning af flere ting: kaffe, te, tændstikker og andet og der 
blev lagt skat på tekstiler m.m. I dag er alle en gros forretninger lukket, da varerne bliver 
beskattet derfra, og rammer altså ikke hvad detailhandlerne har på lager. Nu tror jeg ikke 
jeg vil handle med manufaktur mere, eller i hvert fald forenkle det meget, der har længe 
ikke været videre gang i det.  

Onsdag, den 16. marts  

Nu er tøvejret en kendsgerning, i nat har det for første gang i lange tider ikke frosset. 
Annette måtte blive i sengen i går og fortsætter i dag, lidt feber og ondt i halsen. I går var 
jeg også skidt ved det, gigt i hals og skulder, hovedpine m.m. I går kom det nye blad, 
som vi skal forhandle, foreløbig er der ikke gået ret mange.  

Mandag, den 21. marts 

Vinteren er over os igen. Tøvejret varede kun et par døgn. Her fryser det nu 8-10 grader 
om natten; men der er målt lavere temperatur rund omkring. I lørdags var vi med 
Annette til folkedansopvisning og i aftes til Margrethes fødselsdag, samtidig med at vi 
afleverede en større ordre varer til på søndag. Mogens og jeg indøver moderne dans fra 
fjerndanseskole, nu skal det stå sin prøve på søndag. 

Tirsdag, den 22. marts 

I løbet af natten var der faldet en masse sne og det fortsatte lidt op på formiddagen, 
samtidig steg temperaturen, så nu til aften er der allerede svundet en del og vejbanen er 
ved at være tør, der var ellers et lag på 20-25 cm og hvor var det kønt med træer, buske, 
og andet dekoreret med store hvide puder, ligesom på julekortene. Annette har lavet en 



stor snemand til Maja i deres have og en mindre i hendes trækvogn. Middag: stegt 
skrubber og æblegrød. 

Tirsdag morgen, 29. marts 

Det har vekslet med frost og sne den sidste uge og det sner tæt til morgen, der ligger 
allerede et jævnt lag over det hele, også i søndags lå der tæt med sne, da vi stod op. Vi 
var til Ruths konfirmation og begyndte med kirkegang kl. 10 og holdt ud til hen over 
midnat. Vi var hjemme ca. kl. 1½. Viggo har været hjemme for at deltage i festen, han 
tog med rutebilen tilbage i går eftermiddag.  

Lørdag morgen, 2. april 

Det tør raskt nu, der er kun en enkelt plet sne at se nu. Torsdag aften var vi i Slagelse en 
smut på Emmys opfordring. Karen havde anmeldt en lynvisit mellem to tog. I går havde 
vi visit af Margrethe og Kristian Svendsen. Kristian var sidste gang hos kiropraktiker, så 
var Margrethe her, til han kom tilbage. Annette er nu kommet op i 1. fri mellem. Mogens 
og jeg går og er lidt utilpas. I haven står det fineste flor af erantis og vintergækker, de 
var for resten fremme i sidste tøperiode for en måned siden. 

Tirsdag, den 5. april 

De sidste dage har luften været mild, men solen har holdt sig i baggrunden. Mogens har 
fæstet sig fra maj hos Folker Frandsen, Bakkendrup. Eyvind gjorde visit her søndag 
eftermiddag, da han på cykel passerede på vej til Kalundborg. Jeg har henkogt æblemos 
og kogt en gryde marmelade. 

Tirsdag, den 12. april  

Så er påsken overstået. Den 7., skærtorsdag, var vi til familiekomsammen hos Solveig og 
Johannes. Fredag var Uggerløserne her at spise aftensmad. Påskedag var vi i Haraldsted, 
hvor også Margrethes var, Anni havde ferie, Frank har også taget plads på en gård til 
maj. I går, 2. påskedag, var far, Sigurd, Vera og børnene her til middag og 
eftermiddagskaffe. Far bliver hurtig træt, men fik sig et blund på slagbænken. Kirsten 
bliver her til onsdag aften. Annette leger med billedlotteri med hende og Maja. De led et 
nederlag i aften, idet de var spadseret til biografen for at se ”Far til fire i sneen”, men der 
var udsolgt, selv om de var blandt de første. Peder har samlet sig en forkølelse sammen. 
Jeg har været lidt i haven i eftermiddag, bl.a. flyttet de hvide liljer fra sydgavlen, de har 
blomstret så sparsomt de sidste år. Mogens har skrællet gangene i haven, de var mere 
eller mindre overgroede efter den våde sommer. Endnu har det ikke været til at så eller 
lignende endnu. Mogens har de sidste dage arbejdet på en stærekasse med 2 etager, i 
morges fik han med Annettes hjælp anbragt den på udhusets søndre gavl. En solsort har 
bygget rede i granhækken.  



Tirsdag, den 19. april 

I søndags var vi til Konfirmation hos Thyra og Harald, det var Sigrid, det gjaldt. 
Familien mødte godt op, kun Jens udeblev på grund af at hans ansigt var skoldet af 
sprøjtevæske, morfar var kun en tur om eftermiddagen, det er trist at se, som han har 
mistet sit glade smil. I aftes var Mogens og Annette med til Sigrids ungdomsgilde, de 
kom først hjem kl. halv to. Mogens cyklede tur retur til Slagelse i går, stiv modvind 
hjem, han købte malergrejer: staffeli, palet, malerkasse, vandfarver og pensler. I dag har 
han sået de første urter for mig: persille, ærter, spinat m.m. Det fryser om nætterne, men 
solen skinner om dagen, de første kartofler blev lagt den 14. eller 15. Peders forkølelse 
er drøj, han hoster tappert endnu. 

Torsdag aften, kl.9, den 21. april  

Det er koldt i vejret med blæst fra nord i de sidste dage og nattefrost; men solen skinner 
velvilligt. Det er Chr. F.´s fødselsdag, opdagede jeg nu, jeg skrev datoen, vi har glemt at 
ringe, flov historie. I dag begyndte mejerierne igen efter 4 dages mælkestrejke. 

Søndag, den 24. april 

Det regnede i morges, da vi stod op, siden gik det over til sne, det fortsatte til 
middagstid, i eftermiddag har solen skinnet dejligt, men luften er kold, dog kommer 
alting med alligevel, stikkelsbær- og solbærbuske har fået grønt skær. Påskeliljerne er 
lige på nippet til at folde sig ud. I går begyndte vi så småt med rengøring, jeg kalkede 
under skabsbordet og Annette i kælderen. Middag: stegt hjerter med svesker og 
æblegrød. 

Fredag, den 29. april 

I aftes gjorde vi fødseldagsvisit hos Helene. Sigurd, Vera og børnene var der også, såvel 
som Marie Thomsen og hr. og fru. musiker Petersen. I dag har vi haft den første rigtig 
varme dag, termometret sneg sig op omkring de 20 grader inden solen nåede derom til 
termometret.  

Lørdag, den 30. april 

Det gode vejr fortsatte; men skidtfuglen, har ladet sig høre og en torden trak op, men 
drev forbi her. Mogens og jeg lagde kartofler i går og fortsatte i dag, det var lige ved at 
være strengt at gå deroppe, så varmt var det.  

Onsdag, den 4. maj 

I søndags var det stadig fint vejr med sol om end mere behersket end de to foregående 
dage. Mogens rejste så i plads hos Folker Frandsen, Bakkendrup, Peder kørte hans skab 



derned, da vi havde spist til aften. Annette var til fødselsdag hos Ruth Christophersen. 
Mandag henkogte jeg 4 glas æbler og vaskede uldtøj og sendte en sæk tøj på vaskeriet, i 
går vaskede jeg selv, hvad der blev tilbage. Vejret er igen blevet koldt med blæst og 
regn, især i dag regner det stadigvæk, jeg skulde ellers have hængt tøj op. Annette fik fri 
til middag og skal ikke stille igen før mandag. Kogte grønkål til middag. I dag er vort 
centralvarmeanlæg kommet. De 2 første svaler så jeg 29. april. 

Onsdag, den 11. maj 

Det er ved at være trivielt med vejret, koldt, blæsende og regnfuldt; men i haven 
blomstrer og skyder det, påskeliljerne er ved at være færdige, ligeså hyacinterne, de gule 
pinseliljer sprang ud den 5., jeg havde en buket med til Ruth, da vi var der en tur om 
aftenen. Primula, perlehyacinter, forsytia og skovbunden står i flor, ligeså mirabellerne 
nede i krogen. Mens jeg skriver, filer musvitten sav, så det står efter. Annette fik ny 
skolemappe i går fra ”Kandor”, oksehud, kr. 34,30 med skat. I går strøg jeg det sidste 
vasketøj og reparerede noget. Kartoflerne er begyndt at komme op, ligeså ærter og løg 
m.m. 

Fredag, den 20. maj 

Det er en liden tid, så har jeg vundet. - så er den ganske strid med et forsvundet. Så kan 
jeg hvile mig i rosensale. Og der evindelig - hos Gud i himmerig, med Jesus tale.  

Jeg læser i Gørlev Avis, at Søren Kirkegård søgte trøst i dette vers, når livet var ham 
sværest.  

Lauritz og Emmy fejrede sølvbryllup den 18. Annette har været på Bornholm med 
skolen, afrejse 14/5, hjemkomst 19/5, stormvejr på hjemturen, megen søsyge trods piller. 
Stadigvæk har vi blæst og byger og må fyre for at holde varmen. Der er unger i 
stærekassen, kan jeg høre, og det første hold solsorter er fløjet af reden, alt det spæde løv 
lider ved den evige blæst. Tulipanerne til gaden folder sig ud i disse dage, de første kom 
i vase i går, Kristi Himmelfartsdag, så vi rigtigt kan nyde dem. Middag: mælkegrød, 
æbleflæsk og kartofler.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hvordan det føltes at komme på Sorø Akademi  

- og ud igen 

Eyvind Olesen fortæller: 

Denne artikel er bragt i Jul i Sorø 1971 

 

”Movitz skulle bli student, han Uppsala betrakta,” synger Bellman. Men han fik 
trukket sig rettidigt tilbage, da ”Fredman kom, filibom, med musik och flickor”. 
Anderledes gik det mig. Pludselig skulle jeg tages ud af Svallerup skole, og Far 
rejste med mig til optagelsesprøve på Sorø Akademi. &I forvejen havde Mor 
været med mig nede og tale med rektor). 

Den gang gik toget gennem skoven helt ind til ”Bystationen”, når man vel at 
mærke skiftede på Landstationen. Men kort efter kom ”omnibilen” i gang. Det 
kostede 10 øre at køre fra Landstationen ind til byen. Far og jeg boede på 
Missionshotellet i Absalonsgade. 

Og så blev jeg optaget på skolen, fire år ældre end mine klassekammerater. Jeg 
kom til at bo hos hr. og fru Wendt på Johnstrupsvej – og mærkeligt nok boede 
møllerens fra Svallerup ved siden af, hr. og fru Nielsen og deres syge datter.  

Jeg delte værelse med ”Sørensen” fra Stenmagle. Han gik i 1. g, og jeg gik i 1. 
mellem. Fru Wendt lavede den herligste kakao til os om morgenen, og så gik 
den vilde fart gennem byen for at nå rettidigt op i lovsangssalen, hvor vi både 
skulle synge og tælles. Og ve den arme synder, der havde glemt lovsangsbogen! 

Ens indtryk af skolen var præget af støj: Støjen fra stengangen, de mange 
summende stemmer, de mange ”forelæsninger”, der tonede ud fra de forskellige 
klasseværelser, og støjen i Fratergården, når de mange forskelligartede drenge 
og unge mænd tumlede sig. Også de korte ”timer”! Hver skoletime var kun på 
40 minutter, så befriede Anton eller Frederik os ved at trykke på knappen henne 
ved uret – det kunne godt minde lidt om bokse-omgangene, hvor der ringes med 
klokken, og sekundanterne træder til og trøster og hjælper og tørrer sveden af 
delinkventerne og gnider dem med olie! Og så de mange lærere, der gjorde os 



deres opvartning og krævede, at vi skulle gøre dem vores. Der var en vantro 
teolog, der lærte os religion, en anden lærte os sløjd, en tredje og fjerde 
naturfag, en lærte os tegning, og ”Splejsen” lærte os tysk, mens ”Froggen” lærte 
os engelsk. Der var fag, som man havde glæde af at lære, men der var også fag, 
hvor man godt kunne have sparet sig ulejligheden. Ja, de allerflest af fagene var 
rimeligvis slet ikke noget for mig. Det var en svigefuld vej, jeg havde betrådt, 
det var mosegrund og lygtemænd. Men ens nøgterne overvejelse af miseren 
blev bortvejret af de store forhold, som man troede var bedre end de små man 
kom fra! Desuden var tiden dengang også mere romantisk indstillet. 

De 4 værelsesbeboere. Nærbillede af Eyvind. Senere: Eyvind med kunstkritiker. 

Da jeg kom til at bo på selve skolen, fik jeg en streng kammerduks, som lod 
mig støve sine fotografier af tre gange om dagen, og som lod sig titulere ”Deres 
Herlighed”! Hans broder sad et andet sted ved det store runde, sorte bord – det 
var som Sorteper og Klør Knægt. Og endelig var der foruden mig på kammer 
nr. 15 sønderjyden Svend Friis – utroligt stor og overdimensioneret; 
kammerduksen kaldte ham ”Svend Dyren – Denne sønderjyde fotograferede og 
er vist blevet arkitekt.  

Når vi skulle til ”varmbadning” en gang ugentlig, hed det sig, at man skulle 
medbringe rebstige og de ni gyldne regler. Men det var bare et nummer, man 
laved med os. Og med boghandler Svegård! For det var dér, hed det sig, at man 
kunne købe disse remedier. 

Både elever og lærere havde øgenavne. En lille fodboldspiller blandt mine 
klassekammerater hed ”Fader”. Det var, fordi Røde Nielsen, der var af 
skuespillerfamilie, kaldte ham ”Fader Abraham”, eftersom han hed 
Abrahamsen. Jeg mindes Bellman igen: ”Utterquiqt, ja, så heter jag, brøder.” 



”Vivat, vivat bror Utterquist!” Og navnet Joachimsen fik ”Røde” til at synge: 
”Joachim uti Babylon”, og synet af mig fik ham til at synge visen om 
Scheibelein. Andre øgenavne til elever var ”Sludre”, ”Prik”, ”Ota”, ”Skuffe”, 
”Pipa”, ”Massa”, ”Klumms”, ”Slange” og mange flere. Carl Erik blev til Mads 
Peter. 

Badningen i søen var dejlig. Den dyrkede vi til langt ind i november. Og oppe 
på skolens loft var der et dukketeater, som Gudmund Magnussen var direktør 
for. Han og Knud Arne Johannesen og jeg var kunstmalere i vor fritid. 

Og årene gik – længere og længere ind i det fortryllede bjergs fejltagelse. ”Det 
kan ikke hjælpe at blive opdraget som grever og baroner, når man ikke kan 
klare sig ude i livet bagefter”, sagde Elsa til mig mange år senere inde på 
Nørrebro. Hun havde ret. Selv da jeg var blevet læsetræt i mellemskolen og 
måtte på ”Filadelfia”, var der ingen, der anede uråd. (Diagnostikken var jo 
blevet yderligere vanskeliggjort ved, at jeg begyndte med at være nr. 1 i min 
klasse (”duks”) de første to år). 

Engang kom et sangkor på fire gamle soranere og sang for os, da vi var gået i 
seng. De sang blandt andet ”Hver gang bøgenes blade de glinse.” 

Sovesal på Akademiet. Sang ved festlig lejlighed. Elever spiller ved Stationen. 

Man kan måske sige, at i Svallerup skole appelleredes der til ærgerrigheden, på 
Sorø Akademi til selvstændigheden. Der var et friere forhold til lærerne. I 
gymnasiet kammede det helt over! Gymnasietiden var noget for sig. Da var vi 
allerede blevet ”herrer i åndernes rige”, og i min afdeling, som var den 
klassiske, var vi kun 7. Vi holdt en ”fest” og et grineri over al måde. Lærerne 
opfattedes kun som latterlige klovne. Megen virkelig glæde havde vi af at have 
frk. Prip som vikar i græsk. Hin havde været missionær, blandt andet blandt 
araberne. Min sidemand, Erik Als, sagde til hende, da han skulle op og høres: 



”Javel, lille frk. Prip, og forhåbentlig til Deres fulde tilfredshed. Min mor kan 
svømme!” Han tog sig ekstra mange friheder, fordi han havde et stift ben. Eller 
fordi han kom fra Aalborgs overklasse. 

Og så til sidst, i øverste klasse, løb jeg dernedefra! Jeg var på ny blevet 
læsetræt. Men nu var ulykken sket: Jeg havde været i kloster og kunne ikke 
mere tilpasse mig det praktiske liv og dets krav! Og tiderne var ekstra 
vanskelige dengang på arbejdsmarkedet. Jeg læste videre i mange år. Samtidig 
med at jeg malede. Men det blev maleriet, der løb af med sejren. Men penge så 
jeg dog faktisk først, da jeg fik aldersrente! Moralen for mig er: Bliv i din 
stand! Bliv på din egn! Sæt dig ikke fjerne mål! De kan være for dyrekøbte. 
Men det udelukker ikke, at når vi gamle klassekammerater mødes hvert tiende 
år, føler vi os stadig som brødre. 

Naturligvis indeholder et så langvarigt skoleophold mange flere enkeltheder. 
Og da det jo blandt andet er sådanne småtræk, der har interesse, kunne jeg jo 
fortsætte en god stund endnu. 

Mortensaften fik vi gåsesteg og rødvin, og julen bleg fejret med en Holberg-
komedie på skolen. Det var den ejendommelige hr. Rosen, der instruerede og 
indøvede julekomedien med de udvalgte.  

Der var i høj grad stemning og atmosfære også over prøverne og det fælles 
kaffebord. Kunstmaleren Blumensaadt var sminkør. Et år spillede man 
”Pernilles korte frøkenstand”. Det er i grunden et kynisk stykke, hvor en purung 
tjenestepige, Pernille, bliver gift med en gammel mand i et rent 
fornuftsægteskab. Alle de optrædende var skolens mandlige elever. 

Og ved juletræsfesten herskede der et huldsaligt forhold mellem lærer og 
elever, og man holdt sin lukkede hånd frem mod en lærer og sagde: ”Effen eller 
ueffen?” Det var et spil om hasselnødder. Så var der kaffebord eller 
chokoladebord med fine kager. Forplejningen var fortræffelig på skolen. Den 3. 
december på Holbergs fødselsdag havde ældst klasse været i Det kgl. Teater og 
set et Holberg-stykke. 

Og når man så hen på foråret var nået frem til den sidste april, havde man den 
ejendommelige ”overskæring”, hvor alle røg tobak, når de i flom og følge gik 
ud i skoven og lod toget køre nogle mønter flade å skinnerne. Den aften 
anlagdes de hvide huer. På tilbageturen gik man i række og geled og sang alle 
slags skæmteviser som ”Mallebrok” o.s.v. Ved hjemkomsten sang man fra 



skolens Fratergårds-trappe for de fra byen fremmødte borgere, og til sidst 
optrådte afgangsklassen under ”træet”: ”Der står et træ ved gymnasiets port, og 
det har stået der så længe”. Det minder næsten om den tyske sang ”Am 
Brunnen vor dem Tore da steht ein Lindenbaum”. 

Og så har jeg endda ikke fortalt om skolens baller: vandbal, blebal, kongebal. 
Men lad mig slutte. Alt dette foregik i tyverne og var rimeligvis præget af ”de 
glade tyvere”. Nu er meget forandret: der er kommet piger på skolen, der er 
blevet plads til at flere drenge kan bo på skolen, uniformen er afskaffet, og der 
er gjort mange indrømmelser. I min tid måtte man ikke engang have 
sidelommer i bukserne, og kasketten skulle altid sidde på hovedet, når man var 
på gaden. Den berømte ”Fatter” underviste os i at tage kasketten rigtigt - og 
rettidigt – af og på, når man hilste. 

 

 

Eyvinds søster, far, mor: Paula, Lars Peter, Laurine. Familiens hjem i Svallerup.  

Ja, meget er forandret! Nu er ”Hans Herlighed”, min fordums kammerduks, 
blevet kirkesanger ovre på Fyn! Men lad mig også fortælle om, når turen gik 
mod hjemmet lørdag eftermiddag. Jeg mindes f.eks., hvordan vi havde sang hos 
hr. Tscherning i den sidste time indtil klokken halv fem lørdag eftermiddag i 
den smukke lovsangssal med udsigt over søen. Derefter drak vi ”fem-te”, og så 
startede nogle af os den lange, men smukke cykeltur til Svallerup og omegn. 
Sorø kunne alligevel ikke konkurrere med de hjemlige steder. Jeg mindes, 
hvordan jeg engang, ganske alene, cyklede forbi Tissø i den mørke nat. Det var 
så skønt at vågne næste morgen som en fri mand i hjemmet. 



Og så har jeg endda glemt at fortælle om soldaterkorpset, som ´”gamle Laf” 
ledede – og de gule og de grønne spejdere. Og hvert skoleår endte med 
”translokum” (translokationen). Så sang vi en latinsk sang og ”Kong Frederik, 
glæd dig i den grav” - og Hauchs smukke sang ”Jeg véd et sted, som jeg har 
elsket længe”, med de fatale linier. ”Thi guld og sølv dem skal I ikke sanke, 
dem har I aldrig lært af finde her” (!) Nej, det var et sandt ord! Nogle af os, i 
hvert fald, var som de dårlige jomfruer, der manglede olie på lampen, da tiden 
kom! - Og så rejste vi hjem. 

”Så slutas våra sorgedar,” som fader Bellman siger. 

Ja, sådan gik det til på Sorø Akademi mellem 1920 og 1930. 

Eyvind Olesen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maleren Eyvind Olesen in Memoriam 

Af Mogens Fischer 

Artikel i ”Jul i Kalundborg og Omegn” årgang 1995 

 

Eyvind Olesen døde i marts måned i år i en alder af 88 år. Efter at være blevet blind og 
på anden måde svækket og handicappet, henlevede han de sidste år på Slaglille 
Plejehjem. Forud var gået et liv som kunstner. Han blev uddannet af Lembcke-Jensen og 
Svend Lindstrøm. Eyvind Olesen har i sine arbejder lagt en stor fantasiudfoldelse for 
dagen. Hans kunst adskiller sig i to væsensforskellige kategorier: den første omfatter 
landskaber, figurbilleder og opstillinger, den anden, fabulerende abstraktioner. Den 
førstnævnte gruppe var oprindelig naturalistisk, men blev efterhånden præget af både 
impressionismen, ekspressionismen og fauvismen. Den store franske maler Paul 
Cezanne var et stort forbillede for ham, hvilket mange af hans billeder bærer præg af, 
ikke mindst hans smukke opstillinger. Det er jo nok især som maler, at han vil blive 
husket, skønt han også gjorde sig smukt gældende med at skrive digte. Ligeledes 
oversatte han på en følsom måde gamle tyske salmer og andre tekster til et let læseligt og 
smukt dansk. Men det var som sagt især som maler, at han blev kendt, ikke mindst på 
Kalundborgegnen, hvor han trådte sine barnesko.  

 

Selvportræt af Eyvind Olesen fra 1961og hans billede af Houget i Kalundborg fra 1950 

 



Eyvind Olesen blev født den 5. januar 1907 i Svallerup, hvor hans forældre drev en 
købmandsforretning. Efter 6 år som kostskoleelev på Sorø Akademi og nogle år som 
teologistuderede ved Københavns Universitet blev det malerkunsten, der løb af med 
sejren. Han begyndte allerede at male i akademitiden, og efterhånden greb det så mere 
og mere om sig. Efter studietiden flyttede han hjem til forældrene i Svallerup, hvor han 
fandt et kærkomment fristed, således at han trods sin manglende økonomiske og 
praktiske sans samt en noget lille og ujævn indtjening alligevel kunne få dækket sine 
mest påtrængende materielle behov. 

 

Foruden palet, pensler, staffeli og farver var cyklen for ham et værdifuldt redskab i 
maleriets tjeneste. Selv om det først og fremmest var i de nærmeste omgivelser, at han 
fandt sine motiver, altså i Svallerup og omegn samt på Kalundborgegnen som sådan så 
tog han også på lange ture på kryds og tværs over Sjælland, alt efter som vinden blæste, 
idet han yndede at køre afsted fra hjemmet med vinden i ryggen. Han havde familie, 
venner og bekendte adskillige steder ud over øen, hvor han kunne stoppe op og få noget 
mad og drikke og eventuelt også overnatte samt måske også sælge et billede. Jeg husker 
fra min barndom, hvordan han lige pludselig dukkede op derhjemme i mit 
barndomshjem i Rye ved Gørlev, hvor mine forældre drev købmandsforretning. På et af 
sine besøg malede han en akvarel af et par af ejendommens bygninger med nogle af 
havens buske og træer for og bag. 

 

Eyvind Olesen kom hos os på grund af, at han var fætter til min mor. Allerede i min 
barndom var vi i besiddelse af en pæn samling af hans billeder. På cykelturene, og ikke 
mindst på de lange ture, var det især akvareller, han malede, idet det jo er betydeligt 
vanskeligere at transportere nymalede lærreder på cykel. Han var især glad for at komme 
afsted om foråret, når sollyset var blevet så stærkt, at det gav et livligt spil at lys og 
skygge i landskabet. Disse ture har uden tvivl været nogle af højdepunkterne i hans liv, 
idet han her kunne føle sig fri.  

 

Han var jo i allerhøjeste grad et frihedselskende menneske. Og impulsiv var han. Hans 
søster fortæller, at tit fandt de, efter at han var taget afsted, en seddel, der fortalte dem, at 
nu var han kørt. Men vom sagt fandt han også mange motiver i de nære omgivelser: han 
malede portrætter, hvor især hans far, mor eller søster sad modet, og især malede han 
selvportrætter, desuden malede han blomsterbilleder og opstillinger, en motivverden der 
af praktiske grunde med tiden udviklede sig en hel del. I de senere år malede han en del 
abstrakte hanebilleder og maskebilleder. Fra Svalleruptiden har jeg rundt om hos 
familien set en hel del smukke og stemningsfulde malerier med motiver fra landsbyen på 



forskellige tidspunkter af dagen og året. Karakteristisk for hans motivvalg er et stykke 
gade eller vej med hus og beplantning samt måske også mennesker. 

 

Eyvind Olesen boede dog ikke hos sine forældre hele livet. På et tidspunkt i et af de 
første krigsår blev han gift med en kvinde, der var lærer i København. Så flyttede han til 
København. Men det blev af kort varighed, ikke mere end et par år svarede det, før de 
måtte skilles. Så vidt jeg ved, var de alt for forskellige. Men de fik en datter, som Eyvind 
senere fik glæde af ved hendes besøg i hjemmet. Hun er i dag en af landets anerkendte 
psykologer. 

 

I et af de sidste krigsår flyttede familien fra Svallerup. Forældrene havde nået 
pensionsalderen. De valgte at slå sig ned i Sorø, hvor de købte et hus. De handlede om et 
par gange og endte med at købe en rummelig villa på Hauchsvej, så Eyvind fortsat havde 
rimelig god plads til sin kunstneriske udfoldelse. Motivverdenen blev nu delvis en 
anden. I stedet for billederne ved Store Bælt, blev det nu skovene omkring Sorø, som 
han gang på gang besøgte, og hvorfra han hjembragte det ene fremragende billede efter 
det andet. Slut var det med landsbybillederne fra Svallerup, i stedet blev gademotiverne 
fra Sorø inddraget. Han lod til at trives i Sorø, skønt han gang på gang udtalte, at han 
savnede den friske havluft. 

 

Når jeg i min ungdom besøgte familien i Sorø, var det altid spændende at se, hvad 
Eyvind havde på lager. Tit var malingen endnu ikke tør på de sidst malede billeder, og 
der var en duft af terpentin og maling, der understregede, at besøget fandt sted hos en 
maler. Det lykkedes mig under disse besøg at købe flere af hans lærreder. Men ellers var 
det således, at når han havde samlet en passende stak billeder, gik turen til København. 
Når han havde penge på lommen tog han med toget, ellers klarede han sig med cyklen. 
Pengene fik hurtigt ben at gå på. Desuden betalte kunsthandlerne ikke mere end 
allerhøjst nødvendigt. Eyvind følte sig i hvert fald stærkt underbetalt. I det daglige kneb 
det gevaldigt med kontanter. Hans forældre og søster måtte gang på gang hjælpe ham 
med at finansiere indkøb af tøj, cykel og andre nødvendigheder. De var i det hele taget 
for ham et uvurderligt økonomisk sikkerhedsnet. Til gengæld overtog de nogle af hans 
billeder, hvoraf en del af de mest fremragende stadig pryder husets vægge og er med til 
at give hjemmet dets helt enestående atmosfære.  

 

 



Eyvind malede mange flotte hanebilleder. Endnu flere opstillinger. Disse fra 1954, 1955 

 

 

På et tidspunkt i halvtredserne fandt velmenende mennesker på at finansiere en rejse for 
ham til Paris. En rejse, der forhåbentlig kunne give ham fornyet glæde, begejstring og 
inspiration til kunstnerisk udvikling. En i øvrigt glimrende idè. Hjemme igen fik han så 
travlt med at betale finansieringen tilbage i form af billeder.  

 

Eyvind Olesen har deltaget i mange udstillinger, bl.a. Kunstnernes Efterårsudstilling 
1935, 37,40,42,43 og 45. Den Uafhængige fra 1944 til 46. September Udstillingen 1932, 
34,38,43,44 og 45. Nordisk Kunst i Århus i 1941. Jeg kender til, at han på ”Den Frie” 
udstillede ”Med skolen i skoven” fra 1938/39. Billedet er et festligt, storslået og 
fabulerende billede med motiv fra Asnæsskovens festplads med traktørstedet. Det 
hævdes også at have været udstillet på ”Statens Museum for Kunst”. Billedet gav ham i 
øvrigt ”Van Gogh legatet”, hvilket var en kærkommen anerkendelse.  

 

Ind imellem at han malede, dyrkede han så sine øvrige interesser. Han holdt meget af at 
skrive. Der gik næppe en dag, uden han skrev et eller flere breve. I sin ungdom udgav 
han en digtamling. Senere var han altid leveringsdygtig med en sang til en festlig 
lejlighed i familien. Han holdt meget af at oversætte, især fra tysk og især gamle tyske 
salmer, men også alle mulige andre tekster, bl.a. fra aviser, hvor han yndede at oversætte 
mere eller mindre skandaleprægede artikler. Disse oversættelser sendte han så til sine 
pennevenner, der bl.a. bestod af flere kusiner, præster og tyske damer. Jeg husker, 



hvordan min mor i min ungdom jævnligt fik brev fra ham. De var impulsivt skrevet, og 
så vidt jeg kan se, var det ikke ualmindeligt, at han skrev dem ved midnatstid eller 
senere. Han skrev også sine barndomserindringer, som han også endte til os. Desuden 
holdt han af ind imellem at sætte sig til klaveret for at spille et par småstykker. Tit og 
mange gange var det noget af Bellman, som han holdt meget af. Så vidt jeg husker fra 
mine besøg hos ham og hans familie, skete det også, at han sang til. Han var altid 
hjertelig og underholdende, ja, på mange måder nærmest overstrømmende, indtil han 
pludselig forlod stuen og trak sig tilbage.  

 

Efterhånden som hans forældre blev ældre, svagelige og syge og til sidst faldt fra, blev 
det mere og mere hans søster, der måtte støtte og hjælpe ham med det praktiske og 
økonomiske. Men efterhånden som årene gik, blev synet svagere og efter få års forløb, 
var han helt blind. Igennem mange år kunne han fortsat blive boende i huset hos 
søsteren. Men det var slut med at male. Så vidt jeg ved, malede han det sidst billede for 
over 20 år siden. Og så for nogle få år siden blev benene så svage, at han måtte have 
hjælp af en kørestol for at komme rundt. Derfor blev plejehjemmet den sidste station på 
hans vej. 

 

# 

 

En stille dag i marts med finregn bar vi ham til graven på Sorø Kirkegård. Tilbage har vi 
alle de pragtfulde billeder, som han malede gennem årene. Billeder, der er til stadig 
glæde og fornøjelse for os, som holder af dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



Med skolen i skoven 

Artikel i ”Jul i Kalundborg og Omegn” årgang1986 

Af Anna-Lise Sørensen 

 

 
Med skolen i skoven, 1938/39 af Eyv. Olesen fra Asnæsskovens festplads og traktørsted  

 

I tilslutning til billedet er her et uddrag af en beretning om en skoleskovtur, skrevet af 
Anna-Lise Sørensen, Hastrup. 

Lige før sommerferien, i den første uge af juli, var det tid for den årlige udflugt med 
skolen til Sofies traktørsted ved Festpladsen på Asnæs. Sofie var verdensberømt – i hvert 



fald på Kalundborg egnen – for sin lagkage, lagt sammen med hjemmelavet jordbær- 
eller hindbærsyltetøj. Datteren, Else Madsen, fortæller, at hendes mor hvert år købte 200 
pund jordbær på Lerchenborg, mens hendes far, Jens Peder Larsen, plukkede 
hindbærrene i skoven.  

Skoleskovturene fra egnens skoler havde en lang tradition. Børnene fra Sofies hus blev 
sendt hen ad vejen for at høre, om vognene var på vej – så var det tid at sætte kaffen 
over. Stadsvognene var kommet frem fra stalden, hjulene var smurt og det pæne seletøj 
lagt på hestene. Kortegen startede fra Svallerup ved middagstid, og så gik turen over 
Aarby mod Lerchenborg med det traditionelle hurra til ære for det gamle træ ”Tykke 
Marie”. Vognene hoppede og larmede ad de ujævne veje, og støvet stod op om os, så det 
var behageligt at nå ind i skovens skyggefulde sal med de ranke bøgetræer – og få rørt 
benene igen. 

På grønsværen ved fjorden legede vi to mand frem for en enke, munken går i enge og 
andre sanglege – alt sammen anført af vores lærerinde, fru Sigrid Hansen. Efter et par 
timer samledes vi med madkurvene og stor appetit på festpladsen, og dagen sluttede 
med, at lærer Larsen sang for på gode danske sange.  

 

 

Anna Lise og mindre søstre. Familien: Jens, Elna og deres fem pigers hjem ved stranden  

 

Hjemturen foregik ikke i så fin kortege, nogle havde mere travlt end andre. En gang 
skete det, at vores gode, game Klaus så sig overhalet af en anden hest. Det var dog for 
galt – hvis man troede, at Klaus var for gammel og stivbenet, tog man fejl. Han 
overhalede igen, og så begyndte en kapkørsel, så det ikke netop var morsomt at være 
passager, mens vognene buldrede og skrumlede afsted. Heldigvis kunne vi dreje af ved 
Uggerløse, køre ad vejen bag om Strandgården – og nå vel hjem efter en dejlig dag i den 
grønne skov.  
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