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Introduktion

Hans Tolstrup Christensens erindringer er med denne udgave kommet i en ny 
og moderniseret form.

Den første udgave var de håndskrevne sider, som HTC skrev i sin 
»aftægtsbolig« i Køge i starten af 1950-erne.

Omkring 1970 blev erindringerne maskinskrevet, trykt og indbundet. 
Fætter Jørgen har beskrevet projektet på denne måde:

»Da vi i 1969 som helt unge lærere kom til Blidstrup 
Ungdomsskole, var vi kommet i besiddelse af den håndskrev-
ne udgave af farfars erindringer. Helles søster, Marianne, 
havde på det tidspunkt tid til at renskrive dem, og da det var 
gjort, fik vi dem duplikeret hos et firma i Nykøbing M. Jeg 
tror, vi fik lavet ca. 150 sæt. Min bror Jens tegnede forsiden, 
og da alt var på plads havde vi 150 stk. af hver side i 92 
bunker. En aften ”lånte” vi alle drengene på skolen til at dele 
siderne ud på 150 stole og borde. Første dreng gik med den 
bageste side . næste dreng gik med næstbageste side o.s.v. Til 
sidst lå bøgerne i løsark på stole og borde rundt i lokalet. 
Denne aktion kostede os en sodavand til hver dreng, som til 
gengæld takkede os, fordi vi havde givet dem en god 
oplevelse, – og nok navnlig fordi de følte sig fritaget for 
lektielæsning den aften. Nu indleverede vi disse 150 sæt til 
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duplikeringsfirmaet igen og fik dem til at sætte klammer og 
ryg på. Det har nok været i 1972.«

3. udgave blev udarbejdet i 2001, hvor jeg scannede materialet og lagde 
erindringerne på internettet i elektronisk form, hvilket åbnede nye muligheder 
bl.a. for søgning.

Med denne nyeste udgave har jeg dels foretaget en teknisk tilpasning, så 
bogen kan læses på en iPad, dels foretaget enkelte rettelser, når jeg har følt mig 
overbevist om, at forfatteren ville have været enig. Rettelserne kan kendes ved 
at de er fremhævet med blå kursiveret skrift. Eksempelvis har jeg i 1. kapitel 
tilføjet en farbror til farfars slægt. Der er også eksempler på, at samme person 
er omtalt flere gange med skiftende stavning af navnet – her har jeg ensrettet 
stavemåden uden at fremhæve ændringen. Desuden har jeg tilladt mig at ind-
sætte nogle fotografier.

Jeg har bestræbt mig på at tilpasse med stor forsigtighed, så det uomtviste-
ligt stadig er farfars erindringer. Farfars oprindelige stavemåde er bevaret, selv 
om det nogle steder kan være forstyrrende for læsningen. 

Både tidligere og nye læsere ønskes hermed god fornøjelse med læsningen. 

Søren Tolstrup Christensen
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 K A P I T E L  1

Min faders slægt

I Keilstrup i Nørre Snede sogn, Vrads herred, Skanderborg amt på en gammel 
selvejergård smukt beliggende ved et lille engdrag i forbindelse med en lille 
bæk, “Frisbæk”, der ved Ejstrupholm flyder ud i Holtum å, en biå til Skjern å – 
på denne plet magre jord har slægten levet i flere generationer. 

Det første navn i slægten, som indtil nu er mig bekendt, er Anders Christen-
sen, født 1750 og hans hustru Kristine Sørens Datter, født 1747, død 25/11 
1826. Deres søn, Søren Andersen, blev født i november 1771 og døde 20. maj 
1844. En søn af ham, Christen Sørensen, født 28/4 1807 – død 23/8 1868, blev 
gift 5/11 1831 med Zidsel Marie Andersdatter af Ibsgaard, født 2/8 1812 – død 
1865; hendes far hed Anders Andersøn.
I deres ægteskab var der 9 børn, 5 døtre og 4 sønner
1. Maren Christensen, født 4/11 1832 – død 17/7 1876, var gift med Andreas 

Sørensen af Ejstrup Storgaard, født 24/2 1825; i deres ægteskab var der 2 
sønner, Kristen Andreasen, som overtog forældrenes ejendom, en mindre 
gård i Keilstrup; han giftede sig med en datter af gårdejer Anders Svendsen 
i Ikast, hendes mor var født i Gl.Hagelskjær. Den anden søn, Søren 
Andreasen, fik en gård i Hallundbæk. Begge handlede en del med heste og 
kreaturer. Der var også 2 døtre, den ene blev gift med Jens Christian Løv-
bjærg, gårdejer og handelsmand, den anden datter, Sidsel Marie, blev gift 
med gårdejer Peter Andersen i Drantum ved Isenvad kirke. Andreas 
Sørensen døde 21. maj 1905. 

2. Inger Marie Christensen, født 24/5 1835, gift i november 1857 med murer 
og landmand Peter Jensen (Bauensgaard), født i Gretrup 1831, de udvand-
rede til U.S.A. 
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3. Mariane Christensen, født 23/3 1838, gift 19. januar 1861 med gårdejer 
Jonas Sørensen af Harrild, enkemand, født 30/5 1829. 

4. Søren Christensen, født 20/9 1839, død 20/2 1910, gift med Mette Madsen 
af Rønslunde, født 25/4 1850 – død 22/11 1920 i Vejle. 

5. Anders Christensen, født 21/12 1842 – død 18/3 1915, gift første gang med 
Maren Eriksen af Ejstrup Krogaard, født 6/12 1838 – død 2/4 1877 i 
Keilstrup; gift anden gang med Adolfine, født i Rind 20/6 1857 – død 31/1 
1927 – hun var datter af lærer Iver Petersen – Ejstrup skole. 

6. Christine Christensen, født 17/2 1846, viet på Bredstrup tinghus 15/6 1869 
til gårdejer i Frisbæk Mads Jensen, født 13/8 1842. 

7. Bodil Marie Christensen, født 26/10 1848, gift med gårdejer Jens Pedersen 
af Nørre Snede. 

8. Andreas Christensen, født 6/3 1852. Døde knapt et år gammel. 
9. Niels Andreas Christensen, født 28/7 1854; som 17-årig rejste han til 

U.S.A., hvor han giftede sig med en svensk pige. 
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 K A P I T E L  2

Min moders slægt

I Rønslunde – en lille landsby smukt beliggende i et bakket terræn tæt ved et 
par små søer i Ejstrup sogn – fødtes 25. april 1850 en pige, der senere ved 
dåben fik navnet Mette Madsen; hendes forældre, gårdejer og hestehandler 
Mads Madsen og hustru Ane Kirstine Madsen, ejede der en gård. I forvejen hav-
de de en søn ved navn Andreas og senere fik de endnu en datter, Anna, og 3 
sønner, Mads, Christian og Rasmus.

Ane Kirstine Madsdatters skudsmålsbog er bevaret og her følger den i 
afskrift:

“Skudsmålsbog for Ane Kirstine Madsdatter af Bjørnskov, 
Nørre Snede sogn, Skanderborg amt.

Nørre Snede præstegård, den 30. marts 1842. E.S.Wolf, 
sognepræst.

Ane Kirstine Madsdatter, født 20. september 1827, 
Attenhundrede og syv og tyve, vaccineret af Grik 21. juli 
1833, blev ved eksamen i Ibsgaard i dag udskrevet af skolen 
med hovedkarakter: Meget godt.

På skolekommisionens og egne vegne  
Nørre Snede præstegård, 30 marts. 1842. E.S.Wolf

Ane Kirstine Madsdatter blev konfirmeret i Ejstrup kirke 
søndagen efter Påske 1843 med karakter for kundskab og 
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opførsel: Meget godt; var søndagen derefter første gang ved 
Herrens Bord; har siden ordenligen deltaget i kirkens goder 
og forlader nu menigheden med meget godt skudsmål for at 
rejse til København.  
Nørre Snede præstegård, 15. februar 1844. E.S.Wolf

Forevist ved tilgang. København, 29. marts 1844. Breuning.

At pigen Ane Kirstine Madsen har tjent mig fra 1. april til 15. 
september og i den tid opført sig skikkelig, villig og tro, så at 
hun på det bedste anbefales, da hun har erhvervet min 
fuldkomne tilfredshed.  
København, 19. september 1844. N.C.Kjersgaard

Forevist 18/11 1844. W.Petersen, politibetjent.

At pigen Ane Kirstine Madsen har tjent mig fra 1. november 
1844 til 1. maj 1845 og i den tid opført sig tro og villig, 
hvorfor jeg ønsker hende anbefalet på det bedste.

W.Hytting, slagtermester.

Forevist ved afgang 2/5 1845. Rothe, politibetjent

Tilgang til Nørre Snede 134/16 1845. E.S. Wolf

Foran nævnte pige har under sit ophold hjemme hos foræld-
rene i Bjørnskov udvist godt forhold og ordentligen deltaget 
i kirkens goder. Sidst i skrifte.  
Nørre Snede præstegård, 27. april 1846. E.S.Wolf

Ført på Bording sogns tilgangsliste fol.18,7 ff R 3,15
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1. marts 1846. S.Bentsen.

Foran nævnte pige Ane Kirstine Madsen har tjent mig fra 1. 
maj til 1. november, men forlader nu denne sin tjeneste for at 
rejse hjem til sine forældre, da jeg ellers gerne havde ønsket 
at beholde hende, og medgiver hende for denne sin tjeneste 
det vidnesbyrd, at hun har tjent til tilfredshed. Darling.  
Guldforhoved, 26. oktober 1846.

Fornævnte pige Ane Kirstine Madsen, hendes forhold i 
menigheden så vidt mig bekendt, har været meget godt, 
communicerede i Bording kirke 20. søndag efter Trinitatis; 
hun føres nu på sognets afgangsliste, fol.53,10 ff R pag. 3,15 
til sit hjem i Nørre Snede sogn.

Bording præstegård, 1. november 1846. J.Bentsen, 
sognepræst.

Det er interessant at lægge mærke til, at en ung pige på 16½ år har mod og lyst 
til at rejse til hovedstaden på en tid, hvor rejsen kun kunne foregå enten med 
postvogn trukket af heste eller til fods. Ligeledes bemærker man, at der på den 
tid førtes nøje kontrol med, hvor ofte de unge søgte til Herrens bord.

Men tilbage til mors forældre. 10/5 1860 døde Mads Madsen ved et ulykkes-
tilfælde; han var så vidt jeg kan skønne en dygtig mand særlig til handel, men 
desværre var han nok hengiven til stærke drikke.

Ane Kirstine Madsen var nu enke med 6 mindreårige børn og alene med en 
stor bondegård. Dog meldte der sig hurtigt en frier, Rasmus Christensen Høgh. 
Han fik Ja, og drog ind som mand i gården. Der blev sagt “Høgh'en har taget 
den fedeste høne i Rønslunde”. Det blev forøvrigt et lykkeligt ægteskab. Seks 
børn blev født, hvoraf de tre døde som små; sønnen Mads og døtrene Ane 
Marie og Kirstine levede og blev voksne.

Rasmus Høgh blev én af sin egns dygtigste mænd; han ikke alene passede 
sit landbrug mønsterværdigt, men var tillige sognerådsformand i den store 
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Nørre Snede-Ejstrup kommune, der på det tidspunkt bl.a. havde 10 skoler og 3 
kirker.

Da Rasmus Høgh flyttede til Horsens, afløstes han som sognerådsformand 
af sønnen, gårdejer Mads Madsen Bjørnskov; han var dog kun formand i 3 år 
og efterfulgtes af den yngre halvbroder Mads Høgh, der da havde overtaget 
fødegården i Rønslunde.
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 K A P I T E L  3

Fars ungdomstid

Far er født i Keilstrup 20. september 1839, og gik den næsten 7 km lange vej til 
skole i Nørre Snede, men ellers var han hjemme og hjalp sin far med bedriften 
og de arbejdede flittigt, for bedstefar krævede meget. Hvordan det stod til i 
hjemmet i kristelig henseende, ved jeg ikke noget bestemt om, men en udtalel-
se, som farbror Anders engang lod falde angående hans moder om, at hun ved 
en lejlighed, hvor der var tale om de hellige, udbrød “Gud fri os endda for at 
blive hellige” siger jo en del om hjemmets åndelige stilling. Far har vist kun 
haft en plads – det var hos hans svoger Peter Baunsgaard; han var gift med fars 
søster og havde en gård tæt ved fars hjem. Dér skulle han foruden at deltage i 
landbrugsarbejdet oplæres i tre forskellige håndværk som murer, tømrer og 
træskomager – af træsko lavede han da også enkelte par.

I 1864 kom krigen og far blev indkaldt til militærtjeneste skønt han havde 
frinummer. Han var da 24 år gammel og havde ingen militær uddannelse fået 
– det blev der dengang rådet bod på i løbet af 4-6 uger – og så måtte han med i 
ildlinien. Mange af soldaterne fik ingen uniform, kun kasket og dertil en kappe 
uden på deres egne klæder. Far var kun med i ét slag, det blev udkæmpet i 
regnvejr og han blev sammen med en del andre afskåret fra sin deling; de søgte 
dækning i en ler- eller grusgrav, men blev omringet af “pikkelhuer”, som sigte-
de på dem med deres geværer, hvorefter danskerne strakte våben for overmagt-
en. Som fanger blev de ført til Rendsburg og senere sammen med en større flok 
til Magdeburg, hvor de holdtes fangne i over et halvt år.

Far har fortalt, hvordan de måtte gøre straffearbejde i fangenskabet. De 
arbejdede under tilsyn, men dersom de blot fik anvist et stykke arbejde, som de 
kunne skønne om, at det kunne de nå til ende med indenfor den fastsatte tid, 
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gik det med godt humør; i modsat fald gik det stærkt ud over værktøjet; 
hakker, spader og skovle gik i stykker i stort tal.

Hvad kosten angik, da var den meget tarvelig – en slags melvælling eller 
tynd suppe var en jævnlig kost; de der fik penge sendt hjemmefra, kunne få lov 
til at købe, hvad de havde lyst til; skulle de i byen på indkøb, fulgte en prøjser 
med skarpladt gevær i hælene på dem.;

Fars helbred led stærkt under disse strabadser; han fik en sygdom, de 
kaldte brystbetændelse – den vendte tilbage flere gange senere i livet, så jeg 
har kun kendt far som en noget svagelig foroverbøjet skikkelse.

Inden fars indkaldelse til krigstjeneste var han forlovet med en ung pige, 
Mette, datter af Mads Bjørnskov. I Ejstrup skole var der på samme tidspunkt 
en degn, som var enkemand – Pedersen hed han – han havde også et godt øje 
til Mette i Bjørnskov. Da så far blev ført bort i fangenskab, fandt degnen tiden 
belejlig til at gøre sine hoser grønne. Han gik på frierfødder og tudede Mette 
ørene fulde: Ham Søren, ham ser du aldrig mere! Ham har tyskerne sikkert 
gjort kål på. Og sirenesangen gjorde sin virkning. Mette tænkte vel som så: Én 
fugl i hånden er bedre end ti på taget og degnekone er en honnet bestilling, så 
hun slog til og det blev til giftermål med det samme. Sådan stod sagerne, da far 
kom hjem fra fangenskab i Tyskland.

Imidlertid var bedstefar, Christen Sørensen, nu til års, og da farmor døde 
1865, var han alene og ønskede, at far skulle løse ham af på gården i Keilstrup, 
men dertil mente far, det var godt med en medhjælper, og da Mette i Bjørnskov 
var blevet træt af at vente, måtte han se sig om efter en anden. Han fandt da i 
Rønslunde en anden Mette – søsterdatter til Mette Bjørnskov, datter af 
Rasmus Høgh og Ane Kirstine Madsen. Hun var ganske vist meget ung, vel kun 
ca. 15 år, men smuk og velvoksen, og far har vel tænkt at den unge alder er en 
af de fejl, der retter sig med tiden. Der blev holdt “Ja-gilde”, som forlovelses-
gilde kaldtes dengang, og den 13. juli 1866 stod brylluppet i Rønslunde og den 
godt 16-årige brud drog ind i sit nye hjem i Keilstrup.
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 K A P I T E L  4

Mors ungdomstid

Mor er født i “Højgård” i Rønslunde den 25. april 1850, Som den næstældste af 
en børneflok på 9, har hun tidlig været med til at passe de mindre søskende. 
Hun gik i skole der i landsbyen. Der blev sparet dengang, også på skolemate-
riale; skulle der købes en ny griffel, blev den skåret over på midten og delt til 
to; og ikke tale om at spidse den, nej den skulle slides op til sidste stump.

Morfar gik undertiden på fiskeri om natten sammen med naboer, muligvis 
efter ål i de nærliggende søer og vandløb, og mor måtte bringe mad ud til dem i 
de tidlige morgentimer

Mor har fortalt, at hendes far ikke så sjældent kom beruset hjem og engang i 
en sådan tilstand sparkede en dørfyldning ind – døren har formodentlig ikke 
gået på lette hængsler. Ja, det var jo ikke bare lyse minder, mor havde fra sit 
hjem. Hun har kun haft plads ude een gang, det var i Nørre Snede præstegård 
hos en pastor Mygdal – der var hun vist glad for at være.

Iøvrigt var hendes ungdom kun kort, så der blev ikke tid til mange oplevel-
ser og nogen speciel uddannelse var der ikke tale om dengang; hendes yngre 
brødre kom efterhånden på Vallekilde højskole, men det var først en del år se-
nere. Mor blev som før nævnt gift i den unge alder af godt 16 år.
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 K A P I T E L  5

Hjemmet i Keilstrup

Hverken Far eller Mor havde hidtil mødt levende kristendom. De levede livet 
på verdens vis som folk i almindelighed. Et årstid efter giftemålet kom deres 
førstefødte, en dreng, og han fik morfaders navn, Mads, og et par år efter kom 
der en lille pige, som fik farmors navn, Sidsel, så det tegnede lyst for dem. Om-
kring et år senere fik de imidlertid deres første store sorg, da den lille Mads på 
ca. 3 år fik den frygtede sygdom difteritis – den hærgede dengang landet i 
perioder og bortrev snesevis af børn og altså også lille Mads.

Omkring ved den tid gik der en vækkelse hen over hele den egn; det var 
baptisterne, der stod bag den. Far har fortalt om, hvordan en mand af deres 
bekendtskab, som selv havde oplevet det store under at få frelsens vished i eje, 
kom ind til dem og foreholdt dem omvendelsens nødvendighed for at få Guds 
fred i eje. Far hørte på ham, men havde den største lyst til at smide ham ud af 
huset. Nå, men Guds Ånd arbejdede med, så de bøjede sig under ordets tugt. 
De blev døbt og optaget i den baptistiske menighed, hvor de senere blev virk-
somme, aktive medlemmer.

Der blev bygget et forsamlingshus på fars jord, og det blev samlingssted for 
en vid omkreds. Familien forøgedes jævnligt med et nyt medlem: Mads i 1871, 
Christen i 1873 og Peter i 1875. I 1876 solgtes gården i Keilstrup; grunden har 
nok været en gældspost, der var pådraget ved en dækning af en kautions-
forpligtelse, vistnok for fars svoger Peter Baunsgård.

Efter gårdens salg flyttede mine forældre med deres fire børn til Vejle by og 
boede der en kort tid, men købte ret snart en lille gård på Fyn, et lille stykke 
udenfor Odense af Rugaards landevej – det blev vist en stor skuffelse for dem 
og de boede der kun i kort tid. Så solgte de og købte gård i Hover ved Vejle. 
Den var på 27 tdr. land ret god jord – af teglværksleret forsøgte Far sig med 
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tilvirkning af mursten. I Hover fødtes min 2 år ældre broder Rasmus Anker, 
opnævnt efter Mors stedfar og mormor.

Efter 3 års forløb flyttede familien igen, denne gang tilbage til Fars føde-
sogn, Nørre Snede, i en lille spredt bebyggelse ved Horsensvejen, Leret – det 
var en lille ejendom på ca. 20 tdr. land, som Far og Mor dog kun havde et 
årstid, men der blev forfatteren til disse linier født – efter kirkebogen den 26. 
februar 1880 og fik navnet Hans Christian Tolstrup Christensen. Hans var 
efter en gammel mand, der boede hos mine forældre i gården i Keilstrup; han 
hed Hans Larsen. Christian Tolstrup var opnævnt efter Mors halvbroder, som 
vistnok var den tolvte i rækken, men han døde i en ung alder, ca. 3 år, og Mor 
har vel tænkt, at navnet var for godt til at gå til spilde.

Et årstid efter min fødsel flyttede familien til Gludsted mark i Ejstrup sogn, 
til en ejendom med godt 80 tdr. land, hvoraf halvdelen var uopdyrket hedejord 
og det øvrige mager sandjord – der var kun 2 skæpper hartkorn. Stuehuset var 
grundmuret med stråtag, og der var lergulve i stuerne; forstue og køkken var 
brolagt med grå sten; af udhuse var kun den i øst nogenlunde. Den var set fra 
nord, nærmest stuehuset, indrettet således: 2 fag korngulv, 2 fag til tærskelo 
(med plejl), 1 fag til foderlo, hvor Far skar hakkelse med skærekiste både til 
køer og heste, dernæst 2 fag til hestestald og til sidst 4 fag kostald og svinehus; 
til hønsene var der indrettet lejlighed over en svinesti. I syd var der et mindre 
hus til tørv, fåresti og vognport. I vest lå der en mindre, men ret ubrugelig 
bygning, som blev revet ned og i stedet blev der plantet nogle rækker forskel-
lige løvtræer, hvilket var både til pryd og gavn.
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 K A P I T E L  6

Mine første erindringer

Noget af det første, jeg kan huske, er, at vi en vinter havde en snedker, Søren 
Nedergaard, med et par lærlinge – de stod og snedkererede i den såkaldte østre 
stue, for der blev lagt gulve i et par af stuerne, sat paneler, flyttet døre, lavet et 
par senge, et nyt bord osv. og dengang fik vi brædderne helt rå, uhøvlede og 
upløjede, så det gav forholdsvis meget arbejde.

Der blev lagt cementgulve i sovekammer og spisekammer, men i den østre 
stue var der dog stadig lergulv; det var drengenes soveværelse, hvor vi sov tre i 
en seng, men desuden var der også en mindre seng, med plads til kun en 
dreng.

Far stod altid meget tidligt op – om vinteren kl. 4, skar så hakkelse en times 
tid eller to, blev sulten og gik gerne selv i spisekammeret for at få sig et stykke 
mad. Da spisekammeret lå umiddelbart op til den stue, hvor vi sov, hørte vi 
gerne, når Far gik derind og råbte da op: “Far, må vi ikke få et stykke brød”. Vi 
fik da næsten altid et stykke tørt brød uden smør eller noget andet, men det 
smagte dejligt, vi nød det rigtigt og det kunne aldrig falde os ind at klage på 
kosten. Vi havde det meget fattigt som de fleste på de egne, men vi manglede 
dog aldrig det daglige brød; vi lærte nøjsomhed, og måtte selvfølgelig også 
deltage i arbejdet så tidlig som vi kunne gøre gavn.

Vi havde også en maler, Andersen, fra Vejle til at pynte lidt op i stuerne. En 
madam Hansen kom på besøg, og det var vist ved en sådan lejlighed, at hun-
den Wabs var sammen med mig inde i stuen, hvor jeg lod en vind gå og sagde: 
“A slog en sk.. den ka do ta Wabs!” det var i hvert fald et udtryk, som jeg siden 
jævnligt måtte høre gentaget.

Min første skoledag husker jeg tydeligt. Jeg skulle følges med mine to 
brødre, Peter og Anker, henholdsvis 4 og 2 år ældre end jeg; de var ikke særlig 
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begejstret for følgeskabet, og jeg kunne ikke følge med, hvorfor jeg stak i at 
tude; de var gnavne og kaldte mig præsten, fordi jeg sang – nå, men vi nåede 
da omsider skolen, ca. 2 km borte, og jeg trinede frimodigt ind i skolestuen 
med hue, vanter og træsko på og sagde “Godaw” til skolelæreren. Skolen var 
fuld af børn; de var i alderen fra 7 til 14 år i samme klasse og læreren holdt 
skole hveranden dag i Gludsted og hveranden dag gik han til en anden landsby, 
Fruergaard, og underviste der.

Fra min første skoletid erindrer jeg et juletræ i skolen, hvor sognepræsten, 
pastor Schiøler, senere biskop i Aarhus, talte til skolebørnene over salmeverset 
“Det barn, som sig glæder fromt og kønt, skal aldrig den glæde miste”. Præsten 
var kørende derud i slæde – det var et forrygende snevejr – og jeg husker, at en 
mand, skovløber Pedersen fra Gludsted plantage, spurgte præsten: “Hvordan 
kommer præsten nu tilbage i dette vejr?” “Jo, nu har jeg jo sporet” svarede 
præsten. Efter præstens tale var der dans i skolestuen til en bondekarls harmo-
nika – man kan måske vanskeligt betegne glæden som from og køn.

Den første lærer, jeg husker fra Gludsted skole, hed Søndergaard – han var 
noget fordrukken og havde for vane at give børnene øgenavne og således at det 
kunne rime: “Mads præst og Kræ hest, Peter Kejl og Thomas Brejl”. Men han 
var allerede gået af inden jeg begyndte min skolegang og afløst af en lærer 
Jensen; han var der kun et par år og blev så højskolemand i Sinding ved 
Silkeborg. Vi fik derefter en lærer Andersen, ung, dygtig og meget afholdt; han 
havde usædvanlige evner til at undervise, kunne godt lege med i frikvartererne 
og dog skabe respekt; han slog kun sjældent, men skulle det være, slog han 
hårdt. I vinteren 1891-92 var den nye kirke i Gludsted under opførelse; den 
blev bygget på en grund nær ved skolen, så vi drenge gik tit derhen i frikvar-
teret, der var altid noget at se på for drenge. Kirken blev tækket med tavleskifer 
og for at gøre dem fast til lægterne blev der slået 2 huller i hver skiferplade, 
hvortil man anvendte en maskine. Det var fristende. I et belejligt øjeblik skulle 
jeg og en anden dreng prøve med en plade, men ak og ve, pladen knækkede og 
vi luskede over til skolen – der var nok ingen, der havde set det – men om for-
ladelse – læreren var blevet underrettet og der vankede vel nok flade øretæver, 
så vi ønskede ikke at prøve en gang til – og så værsågod over at bede skifertæk-
keren om forladelse.
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Desværre døde lærer Andersen i en ung alder af tuberkulose. Jeg erindrer 
tydeligt hans lange sygdom, død og begravelse og husker ham også med en 
stjerne i knaphullet – sådan én ville jeg meget gerne have – lærer Andersen var 
ivrig afholdsmand.

Ved leg i skolen eller andre børnesammenkomster havde vi som indledning 
nogle remser, som anvendtes til at træffe afgørelse om, hvem der skulle være 
“fanger”, når vi legede “Tagfat” eller “tage i kæde”. I. “Inkel kinkel køs, kufer i 
ane, irke bam, ø bø bøf”. II. Apotekerens pige, hun gik forbi, hun havde en skål 
med vælling i, skålen brast og gik itu, og al vællingen vældede ud.” –Deltagerne 
stillede op i en kreds eller på linie, en af dem remsede op og pegede samtidig 
for hvert ord på en i kredsen; den, som da ramtes af det sidste ord, skulle 
begynde legen.

Når der om vinteren var is på damme og mergelgrave, morede vi os med at 
glide – skøjter havde vi ikke, støvler heller ikke, men vore træsko var jernbeslå-
ede og slet ikke så ringe til at glide med på isen. Nogle lavede sig også små 
slæder med jernskinner og ved hjælp af en pigkæp kunne de skyde en god fart. 
Særlig glæde vakte det, om vi kunne få lov at binde en slynge eller gynge op i 
tærskeloen derhjemme, hvor vi så ved at læne os skiftevis frem og tilbage 
kunne bringe gyngen i vældig bevægelse. Det traf sig, at en og anden drattede 
ned, men det betog os ikke lysten, tværtimod, det forøgede bare spændingen.

Vi var mange drenge i hjemmet, og det kneb nok med at forliges, særlig min 
to år ældre broder, Anker, og jeg røg tit i totterne på hinanden. Han slog med 
knyttede næver for et godt ord, men blot jeg fik ham om livet, kunne jeg som 
regel holde ham; når jeg slap taget, fik jeg igen af næverne – også af den grund 
var jeg svært med på at komme hjemmefra og få en plads.

En meget yndet beskæftigelse var at køre til mølle – det skete for det meste 
med stude, hestene blev os ikke gerne betroet, da vi ikke altid kunne ramme 
måde med farten. Om vinteren gik det med slæde, og særlig interessant var 
det, når vi måtte køre enspænder med en stud for en lille slæde. Det var vel nok 
sjovt. Og partiet var vist sjældent større end ½ eller højst en hel tønde korn.

Med naboerne levede vi for det meste i god forståelse – dog var der en, som 
hed Ole Bredlund, som det kneb noget med. I skellet mellem hans og Fars 
mark var der en smal grønning, hvori der løb en lille grøft eller bæk; og Ole 
ville gerne udnytte denne bæk til overrisling af hans grønning, hvorfor han 
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anbragte en jorddæmning i bækken, så vandet kunne stige og overrisle en del 
af hans eng. At der var drenge, der havde fornøjelsen af at linde lidt ved græs-
tørvene, så vandet kunne passere lettere, forståes af sig selv – dog husker jeg 
ikke, om nogen af os havde været på spil, men Ole havde en stærk mistanke, og 
han gik til Far og ville låne vore træsko for at se, om de passede i sporene. Si-
den den historie fik han tilnavnet “Fep”; årsagen var, at når vi så ham komme 
på stor afstand, var kun lige hovedet synligt, og når han løb, så det ud som om 
hovedet hoppede (feppede), deraf navnet “Ole Fep”. Der var i det hele taget 
mange på de kanter, der havde øgenavne; det var vistnok den tidligere omtalte 
lærer Søndergård, der var forfatter til navne som “Anders Pjat”, “Jens Pik”, 
“Niels Knævn”, “Stolt Henrik”; mange havde navn efter byer, de var kommet 
fra: “Lars Brejl”, “Søren Keilstrup”, “Andreas Hvillum” osv.

I vort hjem i Gludsted var der regelmæssig søndagsskole, vist nok hver-
anden søndag; jeg erindrer 3 forskellige mænd, der kom og talte. Der var nu 
først en ældre ved navn Peter Boel, også kaldet Per Kok, Daneværns far, som 
havde gigt og haltede. Han boede os nærmest og var vist den, der kom tiest. Så 
var der Jens Lærke, der boede i Frisbæk, vel 5-6 km hjemmefra, og endelig 
kom også en købmand Kristensen fra Keilstrup han havde endnu lidt længere 
vej og var gift med Mors kusine.

I hjemmet havde vi også jævnligt møder hvortil kom enten tilrejsende 
fremmede talere eller også den stedlige Dalgren, som boede i Kejlstrup. Når 
der skulle være møde, blev vi drenge sendt ud som indbydere. I reglen var der 
god tilslutning til møderne – der var jo dengang ikke meget med adspredelser; 
aviser var ukendt, de eneste trykte meddelelser vi modtog var “Ugens Nyhed-
er” og så et blad, der hed “Evangelisten”, baptistsamfundets organ, som udkom 
én gang om måneden. Bibelen og Brorsons salmebog havde vi og den første 
blev flittigt brugt. Også jeg har læst meget i disse to bøger og blev fængslet 
både af indledningen til Jobs bog og af Brorsons kæmpevise om Goliat, der 
drog op fra Gat for at lægge Saul i skat, denne sidste så grundigt, at jeg endnu 
på mine gamle dage næsten husker den ordret.

Når der til søndagsskolen og til møderne skulle skaffes siddeplads til mange 
i vort hjem, ordnedes det på den måde, at en fjæl blev lagt over to stole; det var 
ikke just særlig magelige siddepladser, men vi var ikke i nogen henseende for-
vænt, heller ikke i skolen havde bænkene ryglæn.
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En ejendommelighed jeg lagde mærke til: Når der på sådan en bænk sad en 
række kvinder og sang, rokkede de frem og tilbage i takt med sangen.
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 K A P I T E L  7

Min første tjeneste

Jeg var lige fyldt 9 år, da jeg fik min første tjeneste hos gårdejer Ole Poulsen i 
Kejlstrup, han havde min Fars fødegård. Det var troende mennesker. På gård-
en var desforuden en søn på 16 år, Niels Peter, og en datter Kirstine på 13 år. 
Jeg var den eneste fremmede medhjælp og fik lov til at give en hånd med ved 
alt arbejde både ude og inde: Malkning, tærskning med plejl, kærning af smør, 
men altid tiltalt på en god og venlig måde. Ole Poulsen var en meget dygtig 
mand med fremdrift i. Jeg var hos ham i 2 somre. Den første sommer blev hele 
huset omforandret indvendig. Håndværkerne fik altid kosten på arbejdsstedet. 
Håndværkeren Søren Nedergaard var den samme, som en 2-3 år i forvejen hav-
de arbejdet i mit hjem – han var både murer, tømrer, snedker og tækkemand. 
Året efter blev staldene omforandret og der blev anskaffet centrifuge (med 
håndkraft) til mælkens behandling. Det var den første der på egnen.

Ole Poulsen holdt en del grisesøer og solgte grisene. Han var også dygtig til 
husligt arbejde – jeg husker engang vi samlede kartofler op i marken, vi var 
med allesammen og det var manden, der gik hjem og lavede middagsmad, 
mens konen blev i kartoflerne. Han kunne nemlig gøre det hurtigere, men de 
var i god forståelse med hinanden. Jeg husker også, at han syede skjorter og en 
kasket til sig selv. Det var hos Ole Poulsen, jeg overværede det første frilufts-
møde, det var ved en bazar, vel nok til fordel for ydre mission; taleren stod på 
en vogn, men hans navn husker jeg ikke mere.

Datteren var ikke nogen sød pige – hun drillede sine forældre ved ukristelig 
tale og færd. Senere blev hun gift med min fætter Martin Jensen fra Nørre 
Snede, de havde en købmandsforretning i Brædstrup. Hun har nu været enke i 
mange år.
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De to somre, jeg var i Kejlstrup, gik jeg i Frisbæk skole hos lærer Jesse, en 
dygtig mand med usædvanlig ordenssans – der var ikke noget med at gå ind i 
skolestuen med træsko på.

Lige bag skolen lå et hus, der blev brugt til fattighus; her boede et par gamle 
mennesker: Per Grøn og hans kone Maren – hun sagde om Per: “Per, min Per, 
ka ett røg ant end de Volle knaster” han bestilte vist heller ikke andet!

En dag fortalte sønnen i gården mig, at en mand kunne stå i Herning og tale 
med en anden i Silkeborg. “Nej, det er bestemt løgn” sagde jeg, “der er 6 mil 
imellem og så højt kunne han ikke råbe!” Et væddemål blev resultatet – på 10 
øre – og jeg tabte. Jeg havde på den tid endnu ikke lært en telefon at kende.

Et par små begivenheder af personlig art skal lige anføres. Jeg husker ikke 
mere, om det var første eller andet år i Kejlstrup det fandt sted, men begiven-
hederne indtraf begge på en søndag med 4 ugers mellemrum.

En tidlig søndag morgen i forsommeren havde jeg været inde efter et eller 
andet, da der blev kaldt på mig. Det var nok noget med at få køerne ud. Jeg 
skyndte mig og i farten stødte jeg imod en kaffekande, som nok har stået lidt 
yderlig på komfuret, væltede den, og fik en del af det kogende indhold ned over 
mine bukser – det har sikkert givet anledning til klagehyl, for der blev straks 
foretaget en afkølende foranstaltning, idet jeg omgående blev dyppet i vand-
truget. Jeg har endnu på mit venstre ben mærker af det ufrivillige varme bad.

4 uger efter, altså også på en søndag, var jeg i marken – vel nok for at flytte 
køer og heste. Et føl lå ned og strakte sig i kådhed og jeg løb til og trak det i 
halen; men det misforstod min venlighed, sprang op og plantede med eftertryk 
sin ene baghov i min pande lige over højre øre, så jeg kom hjem med et åbent 
sår og fik blodet vasket af ansigtet. Doktor var en næsten ukendt genstand i de 
dage – i hvert fald for så lidt; men vi boede nabo til en jordemoder og hun var 
ikke så fejl; hun gav mig et hefteplaster på såret. Et ar minder mig stadigvæk 
om begivenheden.

Når jeg tænker tilbage på de to somre hos Ole Poulsen, er det med glæde; 
der var en god åndelig luft, der blev holdt andagt og bedt bordbøn daglig. Ole 
Poulsen blev senere antaget som indre missionær og solgte da gården.
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 K A P I T E L  8

Min anden tjeneste. “Faurholt”

Det har været kort efter jul 1891, at jeg tiltrådte min anden tjeneste; det var hos 
gårdejer Frederik Jensen, Faurholt i Vrads sogn, og det er ikke for meget sagt, 
at der tilbragte jeg min sværeste tid. Manden bandede og skældte ud: Han skul-
le f... g... nok flytte mig. Karlen Martin og jeg delte værelse og seng. Til værelset 
var der adgang bag hestene, så vi lige kunne slippe forbi ind i kammeret; selve 
kammeret var et lille firkantet rum, hvis ene væg var optaget af en dobbeltseng 
og ved den anden væg overfor stod karlens kiste – kun en smal gang adskilte 
de to. Gulvet var lagt af små rullesten i sand; væggene var vel nok kalkede og 
vinduet kun et lille firkantet glughul på ca. 25 cm på hvert led. Af naboer havde 
vi hønsene til den ene side og hestene til den anden + to ydervægge. Efter en 
tids forløb var jeg en tur hjemme og det viste sig, at der var lus i skjorten. Mor 
skrev så et brev til manden og beklagede sig over dette forhold, og karlen fik 
pålæg om at skifte skjorten noget tiere. Længere hen på foråret viste det sig, at 
vi havde fået skab eller fnat. Fy for den! Vi skulle smøres i grøn sæbe udvendig 
og spise svovlblomme for at drive skabet ud. Det var en meget ubehagelig 
omgang; huden gik af over det hele og i leddene dannede der sig skorpe, så jeg 
næsten ikke kunne gå.

Den åndelige påvirkning stod det ikke bedre til med; karlen fyldte mig med 
grimme historier. Jo, det var en ond tid i min tilværelse.

Der var mange får i Faurholt – de kom ind om natten, men ud igen om mor-
genen, og det var min bestilling at besørge dem ind og ud; der skulle lægges 
tøjr på dem og det var dobbelt tøjr, således at to får var fælles om et; når jeg så 
fik 10-12 får sammen og skulle trække dem i marken, kunne de vel nok løbe 
sammen, så de næsten ikke var til at skille ad. Det satte humøret på en svær 
prøve og desværre gik det galt engang; humøret holdt ikke. Jeg havde en 
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tøjrkølle med til at slå pælene fast; og ak og ve! En dag drillede fårene mig og 
jeg hævede køllen og lod den falde på et stakkels fårehoved – fåret faldt og 
rejste sig aldrig mere. Ak! hvad skulle jeg arme dreng nu gøre? Heldigvis var 
manden ikke hjemme, så jeg fik da lejlighed til at sige det til konen, men jeg gik 
i angst og bæven for, hvad der ville ske, når den gale mand kom hjem. Det gik 
heldigvis bedre end jeg havde turdet håbe. Han slog mig da ikke ihjel. Han 
skældte blot ud, men det var jeg så vant til, at det regnede jeg ikke så stort.

Der var det ejendommelige i Faurholt, at drengen ikke behøvede at sidde 
ned, når han spiste – han kunne godt stå op. Dagene var lange – det var ikke 
aften før solen var gået ned. Ja, jeg husker engang i høsten, da konen og jeg gik 
og stillede korn op ind imellem skulle jeg også flytte kreaturer og får og hvad 
der nu ellers kunne være; det syntes kvinden tog alt for megen tid; da vi så 
nåede den tid, hvor vi ellers plejede at holde op, sagde den elskværdige kvinde 
til mig: “Ja, nu kan du, Hans, gøre færdig her inden du kommer hjem!” Hvad 
klokken blev inden jeg var færdig, ved jeg ikke, men dejligt måneskin var det, 
så jeg kunne godt nok se at finde negene, selv om de ikke lå særlig tæt.

Mens jeg var i Faurholt var jeg en tid i foråret med ved plantningen i stats-
plantagen i Lille Hjøllund syd for Vejle-Viborg landevejen; jeg fik den svimlen-
de sum af 80 øre pr. dag på egen kost, men selvfølgelig gik pengene i min 
husbonds lomme – jeg fik jo min gode løn, 15 kr., fra midvinter til november. 
Nu skal man jo også tænke på, at jeg var skoledreng og skulle følge undervis-
ningen i Hjøllund skole. Der var der iøvrigt en invalid lærer; Agger hed han; 
han betjente to krykker for at vinde frem. Denne skolemester havde sin egen 
måde at straffe på. Han havde forbudt os at gå ud på de nærliggende isdamme i 
frikvartererne, men ikke desto mindre var vi – vistnok allesammen – faldet for 
fristelsen. Da vi så blev kaldt ind, stillede mester sig op uden for døren med 
ryggen mod muren og med et langt spanskrør gav han os hver et rap over 
nakken efterhånden som vi nåede indenfor rækkevidde.

Med lærdommen var det ikke så stort bevendt. Læreren sad altid på kate-
deret, og når vi skulle høres i lektie, brugte børnene at have bogen liggende 
opslået foran sig og læse af den.

Der var temmelig lang skolevej og jeg gik alene det meste af den; jeg min-
des, at jeg tit var meget nedtrykt og ulykkelig over mig selv; jeg kunne godt 
græde og bede til Gud om at jeg måtte være en god dreng og ikke lave spilop-
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per, men når jeg så nåede skolen og var sammen med de andre drenge, var det 
som blæst væk, og jeg var vel nok en af de værste.

Nå, en ond tid får også en ende – det fik tjenesten i Faurholt da også; jeg var 
glad, da vi nåede november og jeg skulle hjem at være for vinteren.

En meget glædelig oplevelse havde jeg da, mens jeg var i Faurholt: Fars og 
Mors sølvbryllupsdag den 13. juli 1891. Det blev en stor festdag i hjemmet og i 
den anledning fik jeg fri og var med. Søskendeflokken var nu i antal nået til 12, 
hvoraf dog de tre var døde. Den ældste broder Mads var skrædersvend i Kibæk 
– han var ridende til hest de næsten 7 mil; den yngste søster Debora var kun 
godt en måned gammel – og vi derimellem var alle med for at fejre højtidsdag-
en med vore forældre.

Fra sommeren i Faurholt husker jeg en bispevisitats i Vrads skole, hvor vi 
også skulle møde fra Hjøllund skole; biskoppen var en gammel, hvidhåret 
mand, hed Clausen og var fra Aarhus.
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 K A P I T E L  9

Søskende, født i Gludsted

Andreas, som fødtes 1883, døde som 6-årig af difteritis – han var mærkeligt 
nok den eneste af os, som fik sygdommen. Han lå ellers derhjemme, for der var 
jo ingen epedemisygehus dengang. 1885 fødtes atter en dreng, det var den 8. 
april på kong Christian IX’s fødselsdag; efter ansøgning blev han opkaldt efter 
kongen og fik kongelig faddergave på 50 kroner. Desværre omkom Christian 
ved drukning i et vandhul hjemme i haven. Det var netop på hans 2-års fødsels-
dag i 1887 og den begivenhed prægede sig dybt i vore sind. Jeg husker endnu 
tydeligt, at Mor sad med det lille døde barn på skødet og forsøgte at bringe 
ham til live igen. Mor græd og alle vi søskende stod omkring hende og græd 
over det ufattelige, der var sket: at den lille broder, der for bare 10 minutter si-
den løb rask omkring, nu var død og kold. Det blev for os (mig) en spore til at 
vende tankerne opad. Mor fortalte os – for det troede hun selv – at det var en 
Guds engel, der hentede lille Christian hjem til Guds paradis, hvor der ikke er 
sorg, synd eller sygdom.

I 1887 fødtes Marinus som den niende søn i familien, og i 1888 fødtes Anne 
Kirstine; hende husker jeg særlig som en lille sangfugl – der er særlig et lille 
vers, jeg mindes: “Er du glad og lykkelig, syng af hjertet, syng! Du med hjertets 
sang gør vel, glæder mangen sorgfuld sjæl. Syng, af hjertet, syng!” I 1891 blev 
så vor yngre søster født – Debora, og endelig i 1894 fødtes den sidste, en dreng, 
han opkaldtes efter den tidligere af difteritis afdøde broder, Andreas.
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 K A P I T E L  10

Min tredie tjeneste

Hos gårdejer Søren Thygesen, Storgård i Ejstrup, fik jeg min tredie plads. De 
var unge folk, der var tilflyttet fra Ikast ved Herning en 3-4 år i forvejen. Han 
var en rolig rettænkende mand, der forstod at omgås sine medhjælpere på en 
god måde. Af medtjenere var der en ældre karl fra Gludsted, Jens Østergaard 
også kaldet Jens Litten; han var over 30 år og slemt hjulbenet. Andenkarlen 
Martin Moesgaard var broder til konen, også fra Ikast. Han var noget af en 
spilopmager, så vi skulle gerne drille og gøre løjer med Jens Litten. Det førte 
til, at han en dag, vi skulle gøre svinehuset rent, tog en klat møg og smed mig 
den lige i ansigtet. Gal blev jeg og skældte ud, han kunne bare lige vente til jeg 
blev stor, så skulle han ellers nok få sådan og sådan. Jens Litten blev betænke-
lig og firede af. Der var også to tjenestepiger, men om dem har der ikke efter-
ladt sig noget i min hukommelse.

Skoleundervisningen modtog jeg i Ejstrup skole, hvor den tidligere omtalte 
lærer Petersen var skolemester eller degn som det gerne benævntes. Det er 
ikke sjovt at komme alene som fremmed dreng i en flok store drenge. Jeg 
måtte også lide nogen tort i de første dage, men heldigvis var der en dreng, der 
viste mig venlighed – hans navn var Enevold Nicolaisen, han tog mig i forsvar 
og det hjalp. Degnen var gift med min mors moster, en noget ældre mand og 
noget hengiven til drik; han havde sin egen måde at holde orden på. Han 
lavede en “mus” af et lommetørklæde og sad så oppe på katederet og kastede 
“musen” ned på den, han ville straffe – vedkommende skulle nemlig bringe 
“musen” tilbage til læreren. En anden af hans metoder var at flytte synderen 
ned på den nederste plads. Jeg var ved eksamen i foråret blevet placeret som 
nr. 2 i klassen, men for en eller anden forseelse bragt ned i bagerste række; 
læreren ville da en dag tale mig til rette og udtalte, at han gerne ville have mig 
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flyttet op igen, da jeg var en af hans dygtigste drenge, men jeg var næsvis og 
sagde, at dygtigheden havde jeg ikke fået her. Det var læreren selvfølgelig ikke 
glad for at høre og bemærkede, at han ellers havde ord for at lære folks børn 
godt, hvortil jeg svarede, at det havde jeg ikke hørt. Jeg fik lov til at blive på 
den nederste plads lidt endnu. Ved en anden lejlighed, det var under overhø-
ringen i danmarkshistorie, spurgte læreren med patos: “Kan I så sige mig, 
hvem Knud den Store er søn af?” og jeg svarede nok så rapmundet: “Af hans 
far!” Men hvor blev degnen rasende, han sprang hen og ville rive mig i ørerne, 
men heldigvis sad min gode ven Enevold ved siden af mig; han advarede den 
vrede lærer om, at han skulle passe på for ikke at trække ørerne af mig, for de 
sad noget løse; han havde nemlig selv nogle dage i forvejen rusket så meget, at 
skindet bag ørerne var revnet. Det dæmpede iveren noget, så det endte med, at 
han ville forklage mig til skolekommissionen – det blev ved truslen.

Forholdet til læreren blev aldrig helt godt; jeg havde fået et lommeur for-
æret af Far, hvilket var noget ganske enestående den gang – læreren var meget 
upræcis både ved den ene og den anden lejlighed, så det irriterede ham, når vi 
ville fortælle ham, hvad klokken var.

Mit daglige arbejde i Storgaard var at passe kreaturer og får og ellers tage en 
hånd med ved hvad som helst. Vi havde en nabo, Laust Holm, gårdejer og 
amtsrådsmedlem; han havde en del løsgående lam, deriblandt et vædderlam, 
som ikke så sjældent kom på besøg hos vore får. Jeg må vel have set skævt til 
disse vædderbesøg hos vore får – jeg havde hørt og set, hvordan man behand-
lede en gammel vædder ved at underbinde pungen med testiklerne og derved 
gøre den ufrugtbar – en dag fangede jeg fyren og besørgede forretningen med 
et stykke sejlgarn, men desværre var jeg ikke øvet i faget, så snoren var ikke 
strammet tilstrækkeligt, men dog så meget, at det gjorde skade. En tid efter 
opdagede Laust Holm, at der var noget i vejen med lammet, mistanken blev 
rettet imod mig og jeg måtte vedgå, at jeg havde været der. Laust Holm blev 
selvfølgelig vred og forlangte erstatning, og enden på sagen blev, at Far måtte 
levere ham et andet lam i stedet.

I Storegaard havde jeg det godt. I vintertiden var vi altid sammen med fami-
lien om aftenen; manden og karlene spillede gerne kort, “seksogtres” eller 
“skevindsel” om en 1-øre. Kosten var god, men kristendom var der ikke noget 
af. Forkarlen Jens Litten fik sin løn ved at have et par stude på foder og græs, 
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således at han kunne sælge dem og købe et par andre eftersom han så sin 
fordel ved det – desforuden fik han nogen kontant løn.

Engang vi var alene hjemme i Storgaard havde de fundet på, at vi skulle 
drikke “ølhunde”, dvs. et ølglas eller kop halvfyldt med øl og så et glas brænde-
vin oven i. Det blev til flere, og det varede ikke længe før jeg blev syg, måtte i 
seng og kastede op. Det var første gang, jeg prøvede den sygdom – den virkede 
ikke just tiltrækkende.

Jeg husker endnu Søren Thygesens afskedsord til mig: “Lad mig nu se, 
Hans, at du opfører dig godt, så vi ikke skal høre noget slemt om dig! “ Et par 
år senere kom jeg til at tjene i nabogården til hans fødegård “Hagelskjær” i 
Ikast sogn.
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 K A P I T E L  11

Hjemme 1892-93

Fra 1. november 1892 til 1. marts 1894 var jeg hjemme i Gludsted og hjalp 
mine forældre med bedriften. Vi havde gerne to heste og et par stude; til pløj-
ning kan det nok gå an med stude, men til harvning er det ikke godt – der skal 
en vis fart på for at en harve kan virke tilfredsstillende. – Alt korn blev sået 
med hånden og tærskningen foregik med plejl; men når det rigtig skulle gå løs, 
havde vi en rask mand på dagleje, han hed Niels Peter Frederiksen, han kunne 
vel nok svinge en plejl, så det var en fornøjelse at se; han kunne også skære 
tørv, 10.000 pr. dag – ellers regnedes med 6000-7000 for en dags arbejde.

Det var mit sidste skoleår, og om jeg husker ret, var lærer Andersen syg hele 
dette år, men han boede stadig i skolen. Under hans sygdom varetog en vikar 
hans gerning, men der manglede nu en del i, at han kunne stå mål med lærer 
Andersen. Jeg var nr. 1 i klassen det sidste år, hvilket vel ikke siger så stort. Jeg 
husker en dag, vi havde regning og sad og svedte over et stykke; jeg kunne ikke 
finde ud af, hvordan det skulle tages; så kom vor syge lærer ind og listede om-
kring og så på os. Han kom hen til mig, stod bagved og kiggede lidt på tallene, 
pegede lidt her og der, så gik der straks et lys op for mig og regnestykket gik 
som fod i hose.

Hen på efteråret gik det rask ned ad bakke med lærer Andersens helbred; på 
det sidste skiftedes naboer og venner til at våge hos ham om natten. Den efter-
middag, han var død, blev der ringet med kirkeklokken. Den største gård i 
sognet, Gludstedgård, lå tæt ved skolen og ejedes af proprietær Helms – der 
havde lærer Andersen inden sit giftermål fået kosten og iøvrigt også kommet 
der meget; der var også et par pigebørn derfra, der gik i skole og på grund af 
denne nære forbindelse tog Helms sig af begravelsen. Liget var hensat i en 
vognport på gården, der var smukt pyntet med gran og anbragt et tændt lys ved 
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hver side af hovedgærdet – kisten stod åben. En ungdomskammerat fra semi-
nariet holdt tale, ligeså proprietær Helms. Så godt som alle skolebørn fra 
distriktet var mødt og nok også de fleste af forældrene. Vi sørgede oprigtig over 
hans død.

Lærerens løn var dengang 600 kroner årlig, dog med tillæg af 20 kr. for 
kirkesang og 20 kr. for at ringe med kirkeklokken.

Ved eksamen i efteråret 1893 skulle jeg udskrives af skolen og i den anled-
ning var min far mødt op for at tale med præsten, en pastor Karstoft, desangå-
ende. Dengang var præsten selvskreven som formand for skolekommissionen. 
Samtidig ønskede også en skovløber Pedersen sin søn udskrevet. Præsten ville 
selvfølgelig høre os lidt; jeg husker ikke, hvad jeg blev spurgt om, men jeg hus-
ker, at min arme sidemand blev spurgt om, hvad vore første forældre hed, for 
dette spørgsmål kunne Thor ikke klare. Præsten blev vred og drengens far 
søgte at hjælpe sin pode på sporet, men han forblev stum. Om han blev 
udskrevet husker jeg ikke, med mig gik det.

Det var meget fattigt hjemme. Der var så godt som intet at sælge – ja, en 
enkelt gang en klat smør – svin havde vi kun til eget forbrug; vi havde et par 
grisesøer for det meste, så der var lidt smågrise til salg og så en del lam. Far 
havde ellers gjort et stort arbejde med at opdyrke heden og mergle ejendom-
men i Gludsted, men lønnen stod ikke i forhold til det store arbejde. Undertid-
en kørte Far til Vejle med et læs tørv, men der var 6 mil eller ca. 42 km – han 
kunne da få 4 kr. for et læs tørv. Skulle vi have nyt tøj, kom skræderen med nål, 
saks og målebånd, klippede og syede i flere dage af hjemmelavet vadmel – det 
holdt længe. Støvler havde vi ikke, om vinteren måske træskostøvler, men om 
sommeren bare ben – det var både det letteste og det billigste.

I efteråret 1893 gjorde jeg forsøg på at få plads som lærling ved mølleriet, 
selv om jeg som mindreårig drømte om et eller andet stort, der ville vise sig. Vi 
havde for eksempel nogle spåkort, hvorpå der stod forskellige rim, bl.a.: “Du 
ønsker at titte bag fremtidens slør, jeg spår dig en herregård med mange køer!” 
– det kunne nok sætte fantasien i bevægelse, selv om herregården kun var 
markeret i grusgravens sand og køerne en samling smukke marksten, ordnede 
i lange rækker. Mindre interessant var et andet kort, hvorpå der stod: “At spå 
dig er rent umuligt, jeg nænner det ej – det er så grueligt!” – men da var jeg 
dog så nøgtern, at jeg var klar over, at for at få noget, måtte der begyndes for-
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fra. Mølleriet tiltrak mig som noget spændende; jeg var hos et par møllere, en i 
Thorlund og en i Nørre Snede, men de havde ikke brug for mig, så der blev ikke 
noget ud af det, jeg måtte slå mig til ro ved landbruget og det har jeg siden 
aldrig i fortrudt, der har altid været arbejde nok.
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 K A P I T E L  12

I Gl. Hagelskjær i Ikast sogn

Min broder Peter havde 1. november 1893 taget plads hos gårdejer Anders 
Svendsen i Ikast (broder til vores onkel Søren Svendsen i Hedegaard), og da 
han var blevet kendt med, at der hos konens broder i Gl. Hagelskjær var brug 
for en knægt som mig, gjorde han de indledende forhandlinger, der førte til, at 
jeg blev fæstet for en løn af 64 kr. for de 8 måneder fra 1. marts til 1. november 
1894. Gl.Hagelskjær i Ikast sogn, Hammerum herred, var én af egnens bedste 
gårde med et tilliggende på 80 tdr. land ager og 20 tdr. land eng. Den har tidli-
gere været betydeligt større, men der var udskilt to gårde på hver ca. 80 tdr. 
land – dem fik den daværende ejers to brødre, Jens og Søren. Ejeren Johannes 
Lauritsen var en jævn dygtig mand, velanset i sognet og formand for mejeriet; 
hans hustru Elisabeth Salholt Lauritsen var født i Salholt ved Herning; hun var 
en betydelig kvinde, der forstod at styre sin husholdning med kyndig hånd, dog 
således, at hun var afholdt af tjenestefolkene. På gården var der karlen Niels 
Jokum og to piger, Laurence og Line, foruden sønnen Laurits på 15 år, døtrene 
Maria på 14 år, Karoline på 12 og et par mindre drenge Nybo på 7 og Biehgaard 
på 5 år.

Jeg ankom til gården 1. marts og fik anvist en soveplads ved siden af karlen 
Niels Jokum; det var et kammer ved siden af hestestalden med to dobbeltsenge 
– foderloen var til den anden side som nærmeste nabo.

Det var et godt hjem med kristeligt præg – der blev holdt bordbøn og alle 
gik flittigt i kirke; konen gjorde meget for at få os unge med. Dog var manden 
ikke nogen afgjort kristen – det blev han først et par år senere, efter at den nye 
præst, pastor Aksel Rasmus Brostrøm, var kommet til sognet som kapellan. 
Hans forkyndelse førte til en meget stor vækkelse, særlig blandt ungdommen, 
men mange af de ældre kom også med ved hans klare tale om synd og nåde.
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Man kan nok skønne, at vækkelsen var forberedt; der var nemlig nogle år i 
forvejen flyttet en ung gårdejer til sognet fra Ulsted i Vendsyssel – han købte 
gården “Frisenborg” tæt ved Ikast kirkeby. Mandens navn var Chr. Nielsen, 
han var gift og havde både karl og pige med fra Vendsyssel. Det var en troende, 
varmhjertet kristen mand, velbegavet og meget musikalsk; han begyndte at 
samle de unge til indøvelse af åndelige sange og lærte dem at synge flerstem-
migt – det vandt stor tilslutning.

Kirkegangen under den gamle præst, pastor Klein, var ellers så godt som 
ophørt; han var meget gammel, frimurer og kunne også godt lide at komme på 
kroen. Men efter den nye præsts ankomst skete der en hel forandring. Den 
unge præst var varmhjertet og ualmindelig veltalende – nogen kaldte ham 
pastor Ordstrøm; han fik hurtigt fyldt kirken, samlede ungdommen i hjemme-
ne til sang og samtale, holdt om vinteren bibellæsninger i kirkerne; om som-
meren holdtes møder i haver og gårde; han foranstaltede store fælles sommer-
møder og udflugter, bl.a. til Silkeborg grundlovsdagen og til Vildbjerg ved 
Herning, hvor der også var en troende præst, Nyholm.

Sommerudflugten til Vildbjerg i 1896. Ikast ligger ca. 12 km øst for Herning 
ved Skanderborg-Skjern banen, og Vildbjerg ligger ca. 15 km vest/nordvest for 
Herning. Da det endnu ikke var almindeligt med cykler, var vi henvist til at 
bruge banen og hestekøretøjer. Vi forudbestilte “bænkevogne”, dvs. lukkede 
godsvogne, hvori der er indsat lange bænke, det var billigere end 3. kl., og kom 
således fra Ikast til Herning. Dér blev vi afhentet med hestekøretøjer, som 
landmændene i pastoratet Vildbjerg-Timring-Nøvling beredvilligt stillede til 
rådighed. Efter ankomsten var vi alle i kirke i Vildbjerg og blev derefter fordelt 
i forskellige hjem; jeg var sammen med flere andre hos en gårdejer og møller i 
byen, spiste til middag og drak kaffe. Om eftermiddagen var der møde i præste-
gårdshaven, hvor begge præster talte og der blev sunget flerstemmigt af sang-
koret fra Ikast. Aftensmaden spiste vi hos vore kvarterværter og derefter gik 
turen med hestekøretøj til Herning, forkortet med adskillige åndelige sange. 
Det var en stor oplevelse at være med på sådan en tur.

Elisabeth Hagelskjær satte sit præg på livet i hjemmet. Det var hyggeligt, 
når vi om aftenen var samlet i den store dagligstue. Manden lavede halmkurve 
eller “løb” som vi kaldte dem af halm og vidjer, konen spandt, pigerne kartede, 
karlen og jeg læste; bøgerne lånte vi i Ikast skoles bibliotek; jeg læste dengang 
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C.A.Thyregods fortællinger og historiske romaner, Niels Juel og Tordenskjold 
var yndet læsning.

Min bestilling var ellers særlig pasning af kreaturer og deltagelse i malk-
ning; godt nok malkede pigerne, men jeg skulle hjælpe til. Karlen Niels Jokum 
ville gerne på kroen engang imellem og jeg husker engang, han ville have mig 
med, hvad jeg også gik ind på, men jeg stillede den betingelse, at jeg ikke ville 
have noget at drikke. Der skulle imidlertid drikkes punch og der var flere, der 
opfordrede mig til at tage et glas med, men Niels holdt sit ord, forsvarede mig 
og sagde, at han havde lovet mig, jeg skulle være fri og det blev jeg. Deri og i 
mange lignende situationer ser jeg Guds gode hånd, der bevarede mig, og svar 
på mine forældres forbøn. Da vi nåede november 1894 skulle jeg rykke op fra 
hjorddreng til andenkarl og sønnen være forkarl – et par drenge på 16 og 15 år 
– det var meningsløst. Der var jo meget strengt arbejde: Al sæden tærskedes 
med plejl og høstedes med le, ligesom engene ligeledes skulle slås med le, der 
var megen staldgødning at læsse osv. Engang imellem havde vi nok en dag-
lejer, men det var sjældent. Og så 110 kr. i løn for et helt år. I nabogården tjente 
en karl, der hed Jens Jensen, senere Jens Hyldgaard, han blev den danske 
husmandsbevægelse førstemand og fører, i mange år rigsdagsmand; ham og 
hans yngre broder Nicolaj kom vi tit sammen med. – Mens jeg var i Hagelskjær 
blev der bygget et nyt mejeri ved Ikast. I forvejen var der nok et mindre mejeri, 
men de kunne vist ikke enes, Johannes Hagelskjær var formand for det nye 
mejeri, broderen Jens Thygesen var sognerådsformand.

Første november 1895 flyttede jeg til “Flæskager” også i Ikast sogn; ejeren 
Rasmus Rasmussen, kaldet Rasmus Flæskager, var tillige hjulmand og tømrer; 
han var enkemand og havde ikke mindre end 6 hjemmeværende døtre og 1 søn, 
Jørgen. Gården var nok på ca. 60 tdr. land, bygningerne nyopførte efter en 
brand året i forvejen og der var 2 heste, et par stude og 8-10 malkekøer. De to 
ældste af døtrene Margrete og Eliane var sypiger og gik en del ud at sy for 
fremmede; Ane Kirstine og Laurence stod mest for husholdningen. Laurence 
tjente jeg sammen med i de godt 1½ år i Hagelskjær. Og endelig var der pige 
nr. 5 Metha og Jørgen på 14 år samt den yngste Johanne på 12 år. Da der ikke 
var nok at bestille i huset til alle de piger, gik de meget ud og var med ved hvad 
som helst: Strøede gødning, bandt havre op i høsten, kørte harve, malkede osv. 
og desuden strikkede og hæklede de hovedtørklæder for en forretning i 
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Herning. Rasmus Flæskager var altså også hjulmand og tømrer og drev som 
sådan også forretning – dertil havde han en svend som medhjælp. Svenden 
hed Søren Sørensen og var i lære hos Søren Nedergaard, da denne 6 år tidlige-
re lavede om på Ole Poulsens stuehus i Keilstrup. Forretningen bestod 
hovedsageligt i at modernisere gamle vogne. Når en vogn var sat i stand og 
malet, byttede han den væk for en anden, der trængte til istandsættelse og fik 
dertil en slump penge. Han lavede også skoleborde til en skole i nabosognet 
Sunds.

I Ikast var det meget almindeligt med ungdomsgilder på skift i gårdene, 
hvor man legede forskellige lege, men det gik med disse gilder som med så me-
get andet efter den ny præsts ankomst: De fik et andet præg; der blev sunget en 
del sange og holdt andagt. Mens jeg var i Flæskager blev der holdt en ungdoms-
sammenkomst i Hagelskjær, hvortil de unge fra Flæskager var indbudt, men 
jeg var ikke bedt med; det var ellers almindelig skik, at tjenestefolkene kom 
med til disse gilder – sønnen Jørgen var heller ikke med, men han var jo kun 
14 år. Dagen efter spurgte Jørgen en af søstrene, Metha, hvordan det kunne 
være, at Hans ikke skulle med til gildet i går; hun svarede: “Nej da, tror du det 
var for en hedning at være mellem så mange?” Jørgen fortalte mig igen, hvad 
søsteren havde sagt – det gjorde mig ondt at høre, men det bidrog nok i 
væsentlig grad til, at jeg alvorligt overvejede at blive døbt. Ved første lejlighed 
sendte jeg bud med den ældste datter, Margrete, til pastor Brostrøm, om at jeg 
gerne ville døbes; få dage efter blev jeg sagt til møde i præstegården til overhø-
ring i kristendomskundskab af begge præster. Der blev med det samme fastsat 
en dag, hvor jeg skulle møde i kirken; det var en søgnedag den 20. marts 1896 
og der var ikke andre til stede end præsten, degnen og mine to faddere, 
husbond og hans ældste datter. Dåben foregik på den måde, at jeg knælede ned 
på en skammel ved døbefonten og svarede selv på spørgsmålene. I dåben fik 
jeg et nyt navn – jeg havde tænkt på den tvivlende Thomas, og det navn valgte 
jeg. Efter dåben gik eller kørte vi hjem til Flæskager og efter hjemkomsten gik 
jeg ind på mit lille kammer og knælede ned og bad – jeg husker ikke, om hvad 
– men da jeg rejste mig op igen følte jeg en usigelig glæde i mit indre og en fast 
forvisning om, at nu var jeg af Guds nåde et Guds barn. Denne lykketilstand 
varede selvfølgelig ikke ved, djævelen er vor sjælefjende og stadig virksom – 
det skal nok lykkes ham at få os pillet ned og bildt os ind, at frelsesvisheden 

34



blot er en ønskedrøm. Men godt, at vi har Guds ord og at vi må ty hen til 
nadverbordet og de helliges fællesskab, der giver ny kraft til striden.

Det var ellers en lærerig plads i Flæskager. Jeg lærte at male vogne, lave kit, 
rette søm og slå dem i. Vi pløjede og harvede marken på egen hånd; jeg var en 
slags forkarl, skulle fure op og pløje agrene af. Jo, vi arbejdede med liv og lyst, 
for Rasmus forstod at rose os, så vi gik på med frisk humør.

Den ældste datter Margrete havde været på Haslev højskole et årstid i for-
vejen og hun var fuld af lovsang over, hvad hun der havde oplevet; siden havde 
hun haft plads hos en præst i Jyllinge ved Roskilde. Begejstringen for Haslev 
smittede mig, så jeg fik lyst til et par år senere at prøve Sjælland.

Jeg fik lavet en vaskemaskine til Mor – den kostede 7,- kr. ikke nogen større 
sum, men i betragtning af, at hele min årsgage udgjorde alt ialt 125,- kr., kunne 
det være nok for mig.
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 K A P I T E L  13

I Lille Bredlund

Første november 1896 var min tjenestetid hos Rasmus Rasmussen Flæskager 
til ende og jeg fik en anbefaling af følgende ordlyd:

Thomas H.C.T.C. har tjent mig 1. november 1895 til 1. novem-
ber 1896 og i den tid har han udført sit arbejde med flid og 
troskab. Tulstrup, pr. Ikast

R. Rasmussen.

Mine forældre havde solgt ejendommen i Gludsted og købt en anden i Lille 
Bredlund i Vrads sogn kun et par km borte. Gården var på ca. 60 tdr. land, og 
nu skulle jeg hjem og være dem til hjælp. Hjemturen foregik på den måde, at 
Jørgen Flæskager kørte mig de 11 km. til Isenvad og der mødte Far og tog imod 
mig for at køre mig de sidste 14 km.

Far passede selv kreaturerne og jeg pløjede stubjord og tærskede korn – 
roer dyrkede vi ikke dengang. Der var ikke noget, der hed løn, men der blev 
dog ikke så få dage, hvor jeg tærskede korn, mest rug, hos en ung nabo Søren 
Mikkelsen – jeg fik 25 øre for traven (60 neg) + kosten; det var temmeligt 
strengt arbejde for en knægt på 17 år, men jeg tog fat med godt humør og 
nåede som regel 3 traver om dagen og det gav efter den tids regnekunst en hel 
pæn dagløn.

Mors bedstemor, eller rettere Mors Morfars (Mads Bjørnskov) anden 
hustru havde i nogle år ophold for betaling hos mine forældre – 30 kr. pr. 
kvartal – hun havde ellers aftægt og lejlighed i gården Bjørnskov, som hendes 
mand havde haft i eje. Men da hun var gammel (vist 89 år) kunne hun ikke 
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godt være alene, men ville gerne være hos Mor, for med hende var hun fælles 
om medlemskabet i baptistsamfundet, noget som hun ikke fandt forståelse for 
hos morbror Mads Madsen (den daværende ejer af Bjørnskov), der havde sine 
interesser andetsteds og kun var glad for at være hende kvit.

I julen var jeg en tur i Ikast og gjorde besøg hos både Flæskager og Hagels-
kjær; der var stadig åndeligt røre og blandt andre var også min gamle husbond 
Johs. Hagelskjær blevet retvendt. Ved et møde i Hagelskjær blev Kristeligt 
Dagblad stærkt anbefalet. Bladet var da i sin vorden. Efter jul gik det stærkt 
ned ad bakke med gamle oldemors helbred; hun var sengeliggende og kunne 
ikke hjælpe sig selv med noget. Jeg kan endnu høre hende sige: “Læsk mig lidt, 
Mor!” hun skulle tit have lidt at drikke. Hen i februar måned døde hun stille og 
rolig som sol i høst går ned. Jeg husker, det var en stille, stjerneklar aften med 
lidt sne på jorden, for jeg blev sendt over til naboen Mikkel Sørensen for at 
bede hans kone om at komme over og hjælpe Mor med vask og ordning af liget. 
Det blev lagt på strå: I gæsteværelset blev en bordplade lagt på et par stole, et 
lag langhalm ovenpå til leje for liget, som dækkedes til med et lagen. Dagen 
efter gik der bud til snedkeren, som tog mål og lavede kiste, hvorefter liget blev 
iført ligtøjet og lagt i kisten, som derefter blev hensat i tærskeloen til begravel-
sesdagen.

En begravelse koster penge og var der noget, det var småt med i mit hjem, 
så var det penge, men noget måtte der gøres. I Silkeborg, hvortil vi havde 26 
km, var der marked en af dagene og efter megen overlæg blev det vedtaget, at 
jeg skulle trække til marked med et par køer, men for at der kunne være lidt 
udvalg, fik jeg 3 køer og 1 kvie koblet sammen. Jeg trak hjemmefra dagen før 
markedet og skulle overnatte i Funder kro, hvortil jeg nåede i skumringen, fik 
installeret køerne og selv anvist kammer at sove i ude i kørestalden. Jeg havde 
vel nok mad med og fik en kop kaffe på kroen, sad derefter og så på kortspillet. 
Jeg undrede mig over en møllersvend, som kun havde en arm – han klarede 
sig godt med at spille kort, og der blev sagt, at han klarede mølleriet godt.

Ude i kammeret var der noget klamt og koldt, men jeg var ikke forvænt og 
fandt det i sin orden. Næste morgen stod jeg tidligt op, fik kaffe, kom afsted 
med køerne og nåede i god tid Silkeborg. Efter aftale skulle vor nabo Søren 
Mikkelsen hjælpe mig med at sælge 1-2 eller 3 af kreaturerne som vi nu bedst 
kunne. Han var kørende til marked. Jeg stod der troligt og holdt ved køerne fra 
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tidlig på formiddagen til hen midt på eftermiddagen i vinterkulden kun afløst 
af Søren Mikkelsen mens jeg fik en kop kaffe; og så syntes jeg da, at lidt godt 
skulle jeg have med hjem fra markedet, og købte ½ fjerdingkar æbler, men de 
var desværre frosne og hårde som sten; jeg fik dem i et lommetørklæde og hav-
de dem i hånden hele den lange vej hjem. Nå, men handelen ville ikke gå – 
ikke et eneste bud fik vi, så jeg begyndte noget nedtrykt på hjemturen, men da 
jeg var kommet et godt stykke ud ad landevejen, kom der en mand og slog følge 
med mig. Han spurgte mig ud – om jeg havde været til marked? – og jeg fortal-
te ham, hvordan det var gået. Jo, kvien ville han da nok købe og give 35 kr. for 
– en stor 2-års kvie!! – nå ja, tænkte jeg, vi skulle jo bruge penge og lod ham få 
kvien. Det var mørkt inden jeg nåede hjem; træt og øm på benene var både 
køerne og jeg, vi havde da gået 32 km på en dag og 20 km dagen i forvejen. Far 
var ikke så lidt skuffet over det dårlige resultat, men man kan nu engang ikke 
tvinge folk til at købe.

Et par dage efter fandt begravelsen sted på Nørre Snede kirkegård. Det var 
et forrygende snevejr. Liget blev kørt på slæde og følget ligeså – der var kun de 
nærmeste naboer og Mors søskende – de havde skovle med for at være sikker 
på at komme igennem.

Ikke længe efter begravelsen byttede Far ejendommen i Lille Bredlund med 
en ejendom i Stilbjerg i Ringgive sogn – den var på 100 tdr. land, men kun de 
30 var opdyrket, resten lå i hede og mose. Da mageskiftet var uden besætning, 
blev der afholdt en auktion på ejendommen i Bredlund; det var dog nærmest 
over en del gammel ragelse – den levende besætning flyttede vi med over til 
den nye gård.

Den samme vinter tænkte jeg meget på at få lejlighed til at læse og Far hav-
de i den anledning henvendt sig til lærer Jesse i Frisbæk skole; han var villig til 
at give mig nogen privat undervisning, men det blev kun til nogle enkelte dage, 
da flytningen omkring 1. april afbrød det hele.

Fra vinteren i Bredlund har jeg en erindring, som ikke hører til de lyse. Min 
ældre broder Anker tjente dengang på en gård på Tørring-egnen, hvorfra han 
engang imellem kom hjem på besøg. En dag hen imod aften kom han beruset 
hjem. Det var ikke nogen sjældenhed, at han drak, men det er eneste gang, jeg 
husker han kom hjem i den forfatning. Han gik og dinglede, Mor ville have 
ham med ind, men han ville hen til naboen, løb på en grøftevold, hvor han ikke 
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kunne balancere, faldt og kom til at ligge med hovedet nedad. Han kunne ikke 
rejse sig op igen, så jeg hjalp ham på benene og fik ham med hjem i seng. Når 
jeg tænker på ham og mange andre indenfor familien og bekendtskabskredsen 
som har ligget under for drikkeriets last og derved ødelagt både sig selv, deres 
familieliv og fremtid, kan det måske forstås, at jeg hader spiritus under enhver 
form og gerne gør, hvad jeg kan for at mine børn ikke skal hengive sig til drikke-
riets forbandelse. Det begynder i al uskyldighed med et glas vin eller øl og lidt 
efter lidt vækkes lysten og begæret og tager magten. Derfor er mit råd. Fly, fly 
al drikkeri af spiritus under enhver form.

En anden erindring fra den tid: Min ældre broder Mads havde været 5 år i 
udlandet, Tyskland, Sweitz og Frankrig, og kom hjem den vinter for at begynde 
for sig selv som skrædermester, men manglede penge til at komme i gang for; 
han fik så den ide at gå til alle farbrødre og morbrødre og bede dem enten låne 
sig eller kautionere for ham et beløb på 200 kr.; og det lykkedes ham virkelig 
på den måde at skaffe et par tusinde kroner til veje. Han begyndte forretning i 
Esbjerg på Kongensgade, men der varede det kun kort, så kom han til Aarhus 
på Store Torv og der gik det nogenlunde.
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 K A P I T E L  14

I Stilbjerg, Ringgive sogn

Omkring 1. april 1897 flyttede vi med kvæg, heste, vogne og indbo den 42 km 
lange vej fra Lille Bredlund til Stilbjerg i Ringgive sogn; jeg og mine to mindre 
brødre Marinus og Andreas trak med de hornede og Far kørte for familiens 
øvrige medlemmer. Vi holdt hvil undervejs hos moster Anne og onkel Søren 
Svendsen i Hedegaard, hvor vi blev vel modtaget og spiste sødsuppe og andet 
godt til middag. Det var et sted, hvor vi altid var glade for at komme; som 
mindreårige kom vi der ikke så sjældent og det var altid noget af en begiven-
hed. Marken gik ned til et par små indsøer, Ensø og Trindsø, hvor fætrene hav-
de en båd, som de fiskede fra. Vi fik gerne ved besøgene en sejltur, og moster 
gav os altid god mad, kogte æg osv. Efter en hvilepause fortsatte vi igen med 
kreaturerne – det var en drøj tur og sent blev det inden vi nåede vejs ende. Far 
var med familien ankommet før os.

Nabo til ejendommen i Stilbjerg boede en mand, der hed Hans Andersen 
eller Hans Sjællænder, som var hans navn i daglig tale. Han havde tidligere 
været forfalden til drik, men ved en fuld og hel omvendelse var han blevet friet 
ud af drikkeriets lænker; han var blevet en glad og lykkelig kristen og fik me-
gen betydning for mig i de par år, vi boede der; han sang godt og gerne og leve-
de i det hele et afgjort kristenliv. Han havde en lille ejendom med 1 hest og et 
par køer, desuden var han tækkemand og kom vidt omkring som sådan. Og 
endelig var han plantør på et areal på 140 tdr. land. Kommunen havde nogle år 
i forvejen købt arealet for 5 kr. pr. tdr. land og lod det nu beplante med gran og 
fyr i stykker på nogle tdr. land årligt. Også en lille planteskole skulle Hans 
Andersen tage sig af. Det gav meget arbejde, også mere end han kunne over-
komme. Han tilbød mig at hjælpe ham for 1 kr. pr. dag + kosten, og senere da 
plantningen var forbi skulle jeg med ham på tækkearbejde. Jeg tog med glæde 
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imod hans tilbud og var altid glad for at arbejde sammen med ham. Pengene 
fik jeg altid omgående.

Der var også en anden nabo; hans gård kaldte vi banegården, fordi Hedesel-
skabets ca. 3 mil lange mergelbane til Grinsted og omegn udgik derfra. Mergel-
en blev gravet på gårdens mark – og der var der også et teglværk, hvor de 
brændte stenene ved hjælp af tørv fra hans egen mose. Han solgte stenene til 
Grinsted og de transporteredes også med mergelbanen. Denne mand havde 
også arbejde i overflod både ved teglværket med at ælte leret, vende stenene og 
siden trille dem ind i tørreskuret, og tillige i høsten. Jeg arbejdede en del hos 
ham, men det kneb desværre med at få pengene hos ham – jeg har således end-
nu 19 kr. tilgode hos ham fra den tid. Ellers var det flinke folk. De havde mange 
børn, som alle så tidligt som muligt var med i arbejdet. Det var også der, jeg 
var med til at tærske rug på maskine – en håndtærskemaskine – det var ikke 
særlig sjovt, det kostede sved, så det forslog.

Hos en tredie nabo, murermester Hans Petersen, havde jeg også lidt arbejde 
– han holdt 4 mand, dels svende dels lærlinge i arbejde; jeg var med en ugestid 
som håndlanger. Og hjemme skulle jeg også hjælpe lidt til engang imellem og 
som vederlag herfor have et får på foder og græs, således at hvad uld og lam 
kunne indbringe tilfaldt mig.

I Stilbjerg-tiden søgte jeg en del i kirke i Grene – 7 km det var en filialkirke 
til Grinsted og bygget nogle år i forvejen. På den tid var der en ung troende 
præst, pastor Vibe-Petersen, senere provst i Rødding, Sønderjylland – han var 
en god mand, som jeg gerne hørte. Vi kom også en del til Grønbjerg, hvor der 
var et missionshus og jævnlig blev holdt møder, også for KFUM og søndagssko-
len og vi havde kun et par km dertil – desuden holdt Hans Sjællænder søndags-
skole i Stilbjerg skole, bistået af lærer Søskov. Hans Sjællænder havde selv 2 
ukonfirmerede børn hjemme, Gustav og Agnete, et par flinke og venlige børn, 
desuden havde han 2 sønner og 1 datter over den alder. I det hele var der ikke 
så få troende mennesker på den egn. I Grønbjerg missionshus hørte jeg en ung 
lærer fra Tarm-kanten, han talte og sang en ny sang for os, han har nu i mange 
år været folketingsmand for Ringkøbing amtskreds – Vesterager hedder han.

Fra 1. november 1897 lod jeg mig fæste for den halve tid, det vil sige hver-
anden uge, til min morbroder gårdejer Christian Madsen i Lille Hestlund, Give 
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sogn, en gård på 70-80 tdr. land, deraf en del mose og eng – løn for et år blev 
sat til 110 kr. + græs og foder til et får.

Henad foråret 1898 måtte mine forældre opgive landbruget; der var nu ikke 
mere mulighed for at skaffe de fornødne penge til renter og afdrag på de stadig 
voksende gældsbyrder. Selv om det var forholdsvis beskedne beløb, det drejede 
sig om, så var det nok til at overstige deres evner. Der var 4000 kr. løs gæld og 
2700 kr. til kreditforeningen med pant i ejendommen. Da renterne ikke blev 
betalt i rette tid, overtog kreditforeningen ejendommen som pant og lod den 
stille til offentlig auktion, men det blev kun til 2000 kr. for de 100 tdr. land, og 
der var dog lidt besætning, vistnok 1 hest og 3-4 køer og lidt avlsredskaber. 
Mine forældre lejede nu en lejlighed i Vejle i Fiskergade tæt ved den gamle 
dampmølle. Far gik på tilfældigt arbejde og Mor forsøgte sig med lidt handel 
med brød, øl og mælk, men kun med mådeligt held i begyndelsen. Der var end-
nu 5 mindreårige børn i hjemmet, så der skulle noget til hver dag. Senere fik de 
en lejlighed på Vardevej og Far fik stadigt arbejde på Hess’s fabrikker, hvor der 
var en formand, som mange år i forvejen havde arbejdet hos Far – det har vel 
nok haft nogen årsag til Fars stadige arbejde der. Mor fik efterhånden oparbej-
det lidt mere handel, de større børn fik budpladser i byen, så de klarede sig 
efterhånden så godt, at Mor sagde, de aldrig havde haft det så godt som nu på 
deres gamle dage.

Da mine forældre var flyttet til Vejle, fik jeg mit tilhold hos Hans Sjællænder 
i den halvdel af tiden, hvor jeg ikke var i Hestlund. Hos min morbror Christian 
havde jeg det godt i enhver henseende, og tante Johanne vidste aldrig alt det 
gode hun ville gøre mig. Der var ingen fremmede folk, men 6 børn, hvoraf end-
nu ingen var konfirmeret; den ældste var en pige på 13-14 år og så sønnen 
Mads på 12 år, vi hjalp efter bedste evne hinanden ved arbejdet. I den anden 
halvdel af min tid var jeg mest sammen med Hans Sjællænder enten på 
tækkearbejde eller ved andet løst arbejde.

Jeg havde søgt og også fået bevilget understøttelse til et ophold på Haslev 
højskole og var besluttet på at gå til session for at få soldatertiden overstået i 
forlængelse af højskoleopholdet. Den 22. oktober mødte jeg da på session i 
Vejle og erklæret for stedse uskikket til al krigstjeneste og iflg. lov om værne-
pligt af 6. marts 1869 § 18 slettet af rullen. Så det blev jeg hurtig færdig med. Vi 
var 16 fra Ringgive sogn på sessionen i Vejle den dag og på udvejen snakkede vi 
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om, at vi ikke vidste af at nogen af os fejlede noget, men der blev alligevel kun 
udtaget 4 – resten blev enten kasseret eller vist hjem til næste år. Den 2. no-
vember samme år kl. 4 om morgenen påbegyndte jeg min første sjællandsrejse; 
det foregik med fragtvogn fra Stilbjerg til Vejle, hvortil vi ankom ved 8-tiden. 
Jeg besøgte mine forældre, fik mad og mange gode ønsker med på rejsen. Kl. 1 
gik toget til Fredericia og derfra videre med færgen til Strib, atter med bane til 
Nyborg, hvor der atter skiftedes til færge; det var nu blevet stærk blæst, så den 
gyngede noget; og det i forbindelse med de mange rejsende bevirkede, at vi 
efterhånden blev meget forsinkede inden vi nåede Roskilde – vi var 4 timer 
forsinkede, så toget sydpå efter Haslev var forlængst afgået. I Roskilde traf jeg 
sammen med 3 andre unge mænd, der også skulle til Haslev højskole; vi gik en 
tur i byen for om muligt at finde et natlogi, men da det viste sig at koste 2 kr. – 
en stor sum dengang – bestemte vi os til at overnatte på banegården i ventesal-
en. Vi stillede borde og bænke sammen og gjorde os det så bekvemt som muligt 
på de hårde bænke; der var foruden os 4 en hel del rejsende sydpå. Damerne 
fik overladt 2. kl. ventesal med de bløde sofaer – vi andre måtte skiftevis ligge 
eller gå frem og tilbage på gulvet som vi nu kunne holde ud til det. Dagen efter 
afgik toget sydpå kl. 8½ og vi nåede Haslev i god behold og blev vel modtaget 
på højskolen.
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 K A P I T E L  15

På Haslev højskole

Haslev højskole var i vinteren 1898-99 besøgt af 110 elever, der fordelte sig 
som følger: Håndværkerafdelingen under bygmester Christensens ledelse 50 
elever, landbrugsafdelingen under landbrugskandidat Sandbæks ledelse 20 
elever, højskoleafdelingen havde 40 elever fordelt i 2 klasser med lærerne 
Lauritzen, Underbjerg og gamle lærer Hansen; desuden havde vi forstander Da-
vidsen i enkelte timer ligesom forpagter Burmeister gav undervisning i 
landbrugsregnskabsføring og dyrlæge Andreasen samt læge Paludan-Müller 
holdt enkelte foredrag. Iøvrigt kom der mange fremmede talere i vinterens løb, 
bl.a. cand.teol. Olfert Ricard, præsterne A. Fibiger, Cold og Ingomar Petersen, 
alle fra København og desuden Aksel Bülow, som var fætter til fru Davidsen. 
Missionær Anders Stubkjær med piben, ja selve den gamle pastor Vilhelm Beck 
var der også engang på besøg, men han talte ikke til os han havde vist ikke tid, 
men der var stor opstandelse, da han skulle rejse: Alle eleverne var stillet op 
langs begge sider af opkørselen til højskolen for at hilse den gamle høvding.

Livet på højskolen formede sig ellers meget fornøjeligt; der blev sørget for, 
at vi altid havde nok at bestille, regne- og skrivetimer vekslede med oplysende 
og belærende foredrag. Hver dag indledtes med andagt ved forstander David-
sen, derefter et foredrag skiftevis ved de forskellige lærere. Efter middagspau-
sen hold Davidsen altid foredrag – hvortil alle eleverne var samlede – om store 
mænd enten fra Bibelen eller fra historien; det var for mig højdepunktet i un-
dervisningen.

I fritiden læste vi lektier, regnede, skrev stil, tegnede eller gik en tur i den 
smukke omegn, undertiden i samlet flok til de tæt ved liggende grevskaber 
Bregentved og Gisselfeld, hver for sig en seværdighed – en enkelt gang gik 
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turen til Denderup Venge med overdrevsbakken, 116 m, vistnok Sjællands 
højeste punkt.

Det traf sig også, at vi legede; en meget yndet sport var at klappe hinanden i 
bagen. Det foregik på den måde, at en af deltagerne tog plads på en stol med en 
hue i skødet, medens en anden af deltagerne bøjede sig med ansigtet ned i 
huen; de øvrige stillede sig i rundkreds og en af dem gav ham et klask bagi med 
den flade hånd, hvorefter den “slagne” hurtigt skulle rette sig op og udpege, 
hvem der havde slået – fandt han den rigtige, skiftede de plads – ellers om 
igen.

Ved afslutningen af dagens arbejdstimer blev der holdt andagt inden 
spisetid af en af lærerne – hertil var også alle eleverne samlede. Varme på 
værelserne kendtes ikke dengang og lys var det meget småt med: Vi fik til hvert 
værelse udleveret et lys, som skulle gælde for alle 3 eller 4 for en uge. Vi op-
holdt os derfor næsten altid i klasseværelserne om aftenen og arbejdede med 
forskellige opgaver; der var nemlig god varme, og lys fik vi fra petroleumslam-
per. Luften var ikke altid lige god. Det var forbudt at ryge i klasseværelserne, 
men en lille rødhåret mejerist mente at kunne tillade sig en lille smøg på en 
lang porcelænspibe; en dag, han var gået i gården, havde han stillet piben fra 
sig i et hjørne, og så var der et par kammerater, der havde fået fat i en mus; de 
stoppede musen i piben, lidt tobak ovenpå og stillede piben på plads igen. Da 
så vor mejerist kom op igen, skulle piben tændes, men det varede ikke længe 
før der blev en slemt sveden lugt og den rødhårede begyndte at spytte – han 
røg aldrig mere i klassen. Inden vi gik i seng, holdt vi igen en lille andagt, hvor 
vi elever, som kunne og ville, skiftedes til det – det var en god skik, som også 
gav nogen frimodighed.

I julen, hvor næsten alle eleverne rejste hjem, var vi en 5-6 stykker, der på 
grund af pengemangel eller anden årsag, tilbragte juleferien på skolen, men vi 
var ikke at beklage, vi havde det meget fornøjeligt, dels fik vi udført en hel del 
regning, tegning og hvad der ellers kunne være. Vi blev også indbudt til juletræ 
i missionshuset og hos Davidsens og lærerne. Jeg var meget glad for den jul i 
Haslev. I det hele taget kan jeg sige, at højskoletiden var en rig og lykkelig tid, 
som jeg siger Gud tak for; vi fik åbnet blik og tanker for mangt og meget, ikke 
mindst havde kammeratskabet stor betydning. – Om søndagen var det ikke 
sjældent, vi gik i kirke i Dalby, godt 7 km, hvor vi hørte provst Bloms klare 
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forkyndelse; undertiden gik nogle til Braaby kirke, hvortil der kun var 3-4 km 
– der prædikede pastor Baumann, som en del år var formand for Dansk 
Missionsselskab. Søndag aften var der møde i missionshuset – i reglen ved en 
fremmed taler.

Forpagter Burmeister havde landbruget i forpagtning og tillige bespisning-
en af eleverne i entreprise. Der var en del af eleverne, som klagede over kosten. 
Brødskiverne var for tykke og margarinen smurt for tyndt på; jeg var lykkelig-
vis ikke forvænt og derfor veltilfreds – vi fik altid rigelig mad og tiltog også 
betydeligt i vægt, Det var sidste vinter Burmeister var på skolen – bestyrelsen 
måtte vist give ham 8000 kr. for at rejse.

1. april 1899 overtog Davidsen forpagtningen af landbruget og bespisningen 
af eleverne. Der var de nærmest følgende år en stærk stigende tilgang af elever; 
om kostforandringen har haft nogen væsentlig rolle deri, tør jeg ikke udtale 
mig om. Gamle lærer Hansen var en meget dygtig lærer, men havde desværre 
så lav en stemme, at han var vanskelig at høre og forstå. Han skyede ingen an-
strengelse, hvis en og anden søgte hans hjælp; det var ham meget magtpålig-
gende at få os lært kemi, havebrug, tegning, nivellering og landmåling; ja, når 
jeg tænker på det, må jeg undres over, så meget han fik os lært i denne korte 
tid; og senere gennem årene har han utrætteligt vedligeholdt forbindelsen med 
gamle elever. Jeg mindes ham med stor glæde og taknemlighed.

Til mit højskoleophold fik jeg i amtsunderstøttelse 20 kr. pr. måned, men 
da prisen var 30 kr., skulle jeg selv erlægge 10 kr. – efter min egen mening var 
jeg helt godt beslået med penge, da jeg ankom til skolen, så jeg tillod mig at 
købe et nyt ur til 25 kr. og et dyrt tegnebestik; en del bøger skulle der også til, 
så da vi nåede hen sidst på vinteren, slap pengene op. Det var ikke så gunstigt. 
Jeg skyldte endnu for 2 måneders ophold, og hvad skulle jeg gøre – mine for-
ældre havde kun lige det nødvendige til eget brug, men jeg måtte jo skrive og 
fortælle Mor, hvordan det stod til; hun bad så sin søster i Hansted, om de ville 
være så gode at låne mig de stakkels 20 kr. indtil jeg igen tjente noget; jeg fik 
de 20 kr., så jeg kunne forlade skolen uden at skylde noget dér; det var jeg nu 
meget taknemlig for. I nøden skal man kende sine venner (det var Rasmus 
Höltzermanns mor).

En af de sidste dage i marts tog vi afsked med Haslev højskole, og de sidste 
dage stod i opbruddets tegn, der skulle skrives i poesibøger og noteres fødsels-

46



dage. Jeg havde fået plads som landvæsenselev på en herregård oppe ved 
Lemvig, hvor en af eleverne havde en broder som ladefoged. Påsken kom så 
heldigt det år, at de to første helligdage faldt i marts og de to andre i april, så 
det passede udmærket med en lille ferie hjemme i Vejle inden jeg skulle 
tiltræde pladsen.
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 K A P I T E L  16

På Kabbel ved Lemvig

At komme fra Haslev højskole til en jysk herregård kan i åndeligt henseende 
næsten sammenlignes med en omplantning fra en velindhegnet planteskole i 
skovens læ til en åben mark omsust af stærke vinde.

Kabbel er en gammel herregård, som omtales i Trap 1491. Den havde et til-
liggende på 270 tdr. land ager, 50 med bakker og skrænter, 30 med eng og 
rørskær samt 20 tdr. land skov beliggende højt på et næs, der skyder sig ud i 
Limfjorden ca. 2 km nordøst for Lemvig. Gården ligger meget smukt med vid 
udsigt over fjorden både mod vest til Tørring, Hygum og Harboøre, ja helt ud 
over Vesterhavet, og mod nord til Thyholm og Thy.

Kabbel ejedes af 3 brødre: Overretsassessor L., oberstløjtnant L. og proprie-
tær H. Lautrup; sidstnævnte boede der, men da helbredet ikke var godt, blev 
bedriften ledet af en ældre bestyrer, en ugift gammel herre på 67, Jørgensen 
hed han og han havde fuldskæg. Til at varetage kreaturernes røgt og pleje var 
der en såkaldt mejeribestyrer eller fodermester, Danielsen. Som forkarl var der 
en ung mand med titel af ladefoged, han var vendelbo og hed Petersen – det 
var ham, der havde antaget mig som elev. Jeg ankom til pladsen en af de første 
dage i april efter en besværlig rejse fra Vejle over Ringkøbing og Vemb – det 
var lidt snevejr den dag. Den første, jeg traf på gården, var den gamle forvalter; 
han sagde: “Nå, der har vi den nye karl. Nu skal jeg vise dig, hvor du skal bo!” 
og viste mig ind i et stort karlekammer med stengulv, som havde indgang fra 
hestestalden. I kammeret stod 3-4 dobbelte senge. Jeg satte min vadsæk og 
opsøgte ladefogeden, der sammen med et par andre karle var beskæftiget på 
magasinet med at rense korn; han trøstede mig med, at det var en fejltagelse 
det med karlekammeret – jeg skulle dele værelse med ham – det var et helt 
rart værelse med bræddegulv og en seng til hver. Fodermesteren, ladefogeden, 
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fyrbøderen og jeg spiste sammen i en stue ud mod haven, kaldet 
“Mellemstuen”, hvorfra vi havde den herligste udsigt over vandet. Vi kunne 
betragte fiskebådene, når de om morgenen med sejlene spændt i den friske 
vind stod ud fra Lemvig og redningsdamperen “Vestkysten” med dens mange 
hestekræfter pile op gennem fjorden mod Thyborøn kanalen, når det blæste op 
til storm, for at vare rede om dens hjælp var ønsket – og sandpumperen 
“Thyborøn” med det mægtige skrog og med to store sugerør, et på hver side, 
drage op for at holde sejlløbet ved Thyborøn åbent (den sugede sandet til sig og 
sejlede derpå ud på havet og tømte dér).

Driften af gården var langt fra moderne. Der var ingen mejerimaskine eller 
radsåmaskine, og tærskemaskinen, der blev drevet ved fastliggende dampma-
skine, havde kun halmryster og sæden skulle så bagefter over en kastemaskine.

Jordens bonitet var ellers udmærket, lermuldet med 32 tdr. hartkorn. Der 
dyrkedes kun nogle få tdr. land med rodfrugt, kålroer, et skifte henlå til hel-
brak, men dette var nu ikke tilstrækkeligt til at holde tidslerne i ave – i udlægs-
havren var de så kraftige, at det kunne knibe med at få strå nok til negbåndet. 
Besætningen bestod af ca. 100 stk. brogede malkekøer og dertil en hel del får. 
Ejeren, proprietær Lautrup, sagde en dag til mig: “Jeg er ked af, at De er 
kommet her Tolstrup, for her kan De ikke lære noget. Ja, De kan måske lære, 
hvordan De ikke skal bære Dem ad”. Alle mine overordnede var ellers venlige 
mod mig. Vi 4, der spiste sammen, havde samme åndelige interesse; vi kom tit 
i kirke enten i Lemvig eller i sognekirken Nørre Lem – det var samme præst. 
Hver søndag aften var der møde i Lemvig missionshus enten ved en fremmed 
taler eller også læste en af samfundet en prædiken og salmesang var der i rigt 
mål. Det meget store missionshus var som regel fyldt, ja undertiden måtte 
nogle stå udenfor de åbne vinduer, når der var fremmed taler.

I Lemvig kirke hørte jeg pastor Vilh. Beck prædike. Kirken var propfuld – 
tillige med mange andre stod jeg op under prædiken, men det var også både 
første og sidste gang, jeg hørte selve Vilh. Beck.

Da vi nåede til høst, fik vi 8 karle fra Sjælland igennem fæstekontoret; det 
meste af sæden blev mejet med le og bundet med hånden – havren med de 
mange tidsler var ikke så rar. Vi havde en del udflugter, bl.a. til Ferring kirke, 
hvor dengang pastor Blauenfeldt var præst, og det nærliggende Borbjerg fyr. 
Langs vesterhavskysten så vi høfteanlægene, et imponerende arbejde til sikring 
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af kysten. Vi havde høstudflugt til Harboøre, hvor vi så kæmpegraven over 
druknede fiskere. En søndag var vi i Bøvling kirke, hvor vi hørte pastor A. 
Busch, dengang sognepræst der, og om eftermiddagen var vi indbudt til en 
højskolekammerats hjem med stor gæstfrihed (Skadhede), – Nørre Nissum 
højskole og seminariet fik også vort besøg en søndag og bagefter var vi gæst i 
pastor Adolf Hansens præstegård til aftensmad; ladefoged Petersen havde 
været elev på højskolen og nu blev vi vist rundt af en ung landbrugslærer Ras-
mussen; han blev senere gift og overtog sin svigerfars gård, Byskov. Han tog se-
nere navn efter gården – det var den senere så bekendte landstingsmand 
Rasmussen-Byskov, medlem af Indre Missions bestyrelse i mange år.

Efter de 7 måneders forløb forlod jeg Kabbel, og selv om det ikke var godt 
alt det, jeg der havde set og hørt, var der dog meget, som jeg kun havde grund 
til at være glad for. Både ejeren og den gamle forvalter medgav mig gode anbe-
falinger.

En ældre daglejer på Kabbel, hvis navn jeg har glemt, fortalte, at da han 
blev gift, var det meget småt med bohave; de ejede f.eks. ikke noget bord, men 
benyttede et ølanker rejst på enden, derfor kunne han ikke sætte benene under 
eget bord!
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Holsteinborg ved Rude

Allerede i efteråret 1896 læste jeg i Horsens Folkeblad en artikel, hvori lensgre-
ve Holstein-Holsteinborg blev stærkt kritiseret, fordi han havde givet 
daværende forstander, forfatteren Budde, afsked fra opdragelsesanstalten 
Holsteinsminde. Årsagen til afskedigelsen var, at greven efter sin omvendelse 
ikke fandt Buddes kristelige standpunkt positivt nok, men ønskede en mere 
afgjort kristelig påvirkning praktiseret på børnehjemmet.

I vinteren 1899 holdt greven et foredrag på Haslev højskole for eleverne og 
brugte som billede et udtryk om driftens omlægning for at kvæle tidslerne; og 
så kom han ind på at fortælle om sin egen ungdom som landvæsenselev og se-
nere som praktisk landmand på Spjellerupgård – han havde lagt mærke til, at 
ved omlægning til 3-årig græsleje led tidslerne et nederlag, som de ikke for-
vandt. Overført i åndelig henseende: Omvendelse er nødvendig for at kvæle 
syndens ukrudt. Dette forudgående kendskab til greven bevirkede, at jeg fik 
lyst til at lære forholdene på Holsteinborg nærmere at kende. Da så avlsforval-
ter Andreasen i sommeren 1899 i Kristeligt Dagblad søgte en landvæsenselev, 
bød jeg mig til og fik pladsen med 200 kr. i løn for et år. Den 2. november 
samme år om formiddagen blev jeg modtaget på Sandved station af herregårds-
karlen Peter fra avlsgården – han holdt med sine to røde heste for vognen, den 
ene, hingsten “Ypcilanci” var Peters stolthed – han troede nemlig ikke der var 
andre end ham, der kunne køre den. Peter var fuld af lovtaler om forholdene 
på Holsteinborg og gentog bestandig: “Vi har det godt på Holsteinborg!” Avls-
forvalter Andreasen – som var fra Haslev, født på den gård, hvor højskolen nu 
ligger – tog vel imod mig og jeg fik anvist værelse sammen med to andre 
elever. Der var 5 elever ialt og 2 karle foruden forkarlen, desuden var der 2 
gifte husmænd, der brugte hestene, men da der kun var ni par arb.heste 
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skiftedes eleverne til at være en måned ad gangen i kostalden om vinteren; der 
passede vi kalve, postede vand med hestekraft, kørte ajle ud med et par store 
stude og skulle samtidig sætte os ind i kvægbrugets regnskaber.

Til Holsteinborg hørte ca. 350 tdr. land agerjord, der blev drevet i 
9-marks-drift: 1 grønjordshavre, 2 brak, 3 hvede, 4 byg, 5 roer, 6 byg, 7 havre 
med udlæg, 8 kløver og 9 græs.

Det var en stor forandring at komme fra Kabbel til Holsteinborg, hvor alting 
var i den mest mønsterværdige orden. I kostalden blev der således hver dag 
skrubbet og skyllet bag ved køerne, i hestestalden strøet strandsand og i svine-
huset blev alt træværk skrubbet i hver uge. Vogntøj og maskiner var i komplet 
orden. Tærskningen foregik med selvrensende tærskeværk – som mejemaskine 
brugtes endnu aflæggere. Eleverne skulle føre dagbog og endvidere fik vi nogen 
undervisning i landmåling; vi målte brakmarken op og hver skulle tegne sit 
kort over det opmålte samt foretage en inddeling af arealet i 2 og 2 tdr. med 
nedramning af pæle til vejledning ved såning og i høsten, når mandskabet 
bandt op på akkord. Uheldigvis var der en grøft, der delte det opmålte i to dele, 
så da vi skulle foretage inddelingen i marken, kunne forvalteren ikke få det til 
at passe med det af ham selv tegnede kort; jeg tillod mig da at bemærke, at det 
muligvis ville passe efter mit kort. Det passede ikke rigtig forvalteren, men 
enden blev da, at marken blev inddelt efter mit kort, hvad jeg selvfølgelig følte 
mig meget beæret af. Dette førte iøvrigt til, at jeg tillige med en anden elev, 
Henrik Nielsen, i høsten meget af tiden blev sat til at måle stykker ud til 
akkordarbejderne.

Greven havde stald til eget brug med mange køre- og rideheste samt mange 
luksusvogne. Til at passe alt dette var der en kusk, en rideknægt, en staldkarl 
og en stalddreng. Herskabet havde desuden til egen betjening 2 tjenere, 1 
huskarl, 10-12 jomfruer og piger; i haven var der en gartner og 1 gartnermed-
hjælper samt 9 arbejdsmænd; ved skovvæsenet 1 skovrider, 3 skovfogeder og 4 
skovløbere – på skovarbejdere ved jeg ikke noget tal; ved jagtvæsenet 1 overjæ-
ger og 1 fasanjæger; desuden var der ved godskontoret både godsforvalter og 
fuldmægtig – der var 1400 tdr. land skov; til grevskabet hørte af større gårde : 
Fuirendal 650 tdr. land, Snedinge 500 tdr. land, Spellerupgård ca. 200 tdr. 
land og Appelsberg ca. 225 tdr. land og endelig hørte 14 landsbykirker med til 
godset.
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Greven var en meget rettænkende og human arbejdsgiver; de faste daglejere 
fik dagløn i forhold til produktpriserne og have de flere end 3 børn, fik de tillæg 
for børnene; var der nogen der kunne sætte lidt i sparekassen, satte greven lige 
så stort beløb på vedkommendes navn. De der arbejdede på avlsgården fik 
græs, roer og halm til en ko samt mindst 2 skp. land havejord, således at de 
kunne dyrke de nødvendige kartofler og havesager til husholdningen.

Holsteinborg ligger ualmindelig smukt ud til stranden med udsigt til den 
lille ubeboede, skovbevoksede ø “Ormø” og den større “Glænø”, hvor der findes 
flere bøndergårde – den er nu ved en fast dæmning forbundet med Sjælland. 
Slottet, hvori også sognekirken findes, er delvis omgivet af brede voldgrave. 
Avlsgårdens bygninger, der er opført af røde munkesten og teglhængt, ligger 
umiddelbart op til slottet, og giver et meget monumentalt indtryk.

Der var meget åndeligt liv omkring Holsteinborg, kraftig støttet af grevepar-
ret. Der blev holdt daglig andagt på slottet for tjenerpersonalet, og også vi fra 
avlsgården kunne deltage om søndagen. Forvalter, elever og karle havde 
værelser på avlsgården, men spiste på Mineslyst, en forpagterbolig, der lå 
udenfor voldgravene og beboedes af en forhenværende mejeriforpagter 
Sørensen, som havde os alle på kost.

På Mineslyst fandtes også en stor sal, der blev brugt til missionsmøder; på 
avlsgården var der en stue, der brugtes af præsten til konfirmandundervisning-
en, ligesom den blev brugt til KFUM-møder og samtalemøder. Der kunne man 
se det særsyn, at staldkarlen og lensgrevinden sad side om side på samme 
bænk og skiftede ord om livets største spørgsmål. I Bisserup, en nærliggende 
landsby med mange fiskere, var der ikke så få unge fiskere og landmandssøn-
ner, der kom til møderne på Holsteinborg – det var det år, der blev stiftet en 
KFUM.

I året 1900 blev der i Rude oprettet et søndagshvilende andelsmejeri med 
grevens støtte. Et par år efter blev der bygget et stort missionshus i Rude.

På avlsgården arbejdede en gammel ugift mand ved navn Christen Diderik-
sen; han var magasinforvalter, dvs. at han passede korn- og foderstoflofterne 
og vejede ud, hvad der skulle til i de forskellige afdelinger; han boede i 
Bisserup. I samme by boede en ældre ugift kvinde, der gerne ville gøre sig 
interessant og bl.a. fortalte naboerne, at hun i flere år havde været hemmelig 
forlovet med Christen Dideriksen; en eller anden fortalte det igen til Christen 
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Dideriksen, der så svarede: “Ja, så må det også have været hemmeligt, for jeg 
har aldrig vidst noget derom!” En anden ældre gemytlig husmand havde lyst til 
at drille os jyder lidt og citerede: “Man har jo også eksempler på, at jyden som 
andre folk kan have forstand!”

Ja, året svandt på Holsteinborg – et dejligt år af min ungdomstid, som jeg 
siger Herren tak for; det var fyldt med mange og gode oplevelser.

Jeg havde derefter søgt og fået en plads på en større bondegård i landsbyen 
Bastrup syd for Vamdrup og altså nær 1864-grænsen – der rejste jeg ned 1. no-
vember 1900.

54



 K A P I T E L  18

Bastrup ved Vamdrup

Hos gårdejer Laurits Hausted i Bastrup ved Vamdrup fik jeg så min næste 
plads med titel af medhjælper, en slags forkarl med ophold i familien. Manden 
var noget hestehandler, ikke særlig energisk. Han var gift anden gang – fruen 
var født Hørlück og havde 2 brødre med hver sin gård i byen. Hun var en stille, 
ikke særlig betydelig kvinde, der var tre børn hjemme, en datter på 18 år, en 
søn på 16 og en lille pige på 8-9 år. Gården lå i landsbyen Bastrup 1 km syd for 
Vamdrup st., den havde et tilliggende på 150 tdr. land, hvoraf 12 var skov og 
noget lignende mose og eng. Jorderne var beliggende mange, måske en halv 
snes, forskellige steder, hvilket besværliggjorde driften betydeligt – tilmed var 
jorden ikke af den bedste kvalitet. Bygningerne var ret gamle, men godt vedlige-
holdt. Besætningen bestod af 14 heste, hvoraf dog en del plage, 18-20 malkekø-
er, lidt ungkvæg og svin.

Der var foruden mig en karl til, en dreng på 16 år samt en ældre mand til at 
passe kreaturerne. Sæden tærskede vi på selvrensende tærskeværk med heste 
som trækkraft, radsåmaskine og mejemaskine havde vi i fællesskab med 
sognerådsformanden Moes, vor nære nabo. Hausted var ikke rask og tog sig 
ikke meget af bedriften, men stillede ret store fordringer til mig, idet han vist 
mente, at jeg både kunne og skulle være inde i alle dele af landbruget, men jeg 
var endnu så ung, og dertil var den hjemmeværende søn, som skulle være mig 
undergiven, nærmest uforskammet og tølperagtig i sin optræden – han skulle 
bare have haft et par flade øretæver, så var forholdet nok faldet i leje, men 
faderen havde forbudt mig at slå på ham, den fornøjelse ville han selv have, 
men drengen var desværre nok blevet 14 år for gammel til at straffen kunne 
gøre sin fulde virkning – han fik ellers af kørepisken, når det gik højt.
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Jeg havde min fornøjelse i at udmåle agrene i ens bredde og fure dem lige 
op – de var i forvejen meget skæve og uregelmæssige. Det påhvilede også mig 
at holde prøvemalkning, altså veje mælken og regne ud, hvor meget kraftfoder 
hver ko kunne tilkomme. Det skulle efter mandens ønske være som på Hol-
steinborg.

Imidlertid blev min tjeneste i Bastrup ikke lang. Drengens drilleri blev mig 
uudholdelig, hvorfor jeg sagde pladsen op uden at angive årsagen – det sidste 
var manden meget ked at, og det resulterede i, at jeg kun fik 50 kr. for vinter-
halvåret, skønt jeg var fæstet for 250 kr. for hele året, deraf de 100 kr. for 
vinteren.

Var forholdet mellem sønnen og mig ikke godt, var det så meget bedre mel-
lem datteren og mig – hun var yderst venlig og forekommende – og vi blev 
enige om at brevveksle efter min bortrejse. For ikke at vække mistanke hos de 
gamle, skulle den anden unge pige være med i foretagendet – hun skulle bl.a. 
skaffe konvolutter fra en slægtning, en boghandler i Aarhus, adressen skulle 
nemlig være påtrykt konvolutterne, når jeg sendte brev til damerne, så var der 
ikke noget med at kende håndskriften. Korrespondancen blev ikke af lang varig-
hed, for da jeg skrev og spurgte Karen, om ikke hun ville omvende sig og give 
Gud sit hjerte, fik jeg ikke noget svar fra hende selv, derimod skrev den anden 
pige, at hun ikke vidste, hvad der gik af Karen, for hun græd bare og ville ikke 
sige, hvad der var i vejen.

I Vamdrup var der et meget stort missionshus, der vel nok kunne rumme 
7-800 mennesker. Der kom ofte fremmede talere, jeg erindrer således Peter 
Hedegaard fra Sønder Økse, og pastor Timroth fra Hjarup, Frandsen Jørgen-
sen var dengang missioner i Vamdrup. Ved et stort ungdomsmøde i St. Nicolai 
kirke i Kolding Fastelavnsmandag hørte jeg pastor Skovgaard Pedersen første 
gang – også i Skanderup kirke var jeg et par gange og hørte sognepræsten Carl 
Moe. Den lokale KFUM blev ledet af lærer Møller, der havde sin gerning i 
Bastrup skole.

Efter at have opsagt pladsen i Bastrup søgte jeg plads som arbejdende forval-
ter på Broksø, men det blev ikke til noget i første omgang – en ældre ansøger 
på 22 år blev foretrukket dog fik jeg en lille tid efter brev fra forpagter Jørgen-
sen om, at hvis jeg endnu var ledig, ville han tilbyde mig forvalterpladsen med 
275 kr. for et helt år. Jeg tog imod med glæde. At blive forvalter på en herre-
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gård stod som noget meget attråværdigt for mig. Første maj tog jeg afsted mod 
Broksø. Hausted var da kommet på en klinik i København og skulle opereres 
for en galdelidelse – han stod dog ikke operationen igennem, men døde i maj 
måned.
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På Broksø første gang

På Næstved banegård gik der den 1. maj hen på aftenen en mand af middel 
størrelse med blondt fuldskæg spejdende frem og tilbage som søgte han nogen 
– han skulle modtage en ny forvalter der skulle komme med toget fra Jylland 
kl. 9,55. Den søgende var forpagter Jørgensen til Broksø og den søgte Hans 
Tolstrup fra Jylland.

Forpagteren var kørende med et par halvdårlige heste for en stor rejsevogn, 
køretøjet holdt udenfor banegården med et klædeskab på og ovenpå det en ung 
karl som forpagteren havde fæstet på et derværende fæstekontor. Efter nogen 
søgen fandt forpagteren den, han søgte, og efter udleveringen af mit rejsegods 
begyndte vi hjemturen, forpagteren iført sin gode kørepels, jeg ved hans side 
og karlen stadig på skabet bagi, Der var fulde 2 mil – 15 km at køre, så det var 
sent på aftenen, da vi nåede Broksø. Efter aftensmaden fik jeg en længere lek-
tion om, hvordan jeg havde at forholde mig og underkastet et forhør angående 
min tidligere vandel. Til forpagtningen hørte 400 tdr. land, deraf 250 ager, 
resten eng. Markerne var for største delen ikke drænet, så brakgrøfter var me-
get almindelig for hver ager, det var meget generende, navnlig ved brug af 
radså- og høstemaskinerne, men også ved harvning – man kunne jo aldrig 
harve på tværs af agrene.

Engene var ukultiverede og gav kun tarveligt udbytte. Besætningen bestod 
af ca. 100 røde malkekøer foruden en del ungkreaturer og kalve og der var ikke 
så få svin; forpagteren lod gerne at holde auktion en gang om året over gylte – 
det gav ham en god indtægt. Der var 6 par arbejdsheste, hvoraf det ene par 
blev brugt til en daglig mælketur til Haslev, ca. 10 km. Der var 9-marks-drift 
med 1 skifte helbrak, 1 vintersæd, byg, roer og vikkerhavre, byg, havre, 2 med 
græs og grønjordshavre. Gården havde ingen radsåmaskine, men 2 aflæggere 
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og 2 slåmaskiner; forpagteren købte et nyt Marshall tærskeværk med lokomo-
bil, hvormed der tærskedes en del for fremmede.

Foråret kom meget sent det år – på Broksø var der ikke sået andet end 
halvdelen af vintersædskiftet den 1. maj, Hveden var nemlig frosset væk, så der 
var slet om med byg. Dagen efter min ankomst til Broksø rejste forpagteren til 
København for at fæste folk og kom hjem med et par unge svenske karle; så var 
vi ialt 3 karle og 2 elever og dermed kunne de 6 par heste betjenes. Hele udlægs-
marken skulle gødes og pløjes inden havren kunne sås. Grønjordsskiftet var 
heller ikke pløjet færdig – der pløjede jeg og 3 karle og 1 elev en dag, da det 
blev temmelig stærkt regnvejr. Jeg var ikke så glad for at tage hjem, for da 
forpagteren med familie var taget i byen, vidste jeg ikke hvad vi skulle tage fat 
på. Da karlene var blevet gennemblødt, tog de hjem og overlod valpladsen til 
eleverne og mig. På grund af regnvejret kom forpagteren ikke hjem før næste 
dag henad middag; jeg fortalte da, at karlene var taget hjem i utide, men fik 
den trøst, at vi endelig måtte omgås dem lidt forsigtigt indtil de fik løn tilgode, 
så der var noget mere hold på dem.

Forpagter Jørgensen krævede meget arbejde, det var en god skole for en 
ung mand – vi drev det til at køre 89 læs gødning ud på en dag fordelt med 12 
læs pr. tdr. land. Der var 2 arbejdsmænd til at læsse på akkord med roegrebe 
fra en markmødding, 3 spand heste og 1 elev til at køre imellem; – jeg måtte 
ruppe mig med møghakken. En anden dag tilsåede vi 20 tdr. land med en 
bredsåmaskine, der spredte 5 alen. I løbet af maj måned nåede vi dog ved 
hjælp af en del ekstra mandskab og lejet hestekraft at få tilsået både af korn og 
roer samt lidt kartofler. Roerne blev luget på akkord af gifte arbejdsmænd. 
Karle og elever havde nok at gøre med at radrense og passe brakjorden; der-
efter kom høhøsten på ca. 150 tdr. land eng, som forøvrigt kun gav ringe 
udbytte af tarvelig kvalitet. Der blev ikke anvendt kunstgødning eller på anden 
måde gjort noget for at fremhjælpe græsvæksten.

Forpagterens havde 4 børn i alderen mellem 6 og 2 år, 3 drenge og 1 pige. I 
juli måned 1901 indtraf en imødeset begivenhed, idet en femte arving mødte 
frem på skuepladsen. Jeg blev ved den lejlighed stærkt optaget af at hente 
fødselshjælpere; først jordemoderen i Haslev, og senere på natten måtte jeg 
efter klosterlægen, Palludan-Møller fra Gisselfeldt. Under kørslen indtraf det 
sjældne uheld, at et hjul løb af vognen. Heldigvis så jeg i den tidlige morgen-
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dæmring hjulet trille ud i vejgrøften, hvorefter jeg straks holdt hestene an og 
bad den i sin magelige stol blidt slumrende læge være venlig at holde tømmen, 
mens jeg fik det løbske hjul sat på plads, og heldigvis blev det der, til vi nåede 
Broksø. Den historie glemte lægen aldrig; den blev tit ved senere lejligheder 
frisket op.

Trods den sene såtid indtraf høsten dette år dog til sædvanlig tid. Rughøst-
en den 1. august og byghøsten omkring den 10. august. Sæden blev mejet med 
aflægger, bundet og stillet i hobe af arbejdsmænd på akkord. Der betaltes 3 kr. 
pr. tdr. land for dette arbejde. Efter høsten holdt forpagteren et stort høstgilde, 
hvor alle arbejdere med hustruer var indbudt. Der blev holdt tale af forstander 
Davidsen, Haslev Højskole.

Der var kun ringe ladeplads på Broksø, hvorfor næsten al sæden blev sat i 
store brede stakke ude på marken og damptærsket så snart som muligt efter 
høsten. Det nye tærskeværk kom nu igang; men arbejdsmændene var blevet 
opsat på at holde fyraften en time før altså kl. 18. Hidtil arbejdedes til kl. 19. 
Forpagteren ville ikke gå med til denne afkortning af arbejdstiden. Resultatet 
blev at 9 arbejdsmænd forlod arbejdet, og vi måtte holde stille med tærskeværk-
et til et nyt mandskab var samlet. Høstudbyttet var ikke stort: 660 tdr. byg, 
400 tdr. havre, 180 tdr. blandsæd og 22 tdr. rug. Ialt ca. 1260 tdr. sæd. Knapt 
10 fold i gennemsnit. Roehøsten var også ringe, kun godt 1500 tdr. En god 
støtte til fodersituationen var den store høhøst, der udgjorde ca. 250 læs hø.

Forholdet mellem forpagteren og godsejeren

Forpagter Jørgensens forhold til godsejer Post eller rettere 
til fru Post (hun var den regerende) var til tider meget 
spændt. Forpagteren skulle yde en del naturalier til godsejer-
en som led i afgiften, således et vist kvantum havre til 
køreheste og fjerkræ, foruden hø og strøhalm ligeledes nogle 
læs kogødning til haven. Forpagteren skulle også stille heste 
til rådighed for godsejeren, når der var brug for det. Men 
forpagteren søgte i nogen grad at knibe uden om ved at 
levere havre af let kvalitet, muggen halm, små læs gødning 
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og gamle stivbenede heste stilledes til rådighed. Dette gav 
naturligt nok anledning til misfornøjelse fra godsejerens 
side.

Til gården var der tre brønde. En uden for gården ved åen 
med ledning til staldene og udelukkende til dette brug, en 
anden brønd var i forpagterens baggård også med mindre 
godt vand kun anvendeligt til vask og opvask. Den tredie 
brønd var inde på selve gårdspladsen ud for hovedbygning-
en og var forbeholdt godsejeren, dog havde forpagteren i 
henhold til sin kontrakt ret til at hente vand til madlavning 
og drikkevand ved denne brønd. Irriteret over forpagterens 
ukorrekte holdning lod godsejeren brønden lukke ved at 
anbringe en jernkæde med lås omkring posten, så 
postestangen ikke kunne hæves. Herover blev forpagteren 
arrig, og efter at have rådført sig med sagfører Fester i 
Næstved bød han mig gå over med en jernstang og bryde 
kæden itu – hvilket jeg hurtigt efterkom. Jeg tog kæden og 
kastede den op til godsejerens hovedtrappe, og så var der 
igen adgang til godt drikkevand. – Fru Post kunne ikke 
glemme mig denne historie. –

Forpagter Jørgensen ejede og drev 2 bøndergårde i Tybjærglille, en landsby 
i nabosognet Tybjærg, hvortil der ad vejen var en 6-7 km; i lige linie over enge 
og moser kun 3 km. Der var bestyrer på gårdene, men næsten altid for lidt 
mandskab, hvorfor vi, når vi var færdige på Broksø, skulle derover med hele 
vort mandskab og køre ind i høsten, og ligeledes ved damptærskningen var der 
en del af vore folk derovre; jeg var altid med og ledede arbejdet. Tiden gik så 
med tærskning helt hen til november, ja, undertiden ved ustadig vejr endnu 
længere, så først kunne vi gå ilag med roeoptagningen og pløjningen. Det var 
ikke hvert år det lykkedes at få roerne hjem inden frosten, og hvad pløjningen 
angik, da blev vi aldrig færdig.
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Vinteren gik så iøvrigt med hjemkørsel af halm, avner og roer samt udkørsel 
af gødning dels i markmødding dels strøet direkte på marken. Desuden kørte vi 
en del sæd til byerne Haslev og Næstved, samt en del skovkørsel for godsejer-
en.

Fru Benedikte Jørgensen, der inden sit giftemål med forpagteren mange år 
havde været husjomfru i herskabshuse, sidst hos Greve Daneskjold-Samsø på 
Assendrup pr. Haslev, var en i alle måder dygtig, proper og energisk husmoder, 
der ledede husholdningen med sikkert blik for den økonomiske side af sagen, 
måske med lidt tendens til for stor sparsommelighed. Pigerne kørte hun i 
stramme tøjler, for børnene var hun en kærlig og omhyggelig moder. Hun tålte 
ikke, at der blæste en vind på dem og værnede dem så vidt muligt mod dårligt 
selskab. Ja, hun havde vist nok den opfattelse, at de var for gode til at være 
sammen med almindelige folks børn. Det var iøvrigt fem raske, kvikke og 
velbegavede børn, og de kom ikke sjældent ned på mit værelse for at se i 
billedbøger o.l.

Til forårssåningen 1902 havde forpagter Jørgensen købt en ny radsåmaski-
ne samt en ny 2-rækker “Holeby” radrenser. – I anledning af uoverensstemmel-
serne med daglejerne efteråret forud, blev der indforskrevet 9 polske arbej-
dere. De ankom da også til Gedser St., men på grund af pengemangel kunne de 
ikke fortsætte rejsen. Jeg blev da omgående sendt til Gedser, og jeg fandt dem 
da også i god behold liggende i ventesalen. De lå som en flok svin, – kun mang-
lede halmen til at ligge på. Selskabet bestod af både karle og piger, fire af hvert 
køn samt en tysk opsynsmand eller formand. De fik overladt et gammelt hus 
ude i skovkanten 1 km fra gården, og de fik leveret naturalier i form af kartof-
ler, skummet mælk samt brændsel. Derudover skulle de selv klare husholdning-
en. Det var første gang, der var polske arbejdere på Broksø, og det viste sig 
hurtigt ikke at være en ideel løsning på arbejderspørgsmålet. Allerede inden vi 
nåede høsten, var hele flokken rejst. Årsagen husker jeg ikke, men der er i min 
dagbog for 11. juli 1902 anført, at alle polakker er hjemrejst. Høsten var betyde-
lig bedre end året forud. Særlig roehosten gav mere end det dobbelte udbytte. 
Men korn- og kvægpriserne var meget lave – således kostede en tdr. rug (100 
kg á 121 holl. vægt kun 9,50 kr. og en ko til slagtning 43 øre pr. kg.).

Polakkernes afrejse var et slemt afbræk i arbejdskraften, men allerede 
dagen derpå rejste forpagteren til København for at skaffe nogen erstatning til 
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hjælp ved roelugning og den forestående høst. Han havde straks 3 karle med 
hjem fra fæstekontoret og et par dage efter mødte 2 til. Disse 5 gik da sammen 
med et par unge arbejdsmænd ilag med roerne anden gang, stakning af den me-
gen enghø, gødningskørsel på brakjord med videre. Høsten indtraf meget sent i 
1902. Den 18. august begyndte vi rughøsten, og det foregik på den måde, at vi 
kørte rundt på stykket med 2 aflæggere; omgangene blev delt i 6 lige store 
stykker, så var der 12 mand, der arbejdede sammen 2 og 2, til at binde op. 
Forårssæden blev bundet på akkord, – der betaltes 2,50 kr. pr. tdr. land for at 
binde og stille op.

Da rugen og hveden var tjenlig til hjemkørsel, blev tærskeværket stillet op 
ude i marken og afgrøden tærsket direkte derfra. Der tærskedes ca. 300 tdr. 
rug og 100 tdr. hvede, desuden kørtes ca. 50 læs rug hjem, fordi halmen skulle 
anvendes til langhalm. Som tidligere nævnt fandtes i flere af markerne brak-
grøfter for hver ager, hvilket i høj grad besværliggjorde høstarbejdet. Vi var 
nemlig nødt til at hugge et skår med le eller mejerid, og det betød, at hen imod 
en fjerdedel af arealet blev hugget med le. Den 29. august begyndte vi at meje 
byg og var færdig den 20. september. Den sidste sæd kørtes hjem den 2. 
oktober, derefter damptærskede vi i Tybjærglille i 4-5 dage. Fra den 11. til den 
22. oktober tærskede vi da på Broksø 530 tdr. byg og 500 tdr. havre. I ugen 
efter tærskningen kørte vi byg til Næstved og Haslev. Til Haslev kørte vi 2 ture 
om dagen, men til Næstved kun 1. I Næstved holdt vi gerne en hvilepause på en 
times tid, men den blev desværre af karlene benyttet til at købe brændevin, og 
deraf fulgte, at en og anden mødte med en kæfert inden hjemturen. Som regel 
forløb det dog uden større skade, men en dag gik det dog galt med en karl ved 
navn Peter Tune. Til daglig var han flink og dygtig til sit arbejde, men en aften 
efter en sådan Næstvedtur, gik han amok.

Han ville absolut slås med forpagteren og fik derfor fat i en stor knippel og 
begyndte at slå løs på vinduerne ind til forpagterboligen. De fleste af hans 
kammerater fulgte ham og tilkendegav højlydt deres bifald, især da han råbte: 
“Kom her ud din skæggede rad, så skal vi vende dine klude”. Forpagteren holdt 
sig skjult, han turde ikke komme frem. Det udviklede sig til, at karlen ialt slog 
en 20-30 ruder ind; sluttelig jog han en arm igennem en rude, hvorved han 
skar pulsåren over på højre håndled, det tæmmede lidt på fyren. Doktoren blev 
hentet, karlen blev lagt i seng og fik syet såret sammen. Under doktorens 
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behandling kom forpagteren ud i kammeret for at se, hvor slemt det var, men 
straks råbte karlen, at han ville skyde forpagteren, han kunne endnu bruge sin 
venstre hånd, – når bare han fik en pistol. Doktoren måtte tale ham hårdt til, 
særlig da han klynkede og klagede sig under sammensyningen af såret. Dagen 
efter da han havde sovet rusen ud, var han meget ulykkelig over hvad han hav-
de bedrevet. Han måtte selvfølgelig erstatte, hvad han havde ødelagt. Årsagen 
til karlens vrede var særlig dette, at forpagteren ikke ville holde noget høstgil-
de, hvad vel nok også var forkert. Efter min mening havde de slidt troligt både i 
høsten og ved damptærskningen.

Under mit ophold på Broksø kom jeg jævnligt på besøg på Haslev Højskole. 
Forstander Davidsens broder, Jens Påkjær, var på dette tidspunkt bestyrer for 
avlsbruget, og da vi var fra samme hold på højskolen, kom jeg ikke sjældent 
hos ham, og ved samme lejlighed i missionshuset til søndagaften-møder. Der 
var også et par familier i Skuderløse, der viste mig gæstevenlighed. 
Dampmøller, Bager og Indremissionær Hans Christensen og navnlig en 
parcelist og fragtkører Lars Rasmussen i Skuderløse Husrække, han og hans 
hustru viste mig megen venlighed. I Skuderløse var der missionshus med 
møder både for unge mænd og unge kvinder.

Kirkebesøgene delte vi mellem vor sognekirke Herlufmagle med den gamle 
konservative provst Waage. Det var ham der ved en lejlighed udtalte: “Hidtil er 
det Gud ske lov lykkedes mig at holde Indre Mission ude af mine sogne”. Sene-
re endte han dog med at sige: “Lader os ikke kives og strides”. Dette blev sagt 
som indledning til en Gudstjeneste i hans kirke holdt af pastor Friis Hansen fra 
den københavnske kirkesag, – og den lidt nærmere beliggende Testrup kirke 
med pastor Hornbæk, der senere blev præst og provst ved Holmens kirke i 
København.

Efter aftale med forpagter Jørgensen skulle jeg fortsætte på tredie år på 
Broksø, dog med det forbehold, at dersom, der var en plads, jeg gerne ville 
søge, så skulle det være mig tilladt. Sidst i februar eller først i marts 1903 så jeg 
i Kr. Dagblad en annonce Forvalterplads ledig på Fyrendal ved Sandved hos for-
pagter L. R. Holst.

Forpagter Jørgensen gav mig uden indvendinger en skriftlig anbefaling 
med, og jeg cyklede den 30 km lange vej derhen og tilbød min tjeneste. Jeg 
blev godt modtaget af både forpagteren og fruen. Forpagteren ville dog se tiden 
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an for det kunne godt være der ville komme ansøgere fra hans bekendtskabs-
kreds – men jeg skulle få besked pr. telefon i nær fremtid. Der gik heller ikke 
mange dage, før der kom bud fra Skuderløse Brugsforening, om jeg ville kom-
me til telefonen. Forpagter Holst tilbød mig så pladsen fra 1. maj 1903 med 
400 kr. i løn for et år.
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 K A P I T E L  20

På Fuirendal

Fuirendal var en forpagtergård under Holsteinborg grevskab beliggende mel-
lem Næstved og Slagelse, ca. 2 km fra Sandved St. Den havde dengang et tillig-
gende af 600 tdr. land agerjord og en mose på ca. 75 tdr. land. 74 tdr. hartkorn. 
Mosen blev delvis opdyrket. Avlsgården bestod af gode grundmurede bygning-
er med en meget gammel og solid middelalderlig hovedbygning, stor have med 
rester af voldgrave, godt beliggende i marken. Avlsbruget var inddelt i en 
8-marksdrift med 1) helbrak, 2) hvede, 3) byg, 4) roer, 5) byg med udlæg, 6) 
1.års græs, 7) 2.års græs og 8) grønjordshavre. Der var ca. 75 tdr. land i hvert 
skifte. Besætningen bestod af 28 arbejdsheste, 150 malkekøer, ca. 100 ungkrea-
turer og et par hundrede svin. Mandskabet bestod væsentligt af gifte arbejds-
mænd, der boede i gårdens huse – samt 10-12 landvæsens-elever. Malkningen 
besørgedes af 2 malkerøgtere, 3 piger, 2-3 koner og en fodermesterelev.

Forpagter Holst var en mand i 30 års alderen, jyde og født på gården 
“Virkelyst”, 150 tdr. land i Seest sogn ved Kolding. Da han var 19 år gammel, 
døde hans far, og Holst overtog gården med dens påhvilende gæld. I flere år 
sled og slæbte han troligt, men det kneb med økonomien. En søster passede 
husholdningen for ham. Efter en fem-seks års forløb overlod Holst fødegård-
ens drift til en ungdomsven og tog selv en avlsforvalterplads hos Grev 
Ahlefeldt-Laurvig, Møllerup Hovedgård ved Rønde, Jylland. Der var han dog 
kun et år, idet han derefter overtog inspektørpladsen på Rosenholm hos Baron 
Rosenkranz. Omtrent samtidig blev han gift med frk. Sigrid Brodersen, datter 
af læge Johs. Brodersen, Kgs. Lyngby.

I foråret 1902 blev forpagtningen af Fuirendal ledig. Holst søgte den og fik 
overdraget den. Samtidig dermed solgte han sin fødegård, der ellers i mellem-
tiden havde givet ham et pænt overskud. Men da forpagteren selv skulle anskaf-
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fe heste og maskiner, var der god brug for den frigjorte kapital. Malkekøer og 
arbejdsvogne hørte gården til.

Den 1. maj hen mod aften mødte jeg i pladsen. Forpagteren var ved at udbe-
tale løn til de elever og piger, som havde været der i vinterhalvåret, og som 
fortsat skulle blive i pladsen. Lønnen var ikke høj dengang. Eleverne fik 
200-250 kr. for et år, og pigerne fik 15-20 kr. pr. måned. Jeg bemærkede, at 
stuepigen, Jane havde brugt sin løn på nær nogle få kroner, hvorimod kokkepi-
gen, Lisbeth havde ca. 60 kr. i behold.

Foruden underforvalteren og jeg var der også en elev, der spiste sammen 
med forpagterfamilien. De øvrige elever havde fælles spisestue. Det var en stor 
forandring fra Broksø, alt var helt anderledes i orden og velholdt. Det var helt 
igennem større forhold, og nu måtte jeg gå med stok og kun føre tilsyn med 
arbejdet. Det var en behagelig stilling. Folkene var flinke, og forpagteren en 

Forpagter Ludvig Rønnenkamp Holst ses længst til venstre. Forvalter Hans Tolstrup Christensen 
forrest til højre (med stok). 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usædvanlig flink, rettænkende og human arbejdsgiver, – ja, jeg anser ham for 
at være den bedste mand, jeg har kendt, – tillige var han bestemt i sin optræ-
den, – ligevægtig var han; man vidste, hvor man havde ham.

Året før i høstens begyndelse var husmændene kommet til enighed om, at 
de ville forlange 50 øre mere pr. tdr. land for at binde korn op. I den anledning 
troppede de en tidlig morgen i flok og følge op ved forpagterens dør, for at 
fremføre deres krav. Forpagteren gav sig god tid. Han sendte bud til folkene, at 
deres leder, en tidligere forkarl, Ditlev kunne komme ind og tale med ham. Det 
var ikke efter Ditlevs hoved. Han havde tænkt, at forpagteren ville komme ud 
og forhandle med hele flokken. Ditlev fik nu besked på, at de hellere måtte gå i 
gang med arbejdet, ellers ville der blive købt 2 nye selvbindere, og så blev der 
slet ikke noget korn at binde op. Der blev ikke nogen arbejdsstandsning denne 
gang.

Forpagter Holst viste mig stor tillid. Jeg udbetalte løn til hele mandskabet, 
han sendte mig på godskontoret med forpagtningsafgiften, overlod mig at købe 
kunstgødning o.s.v.. Han var let at omgås, var altid hjælpsom bl. a. i høsten når 
vi brugte skifte heste for maskinerne, så passede han selv tilsynet efter fyraf-
ten, for at jeg kunne have fri. Arbejdet gik altid rask fra hånden, der var mand-
skab nok.

Høsten indtraf dette år ikke særlig tidlig, vi begyndte at meje den 10. august 
og var færdig den 25. i samme måned. Efter en ugestid var vi færdige med at 
binde op og stille sammen, og den 2. september begyndte vi at køre korn hjem. 
Forpagteren købte et nyt Marshall tærskeværk med locomobil, og det blev 
taget i brug den 7. september. Vi tærskede nu i laderne af det hjemkørte korn i 
ca. 8 dage, idet det havde regnet en del, så vi ikke kunne køre korn hjem fra 
marken.

For at binde og opstille hvede betaltes 3,50 kr. og for byg og havre var 
prisen 2,50 kr. pr. tdr. land.

Den 23. september kørte vi den sidste rivning hjem, det blev tærsket lige fra 
marken.

Hærens indkaldte mandskab afholdt i dette efterår en stor manøvre på 
Skelskøregnen. Den 28. september fik vi på Fuirendal en meget stor indkvarte-
ring bestående af 7 officerer, 26 underofficerer og 121 menige. De blev beværtet 
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den aften, de ankom med æbelskiver og kaffe, alt, hvad de orkede. Dagen efter 
blev de budt på sødsuppe og steg.

Efter indkvarteringen fik alle elever, karle, daglejere og piger fri en dag for 
at se på manøvren. Det var en hel lille høstudflugt, hvor de kørte i 2-3 vogne. 
Desværre sinkede den manøvrehistorie os i vort tærskearbejde. Vi havde en del 
kornstakke stående i marken. Den 1. oktober begyndte vi tærskningen af disse 
stakke og tærskede på ¾ dag 157 tdr. hvede. Da vi stoppede til aften, var vi 
nået halvt ned i stakken, og vi dækkede som sædvanlig stakken til for natten 
med et lag løst halm. Om natten gav det sig til at regne og det fortsatte de 
følgende dage med det resultat, at vandet gik ned i stakken. Vi blev imidlertid 
optaget af pløjning og roeoptagning, så da vi i november igen skulle tage fat på 
tærskningen, var kornet vådt og sammengroet i en sådan grad, at vi med 
stakkeknive og hakker måtte slide det fra hinanden. Vi tærskede en hel dag 
kun 35 tdr., og hveden var så våd, at det ikke kunne males, men måtte koges til 
svinene.

Fuirendal kirke og gård er så tæt sammenbygget, at de næsten udgør et 
hele. Kirkegårdsmuren danner den ene side af borggården, hovedfløjen i 2. 
stokværk lige overfor den anden, portfløjen i vest den 3. og på den 4. side 
(østsiden) dannede også en mur skel mellem borggård og have. I portfløjen 
nærmest hovedfløjen var køkken, anretterværelse, opvask, værelse for husjom-
fruen, spisekammer samt 2 spisestuer for elever og karle. Syd for porten 
fandtes 3 værelser for forvalteren, underforvalteren og en betalingselev. 
Længst mod syd bygget inde på selve kirkegården fandtes vaskehuset. Mit 
værelse var så nær kirkegården, at der fra min seng kun var 2-3 alen til den 
nærmeste grav.

I åndelige henseende var der godt at være. Forpagteren holdt andagt hver 
aften i spisestuen, hvor elever, piger og hvem der havde lyst kunne deltage. 
Nær adgang havde vi også til kirke, hvor en god provst, Thiel Kristensen havde 
Fuirendal som anex. Der var også bibelsamtalemøder skiftevis i forskellige 
hjem i omegnen. KFUM møder holdt vi jævnlig på gården.

Fru Holst, en doktordatter fra Kgs. Lyngby, var meget rar og forekommen-
de, men ganske ung og ret ukendt med landbohusholdning, hvorfor hun også 
ret naturligt for en stor del overlod husholdningens førelse til hendes tro og 
pålidelige kokkepige, Elisabeth Jensen, datter af gårdejer Jens Søndergaard, 
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Thorup i Dronninglund sogn. Hun var kommet til gården i foråret 1902 samti-
dig med, at Holst overtog forpagtningen. Det første halve år var der dog en 
uddannet husjomfru, men da hun viste sig at være for selvstændig fik hun 
løbepas, Elisabeth klarede ærterne udemærket, – hun stod sig godt med 
herskabet og var respekteret af medtjenerne.

Middagsmad og aftensmad spiste jeg sammen med familien, derimod fik jeg 
frokost og eftermiddagskaffe bragt over på mit værelse. Det var for det meste 
Elisabeth, der kom med bakken. Hun var den gang ung og smuk med klare blå 
øjne, så det endte såmænd med, at jeg så for dybt i dem, eller rettere dybt nok 
til at finde ud af, at det måtte være os to, der skulle dele vort livs glæder og be-
sværligheder sammen. Den 2. februar 1904 blev vor trolovelsesdag. Vi bad 
Herren i forening og hver for sig, at det måtte blive til velsignelse for vor frem-
tid. Næst efter at give sit hjerte i Herrens hånd, er det den i livet vigtigste be-
slutning, hvem man skal dele det daglige liv og brød med. Jeg lovede ikke guld 
og grønne skove eftersom jeg ikke var i besiddelse af noget sådant, og heller 
ikke havde noget i udsigt. Foreløbig regnede jeg med en forlovelsestid på fem 
år og håbede så ved sparsommelighed og flid at tjene så meget, at vi mulig 
kunne købe et lille landbrug eller noget andet. Vi var iøvrigt enige om indtil 
videre at holde forlovelsen skjult. Jeg besøgte aldrig kokkepigen på hendes 
værelse, hun kom en gang om ugen på aftenvisit hos mig. Det måtte ikke være 
for tidligt på aftenen, for der skulle være ro, men endelig heller ikke for sent, 
for vi skulle jo hver for sig passe vort arbejde dagen efter. Som regel kom hun 
lørdag aften, så havde vi søndagen til hvile. Inden vi skiltes, holdt vi andagt 
sammen. Vi var begge på gården trekvart år efter vores forlovelse, uden der var 
nogen der havde mistanke om det virkelige forhold. En gang imellem i sommer-
tiden stævnede vi sammen i den nærliggende skov for at nyde aftenstemningen 
og fuglesangen, men vi måtte gå hver sin vej både til og fra skoven.

Elisabeth Jensens barndom og ungdom

Else Elisabeth Jensen, født i Thorup, Dronninglund sogn den 
13. juni 1879 datter af gårdejer Jens Poutruphus og hustru 
Mariane født Pedersen. Hun opvoksede i et hjem præget af 
nøjsomhed og flid. Moderen var en alvorlig kristen – 
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faderens stilling til de dybeste spørgsmål 
gav han aldrig udtryk for, men han var en 
retsindig og respektabel mand. Han var 
streng og bestemt i sin måde at opdrage 
børnene på, dog holdt de meget af ham.

Elisabeth var nr. fem i rækken af en børne-
flok på otte. Hun fik som sine søskende 
sine skolekundskaber i den nærliggende 
Thorup skole. Læreren, der hed Christen-
sen, var forfalden til druk, men var iøvrigt 
en dygtig lærer. Særlig fik hans religions-
undervisning anerkendelse og ros.

Da Elisabeth var 10 år kom hun i sin første plads. Det var 
hos en familie med en lille landejendom i Dorf. Manden hed 
Jens Christian. Her skulle hun hjælpe til med alt forefalden-
de både ude og inde.

Den 1. oktober 1893 blev Elisabeth konfirmeret i Hellevad 
kirke af en pastor L. Tolstrup, som var sognepræst der. Efter 
konfirmationen var hun på grund af sygdom hjemme i et par 
år. Hun havde vist nok tuberkulose i den ene lunge, men blev 
dog så rask, at hun som 16 årig fik plads på en lille gård, 
hvor der foruden manden og konen også var en gammel 
kone, mandens mor. Hun var kogekone, – en betydelig skrap 
madam, som gerne ville regere med det hele.

18 år gammel kom hun 1. november 1897 i tjeneste hos gård-
ejer og sognerådsformand Jens Kraghede, Kraghedegård i 
Ørum sogn. Det var en større bondegård med to karle, to 
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piger og en stor børneflok. Konen var svagelig, så der fik 
Elisabeth rigtig lejlighed til at tage fat i husholdningen. Hun 
deltog også i malkningen og i markarbejdet. Denne tjeneste 
varede i tre år til den 1. november 1900. Det var dog ikke 
bare lyse minder hun havde med der fra. Der var en forkarl 
på gården, der var meget dygtig til sit arbejde, men i sit for-
hold til kvinder var han noget af en slyngel, idet han samti-
dig havde forbindelse med to piger og en kone. Elisabeth var 
den ene af de to piger, men heldigvis slap hun ud af dette for-
hold uden alvorlig skade, men en erfaring rigere.

Den følgende vinter anvendtes til undervisning og øvelse i 
kjolesyning. 1. april 1902 tiltrådte Elisabeth pladsen som 
kokkepige hos forpagter Holst, Fuirendal. Gården ejedes af 
Lensgreve Holstein, Holsteinsborg og var på 675 tdr. land. 
Der blev hun i 2½ år. Det var en meget lærerig plads. Tre 
måneder på Haslev Højskole fulgte efter. De næste tre 
måneder tilbragte Elisabeth dels hjemme i Thorup og dels på 
Fuirendal, hvor hun hjalp til med at passe forpagter Holst, 
som dette efterår havde et strengt sygeleje.

26. oktober 1905 tog Elisabeth tillige med alle hendes 
søskende navneforandring til “Søndergård”. Det følgende år 
fra første november 1905 til første november 1906 havde 
Elisabeth plads hos proprietær Olesen “Asdal Hovedgård” 
ved Hjørring. Her var hun Husjomfru. Fra november 1906 til 
maj 1907 var hun husbestyrerinde hos Fritz Lawaetz, 
Langedamsgaard ved Kalundborg.

Dette var et lille indskud om kokkepigen på Fuirendal. – 
Tilbage til livet på gården.
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Omkring 1. april ankom 3 unge mænd til gården. Christensen Lund, der var 
antaget som underforvalter, var elev året før og havde været på højskole i 5 
måneder. Sørensen fra Ålborgegnen og Gunner Helveg Larsen, søn af stifts-
provst Helveg Larsen i Viborg. De to sidste skulle begge lære landvæsen. 
Helveg havde ikke lyst til at læse, han havde derfor prøvet en tur til søs, men 
det smagte ham heller ikke. Nu skulle han så prøve en omgang landbrug. For-
pagterens søster frk. Dr. Marie Holst, missionær i Indien, var hans gudmoder, 
og hans far havde været præst i Seest sogn ved Kolding, derfra bekendtskabet. 
Helveg var velbegavet, men en sejg fyr at få op om morgenen, særlig ivrig til 
arbejdet var han heller ikke. En gang havde han holdt frokostpause, og da han 
skulle i gang igen, var han så uheldig, at få lagt hovedlaget sådan på hesten at 
bidslet kom oven på næsen i stedet for i munden. Da jeg gjorde ham opmærk-
som på det, svarede han: “Ja så må den have spyttet det ud igen, for jeg har 
lagt det i munden på den!”. Efter et halvt års forløb ville Helveg gerne prøve 
med læsningen en gang til, men han nåede aldrig noget resultat. Nogle år sene-
re blev han journalist og redaktør ved BT, som han arbejdede betydeligt frem. 
Senere blev han redaktør ved National Tidende og Kristelig Dagblad.

For at skaffe høstmedhjælp blev jeg lidt før høst 1903 sendt til København 
for på et fæstekontor at hverve mandskab til gården. Det lykkedes mig også at 
få 6 karle med hjem, 4 svenske og 2 danske. Vi blev nu ikke alt for glade for 
disse karle. To af dem rejste allerede inden høsten og den ene af svenskerne gik 
senere ned på Birkekontoret og beklagede sig over kosten. På spørgsmålet om, 
hvorfra han kom, svarede han: “Jeg kommer fra “Grøtendal”, for vi får grød 3 
gange om dagen, grød til morgen, grød til middag, grød til kvæl”. Han fik dog 
ikke noget ud af sin klage.

For den kommende sommer havde forpagteren så bestemt sig for at prøve 
polske arbejdere. Der blev bestilt 3 karle og 6 piger, som alle vel ankom sidst i 
maj. Det var en god hjælp til roerne og i høsten. Vi begyndte at meje den 8. 
august og var færdige den 18. august. Den 2. september var vi færdige med 
hjemkørslen. I indkørselstiden havde forpagteren en dag besøg af godsejer Carl 
Lawaetz, Kalundborg Ladegård. Han var tillige forpagter af Rudbjerggård pr. 
Nakskov og Refsnæsgård pr. Kalundborg sammen med broderen Lotter 
Lawaetz, der var inspektør på Rudbjerggård. Denne Lotter var kendt med for-
pagter Holst fra Møllerup i Jylland. Der havde Holst afløst ham som avlsforval-
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ter. Han havde brug for en ny forvalter til 1. november til Rudbjerggård derfor 
bad han Holst, om han kunne få mig. Da Holst mente, det kunne være udvik-
lende for mig gik han gerne med dertil. For mig betød det en forfremmelse 
både i løn og pladsstørrelse, så jeg tog mod tilbuddet, selvom jeg nok var klar 
over, at jeg aldrig ville få en plads under så gode forhold som på Fuirendal.



 K A P I T E L  21

Rudbjerggård pr. Nakskov

Rudbjerggård beliggende med sine 800 tdr. land flade og veldrevne marker på 
det fede Lollands sydvestlige hjørne var en indbringende, men ikke just smuk 
ejendom. Avlsgården med sine store brede bygninger for en del med ret flade 
paptage med en ved mejeriet beliggende dampskorsten ledet mere tanken hen 
på en større fabriksvirksomhed end en landbrugsejendom. Gården ejedes af 
hofjægermester Grev L. Reventlow. Hovedbygningen, der var omgivet af grave, 
bestod af en gammel meget lang bindingsværksbygning med et stort ottekantet 
tårn midt for. Foruden de 800 tdr. land til forpagtningen var der 700 tdr. land 
skov med ialt 120 tdr. hartkorn. Skovarealet lå helt ned til Lollands Sønder-
strand, hvor der i strandkanten langs hele kysten var opført et dige med en 
skrå stensætning ud mod havet til beskyttelse mod oversvømmelse.

1. november tiltrådte jeg min nye plads. Det var store forhold jeg gik ind til. 
Der var 22 spand heste, ca. 200 malkekøer foruden ungkvæg og svin. Der dyr-
kedes 220 tdr. land med sukkerroer. Af mandskab var der 10-12 elever, 5-6 
karle, 12-14 daglejere. Om sommeren yderligere 60-70 polske piger med 2 
tyske opsynsmænd. Der var 2 underforvaltere, en magasinforvalter, en lade-
foged, en fodermester og en mejeribestyrer, der tillige førte gårdens regnskab-
er og havde kassen. Gården var godt udstyret med maskiner og redskaber: 2 
selvbindere, 6 aflæggere, 2 store radsåmaskiner, 8 dobbelte radrensere o.s.v.. 
Vogne og alt var i god orden. 2 damptærskeværker med pressere, transporta-
belt spor til roetransport, der kunne lægges ud i forskellige marker. Arbejdsfor-
holdene var ret gode. Eleverne var næsten alle svenske, store og kraftige karle i 
20 års alderen, enkelte af dem forfaldne til spiritus. Husmændene var flinke 
folk, som for størstedelen havde været på gården i flere år. Karlene var ikke alle 
lige gode, – der var en del børster imellem.
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Samarbejdet med inspektør Lawaetz var ikke det bedste. Det var sikkert en 
skuffelse for begge parter. Efter min mening var han ikke sin plads voksen, det 
samme var sikkert hans syn på mig. Dog kan jeg nu efter de mange års forløb 
bedre vurdere årsagen til hans uligevægtige sind. Han havde været gift, men 
hans kone døde efter et års lykkeligt ægteskab. Han var nu helt alene, havde 
ikke nogen han kunne dele sine tanker med. Men der var en ting jeg respektere-
de og til en vis grad beundrede ham for. Når han havde forløbet sig og gjort 
nogen uret, kunne han indrømme sine fejl og bede vedkommende om forladel-
se. Inspektøren holdt andagt, når han var hjemme. I hans fravær påhvilede det 
mig. Om søndagen kørte vi gerne i kirke – tit med to vogne – skiftevis til 
Nakskov og Kabbel og en gang imellem til Glaslunde. I vor egen kirke Tillitze 
kom vi aldrig, skønt der kun var et par km. Jeg mindes kun en gang at have 
været der. Det var i anledning af en begravelse med en husmandskone fra en af 
gårdens egne huse. I Nakskov hørte vi en pastor Henriksen, som senere blev 
præst ved Frue Kirke i København. En enkelt gang hørte vi Provst Elmqvist. I 
Kabbel var pastor Hindhede præst på dette tidspunkt. Ham satte vi stor pris 
på. Han blev senere i mange år redaktør af Indre Missionstidende.

Selv om der på Rudbjerggård blev holdt en ret stor besætning, kunne den 
dog ikke nær overkomme at fortære den store høst af hø og halm, særlig halm 
hobede sig op i store mængder – trods ringe værdi søgtes der afhændet en del. 
En grosserer Kjær, Mørke i Jylland opkøbte partier til afskibning til England, 
men for at gøre den lange transport mulig måtte halmen presses fast i baller og 
ombindes med 2-3 ståltrådsbånd, så hver balle vejede 30-40 kg.

A/S De Danske Sukkerfabrikker, som var aftager af så godt som hele den 
lollandske sukkerroeavl, ønskede på daværende tidspunkt at indføre nye kon-
trakter, som skulle gælde for 15 år. Det var en del af avlerne, særlig iblandt 
forpagterne, så afgjort imod, og blandt disse især Carl Lawaetz. Han ønskede, 
at avlerne fik indflydelse på og del i ledelsen af fabriksdriften, eller i det 
mindste kontrakt på kortere åremål, men da fabrikkerne afviste disse krav, 
begyndte Carl Lawaetz en agitation for sammenslutning af alle avlere, med det 
mål at overtage fabrikkerne eller eventuelt selv at bygge fabrikker.

Dette vakte selvfølgelig stærk opsigt og modvilje hos aktionærerne og blandt 
disse var også ejeren af Rudbjerggård, grev L. Reventlow. Dette modsætnings-
forhold bevirkede, at greven sagde forpagtningen op med et års varsel til 1. 
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april 1906, trods det, at der var 6 år tilbage af perioden. I forpagtningskontrakt-
en var nemlig indføjet en bestemmelse om, at greven til enhver tid kunne 
opsige forpagtningen med et års varsel imod at godtgøre forpagteren 3.000 kr. 
for hvert år, der var tilbage af den fastsatte tid.

Forpagteren blev meget vred derover og følte sig stærkt forurettet, og for nu 
at få brugt så meget som muligt af de tilstedeværende fodermidler, hø, halm og 
sukkerroeaffald, indkøbte han det sidste efterår en stor hob magre tyre og 
kvier, og af malkekøerne, der alle hørte gården til, blev alle de bedste udtaget 
og sendt dels til forpagterens egne gårde Kalundborg Ladegård og Refsnæs-
gård og en svoger, forpagter på Tølløsegård, samt til en onkel på Helgenæs – 
ombyttet med udsætterkøer fra de nævnte 4 gårde. Ved stærk fodring og god 
pleje kom de til at se godt ud og afleveredes efter vægt i henhold til kontrakten.

Som erstatning for Rudbjerggård købte Carl Lawaetz senere Løvegård ved 
Høng, og han blev den drivende kraft ved oprettelsen af Gørlev Andelssukker-
fabrik.

I pinsen skulle jeg have nogle dages ferie og havde planlagt en cykletur til 
Broksø for at besøge min gamle principal, og undervejs gøre ophold i Næstved 
og der mødes med min hjertenskær Elisabeth, hun var fra 1. maj elev på Haslev 
Højskole tillige med hendes søster Petrea.

Pinselørdag den 10. juni 1905 startede jeg tillige med magasinforvalter 
Henrik Nielsen (senere fabrikant i Holbæk). Hans forældre boede ved Knuds-
hovedgård, ude på Knudshoved, hvor hans far var ladefoged, så vi kunne slå 
følge til Vordingborg. Men undervejs skulle vi gøre ophold og spise frokost hos 
Nielsens vordende svigerforældre, de havde en gård et sted mellem Maribo og 
Bandholm. Han skulle have kæresten med hjem til Knudshovedgård. Vinden 
var os ikke gunstig, vi havde den noget imod, så Nielsen måtte ordentlig slide, 
foruden at træde sin egen ganger måtte han ved hjælp af en snor tage et tag i 
kærestens cykel. Det blev sidst på eftermiddagen inden jeg nåede Næstved, og 
jeg traf vel nok Elisabeth på banegården. Vor første vandring var til guldsmed-
en, hvor vi prøvede ringe, derefter fik vi vel kaffe og så en lille tur i skoven. Da 
vi kom tilbage, viste det sig desværre, at der ikke gik noget tog mod Haslev den 
aften. Heldigvis fandt vi et sted, hvor Elisabeth kunne overnatte. Jeg fortsatte 
da min færd til Broksø, hvor jeg blev venlig modtaget.
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Søndag formiddag lånte jeg et køretøj af forpagter Jørgensen og kørte til 
Haslev. Forpagteren ville absolut have, at jeg tog kæresten med til Broksø og 
præsenterede hende.

Vi tilbragte nu et par dejlige dage som gæster på Broksø. 3. pinsedag skulle 
forpagterens de to ældste drenge i skole i Haslev, så passede det godt, at jeg 
samtidig afleverede Elisabeth på højskolen. Hjemkommen fra den tur cyklede 
jeg til Fuirendal for at besøge forpagter Holst, også der fik jeg en særdeles god 
modtagelse, og der blev omgående telefoneret til Haslev efter Elisabeth, for at 
vi igen kunne være sammen et par dage. Forpagter Holst kørte en lang tur 
igennem skoven til Holsteinborg og Snedinge men som alt gode fik også den 
tid så hurtig ende.

Sommeren 1905 havde KFUM og K i Nakskov og omegn en meget vellykket 
udflugt til Lybæk. Turen foregik ombord på en lille lystdamper, lejet specielt til 
dette formål. Leder af turen var en ung trafikassistent Theill, der senere i man-
ge år var DMS-udsending i Indien.

Fra Rudbjerggård var vi en del unge med på denne udflugt. Selve sejlturen 
var nu ikke nogen absolut ublandet nydelse, den lille damper vippede slemt, så 
flere af deltagerne måtte ofre morgenmaden. Lybæk er en gammel hansestad, 
hvor der er en del seværdigheder, bl.a. rådhuset, der har hængende nogle gam-
le malerier med gengivelse af hansestedernes kamp med Danmark. Vi så også 
Mariekirken med et meget ejendommeligt ur, der foruden timetal, minutter og 
sekunder, også viser dato, årstider og årstal. Et kapel, hvor der omkring på 
væggene var malet billeder, der forestillede dødens komme i skikkelse af en 
knoglemand med en le, hvorledes han kommer til mennesker i forskellige 
livsstillinger, der var konger, herremænd, bisper, købmænd, bønder og arbej-
dere, men alle var de afvisende, ingen var følgefærdige. Efter dette lille kapel 
har vi ordsproget: “Du ligner døden fra Lybæk”.

På en søndagsudflugt sammen med forvalter Nielsen til Knuthenborg Slots-
park havde vi en interessant oplevelse. Nielsen, som i et par år havde været for-
valter på Knuthenborg hos forpagter Sonne, var godt kendt med forholdene 
der, han foreslog derfor, at vi satte cyklerne ved Bandholm og derfra af en 
genvej ind i slotsparken, hvad ellers kun var tilladt ad den offentlige vej gen-
nem en bevogtet port. Vi var imidlertid kun kommet et lille stykke ind i parken, 
før vi mødte lensgreve Knuth, der stilede lige imod os og spurgte i en bøs tone, 
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hvad vi ville og hvor vi var kommet ind, hvem vi skulle besøge. Nielsen 
forklarede så, at han var forpagter Sonnes tidligere forvalter, og at vi agtede os 
op på avlsgården for at besøge ham. Det var vel nok noget af det værste, vi 
kunne nævne. Greven, som endnu ikke på dette tidspunkt var fuldmyndig, 
hadede nemlig forpagteren af et godt hjerte, ligeledes godsforvalteren, og hav-
de forsvoret, at disse to, ham med halsen (forpagteren) og ham med ørerne 
(godtforvalteren), de skulle være de første, der skulle væk fra godset, så snart 
han blev myndig – så han bad os forsvinde ud i parken den vej, vi var kommet, 
snarest muligt.

Frem og tilbage er lige langt, men vi holdt øje med fyren, og så, at han gik 
ned til Bandholm havn, hvor han havde en lystkutter liggende, og tog ud på en 
sejltur. Vi benyttede os straks af lejligheden og styrede igen vore skridt mod 
Knuthenborg, hvor vi blev venlig modtaget af forpagteren, han morede sig godt 
over vort møde med greven.

I forsommeren eller lidt før høst kom et hold finske landmænd og professor-
er på besøg hos grev Reventlow og de skulle selvfølgelig se avlsbruget, både 
mark og kreaturer. Derefter holdt forpagter Sonne i haven et foredrag om land-
brug. Om aftenen var mange af omegnens store landbrugere, godsejere og for-
pagtere, indbudt som grevens gæster. Der blev serveret mad og drikke i lange 
baner, men det var stående taffel, så enhver kunne tage hvad han havde lyst til. 
Der blev drukket champagne i brede skåle og holdt taler, både på dansk, 
svensk og finsk. Inspektøren, regnskabsføreren og jeg var indbudt og med til 
festen, der var ingen damer med i selskabet.

Ikke så sjældent var jeg og magasinforvalter Nielsen med inspektør Lawaetz 
på visit på en del af omegnens herregårde, således mindes jeg, at vi var på en 
kort visit hos forpagter Funder på Fredsholm, hos proprietær A. Galsgård, Lille 
Købelev, var vi på søndagsvisit, han havde i sine unge dage været staldkarl på 
Refsnæsgård hos den gamle Lawaetz. Hos inspektør Jensen på Lungholm 
Avlsgård var vi på eftermiddagsvisit efter høsten, han var gårdmandssøn fra en 
nabogård til Rudbjerggård og ugift. Lungholm var forpagtet ud til De danske 
Sukkerfabrikker.

Forpagter Jørgensen, Broksø, købte i sommeren 1905 Troelstrupgård ved 
Haslev, en gård på 120 tdr. land. For at lette skolegangen for børnene ønskede 
han nu at flytte dertil, men da der endnu var et par år tilbage af forpagtnings-
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tiden på Broksø, tilbød han mig pladsen der som bestyrer fra 1. november 
1905.
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 K A P I T E L  22

På Broksø anden gang

1. november 1905 skulle jeg overtage bestyrerpladsen på Broksø Avlsgård. Det 
var for såvidt kendte forhold jeg kom til, men i sandhedens interesse må jeg 
indrømme, at det just ikke var med udelt glæde, jeg holdt mit indtog. Jeg 
nåede Haslev station efter mørkets frembrud, regnvejr var det, og køretøj var 
der ikke noget af. Nå, vejen kendte jeg heldigvis, og den 10 km. lange fodtur var 
ikke uoverkommelig for en ung mand med en vadsæk i hånden. Samtidig skul-
le møde en fodermester Frederiksen fra Helgenæs ved Nakskov. Hans kone 
skulle have husholdningen, og han svine- og kvægbesætningen i entreprise, 
således at han selv skulle koste og lønne sine medhjælpere.

Fra Rudbjerggård fulgte også en ung mand, der skulle være forkarl på 
Broksø – ellers var det småt med mandskab og arbejdet var langt tilbage. 
Roerne var ikke taget op, der var ikke pløjet noget nævneværdigt, desuden stod 
en del af høsten utærsket i stakke, så der var rigeligt at tage fat på. De første 
par dage gik med at køre flyttegods, dels af forpagterens eget til Troelstrupgård 
og dels hente fodermesterens og mit i Haslev.

Den første søndag i november gik jeg en tur ud over markerne og traf på 
min vandring en ung mand ca. 20 år, Jens Peter Jensen, han var hos et ældre 
barnløst ægtepar, der ejede en lille ejendom på omkring 10 tdr. land, der lå 
omsluttet af Broksø’s marker. Det var meningen, at han skulle arve ejendom-
men efter disse to gamle mennesker, og han gik så og hjalp dem med bedriften, 
som en søn i hjemmet. Han var en afgjort troende ung mand. Dette møde var 
mig til stor glæde, især da der ikke på Broksø var nogen, jeg kunne dele det 
bedste med. Jens Peter Jensen blev senere en ledende mand i sognet, købte en 
gård i Skuderløse by, blev valgt til formand i Brugsforeningen, senere sognefo-
ged og sognerådsformand. – Der var også en troende ung mand, Marius 
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Andersen, han var hjemme hos sin moder, der var enke og ejede en lille 
ejendom på 6 tdr. land, som også var indrammet af Broksø’s marker. Han 
læste siden og blev landbrugskandidat, senere fik han en vandmølle på Fyn 
med lidt landbrug til. Disse to unge mænd havde jeg meget glæde af.

Da det kneb med arbejdskraften fik jeg et par raske unge mænd til midler-
tidig hjælp: Sigfred Sørensen, som var forkarl på Fuirendal det sidste år, jeg 
var forvalter der. Han kom på dagleje og blev til jul, hvorefter han rejste hjem 
til Kejlstrup ved Rønde i Jylland, tog efter nytår på Rønde Højskole. Siden blev 
han forvalter på Astrup ved Skarresø, og derefter inspektør for biskop 
Fonnesbech-Wulff på Vesterbygård, er nu forpagter på Lille Frederikslund. 
Den anden hed Andersen. Han var fra Haslevegnen og havde været på Broksø 
som forvalter sommeren forud. Han var ligeledes på dagleje og blev til nytår. 
De fik hver en krone pr. dag plus kosten.

Der var nu den 6. november så meget mandskab, så vi gik i lag med tærsk-
ningen af de i marken stående sædstakke. I løbet af de følgende 4 dage var det 
overstået, derefter leverede vi en del sæd dels til Haslev og til Næstved. Så fik 
vi ploven i gang, alt imens husmændene tog kartofler og roer op. – Jørgensen 
så gerne, at jeg kom på Troelstrupgård søndag eftermiddag, dels for at tale om, 
hvad vi havde bestilt, og dels om det, vi skulle i lag med. Tit var vi sammen i 
Haslev missionshus til møde om aftenen. Jeg fik anskaffet mig en ny svine-
læders ridesaddel – et par 3 års Frederiksborgplage stod til min rådighed, så 
befordringen gik let og billig. Efter nytår tærskedes en udenfor laden stående 
sædstak, bestående af blandsæd, dertil fik jeg hjælp af de tidligere omtalte, 
Jens Peter og Marius.

Det blev en vinter med kun lidt frost og næsten ingen sne, så der kunne 
pløjes i januar måned til omkring den 20. Ellers gik tiden med hjemkørsel af 
roer, hø og halm. I februar blev der kørt en del gødning og strøet på marken. I 
marts måned kørte vi en del grantømmer fra skovene dels til gårdene i 
Tybjerglille og dels til Troelstrupgård. Det var nemlig planlagt, at der skulle 
bygges en stor lade på Troelstrupgård og stakhjelme på begge gårdene i 
Tybjerglille, så der skulle mange læs tømmer til. Tømmeret til Tybjerglille 
hentede vi i Tybjerggårds skov og til Troelstrupgård i Hesede skov.

De første dage i marts blev der bjerget en del is både til godsejerens og til 
forpagterens brug. Den kørtes sammen i aflange kuler, den blev ituslået og 
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tildækket med et godt lag tørvejord, så kunne den holde sig til brug i sommer-
ens varmeste tid, bl.a. til afkøling af mælken.

Den 14. marts ankom en ung mand, Christian Christensen fra “Asdal” i 
Vendsyssel. Han skulle være underforvalter. Han var mig en god og solid 
medhjælper, som jeg satte meget pris på. Forårssåningen blev påbegyndt den 
10. april, og var færdig på nær rodfrugterne den 27. i samme måned.

Desværre gik det ikke så særlig godt med fodermester Frederiksen. Han 
forlod pladsen efter et halvt års forløb og rejste til en anden plads på Lange-
land. Til afløsning var antaget en fodermester fra Jylland. Vedkommende 
mødte med store forventninger – det lød også af noget “Fodermester 
entreprise på hovedgården Broksø”. Han havde købt nye møbler til et par 
stuer, bl.a. et dejligt orgel, som hverken han eller hans kone forstod sig på at 
håndtere. – Vistnok alt på kredit. Han skulle også selv holde sine medhjælpere, 
men kunne ingen få, så vi måtte for det meste hjælpe ham med et par mand. 
Først i april havde vi fået 5 polakker, så vi var forholdsvis godt kørende med 
mandskab.

Den 30. juni blev fodermesteren syg af difteritis, så han og den største af 
børnene, en dreng på ca. 5 år, blev kørt på Næstved sygehus. Konen og en lille 
pige på ca. 3 år og en ældre tjenestepige fik en serumindsprøjtning for at forhin-
dre dem i at få sygdommen. Denne indsprøjtning havde til følge, at de fik 
nogen feber og vanskelig kunne gå, samt tillige for konens vedkommende, at 
den fremskyndte en fødsel, som var i vente, således at hun samme aften efter 
at hendes mand og barn var kørt på sygehus, bad mig om at lade gå bud efter 
jordemoderen. Det var en ret ejendommelig situation, jeg var kommet i. Helt 
alene i huset med en fødende kvinde, ingen turde komme til hjælp på grund af 
smitten, godsejerfruen gik ude i gården, hun havde hørt om, hvad der forestod. 
Hun meddelte mig gennem de åbenstående vinduer, at dersom det blev abso-
lut påkrævet, ville hun komme til undsætning. Hun gav mig en kop med 
gurglevand til at gurgle halsen i for at undgå smitten. Nå, jeg sørgede for, at 
der var varmt vand, og efter en stunds forløb kom jordemoderen. Desværre 
viste det sig, at det også var småt med babyudstyr, så der måtte godsejerfruen 
vist lægge noget til, – ellers forløb begivenheden programmæssig. I de følgende 
dage kneb det noget med madlavningen. Vi havde mælkevognen og kørte forbi 
Troelstrupgård hver dag, så vi fik os indrettet på den måde, at fru Jørgensen 
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tilberedte middagsmaden tidligt om formiddagen, så mælkekusken bragte os 
den. Så var der kun at anrette den, så det skulle jo gå, morgen- og aftensmaden 
kunne vi nok klare for nogle dage.

Høsten indtraf ret tidligt det år, men da der var anskaffet selvbinder, gik 
arbejdet betydelig lettere end tidligere, den 31. juli begyndte vi at meje havre i 
skovmarken, samtidig med vi kørte hø hjem fra engene. Af hø blev der i alt 210 
læs.; 

15. september havde vi indhøstet. 11. september blev underforvalter Chris-
tensen indkaldt til efterårs manøvre. Efter høsten blev brakjorden pløjet og 
tilberedt til vintersæd, og rugen blev sået. Derefter gik det løs med damptærsk-
ningen, først på Broksø i ca. 14 dage, derefter på gårdene i Tybjerglille ligeledes 
i 14 dage og sidst til Troelstrupgård, der var vi dog ikke med fra Broksø med 
mandskab. Vi kunne nu gå i gang med efterårspløjningen samt optagningen af 
roer.

1. november 1905 skulle Elisabeth møde i plads på Asdal ved Hjørring som 
husjomfru hos proprietær Olesen. Fru Eva Olesen var datter af den gamle pro-
prietær Lawaetz, Refsnæsgård. Det var en dygtig, men meget fordringsfuld 
dame, dog i alt en meget lærerig plads. – Vi var godt skilt fra hinanden, men 
der var en regelmæssig postgang, og et brev blev skrevet hver søndag, skiftevis 
af E og jeg.

I fastelavn 1906 bestemte vi at mødes i Dronninglund. Jeg skulle præsente-
res for mine svigerforældre. Jeg benyttede lejligheden til en lille sviptur til 
Skagen for at se, hvad der var af mærkværdigheder. Fra Frederikshavn til 
Skagen var der dengang kun en smalsporet bane. På tilbagevejen fra Skagen 
traf jeg sammen med Elisabeth i Frederikshavn. Vi fulgtes ad til Dronninglund 
station, hvor hendes broder Søren tog imod os. I Torup Søndergård blev jeg 
særdeles vel modtaget, selv om de vel var noget betænkelige ved denne herre-
gårdsforvalter. Det er jo også tit, at sådan en “herre” får nøkker og tror, at 
fremtiden består i at gå med stok og lange støvler.

Jens Søndergård og hans hustru Mariane var ikke indfødte vendelboer, men 
var som nygifte kommet fra Løgstøregnen til Torup og købte en gammel gård 
med mager sandjord. Der hørte 56 tdr. land til gården, hvoraf de 16 tdr. land 
var eng beliggende 7-8 km borte. Der var 1 td. Hartkorn på ejendommen. Det 
var en ejendom, der gav rigeligt med arbejde, men karrigt med udbytte men 
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dog ved flid, sparsommelighed og efterhånden børnenes hjælp fik de merglet 
og forbedret jorden noget, ja havde endda få år i forvejen ombygget gården, 
hvortil dog de to sønner, Peter, den ældste, som dengang var murermester i 
Hellerup, og den næstældste, Søren, som skiftevis murersvend i København og 
Malmø eller medhjælper derhjemme i Søndergård, havde ydet et stort bidrag.

Børneflokken bestod iøvrigt af i alt 8 – 4 sønner og 4 døtre. Efter alder: 
Niels Hansen Jensen, gift og boende på en lille landejendom i Asbækholt lidt 
syd for Dronninglund. Han blev senere vognmand og boede i mange år ved 
Dronninglund station. Han var af Jens Søndergårds første ægteskab. 2: Peter 
Søndergård, murermester i Hellerup, senere i Vejle. Han døde i en ung alder i 
1914. Hans enke fru Anna Søndergård flyttede kort efter til København, hvor 
hun ejer to store ejendomme. 3: Søren Søndergård forblev ugift. Han var i USA 
4 gange og arbejdede ellers forskellige steder hos familien, havde en kort tid 
selv ejendom i Skuderløse, døde i Tappernøje i efteråret 1943. 4: Marie 
Søndergård blev gift med Laurits Larsen fra Hjortbæk, og de boede i nogle år i 
Hjallerup. Manden døde efter 4 års ægteskab. Marie solgte så gården, boede en 
kort tid i et lille hus i Hjallerup, flyttede senere med hendes forældre til 
Sjælland og boede sammen med dem i mange år i et hus i Kr. Skensved. Hun 
havde to piger, Johanne og Mary. 5: Elisabeth. 6: Anne Petrea, der en kort tid 
passede huset for hendes broder i Hellerup. Efter hans giftemål gik hun på 
kursus i København, hun havde tanker om at uddannes til missionen. Hun var 
på Haslev Højskole tillige med Elisabeth, derefter en tid på seminariets 
forberedelsesklasse. Uddannelsen til missionen blev ikke gennemført, fordi 
missionsselskabets læge ikke ville anbefale hende dertil. Hun havde da i nogle 
år plads som ung pige hos forskellige damer, var også i England et årstid. Efter 
hjemkomsten blev hun forlovet og gift med Christian Stobbe i St. Røttinge ved 
Tappernøje. 7: Henrik. Landmand, tjente på forskellige gårde. 1. november 
1903 kom han til Fuirendal, hvor han skulle lære landvæsen. Hen på vinteren 
blev han syg og rejste hjem. Nogle år senere overtog han fødegården i Torup, 
efter at den først havde været tilbudt Søren. Desværre havde han mere lyst til 
at handle end til det rolige hjemmeliv. Han skulle svare aftægt til hans foræld-
re, til hvem der efter hans giftemål blev indrettet en lejlighed i et af udhusene. 
Der gik dog ikke mange år, før han solgte gården og både han og forældrene 
flyttede til Sjælland, hvor Henrik købte en gård. Dog forlod handelslysten ham 
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ikke af den grund, han har skiftet bopæl utallige gange. 8: Ottomine, hvilket 
navn hun hadede af et godt hjerte, hvorimod “Minna” faldt i hendes smag. Hun 
havde lidt forkærlighed for de adelige og ældre damer. Hun begyndte hos gre-
ven på Dronninglund, var en tid på Fuirendal og Langedamsgård sammen med 
Elisabeth, siden var hun i mange år hos forskellige ældre damer i København.

Min næste jyllandsrejse blev omkring 1. november 1906. Da skulle Elisabeth 
nemlig rejse fra Asdal til Langedamsgård ved Kalundborg, hvor hun skulle 
passe husholdningen for proprietær Fritz Lawaetz, en broder til fru Eva 
Olesen. Vi satte hinanden stævne i Århus, hvor vi skulle besøge min broder 
Mads og hans kone Margrete. De havde dengang skrædderforretning på Store 
Torv i denne by. Under besøget var vi i Biograf teater og så “Jordskælv i 
Valporise”, “Køpeniks Kaptajnen” og en “Svigermor”. Vi besøgte også mine for-
ældre i Vejle, samt min broder Peter i samme by. Rejsen gik hjemover med 
damper fra Århus til Kalundborg. Der var mødt en vogn fra Langedamsgård for 
at tage imod Elisabeth. Jeg tog ud til Refsnæsgård for at hilse på min gamle 
ven Henrik Nielsen, der stadig var forvalter derude, og som husbestyrerinde 
havde han frk. Petersen, tidligere husholdningselev på Rudbjerggård. Hvordan 
jeg kom derud husker jeg ikke, men rimeligvis har jeg lejet en cykel i Kalund-
borg. – Jeg blev der natten over og var næste dag rundt i markerne, hvor jeg så 
en “Stødhævert” og så dem køre roer hjem, de læssede med hænderne og 
læssede af med hænderne. Roegreb måtte ikke bruges, de kunne dog nok nå at 
køre 80 læs roer à 12 tdr. med 4 vogne, så var der 3 til at hjælpe kusken i 
marken og en mand til at hjælpe med aflæsningen. Jeg var også ude ved fyret 
og hilse på fyrmester Jensen, en troende mand.

Forpagter Carl Lawaetz fra Kalundborg Ladegård kom derud den dag, han 
talte en del med mig, han var interesseret i at høre noget om fætteren, forpag-
ter Otto Lawaetz, Holmegård, en nabogård til Broksø.

5. november rejste fodermesteren med familie uden forudgående varsel, så 
stod vi der igen uden nogen til at lave mad og uden køkkeninventar eller 
spisestuemøblement. Underforvalter Christensen overtog fodermesterpladsen 
med en 3-4 karle til hjælp, men en husbestyrerinde var det ikke så let at finde 
omgående. Derfor måtte fru Jørgensen igen påtage sig levering af middagsmad-
en, sendt med mælkevognen, og husmand Jens Simonsens kone træde til som 
en slags nødhjælp, indtil det lykkedes at finde en ældre dame, frk. Larsen fra 
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Skellebjerg, der kunne klare sagerne. Der var også nok for hende alene, for-
uden vi 4, der spiste inde på mit kontor, 4-5 karle, der spiste i borgstuen, des-
uden alle værelser og karlekammer.

I fastelavn blev det til en københavnertur, hvor Elisabeth og jeg mødtes hos 
hendes broder Peter i Hellerup. De var blevet gift et par år i forvejen og havde 
en lille pige Lissi på et års tid. Vi besøgte også Peters svoger, Peter Andersen i 
Holsteinsgade, han havde forretning med øl, vin og tobak. Han var ugift og 
Petrea Søndergård passede huset for ham. Der traf vi sammen med en ung 
mand, Johs. Stobbe fra St. Røttinge, der var stud. med. Han måtte dog opgive 
studiet på grund af en hudsygdom, senere blev han redaktør af et venstreblad i 
Skjern. I påsken besøgte jeg Elisabeth på Langedamsgård. Lawaetz var svær 
elskværdig, han viste mig rundt i mark, stald og lade, med særlig stolthed viste 
han mig laden, der var fuld af halm, og han betonede, hvor dejligt det var at 
have den sådan rigtig proppet.

Da forpagtningen af Broksø skulle ophøre 1. april 1907, blev marts måned 
en særlig travl måned med forberedelse til aflevering. Der skulle også være 
auktion over forpagterens ejendele, maskiner redskaber samt hestene og en del 
gylte i far. Jeg havde ellers på et tidligere tidspunkt forsigtigt forespurgt gods-
ejerfruen, om der var nogen mulighed for en fortsættelse eller fornyelse af for-
pagtningen for Jørgensen og mig i kompagni, men det afviste hun pure, særlig 
af hensyn til, at jeg i sin tid havde brudt kæden itu, der var sat om hendes 
vandpost.

Den nye forpagter, Gunmar Larsen, havde allerede været der et par gange i 
løbet af vinteren for at se på forholdene. Han var en rask mand, lidt stortalen-
de, hans stadige omkvæd var: “Det spiller ingen rolle”. Han så stort på tingene. 
Der skulle nu drænes i alle markerne, der skulle bygges ny kostald, og han ville 
have nye maskiner og redskaber, engene skulle opdyrkes og kultiveres, der skul-
le i det hele taget ske noget. Desværre for ham blev hans tid på Broksø ikke så 
lang, knap 2 år efter gik han fra forpagtningen med et stort underskud.

Efter auktion og aflevering til den nye forpagter flyttede jeg med al mit 
habengut over på “Jeppegård”, en af Jørgensens gårde i Tybjerglille. Det var nu 
blevet bestemt, at vi skulle giftes og bo på denne gård. Der var et godt nyt stue-
hus med tre værelser og et kammer foruden køkken og vaskehus. Bagved huset 
mod nord, en beskeden have, jeg skulle passe landbruget til begge gårde, jord-
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en lå samlet og udgjorde 150 tdr. land ialt. På Jeppegård var 20 malkekøer, 
som jeg skulle sørge for røgt og pleje af. På den anden gård, beliggende i 
Tybjerglille by var 30 malkekøer, men der boede en gift fodermester, som det 
påhvilede at passe disse.
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 K A P I T E L  23

I Tybjerglille “Jeppegård”

1. april 1907 begyndte min virksomhed i Tybjerglille. Arbejde var der nok af. 
Der var en stor del af arealet, der var vandlidende, nogen dræning var allerede 
foretaget året i forvejen, og der fortsattes i den følgende tid, forår og sommer. 
Jørgensen ledede selv dræningsarbejdet, det vil sige han målte ud med et 
favnemål afstanden mellem grøfterne. 8-10 favne. Nogen nivellering brugtes 
ikke. Grøfterne gravedes 2 alen i dybden. Efter rørlægning pløjede vi grøfterne 
efter med en plov.

I april måned spiste jeg hos en gift bestyrer, der rejste til maj. Vort bryllup 
var bestemt til den 20. maj 1907. Det blev 2. pinsedag i Dronninglund kirke. 
Elisabeth rejste hjem 1. maj og skulle forberede sig på giftemålet. Der var kun 
knap 3 uger, så megen tid til udstyr blev der ikke levnet. Tillige skulle hun 
forestå madlavningen til festen. Der blev nu ikke sat nogen større apparat i 
gang af den grund, der skulle kun den nærmeste familie, forældre og søskende 
med og enkelte naboer. Det var i al beskedenhed, hvad og svarede godt til hele 
hjemmets indstilling, der bar præg af gudsfrygt, flid og nøjsomhed. Bryllups-
dagen var vejret koldt og blæsende, en rigtig kold majdag. En brudgom skulle 
dengang for at være nogenlunde respektabelt påklædt være iført kjole eller 
diplomatfrakke, og da jeg var så heldig af have en broder, der var skrædder, 
havde jeg hos ham bestilt det nødvendige hylster, men desværre havde han 
som så mange andre håndværkere vanskeligt ved at holde givne løfter. På 
rejsen fra Sjælland gjorde jeg ophold i Århus for at prøve diplomaten, men helt 
færdig var den ikke, så min broder måtte rejse natten før brylluppet op med 
tøjet, så jeg lige kunne nå at få det på inden vielsen. Selve bryllupsfesten var 
ganske stilfærdig og uden vin eller skåltaler, det ligger ikke for den jævne jyske 
bonde. Af min familie var kun far og mor, søster Debora og så skræddermester-
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en Mads med. Elisabeths søskende var derimod mødt talrig. Der manglede kun 
Petrea, der på grund af eksamen ikke kunne være med. Dagen efter brylluppet 
pakkede vi vore sager og rejste med et eftermiddagstog fra Dronninglund ned 
gennem Jylland og var i Haslev med et formiddagstog. Vi blev modtaget af et 
køretøj fra Troelstrupgård, hvor vi spiste til middag og senere blev kørt til vort 
første hjem. Møblerne var for størsteparten købt og ankommet. – Fra snedker-
mester Wilh. Hansen i Haslev blev leveret 2 senge med madrasser – 50 kr, 1 
servante med marmorplade – 20,50 kr, 1 spisestuebord med plader – 25 kr, 1 
dobb.seng brugt med madras – 11 kr. Ialt 106 kr. Skulle leveres 16. maj 1907. 
Fra saddelmageren i Skuderløse blev leveret 1 chaiselong og 4 polstrede stole, 
betrukket med grønt storblomstret plys af bedste kvalitet – 100 kr, 6 stk. 
svenske stole til spisestuen til 20 kr, 1 divan – 24 kr. Desuden en gyngestol 
med det samme betræk som de polstrede stole som gave fra samfundet og 
KFUM i Skuderløse. Ialt 144 kr. også leveret 16. maj 1907. Et skrivebord havde 
jeg haft i flere år. Vi var sikkert lykkelige og glade for vort hjem, selvom vi ville 
have foretrukket noget der var vort eget. Lønnen var fastsat til 1000 kr. for et 
år, med fri bolig og have, 1 liter sødmælk daglig, foruden hvad vi havde brug 
for af skummet- og kernemælk. Vi havde en fodermester og en karl på kost, 
hvorfor vederlaget var 50 øre pro persona. – Jeg havde nu ikke mere brug for 
min svinelæders saddel med trense, som jeg derfor solgte til forpagter Gudmar 
Larsen på Broksø. Sommeren gik med slid og slæb, for arbejde var der rigelig 
af, da der altid skulle spares på mandskab hvad i almindelighed er uøkono-
misk. Roerne blev for store, inden de blev udtyndet, så tilsidst måtte vi kravle 
på knæerne, vi kunne skjule os mellem rækkerne af ukrudt (pileurt og agerkål). 
Høsten blev god og kom vel i hus, der var på hver gård bygget en stor stak-
hjelm, der for det meste kunne rumme hele avlen. Efter høst blev der 
damptærsket og sæden kørt til Haslev.

I oktober måned blev der en gammel gård i Klintsmark nord for Tybjerg-
gård til salg. Der var 50 tdr. land, hvoraf ca. halvdelen var god lermuld, der 
iøvrigt nærmest ved Susåen var af lettere beskaffenhed, ca. et par tdr. land 
langs åen var eng. Bygningerne var små og gamle samt dårligt vedligeholdt. 
Efter nogen forhandling købte vi denne gård for en sum af 26.500 kr., deraf 
stod 18.000 kr. i 1. prioritet til Bondestandens Sparekasse, desuden var der en 
årlig arvefæsteafgift til Tybjerggård på 30 tdr. byg efter kapitelstakst. Ligeledes 
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ved hver ejerskifte skulle der erlægges 30 tdr. byg til samme gods. Jørgensen 
og forpagter Holst gik med til at kautionere for tilsammen 8000 kr. mod at få 
2.pant i gården. Af Peter Søndergård lånte vi 1000 kr., så kunne den lige skære, 
således at da papiromkostninger var dækket, skyldte vi 1000 kr. mere end gård-
en havde kostet.

Af besætning ved overtagelsen kan nævnes efter notering fra samme tid: 10 
malkekøer à 200 kr, 8 stk. ungkvæg = 430 kr. 4 arbejdsheste, hvoraf en ikke 
kunne rejse sig ved egen hjælp, og en 1½ års plag, 8 grisesøer og 1 orne, 19 
ungsvin og 37 pattegrise, 14 høns, 160 tdr. korn, 200 tdr. roer og 4 tdr. kartof-
ler, samt en del hø.

Året efter var der 13 køer, 8 stk. ungkvæg, 4 arbejdsheste, 4 grisesøer, 18 
fedesvin, 9 ungsvin og 14 pattegrise, 25 høns, 394 tdr. korn, 1800 tdr. roer, 50 
tdr. gulerødder og 10 tdr. kartofler.

Midt i oktober skulle vi overtage den købte gård, men jeg måtte ikke rejse 
fra min bestyrerplads inden første november, ja endog efter november tog jeg 
derned for at lede arbejdet enkelte dage ved damptærskning efter proprietær 
Jørgensens ønske. Heldigvis kom Søren Søndergård og hjalp os i oktober 
måned. Køerne skulle malkes og fodres, grisene skulle også leve, der skulle 
bringes korn til mølle og køres roer ind.

Elisabeth flyttede derop kort tid efter overtagelsen. Fra hendes hjem i Vend-
syssel fik vi en konfirmeret dreng, Peter Bentsen, som medhjælper, så de 
kunne nok klare det daglige arbejde til november. Der var kun godt 1 tdr. land 
med roer, som en arbejdsmand tog op på akkord. Efter november gik det rigtig 
løs med at pløje. Vi ordnede kreaturer og svin om morgenen, inden det blev 
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Oktober 1907Oktober 1907 Oktober 1908Oktober 1908

Køer og ungkvæg 2.430 kr. Køer og ungkvæg 3.330 kr.
Hestene 1.500 kr. Hestene 1.200 kr.
Korn og roer 1.540 kr. Korn og roer 4.690 kr.
Maskiner og redskaber 1.260 kr. Maskiner og redskaber 1.520 kr.
Bygningerne 4.000 kr. Bygningerne 4.000 kr.
Svin og høns 1.158 kr. Svin og høns 1.362 kr.

11.888 kr. 16.102 kr.



lyst og tog så ud med hestene. Hjem om eftermiddagen kl. 4, eller nu kl. 16, 
fodrede, rensede og malkede, så var dagen gået godt. Det var alligevel en egen 
følelse at arbejde på sit eget.

En af de første, der besøgte os efter at vi var flyttet til Klintsmarken, var 
Hjelmsølille-smeden, Chr. Jørgensen. Vi erfarede snart, at han var ligesindet 
med os i åndeligt henseende, det var en stor glæde og opmuntring for os. 
Tillige var der endnu to andre familier, en nabo, gårdejer Christian Hansen og 
en anden gårdejer, Niels P. Davidsen, der tillige var ægsamler, desuden en 
familie i nabosognet Sandby, Anders Jensen, Buskegård. De havde en bibel-
kreds, hvor vi blev særdeles vel modtaget til gensidig glæde og opbyggelse.

I julen fik vi besøg af Peter Søndergård og Anna med deres lille pige Lissie 
fra København. Søren Søndergård var vist også med. Det var en kold køretur 
derud for dem fra Haslev, ca. 12 km i åben vogn, heldigvis havde vi en gammel 
fodpose.

Bygningerne var gamle, små og dårligt indrettede, navnlig kostalden var me-
get trang og ubekvem, der var kun plads til at binde 16 kreaturer i to rækker + 
en lille kalvebox. Der var så knebent plads bag ved køerne, at der ikke kunne 
føres en trillebør derind, men gødningen skulle bæres ud på staldgangen. Afløb 
var der heller ikke, hvorfor ajlen måtte øses op i en spand og bæres ud på mød-
dingen. Ajlebeholder var der heller ikke.

Hen i forårstiden gik vi i spændt forventning og imødeså med glæde en ny 
verdensborgers ankomst, 29. april 1908 indtraf den lykkelige begivenhed ved 
jordemoderens og doktorens bistand. Moster Tea havde også gået i en måneds 
tid og ventet tålmodigt på, at noget skulle ske, så vi var glade og Gud taknem-
melig for vor lille velskabte dreng. Johannes blev hans navn i dåben, der allere-
de fandt sted 14 dage efter, fordi moster nu ikke havde tid til at vente længere, 
da en anden søster (Marie) skulle giftes den 5. juni samme år.

I sommeren 1908 fik vi uventet besøg af min fader. Det blev både første og 
sidste gang, han besøgte os, det var lige før høst. Han stod af toget i Ringsted 
og tog den til fods, ca. 10 km. spurgte sig frem. Det gik også meget godt, indtil 
han nåede Susåen, der var hverken bro eller spang, kun et vadested, der måtte 
vor nabo komme ham til hjælp. Over kom han da, og da han kom forbi hestene, 
der stod på græs, syntes han, at de skulle flyttes, selv om han var så træt, at han 
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dinglede – de trængte muligvis også til det. De gode kornmarker imponerede 
ham, det var alligevel bedre end derovre på hedeegnene.

Fra Holsteinsminde børnehjem ved Fuglebjerg fik vi 1. maj 1908 en ung 
medhjælper, Robert var hans navn. Elisabeth var uden pige den første som-
mer. Til maj 1909 fik vi en nykonfirmeret pige Emma, datter af vor nærmeste 
nabo, Mads og Karen Sofie. Vi havde god hjælp, men det var ungt mandskab. 
Dog klarede vi os godt med lugningen at roerne, i høsten fik vi lidt hjælp af 
smedens lærling, alt kornet skulle jo dengang bindes med hånden. Ved hjem-
kørslen fik vi hjælp af Elisabeths forældre, der kom på besøg, desuden hjalp en 
forhenværende gårdejer, Niels Hansen fra en nabogård os, han havde ikke lyst 
til at hjælpe sin egen søn, derimod ville han gerne give os en håndsrækning. 
Der blev en god høst dette år. Alt blev sat i stak udenfor gården og tærsket ved 
et lejet tærskeværk.

I vinterhalvåret havde vi kun Peter Bentsen til hjælp. Der var udtærsket, så 
vi havde kun at køre roer ind og passe kreaturer og svin. 1. april 1909 skulle for-
pagter Holst afstå forpagtningen af Fuirendal og overtage Bremersvold med 
afbyggergården Strognæs på Lolland i forpagtning. I den anledning lod han 
afholde auktion på Fuirendal over en del malkekøer, kvier samt maskiner og 
avlsredskaber. Jeg købte der 4 unge køer til en pris af ca. 800 kr. Desuden 
købte jeg under hånden en rød jysk følhoppe af ham for 500 kr. Ved auktionen 
på Fuirendal traf jeg for første gang Johs. Krarup, der kort tid i forvejen var 
antaget som avlsforvalter på Holsteinborg. Han var ung og ugift, han spiste hos 
mejeriforpagter Sørensen, Mineslyst. På auktionen købte Krarup en af Holst’s 
selvbindere, det var den første binder på Holsteinborg. – Holst havde købt et 
par unge brune køreheste til Bremersvold, som han bad mig om at tage på 
foder en månedstid, da han var bange for at de skulle blive brugt for hårdt, hvis 
de kom derud lige til såtiden, For os var det en god ekstra hjælp, desværre var 
særlig den ene så hård i munden, så vi havde besvær med at styre den. Min 
broder Marinus var hos os en kort tid i foråret, og en dag vi var i Haslev efter 
kunstgødning med 2 vogne, og efter at vi havde fået læsset lod jeg karlen køre 
hjem i forvejen med den ene vogn, og Marinus skulle så vente med 
kørehestene, mens jeg besørgede ærinde hos en handlende. Da jeg var færdig, 
var han imidlertid kørt, han kunne ikke holde dem, så jeg måtte gå hele vejen 
hjem med min pakke under armen. Der var ca. 12 km.

93



Til maj fik vi igen en gut fra børnehjemmet ved navn Ludvig. Han var upåli-
delig, løgnagtig og tyvagtig. Han stjal bl.a. fra en købmand i Hjelmsølille, 
strømper m.m. Til høsten kom min broder Marinus igen og hjalp os, efter at 
han sammen med en kammerat fra Vejle, Ejner Haase, havde været på en rejse 
som håndværkssvend i Tyskland, hvor han havde fået fyldt hans skjorte med 
lus. På denne rejse oplevede han at se det første luftskib, der blev bygget af 
greve Zeppelin. Tyskerne var ovenud begejstrede, og for Marinus og hans 
kammerat en stor oplevelse.

I efteråret 1909 foretog vi os en artesisk boring i vor brønd, da den ikke gav 
tilstrækkelig vand til kvæg og husholdning. Vi begyndte sidst i oktober, det 
udførtes af brøndborer Ole Nielsen, Haslev, ved en arbejdsmand, der senere 
blev redaktør af Haslev Socialdemokrat. Arbejdet trak desværre så langt ud, at 
en stor del af roerne led frostskade. Boringen gav ikke praktisk resultat. Vandet 
kunne ikke sætte op i brønden. Udgift 215 kr. + kost til 2 mand i 3 uger.

Den 3. november 1909 fik vi igen familien forøget. Denne gang med en lille 
pige, der i dåben fik navnet Margrethe. Hendes gudmoder, fru Benedikte Jør-
gensen, Troelstrupgård.

Nu havde vi altså både karl og pige, som vi kunne regne med at beholde. 
Selvom de indtil videre kun gav ekstra arbejde, var glæden dog derfor ikke min-
dre.

I løbet af forår og sommer 1909 blev der oprettet telefoncentral i Tybjerg 
med lidt over 20 abonnementer. Vi fik ved denne lejlighed også telefon med nr. 
19. Dette var en stor behagelighed, da gården lå noget afsides ude på marken, 
særlig når vi havde brug for jordemoder, doktor eller dyrlæge, føltes det stærkt.

I efteråret 1909 blev far syg og indlagt på Vejle sygehus. Årsagen var en 
broklidelse, som han i mange år havde gået med, der nu forværredes. Han blev 
opereret, og efter doktorens mening skulle der være godt håb om at genvinde 
helbred og sundhed, men far havde ved en stuegang sagt til doktoren, at han 
ikke troede, at han kom op mere og hentydede til, at han længtes efter hjem-
met heroventil. Nogle dage senere besøgte doktoren igen far og sagde da: “Nå, 
Christensen, så er De da ikke kommen i Paradis endnu”. Dertil svarede far: 
“Nej hr. doktor, men jeg tror, det kan nåes”. Det blev alligevel et langt sygeleje, 
og vi var klar over, at det gik mod enden. Jeg var i Vejle en månedstid før far 
døde. Det er dog ikke så svært at sige farvel for sidste gang, når vi har tro og 

94



vished for, at døden er ikke det sidste, men der er beredt et sted derhjemme, 
hvor der ikke er sorg eller pine mere. Far døde den 20. februar 1910 og blev 5 
måneder over 70. Hans begravelse foregik fra Baptisternes kapel den 26. 
februar. Alle hjemmeværende børn var til stede. Samme dag var min 30-årige 
fødselsdag. Elisabeth var ikke med til begravelsen, fordi Emil var i vente. 
Morbror Søren rejste den dag igennem Vejle på vej til Amerika. Peter 
Søndergård og jeg var nede på banegården for at tage afsked med ham.

Da de gamle bygninger trængte hårdt til afløsning og erstatning af nye, 
begyndte vi nu at forberede opførelsen af en ny bygning i sydsiden af gården. 
Den var beregnet til at rumme 24 malkekøer, roehus, gennemkørselsport og 
ladeplads i øster halvdel. Den skulle være 55 alen lang og 14 alen bred. Gavle 
og sydsiden opførtes af kløvet granit, der fandtes nemlig rigelig med store sten 
på marken. Muren til gården opførtes af cementbeton. Tømmer og lægter 
kunne købes i den nærliggende Tybjerg skov. Iblandt landmændene der på 
egnen herskede den gode skik, at når nogen skulle bygge, så indbød man sine 
naboer til at køre enten et læs tømmer, grus eller sten, og det kostede kun et 
måltid mad. I vinterens løb fik vi købt gran og lægter i skoven, kørt en del grus, 
akkorderet med en stenhugger til at flække stenene, så grunden kunne lægges i 
foråret 1910. Over stald og roehus skulle lægges jernbjælker og muret loft. Jern-
bjælkerne skaffede svoger, murermester Peter Søndergård, til en pris af 67 øre 
pr. løbende alen. Fra en købmand i Ringsted fik jeg et tilbud på 85 øre pr. fod. 
Det var da en forskel, og det var samme nummer i jern.

Som bygmester havde jeg antaget en ældre mand ved navn Lars Jensen fra 
Tybjerglille, der som medhjælper havde en omtrent jævnaldrende murersvend, 
der hed Davidsen. De var begge dygtige arbejdere, blot de var ædru, men det 
kneb det noget med. Brændevin var dengang billig og let at få fat i, så de tog sig 
tit en perial. Når en sådan kampestensmur skulle opføres, så rejste de en lige 
bjælke lodret ved hver ende af muren til at fæste snorene på. Disse bjælker blev 
gravet i jorden, så de stod faste og nøjagtig lodrette, for at få muren lige, men 
uheldigvis kom karlen en dag til at køre imod en af disse bjælker, så den kom 
ud af kurs. Dette havde murerne ikke lagt mærke til før et par dage efter. 
Muren fik derfor en uheldig retning, hvilket siden volte meget bryderi.

I denne sommer og efterår var der på egnen ikke så få mennesker, især 
børn, der blev syge af gulsot, de fleste dog i en ret mild grad. Jeg blev også 
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angrebet af denne sygdom. Den ytrer sig på den måde, at man ikke kan tåle 
maden, bliver utilpas og træt, får et gulligt udseende, først kendeligt på det 
hvide i øjenkrogene. Varer det i længere tid, aftager kræfterne stærkt. Jeg hav-
de doktor flere gange, en ung doktor Thejsen fra Sneslev, men det blev ikke 
bedre. Så snart jeg prøvede at spise bare en skefuld mad, kom det straks op 
igen. Jeg blev da rådet til at sende bud efter en doktor Christoffersen i 
Ringsted. Han kom også, og da han så mig, sagde han: “Dette her går ikke, 
mad skal De ha', ellers sulter De ihjel. Kan De ikke tåle en spiseskefuld, så 
prøver vi en teskefuld, og det viste sig virkelig, at i så små portioner lod det sig 
gøre – der gik dog en månedstid, inden jeg kom over det. Jeg husker endnu 
tydeligt den første dag, jeg kom ud, solen skinnede, himlen var blå og fuglene 
kvidrede – det var som at få livet påny. Jeg havde jo slet ikke tid til at være syg 
– et stort byggeri og høsten, men jeg måtte give op. Det er først, når man har 
haft sygdom, at det læres at takke for helbred og sundhed, ellers betragter vi 
det som en selvfølge, at vi skal være raske.

Denne sommer var Johannes fyldt 2 år i april. Da gik han tit og tullede 
rundt på egen hånd. En dag var han kommet for nær til en jordkule med læsket 
kalk ude i nærheden af møddingen. Han faldt ned i den og blev slemt indklist-
ret i kalk. Heldigvis var jeg ikke langt borte, fik ham hurtigt fisket op, men han 
fik muligvis smæk, da det stemte bedst med mine pædagogiske principper; når 
børn gør noget de ikke må, så er umiddelbar straf det sikreste middel til at 
hindre og modvirke lyst til gentagelse.

Byggeriet skred da fremad, selv om det gik langsomt og fulgtes af forskellige 
uheld. Det første er allerede nævnt, hvor karlen kørte imod støtten eller 
“galgen”, som den kaldtes, hvorved muren kom nogle tommer ud af retning. 
Davidsen ville så, da han murede gesemsen, forsøge at rette på det skæve ved 
at trække gesemsen et par tommer frem det pågældende sted, men forsømte at 
lægge tilstrækkelig bagvægt op, så det endte med, da han var omtrent færdig, 
raslede en stor del af gesemsen ned på stilladset. Huset blev tækket med lang-
halm, det var en stor omgang. Der skulle også samtidig bygges en ajlebeholder. 
Den var også lige netop muret op og lagt bund i den, da vi en nat fik torden og 
stærk regnskyl, og vandet strømmede ned af den private vej til gården, og det 
passede lige med fald hen til den nylavede ajlebeholder, hvor vandet løb ned 
bag muren og pressede denne ind og tillige fyldte godt op i beholderen. Det var 
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tredie uheld, og det fjerde og sidste indtraf, da Davidsen murede hvælvingerne 
mellem jernbjælkerne i kostalden. Hvælvingerne lægges af mursten i cement 
over forskallingsbredder, der hviler på skabeloner, anbragt imellem jernbjæl-
kerne understøttet af stolper af træ. Efterhånden som murværket tørres, flyttes 
brædder og skabeloner til de næste fag. Nu da vi var kommet langt hen i 
efteråret, hvor murværket tørrede noget langsomt, kneb det med, at hvælving-
erne kunne bære sig selv, når brædderne blev fjernet. Davidsen var nu så 
uheldig at snuble over en tom sæk, han ellers brugte til at hvile knæerne på, 
når han arbejdede. Han faldt over på en hvælving, hvor brædderne lige var 
taget bort. Resultatet blev, at han tillige med hvælvingen styrtede ned på 
staldgulvet. Desværre gik der 2-3 andre hvælvinger med i løbet., ikke noget 
ringe tab både af materiale og arbejde, da murstenene for en stor del gik itu. 
Arbejdet blev udført efter akkord, men materialet blev leveret af mig. Det er 
ganske interessant nu at se de priser, der var dengang.

Kampesten, kørslen og langhalm er ikke ansat til nogen pris, da det var 
enten noget vi havde eller selv udførte. Bygningerne var 55 alen lang og 14 alen 
bred, og desuden blev for disse beløb udført en ajlebeholder 8 x 6 x 4 alen.
 

I nærheden af Tybjerg kirke byggedes 1908 Tybjerg sogns Samlingshus med en 
ret stor rummelig sal samt en mindre. Dette gav anledning til, at bibelkredsen 
tog spørgsmålet om missionsuge op til overvejelse, og det blev overdraget mig 
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En staldbygning opført i Klintsmarken i Tybjerg sogn, sommeren 1910:

Tømmer 264,30 , lægter 70,00 fra Tybjerg skov 334,30 kr.

Skæreløn for lægter på savværket 72,84 kr.

Brædder og lægter fra tømmerplads 28,05 kr.

Mursten 300,00 , kalk 45,00 345,00 kr.

Cement 396,50 , Grus 50,00 446,50 kr.

Stenhugger og murerarbejde 888,85 kr.

Tømrerarbejde 400,00 kr.

Tækkearbejde og tråd 125,00 kr.

Smedearbejde og vandledning 150,00 kr.

Vinduer og tagvinduer m. glas 110,00 kr.

2.900,54 kr.



at leje salen og sørge for talere. Af talere vi havde i disse år kan nævnes cand. 
theol. sekretær H. Kildeby, Haslev, cand. theol. lærer Rasmussen, seminariet 
Haslev og lærer Pagh Petersen v. Haslev Højskole. Missionær Rasmussen fra 
Sandvad, Aggerbo fra Vordingborg og Lars Åge fra Køge.

Den 18. marts 1911 fødtes Emil, den 3. i rækken, en rask og velskabt dreng, 
en forøgelse af arbejdet til en travl husmoder.

I det sydvestlige hjørne af marken lå der et hus tilhørende en gammel mand 
på ca. 80 år ved navn Niels Just. Han havde tidligere været hjulmand, men le-
vede nu af aldersrente og lidt opsparede penge. Han var enkemand og havde 
en ældre enke som husbestyrerinde, vi kaldte hende Marie Just. Hun havde 
været hos ham i mange år, og de levede, såvidt vi kunne skønne, som mand og 
kone i god forståelse. Det var bestemt, at hun skulle arve ham, dersom hun 
overlevede ham. Til huset hørte foruden have, 2 tdr. land god jord, en ko samt 
en høvlebænk + en del gammel værktøj. Da Niels Just døde købte jeg huset, ko 
og værktøj. 2000 kr. for hele redeligheden.

Susåen havde sit leje mod nord i marken. Dog dannede den ikke skelgræn-
se, da den bugtede sig noget. Skellet var derimod lige således at jeg havde ca. 1 
tdr. land på den anden side [af] åen, og min nabo Christoffer Hansen, Alms-
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Forfatteren, Margrethe, Elisabeth, Emil og Johannes.  
Billedet må være fra efteråret 1911



tofte havde ca. 16 tdr. land eng på min side af åen. Denne eng lejede jeg hvert 
år af ham dels for at høste hø og for græsningens skyld. Jeg plejede så at betale 
ham ved lejlighed, men sommeren 1911 havde jeg slået græsset og stakket høet, 
uden endnu at have betalt ham for lejen. En dag jeg var i engen, kom Christof-
fer derned, og vi talte sammen over åen. Han bemærkede da, at han ville da 
gerne have pengene, inden jeg kørte høet hjem. Nå ja, det kunne jeg da godt 
forstå. Johannes, der på dette tidspunkt var en lille purk på godt 3 år, fulgte 
mig tit i marken. Han var også den dag med i engen. Jeg skrev da på en seddel: 
“Giv drengen en 100 kr. seddel med i lommen tilbage”, og puttede sedlen i 
drengens lomme, bad ham om at gå hjem og give mor den seddel. Han besørge-
de ærindet tilfredsstillende, kom med 100 kr. sedlen. Christoffer fik sine penge 
og jeg høet, så var begge parter tilfredse.

I sommeren 1911 havde vi besøg af forpagter Holst, der nu var forpagter af 
Bremersvold på Lolland. Han var af den mening, at vi burde have en større 
ejendom. Han tænkte bl.a. på, om vi muligvis kunne forpagte “Broksø”, for så 
ville han hjælpe os med penge og eventuelt være i kompagni med os om for-
pagtningen. I den anledning agede vi derover, og forpagteren fik foretræde for 
Nådigfruen og forelagde hende spørgsmålet. Da hun hørte mit navn, var hun 
straks uvillig til forhandling. “Det var ham, der spændte kæden om min 
vandpost” udbrød hun, og dermed var Broksø opgivet (se tidligere).

I et brev fra forpagter Holst til jul 1911 skrev han om en gård “Elisabeths-
lyst” i Geldballe, Skanderum sogn et par km. fra Lunderskov. Gården var på 
150 tdr. land og tilhørte hans broders svigermor. Hun var enke og ønskede nu 
at sælge ejendommen. Holst foreslog, at proprietær Jørgensen og han i for-
ening kautionerede for et beløb på 10.000 kr. Han mente så, at vi kunne tilveje-
bringe et lignende beløb ved at sælge ejendommen i Tybjerg. Dermed mente 
han at pengespørgsmålet skulle kunne klares. Vi var selvfølgelig straks stærkt 
optaget af spørgsmålet, jeg skrev med det samme til Holst om nærmere 
oplysninger om gården. I svarbrevet fik jeg oplyst, at bygningerne var gode, 
grundmurede, vel vedligeholdte, beliggende midt i hovedparcellen på 105 tdr. 
land, 23 tdr. land i indhegnede folde beliggende 2-3 km fra gården, 18 tdr. land 
skov, god besætning: 30 malkekøer, 6-8 unge heste, mange svin og gode maski-
ner. Det lød alt sammen meget godt. Efter samtale med proprietær Jørgensen 
enedes vi om at rejse over at se ejendommen og tale med ejerinden, fru 
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Elisabeth Jepsen. Vi havde dette år en meget streng vinter med vedholdende 
frost, men trods dette bestemte vi alligevel at foretage rejsen. Da vi nåede 
Korsør viste det sig, at færgefarten var indstillet på grund af isvanskeligheder. 
Der ville afgå en isbryder, som vi kunne komme med, om vi havde lyst. Det var 
spændende. Vi tog med isbryderen, men det var ikke nogen hurtigsejler, det 
varede 4 timer med overfarten. Isen var svær og kunne kun brydes på den 
måde, at skibet med forstavnen løb op og trykkede isen itu med sin vægt. 
Jævnlig måtte den tage tilløb for at bane sig vej gennem ismasserne. Det var 
ikke absolut nogen lystsejlads; det gav af og til nogle slemme stød. Vi kom da 
over i god behold og fortsatte rejsen til Kolding, hvor vi overnattede på 
Missionshotellet. Næste morgen tog vi toget til Lunderskov, og det sidste lille 
stykke vej tilbagelagde vi til fods. Ejerinden tog vel imod os og beværtede os på 
bedste måde. Vi blev vist rundt både ude og inde. Kostalden var indrettet på 
gammeldags vis uden fodergang, så alt foder skulle bringes op bagfra. Hvad 
der særlig gjorde Jørgensen betænkelig var at gården kun var skyldsat for 8 
tdr. hartkorn, hvilket gav ham formodning om, at jorden var af for ringe 
kvalitet. Forpagter Holst var imidlertid blevet syg og indlagt på et hospital i 
København, hvorfor der ikke blev taget noget alvorligt skridt til at bringe 
handlen i stand. Gården blev solgt til en anden køber for 95.000 kr. For os var 
det en stor skuffelse.

Medens disse ting skete, gik livet videre på gården i Tybjerg, og her skal 
berettes om en af tjenestefolkene: Jeg havde fæstet en karl ved navn Carl på et 
københavnsk fæstekontor i 1912. Han var ca. 23 år gammel – ikke rigtig tosset, 
men heller ikke rigtig klog. Jeg havde mit besvær med at opdrage ham. Især 
husker jeg en dag, hvor vi fik æbleflæsk til middag; han ville ikke spise brød til, 
men spiste alene stegt flæsk og stegte æbler. Jeg gjorde ham opmærksom på at 
vi plejede at spise brød til. “Det smager sku godt nok alligevel”, sagde Carl. 
Samtidig havde vi en pige der hed Maren. Hun var forlovet, og kæresten var 
slem til at kravle ind af vinduet til hende. Dette opdagede Carl imidlertid, han 
stillede sig ved vinduet og lovede kæresten klø i stor stil. Det førte til at Maren 
kom op i soveværelset og kaldte på os og fortalte, at hendes kæreste ikke turde 
gå ud, for Carl ville slå ham ihjel. Hun ville så gerne have mig til at hjælpe ham 
ud. Jeg stod op og formanede kæresten det bedste, jeg kunne. Hvis han ville 
love mig, at han ikke mere ville gøre natbesøg, så skulle han få lov til at slippe 
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ud. Han lovede alt, bare han måtte slippe levende ud, jeg lukkede ham så ud 
gennem hoveddøren, mens Carl stadig stod vagt ved vinduet i haven. Carl var 
sjusket med sit arbejde, gode anvisninger hjalp ikke. Så en dag langt om længe 
tabte jeg tålmodigheden med ham og foreslog ham at rejse med løn til dato. 
Carl svarede rolig: “Jeg rejser sku ikke, jeg har det godt nok. Du kan godt hente 
ham sognefogeden, men jeg rejser ikke alligevel”. En dag nogen tid efter synes 
jeg, han var for længe om at få hestene ud af stalden, og jeg gav ham derfor et 
lille skub. Derover blev han alligevel gal i hovedet og hvæsede: “Sådan en 
møgbonde”. Det var nok det mest udsøgte, han i skyndingen kunne finde på. 
Såvidt jeg erindrer, holdt jeg ud med ham til nærmeste skifte dag.

I efteråret døde forpagter Holst, “Bremersvold” ved Holeby St.. Han blev 
begravet fra Kgs. Lyngby kirke. Han blev kun 39 år og efterlod fire børn i ægte-
skabet: Johannes, Ester, Karen og lille Erik. Jeg var med til begravelsen, og i 
den anledning lånte jeg karlens, Peter Madsens overfrakke, for at jeg kunne 
være nogenlunde velklædt. Enken havde ret til at holde forpagtningen et fuldt 
kalenderår efter forpagterens død.

Som en ekstra julegave fødtes den 14. december 1912 nr. 4 af børneflokken. 
Fødslen forløb temmelig let, men gutten var utilbøjelig til at trække vejret, 
hvorfor jordmoderen tog ham fat i begge ben med hovedet nedad og gav ham 
nogle kraftige dask i bagpartiet. Det hjalp på fyren, nu kunne han skrige. Da vi 
efter nytår havde bestemt, at han skulle i kirke, var der også visse besværlighed-
er. Vi havde, som sædvanen bød, bestilt barnedåb med indskrivning af faddere 
m.v. hos førstelærer og kirkesanger Nielsen, Tybjerg skole. Der var fyret i kir-
ken, og alt var forberedt på behørig måde. – Lidt før vi skulle køre hjemmefra 
med barnet ringede lærer Nielsen, at præsten lige var kørt forbi skolen på vej 
mod nabosognet Herlufmagle, hvor han skulle prædike, men uden at aflyse 
Gudstjenesten i hans eget anneks, Tybjerg. Hvad skulle vi nu gøre? Vi blev 
enige med lærer Nielsen om, at skikke ridende bud til Herlufmagle og bede 
præsten gøre ophold i Tybjerg på tilbagevejen og forrette dåben. Budet kom 
tilbage med den besked, at vi kunne køre til Aversi (der hvor præstegården lå) 
med barnet, så ville han døbe det, når han kom hjem. Den ordning ville lærer 
Nielsen ikke anerkende. Han bad os komme til Tybjerg kirke med barnet ved 
den tid, vi kunne vente præsten tilbage fra Herlufmagle, så ville lærer Nielsen 
standse ham og foranledige, at dåben kunne ske i Tybjerg kirke, som var vor 
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sognekirke. Lærer Nielsens plan blev gennemført, drengen blev døbt og fik 
navnet: Erik Immanuel Tolstrup Christensen.

Disse mislykkede forsøg på at komme i besiddelse af en større ejendom 
bevirkede, at vi ikke kunne slå os til ro i Tybjerg. Men skulle vi købe noget 
andet, så måtte vi også afhænde det, vi havde [–] det ene var afhængigt af det 
andet. Jeg begyndte derfor at arbejde med planer om udstykning af gården i 
Tybjerg. Ved at lægge 3 tdr. land til huset, jeg købte af Niels Just, kunne det 
afhændes til en mand ved navn Thaulov Ludvigsen, og naboen, Chr. Hansen 
var liebhaver til 10 tdr. land ham nærliggende jord. Disse to handler blev 
afsluttet i løbet af vinteren 1912-13.

Jeg rejste ud og så på forskellige gårde bl.a. i Jylland, en gård nær Limskov 
St. på Vejlekanten, men det var en rigtig skidt gård. En gård i Ornebjærg by 
ved Vordingborg, en velbygget gård, men jorden lå på mange forskellige steder. 
I lille Røerbæk ved Frederikssund så jeg også på en gård, hvor der var 50 tdr. 
land god jord i nærheden af gården, ca. 65 tdr. land let jord og strandeng lå læn-
gere ude ved Roskilde fjord. Der ude var der bygget en stald til malkekøerne.

Sidst på vinteren fik jeg en dag besøg af en mand fra Køge, ejendomsmægler 
Lars Larsen. Han foreslog mig mageskifte med en gård i Kirke Skensved ved 
Havdrup St. Denne gård havde et tilliggende på 100 tdr. land god jord med 
stærke bygninger, som var godt placeret i forhold til markerne. Gården ejedes 
af ejendomsmægler Carl Olsen, som var villig til at handle med eller uden 
besætning. Jeg var straks interesseret og tog derfor en dag med toget fra 
Haslev til Lille Skensved, hvor Carl Olsen hentede mig. Jeg så på gården, der 
tiltalte mig, selv om der var en forholdsvis lang privatvej til begge sider. Trods 
dette lå den dog ret nær ved jernbanestationerne i Havdrup og Lille Skensved 
ca. 4 km til begge byer. Dette var en forbedring fra “Klintmarken”, hvor vi hav-
de 10-12 km til Ringsted og Haslev; til Næstved havde vi ca. 20 km.

Få dage efter kom Carl Olsen og Lars Larsen til Tybjerg, hvor vi forhandlede 
med det resultat, at vi enedes om mageskifte. Jeg skulle overtage Østermarks-
gård til en pris af 65.000 kr. + arvefæsteafgift på 40 tdr. byg årligt efter 
kapitelstakst til Vallø Stift. Carl Olsen skulle overtage gården i Klintsmarken 
27.000 kr. med 37 tdr. land med en årlig arvefæsteafgift til Tybjerggård på ca. 
22 tdr. byg. Begge ejendomme blev handlet helt uden besætning, vogne eller 
maskiner. Overtagelsen skulle finde sted d. 25. marts 1913. Nu var det sket, og 
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der var meget der skulle ordnes. På gården i Skensved skulle afholdes auktion, 
hvor alt skulle sælges. Der var en del at pløje; men vi var så heldige at have en 
flink og dygtig karl, som kunne arbejde selvstændigt. Peter Madsen, hed han. 
Han kørte derhen med et par heste og blev for gode ord og betaling installeret 
på gården. Auktionen fandt sted i begyndelsen af marts, og jeg købte ikke så 
lidt: 1 ko, 2 kælvekvier, 5 løbekvier, 1 lille tyr, 2 kalve samt en gammel vallak. 
Foruden det nævnte købte jeg en del håndværktøj. Borde, stole, senge og 
sengeklæder købte jeg hos forpagter Jørgensen, Troelstrupgård, hvor vi også 
købte noget sæd, navnlig fodersæd, men også såsæd.

Under et af mine besøg på Østermarksgården inden overtagelsen, hvor jeg 
søgte at orientere mig lidt om omgivelserne, var jeg inde på Kirke Skensved 
kirkegård. Tanken om jeg her skulle have mit sidste hvilested, har nok ikke 
været mig fremmed, for vi har jo aldrig fået nogen garanti for, hvor længe livet 
er os beskåret. Kirkegårde har altid øvet en vis tiltrækning på mig; der er som 
regel fred og stilhed. Denne kirkegård såvel som kirken står i størrelse i godt 
forhold til sognets størrelse og folketal. Der er 1134 tdr. land med 131 tdr. hart-
korn og ca. 350 mennesker.

En anden gang besøgte jeg den nabogård, der lå Østermarksgård nærmest, 
Nylandsgård. Ejeren, den bekendte landmand proprietær Lars 
Nielsen-Skensved og hans yngste søn, Ejner, der var hjemme og deltog i 
gårdens drift, tog vel imod mig. Mit særlige ærinde var, om jeg kunne få 
tilladelse til at trække forbi Nylandsgård med vore kreaturer, når vi om nogle 
dage skulle tage imod dem ved Lille Skensved station. Der var nemlig privat vej 
og desuden et lille stykke, hvor der ikke var nogen vej, men mark tilsået med 
lucerne. Det ville for os betyde en kortere vejlængde på ca. en km. Tilladelsen 
fik jeg beredvillig og jeg blev derefter vist rundt i staldene, hvor der kun var 
heste og tyre – de sidste i store tal. De havde haft smitsom kastning i besæt-
ningen, hvorfor køerne var solgt, og nu holdt de udelukkende tyre til fedning.

Inden selve opbruddet vil jeg lige føje et par linier til om vores naboer i 
Tybjerg. Vi mindes især med glæde Karen Sofie Madsen, gift med en gammel, 
affældig mand, tidligere ejer af Ny Mølle, hvortil der hørte et lille landbrug på 
14 tdr. land. De havde 5 børn, 2 sønner og 3 døtre, hvoraf sønnerne og de 2 
døtre efterhånden har tjent hos os. Karen Sofie var altid hjælpsom og tjenstvil-
lig med råd og dåd. En anden, gårdejer Chr. Hansen gift med sognefoged 
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Jørgensens datter i Hjælmsølille. De var unge folk dengang og havde ingen 
børn. Han var en særdeles flittig og dygtig mand, født og opvokset i Vindstrup 
ved Fuglebjerg. Ved giftermålet havde de fået 20 tdr. land af svigerfaderens 
jord at bygge på. Han interesserede sig særlig for malkekøerne og havde nogle 
fremragende eksemplarer med fra hans hjemegn. Det var ikke så sjældent, at 
det kneb for mig med penge i de første år, men Chr. Hansen kunne jeg altid 
låne. Han trøstede mig med at sige: “Når jeg har penge, så har du også !”.

Overtagelsesdagen den 25. marts var jeg i Køge, hvor vi fik skrevet doku-
menterne hos sagfører Sattrup, som dengang havde kontor i en ejendom nær 
hotel “Norske Løve”, Nørregade 52, hvor tillige Køge Bank havde til huse. 
Ejendomsmægleren, Lars Larsen gav derefter en frokost hos gæstgiver Jens 
Nielsen i Jernbanegade.

Den 27. marts var fastsat til flyttedag. Det var en torsdag. To jernbanevogne 
var bestilt til kreaturerne, ca. 30 ialt. De blev trukket landevejs til Haslev, ca. 
10-12 km. Det var nu noget besværligt, da en stor del af dem var ungkvæg, 
uvant med tøjr. Vi nåede det dog og fik dem indladet i vognene. Karlen, 
drengen og jeg kørte med godstoget, hvis der eventuelt skulle indtræffe noget 
undervejs. I Lille Skensved var mødt 3-4 mand for at hjælpe os det sidste 
stykke. Det var Rasmus Petersen og en tidligere ejer Peter Petersen samt en 
arbejdsmand, Peter Nielsen fra Jersie. Svinene blev kørt landevejs hele turen 
med to hestekøretøjer kørt af Anders Jensen, Buskegård og Niels Peter David-
sen, Hjælmsølille. Chr. Hansen kørte Elisabeth børnene og to piger til Haslev. 
Efter den korte rejse til Lille Skensved blev de modtaget af gdr. Hartvig 
Petersen fra Solrød (tidligere Ny Mølle). Han holdt parat med sine raske heste 
for at køre dem til Østermarksgården. For Elisabeth var det meget spændende, 
hun havde ikke set gården i forvejen, men selv om stuehuset var gammelt var 
lejligheden dog betydelig bedre end den i Tybjerg.

Det var ikke nogen billig historie at komme i gang med den nye bedrift. Der 
var kun halv besætning, ingen sæd og næsten ingen roer. Der skulle købes 
såsæd, kunstgødning og frø; majs til heste- og svinefoder og kager til køerne. 
Markerne var meget urene, vandlidende og kalktrængende. Fra min gamle 
købmand Bang i Ringsted fik jeg en vognladning majs på en veksel. Fra Jørgen-
sen, Troelstrupgård købte jeg såsæd på kredit; kunstgødning og frø var 
ligeledes på kredit til efteråret, når den nye høst var bjærget og kunne bruges 
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til dækning af de mange gældsposter. En stor auktionsregning og papirsomkost-
ningerne udgjorde tilsammen over 6.000 kr. Denne sum fik jeg lov til at afdra-
ge over flere år. Foruden købte jeg en ny selvbinder af mærket Simplex, den 
kostede 600 kr. at betale i 3 år. Desuden købte jeg en 11 tands kultivator. Hos 
min gamle tømrer og hjulmand, Evald Henriksen, Tybjerglille, bestilte jeg 
trætøjet til to nye vogne, en arbejdsvogn med kasse og en rejsefjedervogn med 
charabancsæder. Smeden i Hjælmsølille, Chr. Jørgensen, vor gode ven skulle 
beslå dem begge. Fjedervognen fik jeg dog først i efteråret 1913.

Trods alle disse udgifter og forpligtelser gik vi efter forårsarbejdets afslut-
ning i gang med udgravning til en stor aljebeholder. Den blev 4 gange 12 meter 
og 2,5 meter i dybden. Det var meget hårdt og fast at grave. De øverste lag 
løsnede vi med heste og plov, længere nede blev det nødvendig at bruge hakke. 
Beholderen blev muret af ½ stens klinker i cement med en 10 cm bagmur af 
beton, dækket var af beton på jernbjælker.

1913 havde vi en temmelig mild vinter med tidlig og tørrende forårsvejr, 
men med en ret streng eftervinter. I første halvdel af april frøs det så hårdt, at 
vi måtte bruge hakke for at hugge jorden løs på roekulerne. Vi begyndte at så 
den 15. april og var færdig med sæden den 26. i samme måned. Roerne såedes 
mellem 10. og 20. maj. Høsten blev ikke stor. De urene marker kunne ikke give 
fuld afgrøde. Der var ca. 6 tdr. land hvede, der var så angrebet af brand, at 
mandskabet, der arbejdede med tærskningen, lignede negere, så sorte var de af 
brandstøv. Et stykke havre var så fyldt med følfod, at vingerne på binderen 
ikke kunne føre det ind på platformen, så det stoppede foran maskinen. Det 
ene bygstykke var stærkt fyldt med tidsler.

I de første havde jeg et skifte med helbrak og et med roer. Dette udgjorde 
ca. ¼ af arealet. Dette i forbindelse med rigelig anvendelse af kunstgødning 
bragte hurtig en bedring i udbyttet. Den første sommer havde vi ikke nogen 
fodermester; men Johannes Madsen (15 år) passede køerne, pigen og jeg hjalp 
til med malkningen. Den 1. november 1913 fik vi i tjeneste en lille gut, søn af 
gdr. Poul Andreasen L. Havdrup. Han ønskede ham forberedt til konfirmation-
en af en troende præst. Den lille fyr hed Johannes; han sov i samme værelse 
som vore egne børn, og han bad hver aften sin aftenbøn, et eksempel til efterføl-
gelse. Samtidig fik vi en ugift fodermester, Chr. Thomsen, som skulle passe 
kvæg, rense svinehus samt malke hjulpet af to drenge.
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Den 29. maj 1914 fik vi brug for en jordemoder igen. Pige nr. 2 den femte i 
rækken fik i dåben navnet: Else Christine Tolstrup Christensen. Hun blev båret 
af frk. Dagmar Jørgensen, Troelstrupgård ved Haslev, hendes to brødre Aage 
og Richard var faddere.

1914 blev et år rig på begivenheder. Elisabeths ældre broder murermester 
Peter Søndergård i Vejle havde i længere tid været syg af tuberkulose og gentag-
ne gange været på Vejle Fjords Sanatorium, uden det dog bragte varig bedring. 
Sygdommen havde nu så hårdt fat i ham, at han var stadig sengeliggende. Han 
havde hustru og 4 små børn i alderen 1 til 8 år. Det var 3 piger: Lissi, Else og 
Dagny samt den lille kun et år gamle dreng Holger. Han havde en stor 
forretning, byggede flere store ejendomskomplekser i Vejle. Man vil forstå, at 
han havde svært ved at skulle sige farvel til alt det, som bandt ham til livet her 
på jorden. Omkring 1. juni var jeg i Vejle for at se til ham. Det var sidste gang 
jeg så ham i live, og det var vi begge klar over. Han havde med enestående 
fremsyn lagt alt til rette for hustru og børn. Han havde kort før sin død købt et 
stort ejendoms-kompleks som han selv havde opført for en anden. Af dette 
kunne familien få deres rigelige udkomme.

Peter Søndergård døde den 24. juni 1914 og begravedes den 30. juni. Vi var 
med ved begravelsen, og på hjemrejsen derfra blev der ombord på storebælts-
færgen solgt blade, hvori mordet på det østrigske tronfølgerpar blev bekendt-
gjort. Dette mord blev optakten til det store verdens opgør, der tog fart om-
kring 10. august 1914.

For vort vedkommende betød det i første omgang, at vi måtte afstå vore to 
bedste medhjælpere: forkarlen Chr. Davidsen og fodermester Chr. Thomsen. 
Tilbage havde vi så to drenge og en ung pige og det lige op til høsten. Men det 
gik den gang som så ofte både før og siden, at Gud gav os rigelig, hvad vi havde 
behov. Der var nemlig en del virksomheder i Havdrup St., der måtte standse på 
grund af krigen, og dette var anledning til, at vi kunne få det høstmandskab, vi 
ønskede.

Krigstilstanden medførte i det hele en stor forstyrrelse i den tilvante levevis. 
Angsten for, at også Danmark skulle blive inddraget i krigsdansen, greb vel nok 
de fleste. I mange kirker landet over blev der også på søgnedage holdt aftenan-
dagter med bøn om, at vi dog måtte skånes for krigens rædsler. De fleste talte 
om og regnede med, at kampen umulig kunne vare længe med disse moderne 
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våben, hærene var udstyret med. Man tænkte sig, at i løbet af en månedstid 
eller så, var det hele overstået, men det viste sig, langt fra at holde stik. I for-
svaret anvendtes i stor udstrækning skyttegrave og pigtrådsspærringer. Her i 
Danmark, hvor sikringsstyrken var indkaldt, anvendtes denne for en del til 
gravning og anlæg af skyttegrave lige fra Køge Bugt til Roskilde Fjord, den 
såkaldte “Tunestilling”. Disse befæstningsanlæg var årsag til, at store styrker 
koncentreredes i den nærmeste omegn. Dette betød for beboerne i de omliggen-
de sogne en stor indkvarteringsbyrde, hvortil var knyttet både natteleje og 
bespisning. Mange af de større gårde havde 4-6 mand og de mindre ejendom-
me 2 mand indkvarteret. Soldaterne i Jersie og Kirke Skensved sogne havde 
lang ved til arbejdspladsen, ca. 10-12 km. De skulle derfor tidlig op og medføre 
en frokostpakke, og de var som regel hjemme igen midt på eftermiddagen. 
Deres spisetider faldt derfor aldrig sammen med de normale tider på gården. 
Man vil deraf kunne forstå, hvor stor ekstra ulejlighed det kostede husholdning-
en de forskellige steder.
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Jersie - Kirke Skensved sogne

Disse to sogne udgør til sammen en kommune, med ialt 800 indbyggere og et 
samlet areal på 2827 tdr. land med 311 tdr. hartkorn. Sognene er beliggende i 
Tune Herred, Gl. Roskilde amt. Kirke Skensved er det mindste sogn i herredet, 
idet der kun er 1134 tdr. land med 131 tdr. hartkorn.

Disse to sognes samhørighed er dog ikke af særlig gammel dato. Ifølge Trap 
Danmark udgjorde de 4 sogne, Havdrup, Solrød, Jersie og Kirke Skensved i 
middelalderen hver for sig et kirkesogn. Ved et “klemmebrev” af 1555 bestem-
tes det, Havdrup og Kirke Skensved kirker skulle nedrives, og beboerne henvi-
ses til Jersie kirke, hvortil Solrød lagdes som anneks. Denne ordning gennem-
førtes dog ikke. Vel blev Jersie og Solrød sogne sammenlagt, men kirkerne i 
Havdrup og Kirke Skensved blev stående og de to sogne blev til et pastorat. 
Først i året 1812 blev Kirke Skensved sogn anneks til Jersie.

Jordenes beskaffenhed er for størstedelen god, og agrene er meget flade, 
hvilket jo er en stor fordel. I Jersie findes dog en del mose- og strandarealer af 
ringe beskaffenhed.

Med hensyn til beboernes levevis, politiske og åndelige interesser, da afveg 
de vel ikke stort fra det almindelige levesæt. – Storbønderne var tidligere ud-
præget konservative og kunne f.eks. ikke være i samme mejeri som de mere 
frisindede venstre-mænd. Naurbjærg mejeri blev således bygget af højre mænd 
og Solrød mejeri af venstres tilhængere.

Der fortælles om en bonde i Jersie ved navn Niels Jørgensen, der foruden 
sin egen gård havde præstegården i forpagtning. Han var tillige sognefoged og 
amtsrådsmedlem. Han førte et strengt regimente i hjemmet. Han tålte ingen 
modsigelser og gav øretæver for et godt ord. Alle de forskellige småarbejder, 
som køre korn til mølle, skære hakkelse og feje gårdsplads, blev sparet sam-
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men til søndagen. Samme Niels Jørgensen var en fråser i mad, når det angik 
ham selv, hvor i mod han ikke undte sine folk fedt på brødet. Han blev senere 
udnævnt til kammerråd.

Af sognepræster for Jersie-Kirke Skensved sogne kan nævnes: Hans 
Gammerød fra 1816 til sin død i 1851. Han efterfulgtes samme år af Adam 
Vilhelm Holm, som selv drev den store præstegårds avlsbrug, hvortil hørte om-
kring 100 tdr. land. Han forflyttedes 1868 til Gladsakse-Herlev ved Køben-
havn. I stedet for ham flyttede Adolf Emil Fritz ind i Jersie præstegård. I hans 
tid bortforpagtedes den del af præstegårdsjorden, der fandtes i Jersie sogn, 
hvor i mod den i Kirke Skensved sogn beliggende jord blev bortsolgt som 
arvefæste til forskellige ejere, hvoraf “Naurbjerggård” udgør hovedparcellen. I 
1884 kaldedes pastor Casper Christian Ulrich Kragh til præst for Jersie-Kirke 
Skensved menigheder, og der virkede han til 1909, de sidste 8 år dog bistået af 
sin søn, Ejner Kragh, som personlig kapellan. Kragh afløstes af Valdemar 
Blauenfeldt, hvis forkyndelse i væsentlig grad afveg fra tidligere præsters. Han 
sluttede sig nær til Indre Mission, tog vel imod missionærerne og hidkaldte 
jævnlig præster af samme retning til møder og missionsuger i sognene. Der 
blev påbegyndt bibelsamtalemøder, oprettet søndagsskoler, ligesom præste-
parret gerne samlede de unge til møder i præstegården. Valget af Blauenfeldt 
som præst i Jersie skete vel nærmest ved et “uheld”. Omkring 1901 fik vi de 
første menighedsråd, der dog i den første tid kun bestod af 2 medlemmer fra 
hvert sogn; fra Jersies vedkommende var lærer Højby det ene medlem, og han 
blev formand for det samlede råd.

Højby var lærer i Jersie fra 1901 til 1928. Han havde tidligere været lærer i 
Stjær i Jylland, hvor der kom mange i kirke. Han kunne derfor ikke rigtig for-
lige sig med den tomme kirke i Jersie og heller ikke med jersiernes ugudelige 
levevis.

Ved embedsledighed og ansøgningsfristens udløb fik lærer Højby fra biskop-
pen tilsendt ansøgningerne. Da hverken Højby eller nogen af de andre i rådet 
kendte nogen at ansøgerne, tog Højby hele bundtet og rejste til København for 
at rådføre sig med pastor A. Fibiger, der dengang var sognepræst ved Elias-
kirken på Vesterbro. Ved gennemgangen at ansøgningerne satte Fibiger et 
kryds ved dem, han kendte og ville anbefale. I blandt disse var også V. 
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Blauenfeldt, som dengang var sognepræst i Vandborg og Ferring ved Jyllands 
vestkyst.
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Anskaffelse af vindmotor 
1913-14

Ved den tid, vi flyttede til Kr. Skensved, boede der ved Havdrup St. en troende 
fabrikant og snedkermester ved navn Sørensen, han var jyde, født på den lille 
Jegindø i Limfjorden. Han fabrikerede stole. I sommeren 1908 var der på dyr-
skuepladsen i Roskilde udstillet en vindmotor fra fabrikant Dalgaard i Holbæk. 
Den købte Sørensen og lod den opføre ved fabrikken i Havdrup. Den skulle 
bruges som trækkraft til saven og andre maskiner; men den motor var dog for 
ustabil, og Sørensen ønskede den derfor solgt igen. I sommeren 1913 traf vi 
sammen og det endte med, at jeg købte møllen som den stod med sav, aksler 
og andet tilbehør + 10 stk. spisestuestole alt for en sum af 800 kr.

I det følgende efterår og vinter nedtog møllebygger Nielsen, Havdrup St., 
sammen med sin søn Thorvald og et par medhjælpere motoren. Vi kørte det 
hele her hjem, hvor det opførtes påny med nyt tømmer ved siden af venstre 
længe – som afløser for en gammel 4-vinget husmølle, der stod over kostalden. 
Den nye mølle skulle trække tærskemaskinen, kværnen, saven og hakkelsesma-
skinen. Den virkede til gavn i mange år.
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1915 Købt jord – Bygget 
Fodermesterhus 

Gårdejer Peter Andreasen i Kr. Skensved havde til sin gård et jordareal på ialt 
87 tdr. land. Af disse var 50 tdr. land blevet skilt fra det øvrige ved Masned-
sundbanens anlæg, således at han var henvist til at benytte et privat led ved 
overkørslen over banelinien. Dette led, som kun brugtes af ham og derfor skul-
le åbnes og lukkes hver gang, de skulle passere med køretøjer eller kreaturer, 
var til megen ulejlighed og tidsspilde. Han ville derfor meget gerne sælge dette 
areal, og der havde da også været købere, men den største hindring bestod i at 
der ikke kunne anvises nogen forsvarlig adgangsvej til arealet, og derfor var 
der hidtil ikke blevet til nogen handel.

Nu var det så heldigt, at jeg i forvejen havde vej-ret langs nærmeste jordstyk-
ke. I løbet af vinteren 1915 forhandlede vi med det resultat, at jeg fra 1. april 
s.å. skulle overtage disse 50 tdr. land for en pris af 30.000 kr. + 4 tdr. byg pr. 
tdr. hartkorn årlig efter hvert års kapitelstakst.

Hvordan med pengene? Ja, en del lånte jeg i Haslev Bank og en del lod 
Peter Andreasen stå. Jeg havde vistnok selv 2.000 kr. I Haslev Bank havde jeg 
Niels Johansen, Haslev og V. Jørgensen, Troelstrupgaard som kautionister.

Jordarealets forøgelse medførte nødvendigvis en udvidelse og forøgelse af 
bygningerne. Allerede samme år byggedes hus til en gift fodermester. Murer-
mester Hans Mortensen, Lille Skensved udførte murerarbejdet, og som tømrer 
havde jeg den gamle Peter Hansen, Jersie, farfar til Kamille Nielsen, Jersie Str. 
Snedkerarbejdet leveredes af snedkermester Hans Jensen, Lille Skensved. I 
arbejdsløn er der betalt: Murerne 383,50 kr. – Tømreren 174,00 kr. – snedker-
en leverede alle vinduer og døre for 256 kr. – Med mursten, tagsten og cement 
beløb det hele sig til ca. 2000 kr.
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En forøgelse af besætningen var også ønskelig, og da sognefoged Hans 
Larsen, Balstrup ved Ringsted averterede 22 store kvier til salg, foreslog jeg 
Peter Andreasen, at vi tog hen for at se, hvad det var for noget. Vi blev godt 
modtaget – kvierne så godt ud ca. halvdelen var med kalv, og inden vi forlod 
gården havde vi købt hele bundtet for en samlet pris af 5.000 kr. + fragt fra 
Ringsted til Viby St. – 39 kr. – Vi modtog dem den 22. maj, Peter Andreasen 
lagde pengene ud, og kvierne delte vi sådan, at Peter Andreasen fik slagtekvier-
ne, og jeg fik de, der var med kalv.
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Den private vej

Det forøgede jordareal og forholdet til den private vejs vedligeholdelse: I 1913 
henlå den private vej, der fører mellem landsbyerne Jersie og Kr. Skensved 
forbi Bleghøjgård og Østermarksgaard i en meget dårlig forfatning. Det var 
umiddelbart før vi flyttede til sognet ved sognerådets medvirken forelagt en 
fordeling af vejen således, at hver af de interesserede lodsejere fik tilmålt sin 
part af vejen at istandsætte og vedligeholde. Det viste sig meget hurtigt at være 
en meget upraktisk måde at forbedre en vej på, at der altid var nogen, som 
intet foretog sig.

Efter mit jordkøb var der nogen, der mente, at jeg burde have et længere vej-
stykke at vedligeholde, og det kunne der også være nogen rimelighed i. Særlig 
ivrig var en gårdejer, Niels Olsen, Toftegård i Jersie. Han foranledigede en 
åstedsforretning afholdt med den begrundelse, at jeg burde have mere vejstyk-
ke at vedligeholde, og han med de andre noget mindre. Under den påfølgende 
forhandling erklærede jeg mig villig til at tage så stort et vejstykke, som der 
med rimelighed kunne tilfalde mig, men jeg ønskede samtidig en anden 
fordelingsmåde og foreslog en fordeling efter jordareal, valg af en formand til 
indkøb af vejmateriale således at vejen blev sat istand, hvor den trængte mest, 
og udgiftsbeløbet fordelt efter tdr. land, dog således, at de, der kun havde ringe 
brug af vejen, fik nedsættelse i arealet til beregning.

Dette forslag vandt efterhånden tilslutning undtagen hos Niels Olsen. Han 
protesterede kraftigt og nægtede at underskrive forliget. Han sagde: “Nej ! Jeg 
gør det ikke, – da ikke i aften”. Sognerådsformanden, gårdejer Chr. Svendsen, 
Kr. Skensved bemærkede da: “Ja, det skal nu være i aften ellers er det os, der 
bestemmer, hvordan det skal være”. Niels måtte så bøje sig og bide i det sure 
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æble og sætte sit navn under et forlig, der gav ham 50 % mere i udgift i forhold 
til det, han havde givet tidligere. Det var nu egentlig ikke hensigten.
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Solrød Andelsmejeri’s stilling til 
forøget jordareal

Med andelsmejeriet fik jeg også vrøvl. Der fandtes nemlig i mejeriets love en 
bestemmelse om, at hvis en andelshaver forøgede sit jordareal ved tilkøb fra en 
ejendom udenfor andelshavernes kreds, så skulle vedkommende andelshaver 
betale indskud pr. tdr. land af det indkøbte areal. Da Peter Andreasen var 
andelshaver og leverandør til Naurbjerg Mejeri, var sagen jo oplagt, selv om jeg 
søgte at forklare bestyrelsen det fordelagtige i for mejeriet at have så stor en 
mælkeleverandør som muligt. Dette ville de gerne indrømme, men loven skulle 
respekteres, og jeg måtte bøde for forseelsen. Efter dette blev loven på dette 
punkt forandret og i det hele revideret.
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“Scheels - Eng”

En dag i sommeren 1915 da jeg kørte med hesterive nær det nordlige skel af det 
tilkøbte areal, kom naboen parcellist Lars Nielsen “Scheels-Eng”, en ældre 
mand, der havde et tilliggende af ca. 14 tdr. land. Bygningerne var gamle, jord-
en meget mager og uren. Han følte sig besværet af driften og bad mig om at 
afløse ham. Straks var jeg noget betænkelig, men efter nogle dages betænkning 
blev vi enige om prisen, der blev fastsat til 10.000 kr. uden besætning med 
høsten, der dog ikke var ret meget værd, størsteparten blev slået af og brugt 
som staldfoder til køerne.

Til jul samme år kom Søren Søndergård hjem fra Amerika. Han var straks 
opsat på at købe den lille ejendom “Scheels-eng” og regnede med at få søster-
en, Marie Larsen til husbestyrerinde. I løbet af vinteren forhandlede han med 
familien, og det lykkedes ham at overtale ikke alene søsteren, men også hans 
far og mor gik ind på at flytte til Sjælland på deres gamle dage. Søren købte der-
efter ejendommen med 18 tdr. land, hvoraf de 10 var en del af det af Peter 
Andreasen købte areal. Prisen fastsattes til 18.000 kr. for den nøgne ejendom.

Den 15. marts 1916 indtraf en ventet begivenhed, idet endnu en verdensbor-
ger mødte frem, en pige, den 6. i flokken. I dåben fik hun navnet Ingeborg 
Eleonora T. C.

Omkring 1. april ankom efter aftale Jens og Mariane Søndergård, Marie 
Larsen med sine to små piger Johanne og Mary, efter at de havde indladet alt 
deres bohave og husgeråd i banevognen i Dronninglund. Søren fik altså i tal-
mæssig henseende straks en stor familie, men som medhjælpere var de to for 
gamle og de to for unge, desuden var Marie ikke stærk af helbred. Han tog dog 
fat med godt mod, samlede efterhånden en besætning sammen. Hos mig købte 
han 1 ko, 5 kvier, 3 søer, såsæd og forskellige avlsredskaber.
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Allerede i maj måned samme år købte Henrik Søndergård en lille gård i 
Solrød Vestermark og flyttede med sin hustru og 4 børn herover. Dermed var 
så godt som hele familien samlet her på øen.

1916 var et regnfuldt år, der blev en stor høst især i fyld, men det, der sær-
ligt prægede sommeren, var den store indkvartering af soldater. Vi havde alene 
her på gården en kort tid 25 mand infanteri, senere gik det ned til 10-12 mand. 
Det gav meget arbejde til husholdningen, derfor blev der tilstået os en mand til 
hjælp i køkkenet – men da vi stod for at skulle opføre et hus til maskiner og 
magasin, og da der iblandt vort indkvarterede mandskab var en murersvend, 
bad jeg om, at vi måtte få ham til kok. Han besørgede da murerarbejdet ved 
denne bygnings opførelse.

Senere i høstens tid havde vi også megen hjælp at soldaterne. Når kvarter-
værten ønskede det, kunne de få fri om eftermiddagen for at hjælpe med hjem-
kørsel af sæd og ligeledes ved tærskning.

Efter høsten blev der afholdt store manøvrer, derved fik vi ekstra store ind-
kvarteringer. Vi havde artilleri med mange heste et par dage, senere fik vi en 
stor del af gardens musikkorps med stabstamburen i spidsen indkvarteret i 
flere dage. Af mine gamle noteringer kan ses, hvilke beløb der blev udbetalt 
mig i indkvarteringspenge: For infanteri 688,00 kr. for artilleri 177,94 kr. og 
for garden 159,00 kr. Det blev tilsammen 1.024,94 kr.

Indkvarteringen fortsattes i det følgende efterår og vinter, dog med betyde-
lig mindre antal, vi havde 4 mand, og i det nye hus havde vi fået indrettet et 
værelse hvor de kunne bo.

For Søren og Henrik Søndergård kneb det med at finde sig tilrette i de 
sjællandske omgivelser, allerede i den følgende januar måned efter godt et 
halvt års forløb, solgte Henrik gården i Solrød, og med Søren gik det ikke stort 
bedre. Han fandt hurtigt ud af, at han ikke kunne overkomme arbejdet på de 
18 tdr. land. Han var også ked af vejforholdene, der var ikke godt at komme fra 
om vinteren. Søren ønskede at skifte til en mindre ejendom, derfor købte jeg 
igen “Scheels-eng” af ham. Derefter købte han en ejendom på Egegårdens 
mark i Gl. Havdrup. Der var 7 tdr. land til, ager foruden lidt mose.

Året 1917 blev et mærkeår. En langvarig tørke bevirkede, at høsten blev me-
get lille. Ved damptærskning fik vi 590 tdr. sæd, ialt knapt halvdelen af en 
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normal høst – foruden var der en del utærsket havre til hakkelseskæring til 
hestene. Roehøsten var heller ikke stor.

En del landmænd var dog så forudseende, at de solgte ud af besætningen al-
lerede sidst på sommeren og i efteråret, selv om priserne var små. Kvier, som 
jeg havde købt om foråret og haft gående på græs hele sommeren, kostede min-
dre, end de var købt for.

Foderstoffer kunne på grund af undervandskrigen ikke indføres, derfor var 
der kun ringe forslag i grovfoderet, og for manges vedkommende slap det altfor 
tidligt op, og hvad skulle man gøre? Man måtte i mange tilfælde forsøge med 
lyng fra de jyske heder. Der blev købt mange vognladninger til store priser, og 
den havde kun ringe foderværdi, ja, der kom en del, som var ganske værdiløs 
som foder, det var så groft, at der kun var anvendelig til brændsel.

Tidligt i foråret 1917 indgav jeg tilbud på levering af hakkelse til andelsbage-
riet i Havdrup, der havde ca. 10 heste. Tilbuddet lød på 9,50 pr. 100 kg. 
hakkelse leveret på bageriet. Det blev en skidt forretning, da halm hen på 
efteråret steg meget i pris, og da tilbuddet var gældende for et år. Jeg købte en 
del gammel halm af min nabo Ejner Nielsen, Skensved. Han havde nemlig året 
forud solgt hele sin besætning af kvæg på grund af kastning, han havde derfor 
hele den store halmhøst fra 1916, selv om kvaliteten ikke var særlig god. 
Byghalm med mange tidsler i gik dog af som varmt brød til 20 øre pr. kg.

Jeg købte ikke så få læs til denne pris for at sikre mig halm nok, lyng kendte 
jeg for godt til at være køber af denne vare.

Forinden det kunne forudses, at året ville bringe så lille en høst, havde jeg 
lagt planer om at bygge en ny stald til ungkreaturer med brandfri loft. Tømmer 
købte jeg i skoven, mursten og cement gik det også med. Derimod viste det sig, 
at det var meget vanskeligt at skaffe de nødvendige jernbjælker i de længder, 
som ønskedes. Jeg prøvede både i Roskilde og København, men uden resultat.

Endelig fandt jeg hos en købmand i Køge nogle få stykker, de var dog altfor 
lange og noget sværere end det var nødvendigt, de var 18 alen lange, men mu-
rer Mortensen mente nok, at vi kunne bruge dem ved at skære dem over til 12 
alens længde og derefter svejtse de afskårne stumper sammen, derved fik vi 3 
bjælker ud af 2. Vi fik et hus ud af det med plads til 36 stk. ungkvæg.
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Køb af Jersie Gl. Skole til 
missionshus

I året 1916 byggede Jersie-Kr. Skensved sogneråd efter megen overvejelse en 
ny skole på en byggegrund købt af gårdejer Emil Sørensen, Jersie ca. 1 km øst 
for byen. Året efter købtes den gamle skole af en lille kreds af Indre Missions 
venner for at indrettes som missionshus, stærkt tilskyndet af præstefolkene, 
særlig fruen virkede ihærdig for sagens gennemførelse. Et udvalg bestående af 
Chr. Christiansen, Naurbjerg, murer H. Mortensen og H. Tolstrup Christensen, 
Kr. Skensved, fik bemyndigelse til at forhandle med sognerådet. Der enedes 
man om en købesum af 5000,00 kr. med overtagelse l. august 1917. Pengene 
skaffedes til veje dels ved et kautionslån i Roskilde Sparekasse på 4000 kr. dels 
ved frivillige gaver, bl.a. fik vi fra pastor Blauenfelds tidligere sogne Vandborg 
og Ferring ved Jyllands vestkyst en gave på 345 kr.

Der forestod ret store omforandringer bl.a. skulle der nyt tag på skolebyg-
ningen til erstatning for det defekte pap- og spåntag, der lå på. Taget på byg-
ningen blev fornyet i efteråret 1917, inden husarerne flyttede ind. Gardehusar-
regimentet ønskede nemlig at leje lokalerne til ophold for en del mandskab. 
Der blev afsluttet kontrakt med ritmester Ahlefeldt Laurvig med en leje af 45 
kr. pr. måned. Husarerne boede der da fra 1. december 1917 til 31. maj 1918.

Efter samråd med bygmester Christensen, Haslev Højskole, blev der i som-
meren 1918 foretaget en omforandring af lokalerne i den gamle skole. Selve 
skolestuen var brugelig som stor sal, det øvrige blev indrettet sådan, at en min-
dre sal ved en dobbelt dør kunne sættes i forbindelse med den store, desuden 
blev der 2 stuer og køkken til værtsfolk, på loftet var et gæsteværelse. En 
stråtækket mellembygning af bindingsværk, sikkert Jersie sogns ældste skole-
bygning, blev til nedbrydning solgt sammen med legepladsen for et beløb af 
500 kr.
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Indvielsen af huset, der fik navnet Betesda, var fastsat til engang i novem-
ber, men grundet på en smitsom sygdoms stærke udbredelse (spansk syge) 
fandt det først sted i januar 1919. Indvielsen blev foretaget af sognepræst A. 
Fibiger, Eliaskirken i København.

I begyndelsen af marts måned 1918 lod Høngs landbrugsskole tidligere 
forstander Rasmus Jensen, nu Vejbjerggård, og den daværende forstander 
Laurits Hansen afholde et 8 dages kursus, Gårdejer Niels J. Larsen, Jersie 
Åmark og jeg meldte os som deltagere i dette kursus. Det var meget både 
fornøjeligt og lærerigt for en kort tid at sidde på skolebænk.

Der var dygtige lærere, bl.a. landbrugskand. Clausager, som tillige ejede og 
drev en gård nabo til skolen. Han holdt kvægbrugsforedrag. Senere har han 
været et højt anset medlem af folketinget. O.P. Nielsen var lærer i planteavl, 
om plantesygdomme havde vi også foredrag.

I særlig grad var dog tidl. forstander Rasmus Jensens foredrag om frøavl 
ansporende, han talte nemlig ud af erfaringer, han som i sin tid oprettede 
landbrugsskolen og på skolens jord drev frøavl med et særdeles godt resultat 
og nu i krigsårene opnåede enorme priser, f.eks. udbytte af 1 tdr. land med 
hundegræs 1200 kr. og for disse 1200 kr. byggede han en foredragssal til 
skolen, hvor der var plads til over 100 elever. Senere havde han 10 tdr. land 
med gulerodsfrø, der gav ham 50.000 kr. Desværre tålte han ikke de høje ind-
tægter, han solgte landbrugsskolen, men beholdt dens jordtilliggende og købte 
desuden Vejbjerggård, beliggende 2 km fra skolen, på 160 tdr. land. Denne 
gård lod han ombygge til moderne stald, og hovedbygningen til villastil med 
saltglaserede tegl og alle moderne indretninger. Han indsatte jersy besætning, 
belgier-heste, alt skulle være tip top, han skulle vise landmændene at han 
kunne. Tillige købtes ⅓ part i en herregård på Lolland “St. Riddersborg” nu 
kaldet Bogøgård, den skulle være velegnet til frøavl.

Det var netop i denne hans glansperiode, at vi var i Høng. Få år efter da 
frøpriserne faldt, begik denne dygtige og velbegavede mand den dumhed ved 
hjælp af en ildebrandsmekanisme at brænde Vedbjerggård af, for igennem sin 
brandforsikring at få erstatning for hans oplagrede næsten værdiløse frøparti-
er. Han var borte, da ilden opkom, men kom hjem under slukningsarbejdet og 
med tårer beklagede, at der var dyr indebrændt. Politiet kom hurtigt efter, at 
det var Fatter selv, der var årsag til branden – han fik 3 år i forbedringshuset, 
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ingen erstatning og æreløs. – Det er et slående bevis på, hvad pengebegær kan 
føre til.

Følgen af min deltagelse i frøavlerkursuset blev, at vi tilsåede ca. 7 tdr. land 
med gul sennep. Det blev sået sidst i maj, voksede godt til, blev mejet med af-
lægger, men på grund af meget ustadig vejrlig blev det meget sent på efteråret, 
inden det blev hjemkørt og indsat i den samme år byggede lade. Tærskningen 
fandt sted i første halvdel af november måned. Der blev 63 sække à 100 kg, der 
dog ved tørring og rensning svandt ind til 54 sække à 100 kg. Det solgtes straks 
til købmand Christoffer Pedersen, Havdrup, til en pris af 128 kr. pr. 100 kg. 
imod at jeg fik tilbageleveret kager i forhold til, hvad der kunne blive af partiet. 
Dette var et stort plus i den foderstoffattige tid. Desværre tabte købmanden 
nok penge på den handel, da våbenstilstanden netop blev sluttet i de samme 
dage, den 11. i 11. 1918, og priserne på olie derved faldt. Adskillige fik solgt 
deres sennep for sent og måtte nøjes med en lille pris.

Da vi i 1913 bosatte os i Kr. Skensved traf jeg med indehaveren af firmaet 
C.F. Petersen & søn i Køge den aftale, at de solgte mig kunstgødning, og hvad 
jeg ellers i sommerens løb havde brug for, mod kredit til efter høsten. Det 
første år gik det også meget godt efter aftalen, men da vi nåede august 1914, 
hvor krigen udbrød, fik jeg et pænt brev fra firmaet: da de stod for store udbeta-
linger, imødeså de gerne et større afdrag på min skyld. Det bekom mig ikke så 
vel, jeg regnede med, at en aftale måtte respekteres. Derfor efter at have skra-
bet pengene sammen til C.F. Petersen, købte jeg mine varer andetsteds, bl.a. 
købte jeg tømmer til ungkreaturstalden hos a/s F.A. Hansens tømmerhandel.

Imidlertid havde chefen i C.F. Petersen lagt mærke til, at jeg var flyttet fra 
ham, og da det var kommet ham for øre, at jeg tænkte på at bygge en lade, 
sendte han sin førstemand, Christoffersen, nu købmand i Hårlev, herud. Det 
var i april 1918, vi var i marken, jeg kørte såmaskine på den anden side [af] 
pilealleen. Christoffersen indledte samtalen med, at de havde hørt, at jeg havde 
i sinde at bygge lade, og dertil ville de gerne tilbyde at levere tømmer, brædder 
og tagpap og hvad jeg ellers skulle bruge. Jeg anførte, at de var vel ikke billige-
re end andre. Nej, de ville levere gode ting til prisen, og desuden havde de 
Icopal tagpap, lige hvad jeg skulle bruge, det var ellers vanskeligt at skaffe. 
Tillige ville de give mig kredit til efterår. Jeg lod mig overtale og fortrød det 
ikke. Jeg har den opfattelse, at behandlingen af leverancen hertil betød en stor 
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fordel for mig. Skønt jeg for størstedelen bestilte 4. sortering af brædder, anså 
tømmermesteren dem for gode til formålet. Regningerne fra tømmerpladsen 
på brædder, tagpap og søm lød på 4925 kr. alt tømmer fra skoven til bjælker, 
spær, stolper og remstykker kostede 610 kr. Tømmerens arbejdsløn blev 1500 
kr. Skæreløn på savværket, cement, grus og beslag beløb sig næppe til 1000 kr.

Ved opgørelse med købmanden bemærkede han, om jeg tænkte på at bygge 
stuehus i det følgende år. I såfald ville han foreslå mig at købe brædder og 
lægter nu, da der kunne ventes store prisstigninger inden forår. Han tilbød at 
køre materialerne ud og oplagre dem i den nybyggede lade i vinterens løb. 
Efter nogen overvejelse modtog jeg med tak hans gode tilbud. I forvejen havde 
jeg forhandlet med bygmester Christensen, Haslev Højskole om levering af 
tegninger med beregninger over omkostninger. Efter tegningen beregnede tøm-
mermester Christiansen antal og længder, af hvad der skulle bruges. Det blev 
en stor stabel af brædder og lægter, der blev henlagt i laden.

Hvad der skulle anvendes til døre, vinduer, gerigter og fodpaneler, levere-
des til maskinsnedkeriet i Køge til forarbejdning. Alt var prima kvalitet.
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Bygget stuehus 1919

Året 1919 det første år efter krigens ophør blev et år med stærk prisstigning på 
næsten alle varer. Under krigen var meget især byggeriet næsten standset, 
dette bevirkede et stærkt behov for boliger, mange ønskede derfor at bygge, 
men knaphed på byggematerialer nødvendiggjorde et fordelingsnævn, hvortil 
alle der ønskede at bygge måtte henvende sig med ansøgning om tildeling af 
det nødvendige sten, kalk, cement og tagsten. Tømmer og brædder var der fri 
handel med. Dersom en nybygning skulle erstatte en ældre, var det særlig 
vanskeligt, i så tilfælde forlangtes en erklæring fra vedkommende bygmester 
eller murermester, at det gamle var fugtigt, utæt og næsten faldefærdigt.

Vi var bestemt på at bygge et nyt stuehus, det gamle var absolut ikke falde-
færdigt, men snævert og upraktisk indrettet. En årsag, der også gjorde sig 
stærkt gældende, var pladsmangel til vore mange medhjælpere. Brædder og 
lægter, alt hvad vi havde brug for, var oplagret i laden, tømmeret var bestilt i 
skoven, men uden mursten, kalk og cement ville der dog ikke blive noget rigtigt 
hus ud af det. Købmanden søgte for mig, og murer Hans Mortensen gjorde den 
famøse erklæring, at huset var sundhedsfarligt at bo i. Jeg fik tildelt røde hånd-
strøgne sten til ydermuren og kalksandsten til bagmuren og alle skillerum 
samt det nødvendige cement og kalk. Tagsten blev der ikke straks bevilget, 
men dem skulle vi da heller ikke bruge foreløbigt.

Jeg sluttede akkord med murermester Hans Mortensen, Naurbjerg, og tøm-
mermester Christiansen, Ølsemagle, om opførelsen. Vi gik igang med udgrav-
ning af kælderen, støbning af kældermur samt støbning af undergrunden, selve 
soklen blev sat af granit og udført af en stenhugger Jacob fra Everdrup. Han 
havde et par år i forvejen udført soklerne til Chr. Stobbes nybyggede gård i St. 
Røttinge ved Præstø. Han var en meget dygtig stenhugger. Han leverede selv 

124



125

stenene der nede fra Everdrup. Han skulle nemlig levere mange m3 sten til 
Københavns kommune og ved flækningen ville han frasortere de bedst egnede 
hertil, det blev til en hel vognladning. Han kom, da tiden var inde, sammen 
med en medhjælper og udførte arbejdet til min fulde tilfredshed. Murerne 
kunne nu tage fat og d. 23. juli 1919 blev huset rejst, men nu var det galt med 
de manglende tagsten. Købmanden meddelte mig at da han gentagne gange 
havde søgt uden resultat, ville han råde mig til selv at rejse ind og tale med for-
delingsnævnet. Jeg rejste derind og fandt, hvor nævnet havde til huse, men 
døren var lukket. Det var ikke just opmuntrende, noget ærgerlig gik jeg 
langsom ned ad trapperne. Da møder jeg en mand, jeg spurgte ham, om han 
muligvis vidste, hvor og hvornår omtalte nævn var at træffe. Det viste sig da, at 
vedkommende var sekretær for nævnet. Jeg gik da i lag med at forklare ham 
det meningsløse i, at nævnet havde bevilget mig sten, kalk o.s.v., og nu da byg-
ningen var rejst vedblivende nægtede mig tagsten. Han forstod udmærket det 
urimelige i dette forhold. Han gav mig det råd “send os igen omgående en 
ansøgning, vi skal have møde mandag, og jeg tør næsten love Dem, at De får 
tagsten”. Jeg alarmerede straks købmanden om en ny ansøgning, den kom ind, 
og tagstenene blev os bevilget, så vi fik tag på huset.

Det trak noget ud med alt det indvendige i stuehuset. Lægning af lofter, 
pudsning af vægge og lofte, lægning af gulve og indsætning af de mange døre, 
hvoraf der ikke var mindre end 30 indvendige og 5 udvendige. Heldigvis havde 

Østermarksgårdens stuehus, bygget 1919. Fotograferet fra gårdspladsen. 



vi stadigvæk det gamle at bo i. Vejrforholdene var os ikke særlig gunstige. Vi fik 
en usædvanlig tidlig vinter dette år, allerede den 11. oktober havde vi den første 
nattefrost med 4 graders kulde, og igen den 16. var der nattefrost, og omkring 
den 8. november satte det ind med storm, frost og sne, der holdt sig til den 19., 
hvor det blev tøvejr. Den 21. var vejret smukt, og vi benyttede lejligheden til 
flytning fra det gamle hus til det nye. Det var en ubehagelig overgang, der 
manglede endnu en hel del i, at det nye var færdigt. Tømrerne havde værksted 
i kontoret – hverdagsstue, køkken og soveværelse var så vidt, at det kunne 
tages i brug, men nogen forvirring var der, alt skulle nu have ny plads. Telefon-
en var stadig i det gamle, så der var en løben frem og tilbage.

Det var forsåvidt på høje tid, vi fik 
flyttet, eftersom vi allerede den allerfør-
ste nat fik brug for både doktor og 
jordemoder, nu var tiden inde, at Ejner 
som den syvende og sidste i børneflok-
ken meldte sin ankomst.
Fødselen forløb ganske normalt, derfor 
var doktorens tilstedeværelse næsten 
overflødig. Han var interesseret i det 
nye hus og jeg måtte vise ham rundt fra 
kælder til kvist. Han beundrede 
indretningen. Da vi kom tilbage til sove-
værelset lå Ejner i vuggen. Doktoren 
stod og betragtede ham, han havde et 
temmelig stort hoved og han bemærke-
de: “Hvad mon der skal blive af dette 
barn”.
Hvad vi savnede mest i det nye hus, var 
belysning. Karbidlamper var de eneste 
lyskilder, der stod til rådighed på landet 
i de sidste krigsår og de første par efter. 
I huset var indlagt rør til de elektriske 
ledninger, men selve installationen blev 
første indlagt året efter.
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18.000 st håndstrøgne 1.341,00
32.500 kalksandsten 63,50 2.095,75
5.500 fl. nr. I à 69,25 380,88
Sætning af grund m. sten 500,00
103 sække cement 1.207,00
600 kg. kalk 711,00
Tømmer fra skovene 583,00
Tagsten 1.489,04
Brædder 5.961,72
Støbegods 1.752,18
Blikkenslager 518,00
Rørvæv og rørsøm 430,65
Murerarbejde 4.800,00
Tømrerarbejde 3.800,00
Maskinsnedkerarbejde 995,80
Vindue og dørbeslag 580,27
Glas og kit 497,50
Cementvarer og rør 488,60
Jord og kloakarbejde 400,00
Støbe og murgrus 250,00
Malerarbejde og materiale 2.434,00
Forskellige materialer 500,00
Bygmesteren 500,00
  kr. 32.216,39

Materialer og arbejdsløn ved opførelse 
af stuehuset 1919:
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En bornholmertur

Selv om sommeren 1919 var stærkt optaget med byggeri m.v., bød det sig 
sådan, at jeg for første gang fik en egentlig sommerferie, der varede i 8 dage. 
Min mor havde for skik at besøge os hver sommer, gerne 2-3 måneder. Disse 
besøg glædede vi os altid meget til, hun havde et godt humør og var særdeles 
flittig til at hjælpe husmoderen med syning, stopning og lapning af tøjet til de 
mange børn.

Af vor morbroder Rasmus Madsen, som ejede Aspesgård i Pedersker på 
Bornholm, havde vi jævnligt små visitter. Han var formand for repræsentant-
skabet i Dansk Andels Gødningsforening. Dette gav anledning til, at han tit hav-
de ærinde i København, og så var der ikke langt til Østermarksgård. Et af hans 
besøg indtraf, mens mor var hos os, og han opfordrede hende kraftigt til at 
besøge dem på Bornholm, men da mor var fyldt 69 i april, ville hun ikke så 
gerne alene rejse ud på så lang en rejse. Efter nogen overvejelse besluttede vi, 
at jeg skulle tage med på turen. Søren Søndergård var hos os den sommer, og 
husmoderen ville gerne unde os den udflugt, selv ville hun helst være hjemme.

Min moder rejste dog nogle dage forud sammen med min kusine fra 
Rønslunde, jeg skulle så følge efter og ledsage hende på hjemturen. I kraftig 
blæst foregik min rejse over Østersøen på en vestbornholmsk damper til 
Rønne. Kahytsplads kunne ikke fås, de var på denne årstid forudbestilt længe i 
forvejen, der var mange rejsende og mange søsyge. I Rønne kom jeg ind på 
missionshotellet, hvor min gamle højskolekammerat Blicher Hansen dengang 
var vært. Pastor Kildeby boede der på ferieophold, og jeg fik lov til at hvile lidt 
på hans værelse.

På Aspesgård blev jeg vel modtaget; der var en hel del ungdom der. Fætre 
og kusiner, også fra Jylland. Jeg var den ældste blandt de unge, og jeg fik 
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hædersnavnet “gamle fætter”. De følgende dage kørte morbror Rasmus øen 
rundt med hestekøretøj, vi skulle se det hele. Vi var til gudstjeneste i Åkirkeby, 
til et stort friluftsmøde i Almindingen, hvor flere tusinde fra hele øen var 
stævnet sammen, vi var i Ekkodalen, ved Helligdomsklipperne ved Rø, ved 
Hammershus på nordspidsen af øen, ved Johns kapel nær Hasle. Et par gange 
overnattede vi på Palmegården i Vestermarie, der ejedes af morbroders sviger-
søn, Adolf Hansen. Hjemturen var os heller ikke gunstig, den bød på storm, så 
vi var glade, da vi igen havde fast grund under fødderne. For mor var det en 
stor oplevelse.
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Elektricitet tegning og 
installation

En ting, der også var stor interesse for, især på landet efter krigsårene, var 
fremskaffelse af elektricitet både til lys og kraft. Vi havde på Havdrupegnen i 
vinteren 1918-19 haft flere forberedende møder på Havdrup hotel, og dette 
resulterede i valg af et 3-mands udvalg til at foretage en foreløbig tegning i de 
omliggende byer. Kr. Skensved, Ladager, Ørsted, Havdrup St., Gl. Havdrup, 
Solrød by, Solrød Strand, -mark og Karlstrup. Disse byer gik sammen i en 
fælles anlægsforening med et udvalg på 3 medlemmer som forretningsudv., 
J.P. Jacobsen, Ørsted, brygger Lars J. Andersen, Havdrup og undertegnede 
med Jacobsen som formand til at forhandle med elektricitetsværket i Haslev, 
fremskaffe tilbud på husinstallation, motorer o.s.v.. Som teknisk rådgiver og 
tilsynsførende antoges docent afdelingsingeniør E. v. Holstien-Rathlow, Køben-
havn.

Hver enkelt at de ovennævnte byer dannede hver sin låneforening, hvori 
alle medlemmer var solidariske. Vi lånte pengene i Bondestandens Sparekasse 
med en afdragstid på 20 år. Til at forestå installationen antoges et tilbud fra 
firmaet Brødrene Hansen, Nr. Farimagsgade 13, København, for motorernes 
vedkommende bestemte vi os for et tilbud fra et svensk firma “ASEA”.

Der hengik meget lang tid, og udvalget – særlig dets formand – havde et 
utal af forhandlinger. Vanskeligt var det at skaffe de nødvendige materialer, og 
priserne på arbejdskraft og materialer steg stadig. Derfor mødte installationsfir-
maet flere gange med krav om forhøjelse af de vedtagne tilbud, men vejen er jo 
aldrig så lang, enden nås dog engang.

Den 10. november 1921 kunne anlægsudvalget holde afsluttende møde på 
Havdrup hotel, hvor alle låneforeningernes medlemmers bestyrelse var ind-
budt, der blev budt på en beskeden fællesspisning. Der var et lille overskud at 
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fordele, 1½ % af alle installationer, desuden fik 3-mands udvalget tildelt 500 
kr. til deling for rejseudgifter og tidsspilde.

Hvad koster det?  
Af elektricitetsværkets opgørelse kan jeg se at

Højspændingsnettets anlæg kostede 72.830 kr.
Lavspændingsnettets – – 104.250 kr.
Bygning af transformat. + montering 45.240 kr.
Målere i alle ejendomme 29.250 kr.
Stikledninger til husmuren 14.300 kr.
Hævning af telefonledninger 45.700 kr.
Tilskud til centralen i Haslev 62.300 kr.

Det var udgifterne for at nå til husmuren, dertil kom husinstallation, 
lamper, lysekroner og motorer.

Til dækning af udgifterne optog vi igennem en låneforening, hvor alle delta-
gere var solidariske, lån i Bondestandens Sparekasse i 2. serier. Serie I til køb 
af aktier og obligationer i værket med 5 % rente og 20 års afdragstid. For min 
del af et beløb på kr. 6.000.

Serie II til dækning af installation og overpris, 5½ % rente og afdragstid på 
10 år, til mig et beløb på 7.500 kr.. Desuden måtte alle, der fik motorer, betale 
disse kontant, da lånemidlerne ikke kunne strække til.
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Havens anlæg og beplantning

Da det nye stuehus opførtes omtrent midt i den gamle have, var det nødvendigt 
med en udvidelse, derfor blev der i foråret 1920 tillagt lidt over en tdr. land 
mod nord ned til vejen. Min gamle lærer og ven Augustin Hansen, Haslev 
Højskole, udarbejdede en plan med angivelse af hvilke sorter frugttræer, vi 
skulle plante. Han var i det hele taget utrættelig i at hjælpe og vejlede for at vi 
kunne få det bedst mulige ud af det. Han medbragte stiklinger og planter fra 
højskolens have, og han gjorde det ganske gratis altsammen. Planteskoleejer 
Jul. Rønø, Roskilde, leverede alle træer, planter og buske. Det beløb sig til ca. 
400 kr.

Gartner Jensen i Naurbjerg hjalp mig med plantning.
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Immanuel, Johannes, Else, Elisabeth, Ejner, forfatteren, Ingeborg, Emil og Margrethe.  
I baggrunden den relativt nyanlagte have.
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På sygehus i Haslev

Elisabeth var i flere år plaget af hævede kirtler på halsen og søgte vor nærmeste 
læge S.P.A. Pedersen, Havdrup. Han tilrådede lysbehandling. Dette foregik på 
Sankt Marie hospital i Roskilde. Virkningen syntes ikke at svare til forventning-
en. Efter at have prøvet nogle gange uden at se nogen virkning, blev vi rådet til 
at søge sanatorielæge Chr. Gøtzsche, Haslev. Efter at have undersøgt Elisabeth 
sagde han, at der ikke var andet at gøre end skære det betændte bort. Efter bøn 
og overvejelse besluttede vi at følge Gøtzsches råd. I april måned 1917 efter at 
have sat de mindste børn i pleje, Else hos propt. Jørgensen i Haslev og 
Ingeborg hos moster Marie i Gl. Havdrup, gik rejsen til Haslev.

Den 27. april blev Elisabeth indlagt på Haslev sygehus og få dage efter 
opereret både for blindtarm og kirtler af sygehuslæge Boserup med læge 
Gøtzsche som assistent. Operationen forløb godt. Jeg vil gengive et brev som 
vor mor skrev aftenen forud for operationen, nu 38 år gl.

Haslev sygehus, mandag eftermiddag den 30. april 1917

Min egen kære ven.

Jeg føler sådan en trang til at tale med dig, min egen kære 
ven. Ja, så har du været her, tusind tak derfor. Nu er jeg 
ordnet, lige parat til at lægge på operationsbordet. Jeg er 
slet ikke ængstelig ved tanken derom, jeg ved, at jeg er i 
Herrens hånd, han vil være nær hos mig og hos jer 
derhjemme. Vi har jo tit talt om, hvor godt vi har haft det, 
været sparet for sygdom, men nu vil Herren måske prøve os 
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og rense os, vi trænger visselig dertil. Må vi så blot bøje os 
og tage det som nåde fra ham. Jeg har tit haft det svært i 
vinter, som alt har været sort for mig. Men Herren skal have 
tak, det begynder at blive lyst igen, selv om jeg må tigge og 
trygle Herren om, at der må blive mere lys.

Ja, jeg må nu holde op. Dr. Boserup var lige herinde for at 
sige godnat. Det var for møllerens skyld han er her – 
stakkels mand, det er hårdt at blive taget bort på den måde. 
Jeg ved ikke, hvornår jeg sender dette brev, jeg venter til i 
morgen. Hvis jeg kan, tilføjer jeg en hilsen. Min allerkærlig-
ste hilsen til dig min egen ven, og tak fordi du kom. Doktoren 
spurgte, om du kom i morgen, jeg var glad, at jeg kunne 
sige, at du har været her i dag, Ja, lev så vel. Din Elisabeth. 
Hils børnene mange gange, jeg længes meget efter søster. 
Hils også pigerne.

Det vil sikkert kunne forstås, hvor svært det har været for en syg mor med 6 
små børn, den ældste 9 år, og et stort hus, at forlade hjemmet og lade sig 
indlægge på sygehus med en stor operation i vente, men hvor dejligt er det 
med en ny erfaring om Guds trofasthed. Herren er sine nærmest, når vi 
trænger mest der til.

Mølleren, mor omtaler i brevet, er en ung møller ude fra Lysholm mølle, 
han kom i ulykke ved at lade sig glide ned fra et halmlæs og fik en brækket 
høtyvstage op i livet, han døde kort efter.

Sygehusopholdet varede lige 30 dage. Med eneværelse og operation blev 
regningen kun på 207,50 kr.

Der blev glæde, da mor kom hjem. Under Elisabeths ophold på sygehuset, 
tog jeg adskillige rejser derned. Det var lige før og i løvspringstiden. Toget 
kører på en strækning igennem Grevindeskoven mellem Tureby og Haslev, 
hvor der vrimler med skovbundsblomster, ja, alt i naturen vågner til nyt liv. 
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Hvor kan det fylde sindet med glæde. Døden er ikke det sidste, der spirer atter 
nyt liv frem.

Samtidig med besøg på sygehuset så proprietær Jørgensen gerne, at jeg 
også kom lidt ind hos dem. Det efterkom jeg med glæde, der var Else jo også i 
pleje.

Ingeborg, der var i Havdrup hos moster Marie, måtte jeg også se til. Det var 
gerne en cykletur efter fyraften. Hvor var hun lykkelig, når hun så mig og ville 
ikke gerne slippe mig igen. Hun var jo kun lidt over et år gammel.
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På sygehuset i Haslev for anden 
gang

En travl sommer under byggeriet, hvor der skulle laves adskillige ekstra kopper 
kaffe, Ejners fødsel i november samtidig med indflytning i det kun delvis 
færdige hus, alt sammen noget som var med til at tære på Elisabeths kræfter, 
så hendes tilstand blev efterhånden sådan, at vi blev klar over, at et ophold på 
sygehuset med efterfølgende operation ville blive nødvendig. Den 18. marts 
1920 blev mor indlagt på Haslev sygehus under de samme læger som første 
gang, men denne gang havde hun selskab, idet hendes knap 4 måneder gamle 
dreng, Ejner, der endnu fik bryst, fulgte med, og det var sikkert til megen trøst 
for moderen. Ejner gjorde iøvrigt megen lykke dernede. Sygeplejerskerne 
gjorde meget ud af ham, han var vist også en god dreng. Han var ganske 
skaldet de sagde som et pillet æg. Rektor Olsens 12-årige søn lå samtidig på 
sygehuset med dårlig knæ efter fodboldspil. Fru Olsen kom derfor daglig, og så 
tit ind til Elisabeth, hun havde jævnligt en lækkerbidsken med fra gymnasiets 
køkken.

Fru Jørgensen var også flink til at aflægge besøg, desuden kom der adskil-
lige andre af vore venner fra Haslev.

Denne anden operation, der også var for kirtler på halsen, var værre, mere 
dybtgående end den første. Læge Gøtzsche betroede mig flere år efter, at han 
ikke var glad for den operation, de måtte skære meget dybt, og det var mere 
end de turde vente, at det skulle gå så godt. Den 14. april, lige 28 dage efter 
indlæggelsen, fik vi mor og barn hjem igen. Der var glæde blandt store og små.
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Gæster fra USA

Efter min fars død i 1910 blev min mor boende i Vejle, hvor hun havde sin lille 
lejlighed i Enggade, men vi havde den glæde at have hendes besøg hver som-
mer, og hun glædede sig over at se børnebørnene vokse og trives og over frem-
gang i bedriften. Flittig var hun til stopning, syning og omforandring af tøj til 
børnene, og altid i godt humør, så vi glædede os alle, når farmor var i vente. 
Hun oplevede at se det nye stuehus opført og taget i brug.

Mor oplevede også at se 2 døtre og en søn hjemme på besøg fra USA samt 
en svigerdatter med 2 børn fra Argentina. I august måned 1919 havde vi besøg 
af min ældste søster Sidsel Marie Christensen, f. i Kejlstrup Nr. Snede sogn den 
19. marts 1869, nu boende i Omaha, Nebraska, USA. Hun rejste sammen med 
en 4 år yngre broder Christian Sørensen Christensen, f. 22. februar 1873 i 
Kejlstrup, i foråret 1892. Billetter til rejsen til dem begge, blev dem tilsendt fra 
vor farbroder Andreas Christensen, Omaha.

Vor broder døde derovre et par år senere. Søster havde i nogle år forskellige 
pladser, blev så gift med en dansker ved navn Chris. Christensen. De begyndte 
i al beskedenhed med kohold, som de købte foder til og solgte mælken til 
private husholdninger. De begyndte med et par køer, men ved utrolig flid og 
slid, oparbejdede de efterhånden en stor virksomhed og solid velstand. De 
sendte efterhånden billetter til 5 af vore søskende til rejse derover, gav dem 
arbejde eller skaffede dem pladser. Omkring 1915 solgte de hele virksomheden 
til vore to yngste brødre Marinus og Andreas. Da var der ca. 50 malkekøer og 
et betydeligt jordareal. Chris var syg, opslidt og døde et par år efter. Af børn 
havde de 3 piger, hvoraf de to var tvillinger.

Sidsel Marie traf under sit hjemmeophold en gammel ungdomsven og 
skolekammerat fra barndomsårene Søren Danneværn. De blev enige om at 
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slutte nærmere forbindelse. Resultatet blev, at han et halvt årstid efter solgte 
sin cykelforretning i København og rejste til Amerika, hvor de giftede sig og le-
vede sammen i mange år til min søsters død i året 1943.

Sammen med Sidsel Marie besøgte også min yngre broder Marinus Chris-
tensen os, han der er født i Gludsted, Ejstrup sogn d. 7. december 1887. I 10-11 
års alderen var han i tjeneste hos vor gamle onkel Jonas Sørensen i Harild i 
Ejstrup sogn, senere hos en anden onkel Carl Høltzerman i Hansted ved 
Horsens, og hans kone, vor moster, holdt han meget af. De sidste par år af 
hans skoletid gik han i skole i Vejle, kom derefter i lære hos cykelmekaniker i 
samme by, gik i teknisk skole, der ved afgangen tilkendte ham diplom for hans 
flid. Efter udstået læretid var der ikke arbejde at få ved faget, han tog derfor 
sammen med en kammerat, Ejner Haase til Tyskland, hvor de gik på valsen, 
som de kalder det. De fægtede sig frem, og efter et par måneders forløb vendte 
de hjem igen. Arbejde var der ikke til dem. De så og hørte en hel del, bl.a. så de 
grev Zeppelins nybyggede luftskib og hørte tyskernes vilde begejstring over 
dette vidunder. Iøvrigt fik de fyldt deres skjorter med lus fra tyskernes mindre 
fine svendeherberge. På Hess’s fabrikker i Vejle kunne han få beskæftigelse 
som specialarbejder, men det tilfredsstillede ham ikke. Han aftjente sin værne-
pligt i Odense, havde arbejde en kort tid i Viborg ved en hakkelsemaskinefa-
brik, senere i Holbæk ved en kultivatorfabrik, stadig ikke noget der passede 
ham. Et tilbud fra hans søster i USA om at hjælpe dem med malkning og salg 
af mælk blev afgørende. Han rejste sammen med sin yngste søster Debora, 
vistnok i 1912 til Omaha. Det var en hård omgang for Marinus, der var ganske 
uøvet i håndmalkning. Han arbejdede nu sammen med vor yngste broder 
Andreas med hvem han senere i forening købte hele virksomheden, og Debora 
holdt hus for dem indtil Andreas giftede sig. Da dagen kom, hvor USA mangle-
de mandskab til uddannelse til krigsførelse mod tyskerne i 1917, meldte der sig 
ikke frivillige nok. Derfor blev der tvangsudskrevet bl.a. alle ugifte yngre land-
mænd. Marinus måtte da med, derimod hans 6 år yngre broder Andreas gik fri, 
alene fordi han var gift.

Marinus måtte derfor sælge sin part i forretningen og trække i trøjen. Ud-
dannelsen foregik i USA og hans afdeling nåede lige over vandet, til våbenhvi-
len blev sluttet eller indgået, 11. november 1918. I den første tid efter våbenhvi-
len lå hans afdeling i Frankrig, senere i Tyskland i Rhinområdet imellem 
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byerne Køln og Koblenz. Jeg har her liggende et brev, som han har skrevet 
hjem til sin mor derfra, det gengiver jeg her:

Afdeling af USA’s militær lejr i Tyskland 1918-19. Neumahn 
am Reihn, Tyskland d. 18. januar 1919

Kære Moder.

Vi ankom i går til Tyskland, vi er i nærheden af Rhinen, og i 
går gik vi igennem den by, hvor jeg havde nattelogi for 10 år 
siden, Ja, det er underligt, som det går til i denne verden. 
Der er en rigtig smuk omegn her, muligt noget af det 
smukkeste i Tyskland, og vi bor i et særligt fint kvarter 
tilmed i et hotel. Der er en masse badehoteller her på egnen, 
og vi bor på en af dem.

Jeg tænker, at du har læst i avisen, at de engelske, franske 
og amerikanske hære har besat den del af Tyskland, og jeg 
tilhører en af divisionerne. Den by, vi er i, ligger imellem 
byerne Køln og Koblenz, her er kun to dages rejse med 
jernbanen til Vejle. Jeg må tilstå, det er hårdt at være så nær 
hjemme, jo nærmere jeg kommer Danmark, des mere 
kommer lysten op i mig, men der er altid et “men” ved, jeg vil 
kun have min afsked med den bedste anbefaling, og den vil 
jeg kun få ved at gøre min pligt, hverken du eller onkel Sam 
skal have skam af mig.

Vi har det bedste kvarter, vi har haft, siden vi forlod 
Amerika, så du kan nok forstå, jeg befinder mig godt. 
Tyskerne er knap så storsnudede nu, som de var før krigen, 
de har vist nok fundet ud af, at der er andre mennesker til 
end dem i verden. Vi var i Frankrig ca. en måned, men vi 
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havde regnvejr hver dag, så det var ikke så morsomt. Jeg 
har ikke set sne endnu i denne vinter, det er første gang i mit 
lange liv, at det er passeret, men der sker jo så mange 
mærkelige ting i vore dage. Du skulle lige se huset, som vi 
bor i, det ligner et slot. Det har været brugt til hospital for 
sårede tyske soldater, inden vi amerikanere tog det i 
besiddelse. Vi har 1. klasses senge og nogle af de fineste 
møbler, jeg nogensinde har set. Hvor er det dog en behagelig-
hed at lægge sig i en rigtig seng for en gangs skyld. Jeg må 
tilstå, at jeg ikke har været forvænt i den sidste tid, men jeg 
har haft et godt helbred, og det er en meget vigtig ting.

Jeg læste lidt tysk, da jeg var barn, og det kommer mig nu 
tilgode, jeg kan gå i byen og handle, tillige kan jeg hjælpe 
mine kammerater. Vi har lov at købe, hvad vi vil af tyskerne, 
som vi har brug for. De engelske og franske soldater siger, at 
vi amerikanere behandler tyskerne for godt, og ærligt talt 
fortjener de det heller ikke, men amerikanerne sætter nu 
engang en ære i at være gentlemen, og forresten er det ikke 
den civile befolkning, men soldaterne, der har begået 
grusomhederne, så de skyldige bliver vel ikke straffede, 
medmindre Gud selv finder de skyldige og giver dem efter 
fortjeneste.

Vil du være så god at skrive til mig, når du har modtaget 
dette brev, jeg har ikke haft brev de sidste 6 uger, så jeg 
længes efter at høre fra (somebody).

Kærlig hilsen  
Marinus – C. and B. Unit. 325 American Ex Forces, France 
A.P.O. 715
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Af dette brev får man et levende indtryk af en mand, der vil gøre sin pligt. Først 
har han aftjent sin værnepligt herhjemme, hvor der ellers ikke synes at være 
brug for ham, rejser til USA. Der arbejder han sig frem til en god stilling, lider 
et stort tab ved at skulle sælge sin virksomhed på en tid, da der var mange, der 
skulle sælge af samme årsag. Han tager sin tørn i en USA-hærafdeling med 
godt humør, vil ikke bringe skam hverken over sin moder eller hans ny 
fædreland.

Nu i august måned er han nået hjem til sin mor og det gamle land, efter at 
have været i USA og modtaget sin afsked fra hæren med hæder. De hjemvendte 
soldater fik ved afskeden udleveret hele deres udrustning, våben, uniform m.v. 
Marinus rejste hjem i sin uniform, og det var en hædersdragt, der lukkede man-
ge døre op for ham.

Også Marinus fandt under sit hjemmeophold en livsledsager, datter af 
værkstedsformand Christian ved Hess’s fabrikker i Vejle. Marie var hendes 
navn, og såvidt mig bekendt stammer deres bekendtskab fra søndagsskole i 
Vejle.

Besøg 1920. Min ældste broder Mads Sørensen Christensen, født d. 20. 
april 1871 i Kejlstrup, der allerede som dreng viste lyst og anlæg for at bruge 
nål, idet han i skoletiden broderede kraver og overdel til morgensko. Han kom 
derfor i skrædderlære hos en dygtig mester, Jens Rasmussen i Brande. Denne 
mester var tillige formand i sognerådet. Efter veludstået læretid arbejdede 
Mads forskellige steder som svend, foretog senere en udenlandsfærd, der 
strakte sig over ca. 5 år, i Tyskland, Svejts og Frankrig. Efter hjemkomsten blev 
han forlovet med en ung pige fra Varde, datter af en konditor, bager Kjerstner, 
hun hed Margrethe. Brylluppet fejredes i Varde i vinteren 1901. Jeg husker, at 
præsten i sin tale nævnte, at Margrethe betyder perle, og han har vel hentydet 
til min broder at vogte vel på perlen, og jeg erindrer i denne forbindelse, at 
Margrethes broder, en sagfører, sagde til Mads efter vielsen : “Præsten anser 
dig sikkert for et stort svin, for man skal jo som bekendt ikke kaste perler for 
svin“.

Iøvrigt var det et meget livligt bryllup, hvor der blev smagt på den gode vin, 
dertil en lille svingom.

Min broder havde allerede inden giftemålet begyndt en forretning i Esbjerg 
i Kongensgade. Få år efter flyttede de til Århus, hvor han drev forretning i ad-
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skillige år på St. Torv, men for Mads var det ikke rigtig tilfredsstillende. 
Pludselig brød de op og rejste til Argentina med hele familien, 3 børn, 2 piger 
og en dreng[;] det har været omkring 1912-13, de rejste. Såvidt jeg skønner, er 
det gået godt for dem, har hurtigt fået rigeligt arbejde, især i krigsårene. Da der 
var mange skandinaviske søfolk, der sejlede i fast fart mellem Nord- og 
Sydamerika, kom der mange søofficerer i havn i Argentinas hovedstad, og da 
fortjenesten var god, blev det brug for nye uniformer. Derved blev det en ekstra 
fortjeneste også til Mads. Efter krigens slutning blev der råd til en hjemrejse 
for Margrethe med drengen og den mindste af pigerne for at besøge slægt og 
venner. Også hos os var de nogle dage i sommeren 1920.

Margrethe havde en søster, der var gift med en købmand Jørgensen i 
Brørup, og en søster var gift med en urmager Bertram Larsen i Esbjerg. Siden 
dette hjemmeophold har vi kun hørt meget lidt fra dem.

Af en pastor Søe-Pedersen, der i en del år var præst i Buenos Aires, fik jeg at 
vide, at min broder døde ret pludselig derude, og at pastor Søe havde konfirme-
ret sønnen, senere har jeg intet hørt.

Samme efterår 1920 havde vi også gæster fra USA, idet min yngste søster 
Debora og hendes mand Christian Chramer med 2 børn, Rosa og Christian 
henholdsvis 3½ og 1½ år, gæstede os. De rejste hjem med det forsæt at blive 
hjemme for min moders skyld. Debora ville yde sin mor den pleje som en god 
datter kan yde en afholdt mor. Med dette mål for øje købte de en lille landejen-
dom i nærheden af Vejle. Da de var i færd med at flytte derud og indrette dem, 
foreslog mor dem, at de skulle lade den lille dreng blive hos hende de første 
dage, til de kom rigtig i orden derude, for at han ikke skulle gå og fryse i al 
roderiet, og det var Debora glad for, hun fik derved også friere hænder til at 
tage fat. Ved sædvanlig tid gik mor i seng den aften, og den lille dreng lå ved 
hendes side. Den nat døde mor, uden at nogen havde bemærket det. Naboerne 
tænkte, at hun var taget med på landet til den nye ejendom, og Debora og 
hendes mand mente dem begge i god behold i byen. Først andendagen efter 
begyndte naboerne i huset at tale om, at der var noget mystisk. Der sad et brev 
i brevsprækken, og nogen mente at have hørt et barn klynke inde fra lejlighed-
en. Efter nogen diskussion blev de enige om at sende bud efter vor gode ven 
Ejner Haase, og de bad ham komme derud. Han tog værktøj med til at bryde 
døren til lejligheden op med. Han fik åbnet døren, og det viste sig, at mor lå, 
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som hun sov, og den lille dreng sad bagved mere død end levende efter at have 
siddet og ligget næsten 2 døgn uden næring eller varme. Det var sidst i novem-
ber måned. Der gik øjeblikkelig bud efter lægen, der kunne konstatere, at 
døden forlængst var indtruffet for mors vedkommende, og at det sandsynligvis 
var sket allerede først på natten den første nat. Den lille dreng blev taget under 
kyndig lægebehandling, og lægen udtalte “man siger, at der ikke sker mirakler i 
vor tid, men at denne lille fyr har overlevet, dette er et mirakel”. Han kom for-
bavsende hurtigt til kræfter igen efter denne omgang.

Efter mors begravelse, der fandt sted fra Baptisternes Kapel i Vejle, vistnok 
lørdag den 27. november 1920, afhændede Christian Chramer igen sin lille 
landejendom og vendte tilbage til USA, hvor de siden har boet og drevet en 
mælkefarm. Den lille Christian og Rosa voksede til, og under krigen mellem 
USA og Japan, hvor Christian var med i USA’s hærstyrke på Filippinerne, 
mistede han livet til hans forældres store sorg – han betegnes af den øvrige 
familie som en usædvanlig prægtig ung mand, – Datteren Rosa er gift med en 
dygtig farmer. De har et par raske drenge, og bor et stykke uden for Omaha, 
hvor de driver alm. landbrug. Chramer og Debora har endnu en datter, Ellen 
May, hun er en 10-12 år bag efter de første.

Den 18. oktober 1921 fik vi igen gæster fra USA idet min yngste broder 
Andreas Christensen, født i Gludsted, Ejstrup sogn d. 15. maj 1894, kom hjem. 
I Vejle gik han i kommuneskolen, og efter endt skolegang kom han i lære hos 
en mekaniker i cykelbranchen i samme by. Men da far døde i 1910, kom 
Andreas over hos os i Tybjerg og hjalp os med arbejdet der, men allerede 
samme efterår rejste han til Amerika sammen med min ældste søsters søn 
Johannes, der da var hjemme på besøg. Andreas kom straks i virksomhed 
derovre hos denne vor ældste søster og hendes mand ved pasning af køer, malk-
ning, samt salg af mælken fra vogn i byen direkte til forbrugerne. Han blev hos 
dem, indtil han nogle år senere sammen med Marinus købte og overtog forret-
ningen, som de drev i forening, indtil Marinus i 1917 blev indkaldt til militærtje-
neste. Andreas giftede sig med en ung, smuk svensk pige, som han ved sin 
mælkehandel lærte at kende, hendes navn er Olga.

De kom nu hjem for at besøge slægt og gamle venner, og de havde også 
deres to raske smådrenge med. De var hos os en kort tid, rejste så til Sverige 
for at besøge Olgas forældre og slægt, kom tilbage til Danmark, og de var her 
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en tid, inden de igen tog vejen til deres virksomhed i det nye fædreland, hvor 
de endnu i mange år fortsatte med mælkefarm. De er et par flittige mennesker, 
som stadig har forbedret deres bedrift med nye bygninger og andet tilbehør. 
Deres to drenge, som de havde med hjem i 1921, havde de få år efter den store 
sorg at miste med kort mellemrum. Heldigvis har de fået erstatning, idet de 
igen fik to drenge, der nu begge er voksne. Den ældste Austen er 27 år og på me-
jeriskole, han skal være ualmindelig dygtig. Han har været 3 år på mejeriskole i 
Ames i Iowa, det er et skolekompleks, hvor der undervises 10.000 studenter 
indenfor alle landbrugets forskellige grene. Han har endnu et år tilbage, før 
han er færdig. I 1951 var han med til en bedømmelseskonkurrence i Detroit, 
hvor studenter fra hele landet bedømte mejeriprodukter. Han var den bedste 
og fik megen ros & 2 guldmedaljer.

Det bedste af det hele er dog, at han er en alvorlig kristen, der i sin fritid 
søger at vinde andre unge for Kristus. Det var godt, om vi havde mange at den 
slags. Han omgås nok med tanken om at læse til præst eller missionær efter af-
slutning på mejeriskolen hvor han har et år tilbage.

Milton, der er 24 år, har nylig overstået militærtjenesten. Han er nu hjem-
me og hjælper forældrene på farmen, der i de senere år drives som alm. land-
brug. Der er 160 acres med ca. 50-60 kreaturer. Mælken leveres til et mejeri. – 
I sommeren 1939 var Olga og deres ældste søn Austen igen på en ferierejse i 
Danmark og Sverige, de kom lige hjem til USA igen, inden krigen brød ud i 
sept. 1939. (nedskrevet i november 1952).
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Kampen mod tuberkulosen

Besætningen, som vi i 1913 bragte med fra Tybjerg, bestod af 16 stk. røde mal-
kekøer og et lignende antal kvier og kalve. Disse køer havde i adskillige år 
været med i kontrolforeningen og et udvalg af de bedste, tillige været ført til 
tyre, indkøbt af Kvægavlsforeningen fra anerkendte gode avlsbesætninger, så 
der var lidt grundlag at bygge videre på.

Men da der til det større areal var brug for betydelig flere køer, blev der 
indkøbt dels på auktioner og dels hos forskellige handelsmænd. Derved fik vi 
kastning og tuberkulose i besætningen, særlig det sidste hærgede slemt, der 
var flere stk., som døde heraf. Efter megen overvejelse og samråd med min 
dyrlæge, dyrlæge Larsen i Højelse, tog jeg den beslutning at lade hele besæt-
ningen tuberkulinprøve. Det var dengang en så sjælden begivenhed, at dyrlæ-
gen i hele sit område ikke havde en eneste besætningsejer, der indlod sig på 
noget så skørt (1920). Staten ydede i tilskud gratis tuberkulin og dyrlægeassi-
stance, men selve prøven, som den blev foretaget dengang, var ret omstænde-
lig. Alle dyrene fik forud for indsprøjtningen målt temperatur og for hver tredje 
time efter denne i de første 18 timer, så det gav et stort arbejde med at grade og 
opnotere. Der var 3 mand til at hjælpe dyrlægen. Alle dyr, hvor temperaturen 
gik op, erklæredes for faldne for prøven. Alle malkekøerne ca. 50, faldt uden 
undtagelse, der var kun 4 kælvekvier samt størsteparten af de mindre kvier og 
kalve, der bestod. Kviestalden blev nu grundig desinficeret og kalket, og de 
bestående indsat der. Alle malkekøerne blev i den gamle stald og passet af 
fodermesteren. Kvierne i den lille stald passede jeg selv, og siden, efterhånden 
som kvierne kælvede, malkede jeg også med børnenes hjælp derude. Der var 
det gode, at nu fik børnene lejlighed til at lære malkning. Tuberkulinprøven 
skulle gentages hvert år for at føre kontrol med, om nogen skulle være smittet i 
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årets løb, det var dog sjældent tilfældet. Den 4. november 1920 foretog dyrlæ-
gen den første indsprøjtning. Adskillelsen i de to afdelinger varede 3½ år, vi 
var da nået så vidt, at vi havde ca. 20 unge sunde malkekøer, deraf var dog 
indkøbt enkelte kvier og ligeledes tyre fra tuberkelfri besætninger. Fra 
Rosenholm i Jylland købtes 16/9 1920 to unge tyre ved auktion. De kostede 
1.460 kr. + fragt. Samme sted købtes 23/5 1924, 3 kvier og 1 tyrekalv 1.597 kr. 
+ fragt 91 kr.

Ved et statsdyrskue i Roskilde traf jeg inspektør Johs. Krarup fra Holstein-
borg. Da jeg vidste, at de også på Holsteinborg var i færd med at udflytte 
reagerende dyr fra besætningen, spurgte jeg ham , om de muligvis havde køer 
eller kvier, som var faldne for tuberkulinprøven, og som de af den grund 
ønskede at sælge. Han svarede, at de havde 20 store kvier gående i en fold ved 
Snedinge som de gerne ville sælge, han indbød mig til at se dem. Resultatet 
blev, at jeg købte 12 kvier, hvoraf de fleste var langt henne i drægtighedsperio-
den. Prisen for hele samlingen blev 5.100 kr. + fragt. Vi modtog dem i septem-
ber måned. Hvorfor jeg ønskede at købe dem var, at der afgik stadig en del 
køer i den gamle stald, som skulle erstattes ved indkøb, da alt tillæget tilførtes 
den nye stald, og tillige ønskede jeg at få så meget og godt tillæg som muligt, og 
da disse kvier var af god afstamning (alle med stamtavle), var det også mulig-
hed for at få enkelte gode kviekalve efter dem – de kælvede i løbet af efterår og 
vinter.

Den 23. maj 1924 afholdtes auktion på gården, hvor der blev solgt 38 malke-
køer og 2 kvier, alle med garanti for, at de havde tuberkulose, men til trods var 
folk særdeles villige til at byde, gennemsnitsprisen blev 500 kr. pr. ko. Nu var 
der så ryddet ud, og der kunne gøres rent i stalden.

Det var min plan at begynde med mælkesalg i Roskilde. Forberedelserne 
havde alt længe været i gang, mælkebilen var bestilt og købt, flasker til mælk og 
fløde ligeledes, kasser til flaskerne var anskaffet, centrifuge, mælkekølere, 
flaskevasker og skylleanordning.
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Salg af mælk fra vogn i 
Roskilde

Roskilde by blev indtil foråret 1924 væsentligt forsynet med mælk fra 2 mejeri-
er, “Roskilde Mejeri” på hjørnet af Borgediget og Støden, og “Roskilde Mælke-
forsyning” på hjørnet af Ringstedgade og Bredgade. Disse mejerier fik en stor 
del af deres mælk fra besætninger i det nærmeste opland, hvor der i stor ud-
strækning fodredes med bærme fra byens spritfabrik. Bærmen fik skyld for at 
give mager mælk, og renligheden kneb det med. Dyrlægen påstod, at når han 
hensatte prøver af mælken, blev der bundfald, så snavset var den.

2 andelsmejerier havde dog begyndt hver med et par vogne at køre ind med 
mælk, det drejede sig om mejeriet “Højvang” i Gøderup og mejeriet “Brokilde” 
ved St. Salby. Dog handledes der udelukkende med mælk i løst mål, ingen hav-
de flasker, og ingen havde mælk fra tuberkelfri besætning.

Ja, den unge stadsdyrlæge Godtfred Hansen, som havde tilsyn med besæt-
ningerne, hvorfra mælken blev leveret, var så utilfreds med kvaliteten, at han 
ikke ville bruge af den i sin egen husholdning, men holdt 2 geder, som han selv 
malkede. Han opfordrede mig kraftigt til at levere mælk til byen. Fra den dag vi 
begyndte, købte han stadig 2 1-liter sødmælk og solgte sine geder.

Den 22. juni 1924 var vi klar til at begynde salg af sødmælk på flasker. En 
hel ny 1½ tons lastvogn med hvidlakeret lukket varekasse, påmalet med store 
røde bogstaver “Østermarksgårds Børnemælk”. Maler Niels Pedersens søn 
Bernhardt var antaget som vognstyrer og vor egen Johannes som medhjælper. 
De var hver udstyret med en solid pengetaske. Hele vor mælkeydelse udgjorde 
til at begynde med kun 120 1-liter og 10½-liter. Med salget gik det udmærket. 
De første dage havde vi Dusinius Petersen, Kr. Skensved med, han var en god 
anbefaler. På enkelte flasker nær havde vi hver dag udsolgt, og længe varede 
det ikke, før vi ikke kunne skaffe mælk nok. På regnskabet ser jeg, at mælke-
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mængden gik støt fremad, så vi i september måned havde ca. 160 1-liter og 
40½-liter daglig, og for det meste udsolgt. Prisen var i begyndelsen 42 øre for 
en 1-liter og 24 øre for en ½-liter. Prisen steg dog gradvist i sommerens løb og 
var i november 50 øre for en 1-liter og 27 øre for en ½-liter. Det var 6 øre over 
prisen på mælk i løst mål, men da vor mælk var federe end den, der almindelig-
vis blev forhandlet, fik vi let solgt.

Da vi nåede december måned kunne vi sælge 170 1-liter flasker og 
40½-flasker og havde desuden 50 liter hjemme tilovers til at skumme. Den 13. 
december blev der konstateret mund- og klovsyge i besætningen, så var der 
foreløbigt standset med mælkesalget. I sygdomsperioden var Solrød Andelsme-
jeri så venlig, at de modtog mælken til behandling. 6. januar 1925 lagde vi ud 
igen, nu havde vi også fløde og kernemælk. En del kunder havde vi mistet ved 
standsningen, men nåede ret hurtigt op til 150 1-liter og 40½-liter daglig, des-
uden solgtes 8-10 liter fløde og 14-20 liter kernemælk. KFUM fik 5 liter sød 
mælk i en spand. Det ugentlige salg kom op på 7-800 kr.

1. november rejste Bernhardt Petersen og afløstes af Oluf Andreasen, og 1. 
maj 1925 rejste Johannes til Eskilstrup hos forpagter Krarup for at lære landvæ-
sen. Han afløstes af Emanuel Andreasen. Men sidst på sommeren aftog salget 
noget, nu kunne det mærkes, at de forskellige mejerier havde fået anskaffet 
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flasker og fundet en eller anden besætning der kunne levere tuberkelfri mælk. 
Jeg afviklede foretagendet på den måde, at jeg tilsluttedes Solrød Andelsmeje-
ri. Alle mælkeflasker og kølere solgtes til “Roskilde Mejeri”. Bilen blev bortbyt-
tet med en ny Fordson traktor hos Niels Johannesen i Haslev.
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Guldbryllup på Østermarksgård

I foråret 1923 forberedte vi på Østermarksgård en større familiefest, desfor-
medelst at Jens Søndergård og Mariane f. Pedersen den 5. april kunne fejre 
50-års-dagen for deres bryllup. Elisabeth var noget betænkelig, om nu også 
bedstefar holdt ud til tiden. Han var ikke så rask, men så kom hun til at tænke 
på, at dersom det skulle ske, at han døde forinden, så blev det jo begravelse, 
derfor var forberedelsen ikke omsonst. Til festen gik der indbydelse særlig til 
bedstemors slægt på Løgstøregnen, hendes broder Søren Forpagter, Toftegård, 
og fætteren i Brøndum, desuden til alle børnene, svigerbørn og børnebørn.
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De mødte frem i stort tal fra Løgstør, Dronninglund, København og Tapper-
nøje, så vi var ikke nogen lille samling til at fejre dagen, og guldbrudeparret 
klarede sig udmærket, så vi fik en god dag sammen.

Et fotografi, taget ude, med laden som baggrund, det var muligvis det 
eneste sted, hvor der var læ for blæsten, gengiver deltagerne.
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Køb af strandeng ved Køge bugt

Ved tvangsauktion efter Direktør Theilgårds konkursbo i marts 1927 købte jeg 
en strandeng på Ølby Lyng matr. 7c og 8c af Ølby, beliggende ud mod Køge 
bugt, ca. 25 tdr. land ved daglig vande, med påstående trælade. Prisen var 
9100 kr. + omkostninger, der beløb sig til 340 kr. med en vognladning egestolp-
er fra Grevindeskoven ved Tureby samt adskillige ruller pigtråd kom købesum-
men på 10.000 kr.

Der var en temmelig god græsgang. 30-40 kvier foruden nogle plage fandt 
der tilstrækkelig næring fra sidst i maj til hen mod oktober. Den største vanske-
lighed var mangel på fersk vand, vi forsøgte artesisk boring og nåede også en 
vandåre, men trykket var ikke kraftigt nok til at sætte vandet op. En anden 
ulempe forekom om vinteren, når højvande og stærk frost indtraf samtidig, så 
kunne isen ved tøbrud tage hegnet med til havs, så det var ikke så sjældent, at 
vi måtte sætte nyt hegn i strandkanten om foråret. Da kvierne ikke var særlig 
interesseret i at benytte træladen, blev den lejet ud til en mand, der lavede 
drittelbånd. I efteråret 1933 meldte der sig en køber ved en mellemmand, 
sagfører Christoffersen i Køge, og da grundskatterne efterhånden var steget 
stærkt derude, var jeg ikke uvillig til forhandling. Vi enedes om en pris på 
17.000 kr. foruden laden, og desuden fik jeg lejemål på arealet til 600 kr. årligt 
med de to første år afgiftsfri. Det viste sig at være gummifabrikken, der var 
køberen, og den forpligtede sig til at udlægge en vandledning fra fabrikken, så 
kvierne altid kunne få tilstrækkeligt og frisk vand at drikke.

Laden solgtes senere til fabrikken for 1.000 kr.
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Høståret 1927

De to høst, som har givet det mindste udbytte, er så afgjort 1917 på grund af 
tørke og 10 år senere nemlig 1927 med for megen væde. Selv om høstudbyttet i 
1917 var lille, var priserne gode og arbejdet med bjærgningen af høsten let. 
Derfor blev det økonomiske resultat tåleligt, ja ret tilfredsstillende. Derimod 
blev 1927 dårlig, hvor det regnede jævnligt hele forsommeren, så alting groede 
kraftigt til, bygmarkerne gik i leje allerede inden skridningen[;] den megen 
fugtighed vanskeliggjorde tillige radrensningen og renholdelsen af roemarken. 
Høsten kom sent og var yderst besværlig og kostbar, idet afgrøderne var slået 
ned og i mange tilfælde i modsatte retninger, hvilket i høj grad vanskeliggjorde 
brugen af binderne. Slåmaskinerne og letøj måtte tages i brug, så for en stor 
del af havrens vedkommende måtte vi spænde aksløftere på slåmaskinerne for 
i det hele taget at komme under det. Som følge af denne høstmetode krævedes 
et stort mandskab, håndbinding af sæden, der tillige var så skørt, at der måtte 
anvendes bånd af rughalm til at binde med.

I perioder i høsten kom der så megen væde, at manden, der huggede for i 
hundegræsset, gik i vand halvvejs til knæerne, og jordbunden var så opblødt, at 
maskinerne ikke kunne arbejde.

Alt dette bevirkede, at høsten, der tillige var stærk fyldende, blev meget dyr 
at bjærge. Tærskeresultaterne var små, ca. 11 fold byg af meget ringe kvalitet. 
En stor sæk havre vejede 50 kg. Økonomisk det dårligste år jeg har oplevet.
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Køb af Farelund i Gl. Havdrup

I juni måned 1928 traf jeg sammen med gårdejer Anders Poulsen, Farelund, 
hos kreaturhandler Holger Jensen i Havdrup, jeg vidste, at Anders Poulsen 
ville sælge sin gård. Han havde kun et barn, en søn, som ikke havde lyst til land-
brug. Han havde af den grund købt sig en stor villa ved Frederiksborgvej i 
Roskilde, og han ønskede nu at afhænde gården. Jeg spurgte, hvordan det gik 
med salget, og han svarede noget sørgmodigt, at det gik slet ikke. Jeg bemærke-
de da, at jeg mulig havde en mand, der ville købe den. Dette var han straks 
interesseret i, og vi aftalte, at jeg skulle komme derover at se på sagerne.

Det var en gård med små og gamle bygninger, lille og ret tarveligt kvægbe-
sætning, temmelig mange søer flere med grise og ret gode heste. Der var ca. 84 
tdr. land, deraf 4-5 tdr. land mose. Markerne var kalktrængende og dårlig 
afvandede, iøvrigt god jord med højt hartkorn, ca. 11 tdr. Efter at have set det 
hele meddelte jeg ham, at det var mig selv, der var køberen og bød ham 85.000 
kr. for gården med alt tilbehør. Han holdt på 90.000 kr., som han nylig var 
gået ned til.

Jeg kørte hjem, men allerede samme dags eftermiddag ringede Anders 
Poulsen og bad mig komme derover igen ved aftenstide og tage vor mor med. 
Vi kørte med vor lille islænder og den røde vogn. Vi blev venlig modtaget og 
beværtet på det bedste. Inden vi kørte hjem i denne stille sommernat, havde vi 
handlet, og vi skulle overtage gården med tilliggende arbejderhus med 2 
lejligheder til 1. juli samme år. Der blev nu noget at gøre med at antage folk til 
at passe ejendommen. Det var så heldig, at min gode ven gårdejer Poul 
Andreasen, Degnegården, Kr. Skensved, havde 2 voksne sønner hjemme, og 
Emmanuel, der tidligere havde været forkarl hos mig på Østermarksgård, sene-
re på landbrugsskole i Haslev, blev antaget som bestyrer og hans søster Anna 
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som husbestyrerinde. I arbejderhuset boede en familie, hvor konen var 
forpligtet til at malke et bestemt antal køer. Der var kun plads til 18 køer i den 
gamle stald, men allerede året efter rev vi den ned og byggede en ny stald med 
brandsikret loft med plads til 25 malkekøer og 1 tyr. I tilslutning til stalden 
opførtes en trælade med pandeplader. For at skaffe nødvendig plads til denne 
købte jeg af naboen proprietær A. Bech 1000 kvadrat-alen til 1 krone pr. 
kvadrat-alen. Til ungkreaturer indrettedes plads i en uden for gården liggende 
gammel længe; ligeledes blev der til fedesvin indrettet plads i en ældre 
ladebygning. I hestestalden blev de gamle lervægge erstattet med mursten, nye 
krybber af beton og egetræs spiltove.

Som medhjælpere havde bestyreren 2 karle og 1 ugift fodermester. Der 
holdtes 3 spand heste. Der blev nu årligt kalket et skifte eller to, de mest 
fugtige lavninger blev afdrænet, kunstgødning anvendt ret rigelig. Høstudbyt-
tet og mælkemængde gik godt frem, så mælkekusken måtte forlænge sin 
vognbund for at kunne medtage mælken.

En handelsmand, der besøgte mig kort efter overtagelsen udtalte, at det 
ikke var tegn på dårlige tider, når jeg købte mere jord. Dertil svarede jeg, jo, 
det kan da godt stemme, nemlig når en ejendom giver for lidt til familiens 
underhold, må det være en forbedring med to.

Vi havde den lykke altid at have flinke medhjælpere. Emmanuel Andreasen 
var meget flittig og dygtig, pålidelig og tro, han holdt ud i 2¾ år, så ønskede 
han at gifte sig, købte en mindre gård i Sigersted ved Ringsted, jeg ønskede 
nemlig ikke gift bestyrer – vor egen Johannes, som nu havde været på Haslev 
Landbrugsskole, overtog da bestyrerpladsen 1. april 1931. Anna Andreasen 
fortsatte som husbestyrerinde til maj 1932, afløstes da af Margrethe, der 
passede huset i de følgende 2 år indtil Johannes den 1. juli efter sit giftemål 
overtog gården i forpagtning. Dette blev dog kun af kort varighed, idet de lod 
sig overtale til at flytte til Kolding, hvor Johannes skulle være partner i sviger-
fars skotøjsforretning; dette skete 1. november 1935. Jeg overtog nu atter 
driften af gården med Josef Larsen som bestyrer, en ung pige fra Jylland Karen 
Sørensen varetog husførelsen. 1937 tiltrådte Johannes Stobbe fra St. Røttinge 
pladsen som bestyrer og hans søster Ellen Stobbe som husbestyrerinde. For 
Ellens vedkommende blev tjenesten et år, og hun afløstes af søsteren Ruth 
Stobbe, der et halvt år senere afløstes af Margrethe Stobbe fra Sølperup ved 
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Bækkeskov. I juli 1939 solgtes Farelund med fuld besætning, 25 malkekøer og 
et lignende antal ungkreaturer, 6 arbejdsheste og mange svin, til Åge Thomsen 
for en pris af 125.000 kr.
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Dårlige tider

De sidste år i tyverne og de første i trediverne var langt fra gunstige for land-
bruget. Priserne på de produkter, vi fremstillede, var blevet så lave, at man 
med rette talte om krise. Der kan således anføres, at en stor tyr til slagtning på 
13-1400 pund kostede 140 kr, en almindelig ko 70-80 kr, ældre køer 30-40 kr, 
almindelige slagterisvin 30-40 kr, pattegrise 6-10 kr. pr. stk. En sommer var 
smørret nede i en pris af 60 øre pr. pund, 120 øre pr. kg. Spædekalve var næs-
ten værdiløse 2,50 for en levende og 2,00 for en død. Det var altså 50 øre for en 
kalvekrop, skindet var de 2,00 kr. Men trods de knappe priser tabte folk dog 
ikke helt humøret. Engang ved en generalforsamling i mejeriet blev lønninger-
ne og priserne drøftet. Der var en del, der mente, at lønningerne var for høje i 
forhold til fødevarepriserne, så der blev kun meget beskedne beløb til 
andelshaverne, når alle driftsudgifter var dækket. Min ældre nabo Rasmus 
Pedersen tog da ordet og sagde: “Vi må nok snart være tilfredse, når vi leverer 
den søde mælk til mejeriet og får skummet mælk hjem – om der så alligevel 
kan blive lidt tilovers til andelshaverne”.
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Familiebegivenheder i 1934

Det Herrens år 1934 kan vistnok betegnes som det rigeste på begivenheder, det 
er næsten sådan, som om de er kædet sammen. For ikke at glemme mig selv vil 
vi begynde lige op mod jul 1933. En dag gik jeg over gården med en spand vand 
i hver hånd, gled i det glatte føre, faldt bagover og slog højre arm og skulder ret 
slemt, så der gik et halv årstid, inden jeg forvandt følgerne trods massage og 
anden behandling.

På opgørelse fra min ulykkesforsikring kan det ses, at jeg har fået udbetalt 
dagpenge fra 22. december 1933 til 24. juni 1934, ialt 185 dage.

Den 13. februar 1934 kom Emmanuel slemt til skade, idet han i Lille Skens-
ved på sin motorcykel kørte sammen med en af vognmand Peter Nielsens 
foderstof-biler, der pludselig kom frem fra en privat sidevej. Efter sammenstød-
et blev Emmanuel af Falck’s ambulance ført til Amtssygehuset i Roskilde, hvor 
det viste dig nødvendigt at amputere højre fod, der var knust ved sammenstød-
et – det var et tab, som ikke kunne erstattes.

8. april blev Ejner konfirmeret i Haslev kirke af pastor Im. Bang, desfor-
medelst han modtog sin skoleundervisning ved Haslev Gymnasium.

1. juli viedes i Immanuelskirken i Kolding Lydia Mogensen, datter af skotøjs-
handler Marius Mogensen og hustru Marie f. Thiele, til Johannes. Festen 
fejredes på Højskolehjemmet i Kolding. Deres hjem fik de på Farelund i Gl. 
Havdrup, som de overtog i forpagtning.

Den 7. september blev vor mor indlagt på Diakonissestiftelsen i København 
efter læge Thyra Fischer-Rasmussens råd for at gennemgå en underlivsopera-
tion. Samme dag blev Emil indlagt på Roskilde amtssygehus’s epidemiafdeling 
for en ondartet eksem på halsen. Disse to patienter tog afsked med hinanden 
på luftbroen over banen i Roskilde, uvisse om hvornår og under hvilke forhold 
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de igen skulle mødes. Efter 12 dages forløb rådede lægerne i Roskilde til at 
Emil blev overført til Rigshospitalet, da de ikke kunne få magt med sygdom-
men. Peter Nielsen i L. Skensved kørte for os til København den 19. september, 
hvor Emil blev indlagt på Rigshospitalet, men allerede 2 dage efter blev han 
overført til Blegdamshospitalet med formodning om børnelammelse. Han lå 
der sammen med andre patienter, der døde af sygdommen, men Emil stod det 
igennem. Senere var lægerne nok inde på, at det ikke var børnelammelse, men 
meningitis han havde haft. Lørdag den 13. oktober fik han lov at komme hjem 
efter først at have besøgt mor, som stadig lå på Diakonissestiftelsen. Han var 
meget bleg og mat i sokkerne, men lykkelig for igen at komme ud i den landlige 
luft.

Den 27. september døde vor kære gamle bedstemor, Mariane Søndergård 
hos hendes datter og svigersøn Kristen Stobbe i St. Røttinge ved Tappernøje, 
hvor hun nød kærlig pleje, 85 år gammel. Hun begravedes på Kr. Skensved 
kirkegård den 3. oktober ved hendes afdøde mands side. Familien og venner 
samledes på Østermarksgård efter begravelsen til en kop kaffe. Margrethe og 
Else forestod husholdningen, idet vor mor stadig lå på Diakonissestiftelsen.

Det trak ud med Elisabeth. Hendes ophold på Diakonissestiftelsen varede i 
72 dage. Udgiften var 5 kr. pr. dag + for operationen 200 kr. Det er kun småbe-
løb i forhold til de priser, vi har nu i 1954, men indtægterne var også små 
dengang, f.eks. kostede en slagterikvie på 300 kg 75-80 kr. Det var en temme-
lig svær operation, og desuden indtraf der en blodprop, kort før mor efter 
beregningen burde være oppe. Dette gav anledning til ængstelse, i virkelighed-
en var det over lægernes forventning, at vi fik lov at beholde hende. Derfor 
forstår man, at glæden var stor for alle parter, da mor den 17. november kom 
hjem.

Elisabeths egne følelser giver hun udtryk for i et brev:

Diakonissestiftelsen den 6. oktober 34

Kære alle! Ja, i dag synes jeg, at jeg skal skrive lidt til jer. 
Jeg ved jo, at I har fremmede i dag og kommer derfor ikke 
herind, jeg ligger ellers og har det godt, kun synes jeg, at jeg 
bliver ved med at være så træt, men det bliver vist ikke bedre 
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sålænge jeg ligger i sengen, og det er jo ikke godt at vide, 
hvorlænge det endnu skal vare. De er jo blevet bange, men 
hvor er de gode og rare imod mig allesammen, så jeg bør 
være glad og taknemmelig. Jeg synes også, jeg er det, men 
jeg længes sådan efter at komme hjem til jer alle. Hvor ville 
jeg gerne have været hjemme et par dage i ferien, mens min 
lille Ingeborg er hjemme, men det bliver nok ikke, så du må 
komme herind i stedet. Det var rart at se familien Hansen 
her, og Lissi var her også. Jeg har haft brev fra moster 
Marie i dag, det var jeg meget glad for, og hvor var det 
dejligt at have Margrethe herinde i søndags, du kom vel godt 
hjem? Jeg tænkte på dig ved 24-tiden, hvor stormede det 
dog, var der nogen, der hentede dig? eller hvordan kom du 
hjem?

Nu skriver jeg ikke mere i dag, jeg har ikke godt ved at 
skrive, når jeg ligger i sengen, Her er ikke noget særligt nyt. 
Jeg håber, at I alle har det godt, måske far kommer herind i 
morgen aften, men selv om du ikke kommer, bliver jeg ikke 
ked at det, hvis du er træt eller på anden måde optaget. Så 
får jeg måske et lille brev? Ja, så lev vel allesammen og 
Herren være med jer. De kærligste hilsener til jer alle fra 
jeres Mor. Hils Agnethe Dam.

Men hvor gjorde vi rige erfaringer om Guds kærlighed og omsorg igennem alle 
disse oplevelser og begivenheder.
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En tale der ikke blev holdt

7/3 1955. I mit skrivebord finder jeg et gammelt gulnet papir med påskriften 
“Mors 60-årsdag” Det er tanker, som jeg nedskrev og ville bruge ved fødsels-
dagen den 13. juni 1939, men efter indtrængende anmodning ikke blev holdt. I 
det følgende meddeles dets indhold:

Mors 60-årsdag.

I Salomos ordsprog kap. 16, vers 31 læser vi “Grå hår er en 
dejlig krone, den vindes på retfærdighedsvej”, og i samme 
bog kap. 18, vers 22 “Fandt man en hustru, fandt man lykken 
og modtog nåde fra Herren”.

En hustru har mange opgaver. Hun skal være hjemmets gode 
ånd, hun skal sørge for, at huset holdes rent, og alle i huset 
får sin mad i rette tid, – sådan er det i almindelighed, men 
en husmoder på landet og i særdeleshed på en større gård, 
hvor der er mange børn og medhjælpere, kræves der endnu 
større omtanke og virkevilje. Hun må sørge for, at middags-
maden er færdig i rette tid, samtidig skal hun passe telefon-
en, huske at sige besked fra hvem og til hvem, der er ringet. 
Hun må vide, hvor alting er, såsom gummistøvler, 
kraveknapper, er noget blevet væk, er det hendes skyld, hun 
må sørge for, at skjorten er vasket, at flippen er strøget, at 
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der ikke mangler knapper i undertøjet. Desuden kræves ofte 
en udstrakt korrespondance, hvor der er fraværende børn, 
også dette påhviler hende. Jeg nævner lidt forskelligt – 
tidligt op om morgenen kl. 5, sætte pigerne i gang, sørge for 
at havregrøden, mælken og kaffen er, som det skal være – 
der skal være smurt mad til karlene, skolemad til børnene. 
Der skal ses efter høns, kyllinger, ællinger og gæslinger. Alt 
dette tiltrods skal husmoderen altid være venlig, altid parat 
til at række en hjælpende hånd, hun må ikke være i dårligt 
humør. Når manden kommer hjem, skal hun altid vise et 
smilende ansigt og sige velkommen hjem.

Hvorvidt har nu Elisabeth kunnet svare til disse krav, da kan 
jeg kun efter 33 års lykkeligt samarbejde sige “TAK”. Hun 
har en god vilje og har evnet at gøre det bedst mulige for 
mand og børn.
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Mors senere leveår – I Glim gl. 
skole

Hver vinter i mange år led Elisabeth af bronkitis med stærk hoste. I 1939 fra 
23/2 til 8/3 gennemgik hun en kur på Roskilde Amtssygehus efter dr. 
Petersens råd. Dette bragte også for en tid bedring, men allerede i oktober 
måned samme år, var det igen galt. Vi havde da fået en ny læge i Havdrup, 
Bendsen, fra 6/10 til 10/11 havde vi hans besøg 4 gange. 1. april 1941 afstod vi 
Østermarksgård til Johannes og Lydia og flyttede til Glim gl. skole, som vi 
købte for 10.000 kr. Nu var mor fri for den store husholdning og kunne leve en 
roligere tilværelse.

Den sidste vinter i Skensved havde vi Margrethe og Ingeborg hjemme. 
Margrethe hjalp os med flytningen til Glim og blev hjemme indtil 1. august. 
Ejner kom hjem fra Hammerum Landbrugsskole til april og blev hjemme i 
april måned og hjalp med flytningen, og siden ryddede vi en del gamle frugttræ-
er ved skolen, satte hegn om legepladsen, kultiverede den og plantede en hel 
del nye frugttræer. 1. maj rejste Ejner til “Eskildstrup”, hvor han skulle være 
medhjælper i kostalden.

I juli måned købte vi “Bosagergård“ i Smørum-nedre ved Måløv st. med fuld 
besætning og høst for 84.000 kr. med et jordtilliggende på 65 tdr. land. Over-
tagelsen fandt sted 1. august, og da var markerne højt tjenlige til høst. Ejner fik 
lov at rejse fra Eskildstrup, så han og Margrethe i forening kunne passe 
bedriften. Et par karle fik vi også til hjælp, men da bygningerne var meget 
forsømte, især med tag, tiltrængtes der store reparationer og delvis ombyg-
ning, så var der nok at rive i. Vi to gamle lukkede derfor hjemmet i Glim og 
hjælp til, hvad vi evnede i høst og hele efteråret. Der lagdes nyt tegltag på 3 
længer, hvoraf den ene blev helt ombygget. I stalden blev den ene væg flyttet 
ud for at give mere plads, og båsene blev gjort større. I det væsentlige blev alt 
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dette arbejde fuldført inden jul. Køkkenfløjen var dog ikke færdig, hvor der 
også skulle indrettes karlekamre og wc. Komfuret var midlertidig opstillet i 
hverdagsstuen, og karlene boede i havestuen.

I de følgende 3-4 år delte jeg min tid mellem Glim og Bosagergård, om som-
meren var jeg mest på gården, dog næsten altid hjemme om søndagen. Det var 
lange cykleture, ca. 25 km, hjem lørdag aften, mandag formiddag igen på far-
ten. Blot vejret var godt og ikke modvind, gik det let og smertefrit. Mor blev 
derved meget alene hjemme i det store hus, tillige anstrengte hun sig med 
havearbejdet for at jeg kunne give så megen tid som mulig til hjælp ved 
gårdens drift. Der var meget ekstra arbejde, afvanding af mange huller og 
lavninger, kultivering af mose m.v. i de første år.

Vinteren 1941-42 var meget streng, i slutningen af januar nåede temperatur-
en ned på -26 - -27 grader Celsius, og så sent som den 18. marts indtraf et 
voldsomt islag, der gjorde veje og marker spejlglatte og næsten umuliggjorde al 
trafik, idet islaget blokerede sporskifterne. Telefon, telegraf og elektriske 
ledninger var behængt med mægtig islag, 2 x 4 cm tykkelse, hvilket bevirkede, 
at så godt som alle telefonledninger knækkede under den voldsomme vægt. 
Glim var uden telefonforbindelse i flere uger. Ingeborg var hjemme i disse dage 
på en måneds ferie, vi hyggede os inden døre, Det var højt vejr med glitrende 
solskin om dagen. Vinteren holdt længe ved, den 3. maj var der endnu sne 
under granerne ved banen, som kunne anvendes ved frysning af dessertisen 
ved Ingeborgs bryllup med pastor Paul A. Gaub.

Julen 1945 var vi på Bosagergård, nytårsaften i Bringstrup. Efter nytår 
meldte den sædvanlige bronkitis med hoste sig. Vi havde læge Cedergren fra 
Roskilde, han ville have mor på hospitalet eller i det mindste holde sengen. 
Han konstaterede dårlig hjerte, ordinerede forskellige piller og miksturer. Vor 
mor søgte dog vedblivende at holde den gående med at være oppe, men da 
tilstanden forværredes, og hun en nat var stået op af sengen og var faldet 
besvimet om på gulvet, måtte vi igen have læge. Da Cedergren var blevet syg, 
fik vi frk. Inge Nilausen, hun ville have mor i seng og bestemte sygeplejersken 
til at komme daglig for at rede sengen og gøre mor i stand. Sengen blev flyttet 
ned i kontoret, for at mor stadig kunne være i varmen, vi ønskede begge at 
undgå hospitalsophold. Husholdningen måtte jeg klare så godt jeg kunne, min 
rådgiver var nær for hånden. Til min fødselsdag glædede Johs. og Lydia, Peter 
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Andreasen og Karen os med et besøg. De kom kørende i slæde. Det livede altid 
op, når der kom nogen på besøg. Margrethe og Else var også flittige til at kom-
me hjem, når lejlighed gaves.

Når så forår og sommer kom med sol og varme, gav dette for en tid helbred 
og kræfter med nyt mod.

I sommeren 1943 bestemte Ejner sig for at læse ved Landbohøjskolen i 
København og begyndte samme efterår i september måned[,] vi søgte derfor en 
fremmed bestyrer.

Da vi købte gården, traf Margrethe, Ejner og jeg den aftale at lige dele det 
beløb, som ejendommen kunne yde efter at forrentning, skatter, lønninger og 
reparationer m.m. var dækkede. Dette forhold fortsattes, også efter at Ejner 
rejste til København. Denne trediedel viste sig at kunne dække udgifterne for 
ham i studietiden.

Bestyrerne skiftede jævnligt, derfor var min nærværelse ikke mindre 
påkrævet end tidligere. Margrethe var dog trofast og holdt ud på sin ensomme 
post.

I efteråret 1945 fik vi som bestyrer en ung mand fra Sønderjylland, Svend 
Nissen, søn at afdøde gårdejer og folketingsmand Johan Nissen, Strandel-
hjørn. – Else, der var sygeplejerske i København, kom jævnligt på besøg hos 
Margrethe. Dette resulterede i, at der inden længe blev en forlovelse i stand 
mellem Else og Svend.

Omtrent i samme skynding blev det til alvor med Margrethe og en ung 
gårdmand Thomas Krogh, søn af gårdejer Kristen Krogh i Malle Horne sogn 
ved Varde. De havde vistnok i flere år gået og kikket lidt til hinanden. Han hav-
de i 10 år ejet og drevet sin fædrenegård på 100 tdr. land i Malle.

Der var nu altså udsigt til tvende brudefærd. Det gav stof til adskillige tan-
ker og overvejelser. Mor tog sin del deraf, selv om hun ikke direkte havde noget 
med tilrettelæggelsen af selve festlighederne at gøre, idet Johs. og Lydia 
beredvilligt i henhold til tidligere aftale påtog sig hele det store arbejde, der 
både går forud og følger efter slige fester.

Den 2. oktober fejredes Margrethes og Thomas’s bryllup, en dejlig fest 
begunstiget af smukt vejr. Familien på begge sider var mødt talrigt frem. 
Vielsen blev foretaget af Paul Gaub. Efter brylluppet kørte brudeparret til deres 
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fremtidige hjem, Bosagergård, hvor håndværkerne havde været i travl virksom-
hed de foregående uger med at pynte op på lejligheden.

Få dage efter denne fest, havde vi i Glim den store sorg at miste vor afholdte 
unge præst Johs. Korsholm, idet han på hovedvej 1 bagfra blev påkørt af en 
lastbil og dræbt på stedet. Han var på vej i følge med sin hustru ud at besøge en 
kone, der nylig havde mistet en mand ved lynnedslag. Det skete en lørdag aften 
med let tåge og regn.

Præstens bratte dødsfald vakte stor medfølelse i sognene og gav anledning 
til en større pengeindsamling som gave i stedet for kranse – senere fandt der 
endnu en indsamling sted, som anvendtes til anskaffelse af en 7-armet lyse-
stage til hver af de to kirker som minde, de skulle bære præstens navn.

Ved begravelsen, der fandt sted i Nr. Bork ved Tarm, talte foruden sogne-
præsten adjunkt Larsen, hans tidligere lærer, tillige oplæstes Korsholms egen 
prædiken, som han havde nedskrevet umiddelbar før han døde, teksten var 
Lasarus’s opvækkelse. Det var en velegnet ligtale med trøst og håb til de 
efterladte.

Efter jordfæstelsen samledes følget i et forsamlingshus, ca. 200 mennesker 
– der blev serveret oksekødsuppe, steg og is. Mange havde ordet for at udtale 
minder. Menighedsrådene var repræsenteret ved 3 medlemmer fra Rorup og 2 
fra Glim, hvoraf jeg var den ene. Det var en meget højtidelig sørgefest. Sam-
men med lærerne Nielsen og Larsen m. hustruer kørte jeg hjem om natten, den 
lange vej i tåge.

Svend Nissen og Elses bryllup fandt sted den 16. oktober. Familierne var 
lige så talrigt repræsenteret som ved det første bryllup. Sønderjyderne havde 
lejet en rutebil til hele turen. De benyttede herved lejligheden til besøg i 
Roskilde domkirke og Frederiksborg slot m.v. Også ved denne lejlighed 
foretoges vielsen af Paul Gaub. Festen forløb i øvrigt nogenlunde som den 
første, der var rejst et spisehus i gården, så stuerne var til rådighed imellem 
måltiderne. Der var omkring 70 til hver af festerne. Efter festen kørte Svend og 
Else til Glim gl. skole, hvor de opholdt sig et par dage, inden de tiltrådte deres 
plads som bestyrerfolk på Gallebjerggård ved Dyssekilde.

1. november overtog Thomas Bosagergård til en pris af 120.000 kr. med 
høst besætning og redskaber, efter at han havde afstået sin fædrenegård i 
Malle til sin yngre broder.
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I juli måned, den 21., 1947 indtraf i bestyrerboligen på Gallebjerggård en 
glædelig begivenhed, idet Svend og Else fik deres førstefødte, en pige. I den an-
ledning rejste vor moder derop og var der en halv snes dage for sammen med 
fru Johanne Nissen at passe husholdning, patient og barn. Da Svend ikke 
ønskede at fortsætte på Gallebjerggård, så vi på forskellige ejendomme og 
besluttede at købe Korsbjerggård i Veddelev ved Roskilde, en gård med 122 
tdr. land med fuld høst og stor besætning, bestående af 30 gode malkekøer, 31 
kvier foruden en del kalve, 6 arbejdsheste, 2 plage og 1 føl, traktor og alle 
øvrige maskiner. Prisen var 270.000 kr. Købet fandt sted i august måned og 
overtagelsen skete den 11. september.

Der blev travlhed med flytningen og placeringen af indboet i det nye hjem, 
der blev dog til et par dages ophold for Else i Glim gl. skole og lejlighed til 
barnedåb for lille Else Marie i Glim kirke den 7. september.

På Bosagergård blev der stor glæde den 28. november 1947, da en lille 
dreng første gang så dagens lys. Der ville mor selvfølgelig også gerne have 
været til stede, men den kolde årstid var en hindring. Vi var deroppe til 
barnedåb den 18. januar 1948 i forrygende snestorm om formiddagen. Johs., 
der skulle være fadder tillige med Else, kørte for os to gamle. Svend og 
Immanuel tog med rutebilen.

Juleaften var vi på Korsbjerggård.
Svend og Elses ophold på Korsbjerggård blev ikke af lang varighed. Svend 

var betænkelig ved den store gældsbyrde i tilfælde af nedadgående priser for 
landbrugsvarer, tillige trængte bygningerne til adskillige reparationer. Derfor, 
da der i det følgende efterår meldte sig en køber med fornøden kapital, solgte 
vi ejendommen, som dog gav os en ganske pæn fortjeneste.

Nu var det så med at finde en anden gård, som passede efter tegnebogen. 
Efter forskellige udflugter, hvor det gerne var Johs. der kørte for os, bestemte 
Svend sig endelig for køb af “Stoksgård” i Stigs-Bjergby pr. Mørkøv, en gård på 
50 tdr. land god jord, middelmådige bygninger. Høst, besætning og maskiner 
medfulgte i handlen. Sælgeren var den samme, som solgte os Korsbjerggård, 
proprietær Jacobsen, Frederikskilde, Slagelse. Købesummen var 127.000 kr. 
Overtagelsen skete den 15. oktober. Svend kunne nu selv klare den nødvendige 
udbetaling.
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Den sidste sommer i Glim

Den sidste sommer Elisabeth levede, befandt hun sig kendeligt bedre tilpas 
end i flere år forud, som eksempel kan anføres, at hun en lun sommeraften 
ønskede at gå med til bibelsamtalemøde hos ledvogter Nielsens ved Korsør-
banen. Det var lige før høst, vi gik ad en markvej, der førte ned mellem korn- 
og græsmarker. Vi skulle igennem banehegnet og over Kalundborgbanen, en 
tur på 2 km. Hun klarede det godt, ellers havde hun tit besvær med bare at gå 
det lille stykke vej hen til Immanuel, ca. 100 m. Da Svend og Else flyttede fra 
Korsbjerggård til deres nye hjem “Stoksgård” ville mor også gerne være med, 
om hun kunne være til nytte. Hun havde bagt æbleskiver og tog med derop, se-
nere på efteråret besøgte vi dem begge. I øvrigt stod efteråret 1948 for os i 
forventningens tegn, idet vi ventede Ejner hjem fra USA inden jul.

En dag i første halvdel af december var jeg gået i gang med at fælde et stort 
træ ude i haven. Grenene skulle først skæres ned for ikke at ødelægge for me-
get. Arbejdet blev afbrudt ved at mor ønskede nogle varer hjem fra 
Brugsforeningen. Jeg tog cyklen og forrettede mit ærinde. På hjemvejen skulle 
jeg tværs over hovedvej 1, hvor der færdedes mange biler. I det disede vejr har 
jeg ikke kunnet bedømme rigtig afstand, i hvert fald kørte jeg lige imod en lille 
personbil. Den tog ingen skade, og mærkværdig nok, det gjorde cyklen heller 
ikke, derimod fik jeg læderet min venstre hånd og slog min venstre hofte, 
måske ved faldet mod asfalten, men jeg kunne selv rejse mig op og satte cyklen 
op mod et gelænder ved siden af vejen. I det samme kom Immanuels Ida fra 
skole, jeg kaldte på hende og bad hende om at gå ind til farmor med min taske 
med varerne i, samt sige til hende at jeg tog en lille tur til Roskilde, men kom 
nok snart igen. Personbilen, jeg kørte imod, standsede så hurtigt som muligt. 
Føreren, direktør Åge Balle fra Hotel Vinhuset i Næstved, kom hen og spurgte 
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deltagende, om han kunne gøre noget for mig og tilføjede “De glemte nok at stå 
af cyklen”. Jeg bad ham om han ville være så venlig at tage mig med til sygehus-
et i Roskilde, han kørte nemlig i den retning. Dette gjorde han beredvilligt, han 
hjalp mig ind på skadestuen, hvor der hurtigt kom sygeplejerske og læge. Jeg 
måtte have alt tøjet af kroppen, jeg var just ikke klædt på til indlæggelse på 
sygehus. Undersøgelsen var meget grundig med røntgenfoto m.v. Heldigvis var 
skaden ikke så stor – der var knust et lille ben i venstre hånd + lidt hudafskrab-
ninger ved albuen, samt noget forslået omkring hoftepartiet. Straks jeg kom 
ind, bad jeg sygeplejersken ringe til Glim 70 for at meddele mor, hvordan det 
stod til, da uvished kan være værre end virkeligheden. Efter endt forbinding fik 
jeg en vognmand til at køre mig hjem til Glim. Ida havde sagt til hendes 
farmor, at farfar nok kom hjem ved 3-tiden, og det kom til at passe. Det blev et 
bevæget møde, vi kunne ikke holde tårerne tilbage, vi så det som Guds nådige 
beskærmelse, at jeg ikke blev lemlæstet ved sammenstødet. Jeg kom i seng, og 
mor ringede til Østermarksgård og bad Johs. og Lydia om at komme en 
omgang til Glim. De kom om aftenen til opmuntring og glæde for os begge. Der 
gik nogen tid, hvor jeg listede omkring ved en stok med venstre arm i gibs og 
kunne for en tid ikke vaske gulv eller gå i kælderen og bære brændsel ind, nu 
var mor alene om arbejdet. 20. december kom Ejner hjem. Johs., Margrethe 
m.fl. var inde ved skibet for at tage imod ham. De kom til Glim ved sengetid, og 
der var glæde ved gensynet.

Det blev bestemt, at vi skulle fejre jul på Østermarksgård. Johs. mødte med 
bilen juleaftensdag om formiddagen for at hente os, vi beskikkede huset og var 
forberedt på Østermarksgård i 8 dage, og mor sagde, da vi kørte “Ja, det er 
underligt sådan at rejse hjemmefra og blive borte i 8 dage”. Hun tænkte ikke, 
at det var sidste køretur i levende live. Mor ønskede, at hele familien skulle 
samles 1. juledag på Østermarksgård, særlig i anledning af Ejners hjemkomst. 
Om formiddagen var vi i kirke, mor var dog ikke med, hun havde det ikke så 
godt, men var dog oppe hele tiden og glædede sig over samværet med børn og 
børnebørn. Efter kaffedrikning ønskede hun dog at hvile lidt, og hun kom i 
seng. Jeg sagde til Else (tidligere sygeplejerske) om hun ikke mente det rigtigt 
at lade sende bud efter læge. Det var vi enige om, men ville dog spørge mor 
først. Mor svarede:
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“Hvorfor vil far absolut have doktor i dag, det kan vente til en anden dag, 
jeg er ikke dårligere, end jeg plejer at være”. Doktoren kom fra Roskilde, da 
doktoren i L. Skensved på grund af helligdag ikke var hjemme. Han gav mor en 
indsprøjtning og nogle piller, så mente han, hun ville falde i søvn. Else så til 
mor en gang imellem, efter nogen tid kommer Else og siger til mig: “Vil du ikke 
komme ind til mor, jeg synes, hun er så underlig, hun er ved at blive kold på 
hænderne”. Vi samledes alle hurtigt om mors leje, hun åndede endnu svagt, 
men bevidstheden var borte. Der blev igen ringet efter læge, denne gang var 
det ham fra L. Skensved, men der var intet at udrette, mor var gledet stille og 
smertefrit ind bag forhænget. Vi samledes i dødsværelset og hjalp hinanden at 
synge sammen nr. 652 i Den danske Salmebog “O Gud ske lov det hjemad går”, 
det kneb noget med stemmerne. Det var en alvorlig stund. Vi bad en bøn sam-
men, takkede vor fader i himlen, for hvad mor havde været for os. Det blev 
Johs., der måtte meddele dette sorgens budskab til Ingeborg og Paul, til 
mostrene i Tappernøje og Vordingborg. Når døden gæster et hjem, føler man 
rigtig sin afmagt, men hvor er det godt og trygt, når man tør tro, at den henso-
vede er gået ind til en lykkeligere tilværelse, så er brodden taget bort, og der er 
grund til at stemme hjertet til tak for den usigelige kærlighed og nåde, der er 
blevet os syndige mennesker til del ved Jesus Kristus vor Herre. Vi var glade og 
taknemmelige, for at døden indtraf i hendes gamle hjem og alle hendes børn 
undtagen Ingeborg var samlet om hendes dødsleje. Båren blev stående på 
Østermarksgård, til begravelsen fandt sted, det blev den 30. december. Det 
blev en stor fest og mindedag, hvor der blev vist os megen venlighed og 
deltagelse fra venner og naboer. Ingeborg og Paul kom hjem dagen før. Ved 
båren i hjemmet talte Paul og mindedes med tak sin svigermor, og han 
nævnede at hun næsten fik alle sine ønsker og bønner opfyldt, det at Ejner kom 
hjem til jul, at hun slap for et langt og smertefuldt sygeleje, fik en blid og stille 
død omgivet af alle sine kære. Fulgt af ca. 30 biler førtes båren derefter til Kr. 
Skensved kirke, hvor provst Otzen talte over ordet i 2. Corint 9. kap. 15 v.: Gud 
ske tak for hans uudsigelige gave. Der henvises til hans manuskrift:

Ved fru Tolstrup Christensens begravelse 30. december 1948.
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Det ord, som jeg her vil samle vore tanker om, står skrevet i 
2 Kor 9, hvor apostelen Paulus skriver til sine venner i 
menigheden i Korint.

Gud ske tak for hans uudsigelige gave.

Dette korte ord har det ved sig, at man ikke straks er klar 
over, hvad apostelen har i tanker. Nogle har forstået det 
sådan, at der er J.X., der kaldes guds gave til os. Og sådan 
forstået er det jo et godt juleord. Vi kan, når vi hører det, 
tænke på Guds store julegave, som han gav den faldne 
menneskeslægt, da han julenat sendte sin søn herned med 
glædesbudskabet om Guds fadersind, med liv og frelse til os, 
der sidder i mørke og dødens skygge. Og i det samme brev i 
det 8. kap. har apostelen jo netop været inde på juletanker-
ne, hvor han skiver om J.X., at han var rig hjemme hos Gud, 
men for vores skyld valgte han det jordiske menneskeliv med 
al dets fattigdom – for at vi ved hans fattigdom skulle blive 
rige. (2 kor. 8,9)

Men læser vi nøjere efter, hvad apostelen særlig tænker på 
ved det ord om Guds uudsigelige gave, så ser vi at han ikke i 
almindelighed tænker på J.X. som frelseren, men at han sær-
ligt tænker på, at evangeliet om J.X. har skabt et gavmildt 
sind hos de Korinthiere, han skriver til: De har indsamlet en 
gave, ikke til apostelen personligt men til Modermenigheden 
i Jerusalem. Og dette gavmilde kristensind, som han har 
mødt hos dem, får ham til at takke, ikke så meget de kristne i 
Korinth, men han lader takken gå op til Gud, som har sendt 
sin søn og ved hans evangelium har virket denne uudsigelige 
gave, Det er som apostelen i det ord sammenfatter alt hvad 
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godt og velsignet han har modtaget fra vennekredsen der i 
Korinth. Men det er Gud han takker, for det er ham, der i sin 
nåde har præget deres sind, der gav gaven og har ledet dem 
til at give den.

Og jeg tror, at fru Tolstrup Christensens mand og børn, de 
vil i denne stund gerne sige apostelens ord efter: Gud ske tak 
for hans uudsigelige gave. For der er noget uudsigeligt i den 
gave fra Gud at have en hustru og mor med et godt kristeligt 
sind. Der er jo i enhver god mors sind overfor sine børn 
noget uudsigeligt i hendes selvforglemmende kærlighed, 
netop som apostlen takker for et gavmildt kristensind. Men 
særligt kan vi sige det om en kristeligt sindet mor. Det er 
uudsigeligt; de der har haft en kristen mor de ved, at der er 
dybest noget vi ikke kan gennemskue, i den gave fra Gud. 
Lettest kan vi forstå det ydre, hendes omhu for familiens 
legemlige velfærd. Vi ved, at fru Tolstrup, hun sparede sig 
ikke. Så længe kræfterne slog til, var hun virksom i at skabe 
et godt hjem både for børnene og for vennerne, der kom der.

Men når jeg særlig kom til at tænke på det ord om Guds 
uudsigelige gave, så tænker jeg ikke på dette ydre, men på 
hvad fru Tolstrup åndeligt har været for sine kære. Hun har 
jo sammen med sin mand præget hjemmet og børnene med 
en god kristen ånd. Og det er ikke til at udsige, hvordan det 
kan binde børn til et hjem. Der er en magt i et hjem hvor 
Guds navn helliges og hvor det, der optager sindet, bringes 
frem for ham i bønnen, både i glæden og i sorgen.

Jeg tror, at en af de største glæder fru Tolstrup har haft her 
i livet, er den, at ingen af hendes børn for alvor har kunnet 
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lade sig drage af noget eller slutte sig til noget, der var 
fremmed for eller fjendsk overfor det, som Guds menighed 
tror på og lever på. Og når det har været tilfældet, så må vi 
da også tænke på det uudsigelige, at der er en mor, der med 
sin forbøn har fulgt børnene fra de var små, en betydelig 
kvinde, der med stille myndighed har styret sit hjem.

Hun var med til at præge hjemmet med kristendom, ikke så 
det blev noget kunstigt og fremtvunget, men så det blev det 
stærke og selvfølgelige grundlag for livet. Det kunne man 
ikke undgå at føle, når man kom der. Ja, derved kom hendes 
hjem jo til at betyde meget ikke blot for hendes mand og 
børnene, men for menighedslivet her i sognet. Vi er mange, 
der i dag gerne vil føje vor tak til, når vi her er samlet om 
hendes kiste. Og jeg har personlig en tak at sige hende fordi 
hun i sin tid, da jeg kom hertil (trods alle forskelle og meget 
hun vel kunne have ønsket anderledes), dog mødte mig med 
tillid og trofast kom her i vor kirke.

Og når vi har takket Gud for alt, hvad han gennem hende 
har givet hendes kære og hendes venner, så vil de også takke 
Gud for al hans godhed mod hende.

Vi vil takke fordi hun har haft megen lykke i sit liv, har kendt 
den glæde gennem mange år at have kræfter og helbred til at 
stå i en stor virksomhed og se det gro og blomstre om sig og 
kunne fylde sin plads i hjemmet, vi vil takke for hendes 
lykkelige familieliv, at hun i mange år har kunnet leve med 
sin mand, som hun så op til og vidste sig enig med i de 
højeste livsspørgsmål, og at hun fik lov til at se sine børn 
vokse op og finde ind på de gode veje.
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Ja, lad os bede:

Herre, vi vender os til dig med tak for al din godhed imod 
hende. Tak, at hendes kære fik lov at beholde hende, så du 
først lod aftenen komme, da livsdagen var gennemlevet. Tak, 
at døden til sidst kom stille og mildt, som når et menneske, 
der er træt, lægger sig til hvile. Og først og sidst tak for 
julens evangelium, for det glade budskab, om at du har sendt 
din søn, den enbårne, at hver den, der tror på ham, ikke skal 
fortabes, men have det evige liv. Tak, at vi kan tro, at dit ord 
havde fundet vej til hendes hjerte og er blevet modtaget i tro. 
Derfor befaler vi nu frimodigt hendes sjæl til din nåde og 
fadergodhed. Og for hendes kære og os alle beder vi, at du 
vil bevare os som dine, så vi engang kan mødes hjemme hos 
dig med vore kære, som er gået forud. Amen.

af Provst Poul Otzen, Jersie

Derefter talte sognepræsten til Rorup-Glim, Johs. Bjerrum ud fra ordet i 
Hebræerbrevet kap 13 v. 7-8: “Kom jeres vejledere i hu, og idet I betragter 
deres vandrings udgang, så efterligner deres tro”.

Et væld af kranse fyldte midtergangen og våbenhuset, ja selv uden for kir-
ken lå mange kranse. Følget kunne ikke nær rummes i den lille kirke. Båret af 
sønner og svigersønner førtes kisten til graven, hvor provst Otzen kastede de 
tre skovle jord, hvorefter vi sang “Den er slet ikke af Gud forladt”.

Johs. takkede for den store deltagelse og indbød følget til Østermarksgård 
til en kop kaffe. Ved kaffebordet var der adskillige, der havde ordet for at takke 
for, hvad mor havde været for børn, hjem og venneskaren. Johannes, forp. 
Krarup, forstander Thorlø, Nielsen-Skjensved og Peter Andreasen. Selv nævnte 
jeg ordet fra Romerbrevet 11 v. 33-36, hvor der står: “O hvilket dyb af rigdom 
og visdom og indsigt hos Gud. Hvor uransagelige er ikke hans domme og hans 
veje usporlig. Thi hvem kender Herrens tanker, eller hvem blev hans rådgiver? 
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eller hvem gav ham noget først, så der skulle gives ham gengæld derfor? Thi af 
ham og ved ham og til ham er alt, ham tilhører æren i evighed ! Amen”.

Efter mors begravelse blev Ejner og jeg endnu nogle dage på Østermarks-
gård og nød godt af Johs. og Lydias gæstfrihed, men da huset i Glim stod tomt, 
og der var forskelligt, der skulle efterses, kørte Johs. os derhen. Vi skulle nu 
prøve selv at klare husholdningen.

Selv om savnet ved en kær afdød kan være stort, skal livet dog leves videre, 
og dersom vi tro på Guds søn, vor Herre Jesus Kristus og erindrer hans 
afskedsord til sine disciple, se. Johs. 14, 1-2: “Eders hjerte forfærdes ikke, tro 
på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger, hvis ikke, havde 
jer sagt jer det forud, thi jeg går bort for at berede en plads for jer”. da tør vi 
tro, at den afdøde er gået ind til en langt herligere tilværelse, ja det er endda et 
spørgsmål, om det ikke er forkert at sørge, det kan blive en slags egenkærlig-
hed.

Ejner var ikke ukendt med madlavning, så det gik udmærket, jeg selv gik jo 
stadig med venstre arm i gibs. Efter en tids forløb tog vi ud hos familien, til 
Bosagergård, Bringstrup og Stoksgård ved Mørkøv, ja i Tappernøje var vi i flere 
dage. Holger kørte en dag for os til Vordingborg.

Vinteren gik, og foråret kom med solskin og grøde. Jeg kunne nu ikke tænke 
mig vedblivende at bo alene i det store hus i Glim, især da Johs. og Lydia tilbød 
mig at bo hos dem på Østermarksgård. Jeg tog med tak derimod. Vor nabo i 
Glim, smedemester Larsen, ville gerne købe skolen, og vi blev hurtigt enige om 
prisen 22.500 kr. overtagelse 1. april 1949. Størsteparten af indboet fordeltes 
til børnene, for der var ikke plads til så meget i vort gamle soveværelse, og jeg 
havde heller ikke brug for så meget. Im. Andreasen i Ringsted flyttede for mig, 
og Emil var med, og Margrethe hjalp mig med at pakke, Ejner var stadig hjem-
me og var med at rydde ud. Johs. flyttede malerier og forskellige småting, tog 
os sluttelig med til Østermarksgård. Mit ophold der blev af længere varighed 
end først tænkt, selv var jeg inde på, at mit livsløb stundede mod afslutningen.

I maj måned rejste Ejner igen til De forenede Stater. Mit ophold på Øster-
marksgård kom til at strække sig over 3 år, jeg befandt mig særdeles vel og er 
meget taknemmelig for den tid. I foråret 1951, fra 5. marts til den 16. april 
måtte jeg en omgang ind på Diakonissestiftelsen i København, et ophold jeg 
tænker tilbage på med glæde.
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I foråret 1952 købte jeg et hus i Køge, Tordenskjoldsgade nr. 30, da husets 
beliggenhed, udseende og hele indretning tiltalte mig, og der ikke meldte sig 
nogen køber. Det var ellers min tanke at sælge det igen, men jeg besluttede at 
flytte mit rørlige gods til Køge, og jeg tog huset i besiddelse. Det første år gik 
jeg alene i lejligheden og lavede selv den mad, jeg havde brug for, men da jeg i 
det følgende forår fik brev fra min broder Andreas i Amerika, at han og hans 
kone Olga agtede at gæste Danmark i sommeren 1953, måtte jeg gøre en ekstra 
anstrengelse, og det lykkedes mig at overtale moster Minna til at komme mig 
til hjælp og til fremdeles at passe husholdningen for mig.

Nu dette skrives har jeg boet i Køge ca. 3 år, og jeg er glad for at bo her. Vi 
bor i hus sammen med gode venner, vi har en bibelkreds, hvor vi befinder os 
vel, og vi er glade for at komme i kirke og missionshus. Jeg glæder mig også, 
når børnene kommer her, ja, der er meget at sige Gud tak for.
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 K A P I T E L  49

Tillidshverv

Ja, hvad er tillidshverv? Det må vel være opgaver, som betros vedkommende at 
løse eller udføre på andres vegne, de kan være byrdefulde eller ærefulde, alt 
eftersom han tager det. Jeg har tit været meget glad for betroede hverv, derved 
udvikles ens evner og forståelse af samfundslivet, det kan være med til at gøre 
livet rigere, man kommer i forbindelse med mennesker, som man ellers ikke 
havde noget med at gøre. I et demokratisk samfund, som vi kender det her i 
vort kære lille land med dets utallige foreninger og sammenslutninger, bliver 
der let et eller flere job til hvert medlem i samfundet. Indenfor landbruget 
alene findes der jævnligt kvægavlsforeninger, kontrolforeninger, hesteforsik-
ringsforeninger, brugsforeninger, mejeri- og foderstofforeninger, desuden de 
mere offentlige som sogneråd og menighedsråd. Alt som tiden er gået, har jeg 
da også taget min del i omgangen indenfor disse organisationer. Yngste med-
lem i bestyrelsen for en tyreholdsforening for Tybjerg og Hjelmsølille blev min 
første tillidspost. Dens opgave var at foretage indkøb af tyr samt udpege de 
bedste køer inden for de forskellige besætninger, der skulle føres til tyren. Og 
ganske interessant var det også en hel dag at køre rundt for at se de bedste 
besætninger på Ringstedegnen for at finde en tyr, der passede i størrelse, 
udseende og efter vor tegnebog. – Senere blev det til vurderingsmand ved 
hesteforsikring, og revisor i Tybjerglille Andelsmejeri. Det kirkelige arbejde har 
altid interesseret mig. Omkring 1910 byggedes der i Tybjerg et nyt forsamlings-
hus. Vi var en lille bibelkreds bestående af 5 familier, vi mente det rigtigt at få 
afholdt missionsuge i det nye hus. Det blev pålagt mig at sørge for talere dertil. 
– Mod slutningen af vor Tybjergtilværelse indbød sognepræsten til et menig-
hedsmøde i forsamlingshuset, han ønskede valgt et frivilligt menighedsråd, da 
valgperioden var udløbet for de lovfæstede menighedsråd og ikke fornyet på 
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grund af ministeriet I.C. Christensens fald ved Albertisvindelen. Der ønskedes 
valg af to medlemmer. Af førstelærer Nielsen, Tybjerg skole blev jeg kraftigt 
anbefalet som det ene medlem, men da jeg var bestemt på at flytte fra egnen, 
foreslog jeg i stedet gårdejer Niels Peter Davidsen Hjelmsølille, og han blev 
valgt.

Efter tilflytning til Kr. Skensved meldte sig hurtigt forskellige hverv: 
vurderingsmand ved hesteforsikring for Højelse m.fl. sogne. I 1929 dannede vi 
for Kr. Skensved sogn vor egen forening, som jeg i flere år var formand for. I 
årene under 1. verdenskrig 1914-18 var jeg kommunens brændsels-tillidsmand, 
der skulle fordele og modtage betaling for det til kommunen anviste brænde. 
Af Jersie Brugsforenings bestyrelse var jeg medlem i 4 år[,] 2 år kasserer og 2 
år formand. Der fik jeg gennemført den forandring, at generalforsamling ikke 
mere som hidtil holdtes på en søndag. Revisor i Solrød Andelsmejeri i flere år, 
en kort periode også revisor ved Jersie-Skensved kommunes regnskab, med i 
et 3-mands udvalg under udbygning af elektricitetsforsyningen i byerne 
Havdrup, Solrød, Kr. Skensved og Ladager; opmand ved afgørelse af en strid 
om betaling af erstatning ved anbringelse af højspændingsmaster for byerne 
Højelse, Ølby, Ølsemagle og Lille Skensved. Værket tilbød 10 kr, lodsejerne 
forlangte 80 kr. Resultatet blev 40 kr, deraf de 20 kr. for markskader, idet 
værket meget nødigt ville have erstatningen placeret så højt.

I Solrød Andelsmejeri var jeg medlem og næstformand i bestyrelsen i 4 år. 
En kort tid i skolekommissionen sammen med pastor Blauenfeldt og gårdejer 
Hans Peter Hansen, Jersie. I mange år vurderingsmand for den alm. brandfor-
sikring for landbygninger, suppleant for repræsentanten i samme selskab. Af 
amtet udnævnt til fast vurderingsmand ved udlån af umyndiges midler. I det 
stående udvalg til at udpege medlemmer af nævninger grundlisten. I 1933 
indvalgt i sognerådet af Venstre, formand i skolekommision og for børneværn, 
i anden periode tillige næstformand og formand for det sociale udvalg. I flere 
perioder medlem af menighedsrådet, kirkeværge og kasserer, tillige kasserer 
for præstelønningskassen. I 1941 da vi flyttede til Glim, blev jeg løst for alle 
hverv i Jersie-Kr. Skensved, men også i Glim blev der efterhånden lidt at 
varetage: formand for et udvalg, der satte sig som formål at forbedre kloakfor-
holdene, det gav mig meget arbejde, men også et resultat. Sagen gik sin gang 
trods megen modstand fra beboernes side. Vi begyndte med vandsyn og 
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sundhedskommision, senere landvæsenskommision og på dommer Thygesens 
anmodning indgik sognerådet som rekvirent, hvorved hele fremgangsmåden 
lettedes betydeligt. Resultatet blev en fuldstændig kloakering med afløb fra 
byen i ganske modsat retning end tidligere og med en udgift på 45.000 kr, delt 
med ⅓ til staten, ⅓ til kommunen og ⅓ til beboerne i Glim fordelt over 28 år. 
Senere valgt til revisor sammen med mejeribestyrer Christoffersen, Gøderup 
Mejeri, for kommunens regnskaber. Ved valget til menighedsrådet i 1945 hvor 
jeg var først på fælleslisten, blev næstformand, kirkeværge og kasserer, og ved 
pastor Korsholms død formand. Fra 1924 medlem af Haslev Højskoles 
bestyrelse og forretningsudvalg. 1925 i Haslev Gymnasiums bestyrelse – og nu 
i de sidste 5-6 år medlem af Ramsø-Tune herreders provstiudvalg. Fra 1947 til 
(1959).

Ja, så er det nu slut med det, jeg kalder mine erindringer. Om de vil få 
nogen betydning, kan jeg ikke have nogen mening, for mig selv har de haft den 
betydning, at megen tid er gået med gennemgang af gamle regnskaber og 
dagbogsoptegnelser, idet det ville være mig umuligt uden disse støttepunkter 
at gennemføre arbejdet. Tillige er det blevet årsag til en nærmere og grundig-
ere undersøgelse af slægten i mange led helt tilbage til omkring 1700-tallet.

At der er mange fejl og mangler, er jeg ganske klar over, men ingen kan 
forpligte sig ud over sin evne. Nu da mit livsløb nærmer sig sit endemål, ønsker 
jeg at udtale: “Hidindtil har Herren hjulpet så vel” og bekræfte salmistens ord i 
Salm. 16,6:

“Snorene faldt mig på liflige steder, ja, en dejlig arvelod tilfaldt mig”. Opvok-
set i et hjem, hvor Herrens ord blev holdt højt i ære, og siden en trofast hustru, 
der og ville vejen, hvor Gud kan velsigne, et godt udkomme, gode flinke børn, 
mange gode venner, ja, hvor er der meget at sige Gud tak for.
 

Køge i marts 1955. 
Hans Tolstrup Christensen.
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Indkomst og formue
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årgang indtægt formue
1913-14
1914-15
1915-16
1916-17
1917-18
1918-19
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61

1.850 -
3.200 -
3.800 -
13.160 -
12.300 -

-
13.170 -
9.890 81.500
6.400 77.700
7.500 78.000

23.226 90.990
14.630 96.016

9.712 96.380
9.682 78.193
2.669 73.866

11,962 83.146
14.527 82.578
8.253 86.003
4.179 48.835
9.933 51.247
9.176 59.829

9.020 67.528
9.980 79.840

14.016 89.554
11.873 68.006
13.921 77.235
15.904 118.794
29.018 145.090

7.222 113.224
8.497 107.965

13.417 115.474
11.163 122.411
10.815 206.492
14.684 152.622
8.069 138.809

16.247 172.522
18.027 140.881
13.161 157.421
17.666 152.367
17.197 175.736
11.751 176.498
13.129 159.237
16.333 171.196
7.602 239.428

12.055 207.663
17.286 219.693
16.218 226.764
13.758 320.744



Benedikte Jørgensen

Benedicte Margrethe Nielsen, f. 1863 i Torrig, Birket. Død 1944 i København.
Ved Margrethes dåb i 1909 var Benedicte Jørgensen gudmoder.

Beslægtede termer

Register

Kapitel 19 - På Broksø første gang
Kapitel 22 - På Broksø anden gang
Kapitel 22 - På Broksø anden gang
Kapitel 23 - I Tybjerglille “Jeppegård”
Kapitel 36 - På sygehuset i Haslev for anden gang

Forpagter Jørgensen

Find opslagsord



Ejner Haase

Ejnar Bech-Haase, født 13. juli 1887 i Vejle.
Værkfører på C. M. Hess’ Jernstøberi i Vejle.

Beslægtede termer

Træk beslægtede opslagsord hertil



Forpagter Holst

Ludvig Rønnenkamp Holst, født 1873 i Seest. Død 1912 på “Bremersvold”, 
Errindlev.

Søn af Christian Gerhardt Vilhelm Holst og Karen Margrethe Buch 
“Virkelyst”, Seest.

Gift 1900 med Sigrid Brodersen, datter af Johannes Nikolaj Brodersen, f. 
1845 i Skibby, og Helena Mathilda Heikel, f. 1849 i Åbo, Finland.

4 børn: Johannes, f. 1901 på “Rosenholm”, Hornslet; Ester, f. 1904 på 
“Fuirendal”, Fyrendal; Karen, f. 1908 sammesteds og Erik Christian, f. 1911 på 
“Bremersvold”, Errindlev.

Beslægtede termer

Register

Kapitel 19 - På Broksø første gang
Kapitel 19 - På Broksø første gang
Kapitel 20 - På Fuirendal
Kapitel 20 - På Fuirendal
Kapitel 20 - På Fuirendal
Kapitel 20 - På Fuirendal
Kapitel 20 - På Fuirendal
Kapitel 20 - På Fuirendal
Kapitel 21 - Rudbjerggård pr. Nakskov
Kapitel 23 - I Tybjerglille “Jeppegård”
Kapitel 23 - I Tybjerglille “Jeppegård”
Kapitel 23 - I Tybjerglille “Jeppegård”
Kapitel 23 - I Tybjerglille “Jeppegård”
Kapitel 23 - I Tybjerglille “Jeppegård”
Kapitel 23 - I Tybjerglille “Jeppegård”

Træk beslægtede opslagsord hertil

Find opslagsord



Forpagter Jørgensen

Også omtalt som proprietær Jørgensen.
Vilhelm Carl Jørgensen, født 1856, in Søtorup, Bråby. Død 1927 i Ringsted.

Gift med Benedicte Jørgensen (se denne).
5 børn: Aage, f. 1894 i Tybjerglille; Richardt, f. 1895 i Tybjerglille; Dagmar, f. 

1897 på “Broksø”, Herlufmagle; Emanuel, f. 1898 sammesteds og Carl Erik 
Benedict, f. 1901 sammesteds.

Ved Elses dåb i 1914 var Dagmar Jørgensen gudmoder. Aage Jørgensen og 
Richardt Jørgensen var faddere.

Beslægtede termer

Register

Kapitel 18 - Bastrup ved Vamdrup
Kapitel 19 - På Broksø første gang
Kapitel 19 - På Broksø første gang
Kapitel 19 - På Broksø første gang
Kapitel 19 - På Broksø første gang
Kapitel 19 - På Broksø første gang
Kapitel 19 - På Broksø første gang
Kapitel 19 - På Broksø første gang
Kapitel 21 - Rudbjerggård pr. Nakskov
Kapitel 21 - Rudbjerggård pr. Nakskov
Kapitel 23 - I Tybjerglille “Jeppegård”

Benedikte Jørgensen

Find opslagsord


