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En sognerådsformand fortæller
Såvel sognerådsformænd som
sognefogeder var som oftest vel-
agtede og valgte personer, som al-
tid lå i indbyrdes og venlig ordstrid
om hvem af de to, der var den be-
tydeligste i sognet. De var begge
som regel velsete i selskabelige
sammenkomster. Der var jo altid
en lille mulighed for, at sogneråds-
formanden, af mange kaldt for
kommunens førstemand, ufor-
varende ved kaffen og konjakken
kom til at linde lidt for alt det
hemmelighedskræmmeri, der
fandtes inden for hans område, om
end den var mikroskopisk lille.

Enhver formand vidste jo godt, at
han ikke blev genvalgt, hvis han
var en sladrehank, men, og det
gælder i særlig grad de første, de
havde en ubændig lyst til at fortæl-
le, og især om de glorværdige
bedrifter, som de selv mente at
have været hovedpersonen i, og
om deres kampe imod andre kom-
muner, og ikke mindst deres for-
hold til og stridigheder med deres
tilsynsmyndighed, amternes tjene-
stemænd, de var nu ellers altid så
hjælpsomme. Her skal De nu møde
en af disse gamle sognerådsfor-
mænd, bedaget og pensioneret.

Ny i kommunalt arbejde
Da jeg i 1954 oplevede at blive valgt
ind i Bringstrup-Sigersted sogne-
råd, havde jeg ikke meget begreb
om kommunalt arbejde. Min fader
havde ganske vist, da jeg var barn,
været medlem af sognerådet i
Jersie – Kirke Skensved, hvor han
boede. Han havde der været for-
mand for det sociale udvalg.

Jeg fik dengang indtryk af, at
hans arbejde i det udvalg mest
bestod i at stille de tre familier, som
boede i det, vi kaldte kommunehu-
set, tilfredse med deres tilværelse,
hvilket drejede sig om lidt
kontanter ugentlig til livets ophold.
Vi havde jo lige dengang fået K. K.
Steinckes sociallov gennemført
(1933). De var som oftest uden
arbejde, selvforskyldt eller måske
ikke i stand til at påtage sig noget.
Min fader har mange gange bedt

dem give en hånd med på gården
ved kortvarige spidsbelastninger,
som roelugning og høstarbejde,
men det blev aldrig til ret meget.
Jeg mindes, at de hver uge mødte
op derhjemme, og af min faders
egen lomme modtog et mindre
beløb. Dette beløb blev så senere
modregnet, når skatteopkræveren
hvert kvartal gik sin runde i kom-
munen.

Jeg husker ikke, at min fader
omtalte ligningsarbejdet, et ar-
bejde, som jeg selv siden fandt, var
et af de mest betydningsfulde og et
af de vigtigste områder inden for
sognerådets virkefelt, hvor man får
lejlighed til kigge på naboernes
orden eller rod i deres økonomiske
forhold.

Ligningsarbejdet har jo altid væ-
ret omfattet af tavshedspligt, må-
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ske dette har været årsagen til, at
jeg aldrig hørte min fader berette
noget herom. Han var et meget fint
menneske, jeg har aldrig hørt ham
tale nedsættende om en person.

Har man ikke noget godt at sige
om et andet menneske, så bør man
hellere tie, var en af hans første og
faste leveregler.

Dramaet om konstitueringen
Men jeg fortsætter med at fortælle
om 1954. Vi var fire nyvalgte,
medens fem af de ni medlemmer,
var genvalgte og dermed havde
nogen erfaring. Det nyvalgte råd
havde fire mand valgt på Venstres
liste, medens to var fra Radikale og
tre fra Socialdemokratiet. De sidste
to lister havde valgforbund.

På det første møde, hvor kon-
stitueringen ifølge loven finder
sted, skete følgende: Jeg foreslog, at
man valgte gårdejer Aksel Christi-
ansen fra Skellerød til formand.
Han havde haft hvervet som kasse-
rer i mange år, og da han havde
været med i det kommunale arbej-
de i mere end tyve år, kunne vi
næppe få et mere velegnet emne
som formand. Endvidere havde et
medlem fra den socialdemokratiske
gruppe tidligere overfor mig anty-
det, at han afgjort mente, at det
skulle være Aksel Christiansen,
hvilket jeg selvfølgelig ikke nævnte.
Men som man ofte ser det i politik,
den pågældende arbejdsmand var,
af sin egen gruppe inden mødet,
banket på plads.

Den skriftlige afstemning viste
fire stemmer til Aksel Christiansen
og fem stemmer til Svend Nielsen,
som derved blev sogneråds-
formand. Jeg led således her mit

første kommunale nederlag, hvilket
jeg var forberedt på; valggrupper-
ne havde jo været samlet og aftalt,
hvem der skulle være formand og
næstformand. Svend Nielsen, som
også boede i Skellerød, havde
været medlem i fire år, og havde
fungeret som formand et halvt år
under den tidligere formands
sygdom, så helt uden erfaring var
han altså ikke. Det var synligt, at
han i høj grad støttede sig til sin
nabo, den gamle og erfarne Aksel
Christiansen, selv om de to ikke
havde samme partifarve, men det
kom dog aldrig til at skade Ven-
stresagen, hvortil jeg var knyttet.

Svend Nielsen havde i den fore-
gående periode set de mange af-
stemninger, hvor enhver sag blev
vedtaget med fem stemmer for og
fire imod. Han blev en god for-
mand, forstået på den måde, at vi
aldrig stemte om en sag, men efter
diskussionen vedtoges punktet
enstemmigt.

Næste punkt på dagsordenen
var valg af næstformand, hvilket
viste sig ikke at blive uden drama-
tik. Først foreslog socialdemokra-
terne Harald Christensen – det var i
henhold til valgforbundets aftale –
hvorefter Aksel Christiansen fore-
slog mig, idet han henviste til, at
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valgforbundet ikke burde have
både formand og næstformand,
hvilket havde været tilfældet i
mange år i de tidligere sogneråd.
Dette var dog ikke ulovligt, men
det ville give et bedre klima og et
bedre samarbejde i den kommende
valgperiode, hvis man ville lade
Venstre få næstformandspladsen.

Den første skriftlige afstemning
gav fire til hver af kandidaterne
(jeg havde stemt blank på grund af
min medfødte beskedenhed), og
jeg vidste nu, at hvis alle ved-
blivende ville være standhaftige,
kunne jeg afgøre, hvem det skulle
være. Næste afstemning gav sam-
me resultat, men ved tredie af-
stemning slugte jeg min beske-
denhed og stemte sammen med
partiet, for at afgørelsen ikke skulle
ske ved lodtrækning. Således fik jeg
fem stemmer og blev herefter
erklæret for valgt til sognerådets
næstformand.

Også et par andre hverv blev
ved dette møde fordelt. Hele sog-
nerådet skulle udgøre det sociale
udvalg, så kunne dettes møde
holdes i fortsættelse af det almin-

delige sognerådsmøde og ingen
blev holdt udenfor. Aksel Nielsen
skulle have tilsyn med kommunens
bygninger, og Svend Ove Larsen
blev formand for kommunens veje.

Valget af næstformand blev ikke
drøftet, men alle kunne forstå, at en
stemme udenfor Venstre var faldet
på mig. Min mistanke, som jeg
aldrig har fået bekræftet, var, at
Svend Nielsen faldt for Aksel
Christiansens argumentation. Jeg
kunne også senere bemærke, at
Socialdemokratiet ikke kunne sige
sig fri for nogen surhed over re-
sultatet, men ikke nogen uvilje
imod mig. Men Svend Nielsen blev
dog genvalgt til formand de føl-
gende fire år enstemmigt og uden
at andre bragtes i forslag.

Man skal her huske på, at den-
gang skulle formanden ifølge loven
vælges for eet år, hvilket siden blev
ændret til, at valget skulle være for
hele perioden. Man havde et til-
fælde på Midtsjælland, hvor man
oplevede i en kommune, at have
tre forskellige formænd inden for
samme fireårige periode, alle var
dog af samme partifarve.



Den lille lærer
Ved skolen i Ørslevunderskov
havde man ansat en forholdsvis
ung lærer. Han mødte op ved ven-
streforeningens prøvevalg i For-
samlingshuset, selv om han ikke
var medlem, idet man havde ind-
budt medlemmer og andre, som
havde sympati for Venstre. Han
deltog i den skriftlige afstemning,
men da formanden ved mødets
afslutning bad ham være stiller på
den færdige valgliste, undslog han
sig med, at det nærmest var hans
store nysgerrighed, der havde fået
ham til at komme. Formanden
havde ellers regnet med, at her var
et nyt medlem.

Senere erfarede vi, at han et par
dage efter havde optrådt på samme
måde ved de radikales opstil-
lingsmøde. Han sluttede endelig
sine valgforberedelser ved at møde
frem på Socialdemokratiets op-
stillingsmøde, hvor det her lykke-
des ham at blive opstillet på deres
liste, ved hjælp af beboere fra
kommunehuset, som læreren
havde taget med til opstillings-
mødet.

Kommunen havde en hus-
vildebolig beliggende i Ørslevun-
derskov, hvor der var fire små
lejligheder, meget skrabede og
uden vand, toilet eller elektricitet.
Her gik den gode lærer ind i sin
private valgkamp: Hvis han kom
ind i sognerådet, så skulle han
sørge for, at der blev både lys og
vand i de små lejligheder.

Efter at valget var overstået og
læreren var blevet valgt, fattede
han den geniale ide at ringe til et af
de store formiddagsblade, vistnok
Ekstrabladet, som med begærlig-
hed slugte hele historien. De kom
med fotograf og reporter; resul-
tatet kunne ses i det første søndags-
nummer med billeder af de pågæl-
dende familier i deres usle lejlig-
heder med natpotten ved siden af
sengen og med den anklage, at der
endnu i dag fandtes sogneråd, som
tillod sig at lade gamle mennesker
bo under så elendige forhold.

Ved sognerådets første møde
gav den lige valgte formand den
lille lærer en rigtig og alvorlig
irettesættelse, idet han tillige be-
lærte ham om, at dersom han
havde sager eller andre gode ideer,
var fremgangsmåden den, at bede
om at få sagen sat på dagsorden for
næste møde. En sådan reportage
var at kaste smuds på de tidligere
sogneråd, og et kommunehus
skulle ikke være et livslangt leje-
mål, men kun en midlertidig hjælp
til en familie, som stod uden mulig-
hed for selv at finde en bolig. Jeg
husker, at vi alle nød, læreren
undtaget, denne begyndelse på vo-
res virke.

Huset fik senere installeret
nævnte goder, men da var læreren
rejst fra kommunen. Han havde
forinden haft svært ved at forklare
sine vælgere, hvorfor hans løfter
ikke blev indfriet, og han var slet
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ikke ked af det, da han blev kaldet
til et enelærerembede i Jylland, og
på den måde selv kunne forlade

kommunen og alle de pinlige
situationer, hvori han egenhændigt
havde bragt sig.   

Det årlige vejsyn
Normalt var der sognerådsmøde
den anden fredag hver måned
klokken 17.00, men ved mødet i
maj måned skulle vi møde kl. 14.00,
idet vi skulle se på kommunens
veje, kaldet det årlige vejsyn, og
derpå tage bestemmelse om, hvor
det var mest påkrævet at foretage
en mindre eller større istandsæt-
telse. Til dette møde var der ikke
mødepligt, for hvis et medlem
havde lønarbejde, skulle han ikke
miste nogen timeløn, så det var kun
landmænd og den kommunale læ-
rer, der ønskede at deltage.

Sognerådsformanden vidste fra
tidligere, at man ikke kunne køre
en sådan tur, uden at man havde en
kurv øl med, så de to biler stand-
sede ved den lokale købmand, hvor

vi fik den fornødne kurv øl. Køb-
manden, som var kendt med den
gamle fremgangsmåde, skrev en
regning, efter først at have spurgt,
om det denne gang skulle være
fejekoste eller skovle; en sådan
regning blev ført på vejkontoen.
Statsrefusionen af denne konto
skulle også tages i betragtning.

Vejmanden, Harald Christensen,
som også var medlem af sogne-
rådet, var sammen med et mindre
hold allerede gået i gang med et
påkrævet forberedende arbejde. Vi
standsede ved det lille hold af
vejarbejdere, med hvem vi delte en
enkelt øl, og vi var sikre på, at de
herefter gik til arbejdet med ekstra
og fornyet energi.

Ældreudflugt
Der var tradition for, at sognerådet
afholdt en udflugt for sognets
ældre, men sparsommeligheden så
man meget på den gang. Man ind-
rykkede en annonce i Venstres
Folkeblad1, der var flertallets parti-
organ, men også tillige i Folketi-
dende2 den samme annonce, hvor
sognerådet opfordrede bilejere til
at køre for et par ældre, medbrin-
                                                
1 Det Radikale Venstres avis i lokal-
området.
2  Venstres avis i lokalområdet.

gende en madkurv med nogen
drikkelse.

Vi kørte hjemmefra kl. 13.00, og
havde forberedt et kaffebord i en
hyggelig kro kl. 15.00, hvor vi
havde sikret os, at der var gode
toiletforhold. De gamle medlem-
mer forklarede os, at dette var en
betingelse for en vellykket tur.

Sognerådet betalte kaffebordet,
samt en rutebil, idet enkelte af de
ældre foretrak selvstændighed ved
at komme med sin egen mad, og
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således ikke være afhængige og
taknemlige overfor de emsige
køreværter. 15-20 privatbiler anført
af formanden og sluttet af rutebilen
vakte altid opsigt, når vi kørte ad
kønne små biveje igennem det
sjællandske sommerland. Aftens-
maden nød vi samlet også i en kro
eller et forsamlingshus. Vi havde
sangbøger med, og de blev brugt
flittigt, afløst af taler. Nogle af de
ældre var gode fortællere og de
ville gerne fortælle os yngre om
dengang, da de var unge. Vi havde
også god hjælp i vore lærere,
hvorimod sognets præst ikke øn-

skede at bidrage med sin nærvæ-
relse.

Det var virkelig nogle gode da-
ge, som vi alle så hen til med for-
ventning. Mange af køreværterne
med deres ægtefæller medvirkede i
høj grad til dagens gode forløb.
Senere ændredes udflugten til to
rutebiler, sognerådet var så vært
ved kaffebord og tillige ved af-
tensmaden, men det blev en mere
stille sammenkomst på den måde.
Vi savnede de unge familier, som
havde sat et muntert præg på sam-
været.

Bringstrup-Sigersted centralskole
Omkring 1. august 1954 tog vi den
nye centralskole i brug. Vi havde
en skole i Sigersted og en skole i
Ørslevunderskov, begge fireklas-
set, men nu skulle skolen være
syvklasset eller årgangsdelt i hen-
hold til skoleloven af 1937. Man
bevarede forskolerne begge steder
til de tre første årgange. Der havde
været megen uenighed om den nye
ordning i mange år, men efter en
bitter og årelang strid blev den
vedtaget med fem stemmer mod
fire i det gamle sogneråd.

Der var igennem disse år lagt en
del til side, således at skolen, som
havde været under opførelse de
sidste to år og nu stod færdig,
kunne betales uden at lænse kasse-
beholdningen. Man havde dog
optaget et lån i Kommunernes
Kreditforening. Disse obligationer
lå i mange år som en del af kom-

munens kassebeholdning, da man
havde pligt til at have en kasse-
beholdning af en bestemt størrelse
sat i forhold til kommunens om-
sætning. Det gav en renteindtægt
to gange årlig. Kursen var så lav, at
det ville give et fald i kassebehold-
ningen, dersom de skulle sælges.
De blev først solgt, da vi afleverede
til Ringsted i 1970. Thisted ville
“frugtbargøre” dem, hvilket var
hans eget udtryk.

Skolen blev indviet på sædvanlig
måde med et stort kaffebord og
mange gæster og mange taler.
Amtmanden, Vilhelm Topsøe, var
ikke mødt frem. Han var vist blevet
træt af og irriteret over al det bøvl,
der havde været ved planlægnin-
gen af skolebyggeriet, og mindre-
tallets evindelige klager til amtet
over flertallets majorisering ved
sognerådsmøderne. En tilsvarende
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byggesag fra Haraldsted havde
verseret i flere år. Men amtsskole-
konsulent Otto Jensen og amtsrevi-
sor Torben Clausen begge fra Sorø
amt var til stede.

Indvielsestalen holdtes af den
gamle N. P. Nielsen, tidligere
sognerådsformand, som jo var den
ansvarlige for byggeriet. Den nu-
værende formand Svend Nielsen
overrakte den nye skoleleder sko-
lens nøgle, og så var der lejlighed til
at bese den nye skole og hilse på et
nyt lærerpar Verner og Ruth Ny-
gaard Pedersen.

Nygaard talte i sin tale om tre-
klangen Kirke-Skole-Hjem. Skulle

arbejdet i denne bygning lykkes på
en god måde, måtte disse tre in-
stanser alle bidrage.

Vi var heldige i sognerådet, da
vi valgte disse to lærere til at ind-
køre den nye centralskole, og vi
havde tillige den lykke at beholde
dem til deres pension efter mere
end 25 år i denne skole.

Sognerådet vedtog i 1960 at ud-
vide skolen med to klasseværelser
og fysiklokale, hvorefter alle børn
kunne gå på centralskolen, og
derefter blev forskolerne solgt.

Valglisten
Valglisten blev skrevet i hånden
hvert år. Det foregik i sogneråds-
formandens hjem, hvor folke-
registret blev opbevaret. To skri-
vevante medlemmer blev anmodet
om at give møde kl. 13.00 hos
sognerådsformanden – medbrin-
gende en god og fyldt fyldepen.

Valglisten skulle skrives i to ek-
semplarer, og formanden tog hvert
blad fra kassen, læste det fulde
navn op, samt fødselsdag. Nogle
navne var vanskelige og skulle
staves. Kl. 15.00 blev der serveret
kaffe med kage og likør, arbejdet
var ulønnet.

Ensformigheden blev afbrudt af
krøniker fra tidligere: F.eks. om
dengang man efter den gode mid-
dag med snaps fortsatte skriveriet,
men på en eller anden måde havde
man glemt, hvor langt i alfabetet

man var kommet, hvorved man
sprang over alle personnavne
Larsen. Selv om listerne som sæd-
vanligt var fremlagt til eftersyn i
skolerne i det lovbefalede tidsrum,
var der ingen som havde bemær-
ket fadæsen. Resultatet på valgda-
gen var, at alle med efternavnet
Larsen, ikke kunne få lov til at
stemme. Der må have været nogle
røde ører den dag.

Det blev gerne hen imod midnat,
inden vi blev færdige med skriveriet
og historierne, og jeg kan mindes, at
jeg fik skrivekrampe i højre hånd;
jeg var ikke i træning med at skrive i
så mange timer.

Nogle år senere blev folkeregi-
stret tilmeldt hulkortcentralen,
hvorfra vi fik trykte lister og valg-
kort til vælgere, som var på den
rigtige valgliste.



Ligningsarbejdet
I forbindelse med skatteligningen
anvendtes mandtalslister. Der før-
tes to eksemplarer, det ene ek-
semplar var skatterådets. Begge
lister førtes under ligningen af to
sognerådsmedlemmer, så de skulle
helst være enslydende.

Kommuneskatten regnede kas-
sereren ud, når han kom hjem. Det
første år jeg var formand, var kom-
munens skatteprocent på 3,0. Den
personlige skat udgjorde 103.394,-
kr., ejendomsskat 186.595,- kr. og kir-
keskat 31.860,- kr. Det var billigt
dengang, næppe nok til at lønne en
kommunesekretær for i dag. Stats-
skatten blev udregnet af skatterå-
det.

Men forinden havde vi brugt
nogle dage med at åbne og gen-
nemgå de indleverede selvan-
givelser. Det var som en juleaften
for de nye medlemmer, den første
gang de var med til at åbne selv-
angivelserne. De gamle medlem-
mer var mere interesseret i, hvor-
dan økonomien havde udviklet sig
hos enkelte selvangivere, om hvem
man fra tidligere vidste, at den
kunne være noget anstrengt.

Ligningsarbejdet blev altid
overværet og fulgt af et af skatterå-
dets medlemmer, i mange år vogn-
mand Frederik Frederiksen, Slag-
lille. Han indledte mødet med at
citere sidste linie af sidste vers i
gamle Grundtvigs “Langt højere
bjerge”: ”at få har for meget og
færre for lidt.” Jeg opfattede aldrig,

hvad han mente med det, måske at
han dermed ville understrege hans
kulturelle stade. Han sluttede med
strengt at understrege, at hvad vi
her fik indblik i, var belagt med
ubetinget tavshedspligt; intet måtte
røbes om dette arbejde.

Den lille lærer fra Ørslevunder-
skov, som jeg tidligere har omtalt,
havde i dagens anledning anskaffet
sig en lækker lommebog i skind og
med metalhjørner. Skatterådsmed-
lemmet bemærkede, at læreren i
dagens løb noterede i sin fine
lommebog. Dagen sluttede med, at
læreren blev spurgt om, hvad det
var, han havde noteret i sin bog.
“Kun til privat brug” var svaret.
Lågen til den varme kakkelovn
blev åbnet, og læreren fik valget
mellem, om han selv ville smide
bogen i flammerne, eller aflevere
den til sognerådsformanden. Han
valgte det første, og det gjorde mig
ondt at se den dyre lille sag gå op i
røg. Det ville ellers have været
morsomt at kunne fremvise dette
minde, når sagen var blevet så
gammel, at den kunne fremvises.

Inden vi kunne afslutte lignin-
gen skulle vi have overstået op-
kaldelserne, populært kaldet “Tor-
skegildet”, hvorfor ved jeg ikke,
men værten i forsamlingshuset ser-
verede altid kogt torsk til mid-
dagen, som vi tillod os at tage på
kommunens regning. Den dag var
der jo mulighed for at se og hilse på
nogen af kommunens nye borgere,
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som man ikke kendte. Vi fik ikke
mødepenge for disse dage.

Det er ejendommeligt at be-
mærke, hvor meget offentligt ar-
bejde, der blev udført gratis den-
gang. Tællinger, som vi havde
mange af dengang (svinetælling og
arealbenyttelse), blev udført af
tællingskommissærer, udpeget af
sognerådet. De fik forhåbentlig en
kop kaffe eller en øl hos naboerne i
deres distrikt. Een gang hver 4. år
blev de bedt til middag i forsam-
lingshuset, hvor sognerådsforman-
den efter gammel skik udtalte
kommunens varmeste tak for
deres store uegennyttige arbejde.
Læg mærke til dette lange tillægs-
ord, det blev brugt meget dengang.
Det havde jeg lært af Godtfred
Knudsen, mangeårig formand for
Kommunernes Landsforening. Tænk
også på den offentlige snekastning,
hvor man gik i dagevis på kom-
munens og amtets veje med skovl i
hånden. Det mindede om hoveriet,
som blev endeligt afskaffet i 1850,
efter at have været under afvikling
i over 50 år.

Inden vi kunne afslutte lignin-
gen, skulle vi igennem nogle opkal-
delser. En skatteyder var blevet
tilkaldt, og jeg havde som sæd-
vanligt brugt nogen tid hjemme på
at nærlæse skemaerne fra de op-
kaldte. Jeg ville jo gerne være vel-
forberedt på samtalerne med
ofrene. Men i dette tilfælde kunne
jeg ikke finde nogen årsag til op-
kaldelsen, kun et for lille privat-
forbrug, hvilket jeg af princip ikke
ville hænge nogen op på, spar-
sommelighed skulle efter min

opfattelse ikke straffes. Dette
nævnede jeg overfor skatteråds-
medlemmet, som sagde: “Vi tager
ham ind og ser, hvordan han ter
sig.”

Det første manden siger, da han
var kommet til sæde var: “Ja, jeg
kan jo lige så godt gå til bekendelse
med det samme”. Han var et
tidligere sognerådsmedlem, og der-
med kendt med proceduren. Nu
gjaldt det jo om at bevare masken,
så jeg sagde til ham: “Så kom med
det.” Jo, han var kommet ud i
noget forfærdeligt: han var kom-
met i gang med at spille kort, hvor
der var store penge på bordet
(plovmænd), og han vidste godt, at
gevinsterne kunne rette op på det
lille privatforbrug, så det måtte vi
nok hellere gøre lidt ved. Efter lidt
snak, bad vi ham komme med et
tilbud, hvilket jeg syntes var et flot
tilbud og derfor imødekom. Han
forlod med synlig lettet samvittig-
hed lokalet, hvilket vores skatte-
rådsmedlem kommenterede med,
at han slap for billigt.

Jeg kunne selvfølgeligt ikke selv
modtage et tilbud, men manden
blev bedt om at gå uden for, såle-
des at vi alle i fællesskab kunne
tage stilling til sagen. Dersom ikke
skatterådsmedlemmet var enig
med os, havde han den udvej, at
notere  e t  S  i  anmærk-
ningsrubrikken. Herefter ville den
pågældende senere blive kaldt ind
til en forhandling med skatterådet,
hvor sognerådet ville være helt
uden indflydelse. Jeg må nok tilstå,
at skatterådsmedlemmets skarpe
øje var anledningen til de fleste af
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opkaldelserne. Han var jo eksperti-
sen.

Samme skatteyder var jo lidt af
en spillernatur, hvilket senere kom
frem i en anden sag nogle år se-
nere. Under en af de store storme
sidst i 60-erne, væltede en af de
store udlænger på hans gård.
Denne ligger tæt på landevejen, så
skaden kunne ses af alle. Jeg havde
ledelsen af en stormforsikring, og
som medlem i en brancheforening
(mindre gensidige forsikringssel-
skaber, af de store kaldt for de
mindre genstridige), kom jeg et par
gange årlig til branchemøder, hvor
vi havde det hyggeligt sammen, og
hvor vi udvekslede erfaringer med
mere. Her fik jeg fortalt af en
anden direktør om den store erstat-
ning, som de havde givet til et
medlem i mit område.

Skatteyderen var regnskabs-
pligtig, men landbrugskonsulenten
havde nægtet at føre hans regnskab
(alene dette var jo lidt mistæn-
keligt), hvorfor han havde fundet
en yngre kvindelig, ikke land-
brugskyndig og uerfaren revisor,
som havde sendt et fyldigt regn-
skab til os sammen med mandens
selvangivelse, indeholdende udgif-
ter til bygningsvedligeholdelse for
et ret stort beløb, men intet om er-
statningen. Dette fandt vi lidt for
groft, og ved en opkaldelse blev
det så rettet, og uden bødeforlæg,
som det ville have medført, hvis en
højere instans skulle have be-
handlet sagen. Manden er død for
mange år siden.

En skatteyder havde en meget
dygtig og flittig kone, som havde
nogen fortjeneste ved at tilbyde
bondegårdsferie. For at de lokale
skattemyndigheder ikke skulle få
næsen i det, blev fortjenesten indsat
på en konto i en lille københavner-
bank, som også reklamerede med
en højere rente end bankerne i
Ringsted ville give. Banken gik altså
konkurs, og dens materiale endte i
Ligningsdirektoratet. Direktoratet
anmeldte sin ankomst til Ringsted,
hvortil de så bad skatteyderen give
møde sammen med sognerådsfor-
manden, som skulle være bisidder.
Forelagt sagen ville han godt
vedkende sig damen som hans ret-
mæssige kone, men det med kø-
benhavnerbanken kendte han
absolut ikke noget til. Man bad
ham ringe hjem og høre, hvad
konen havde at sige til den historie.

Mens han var ude, blev jeg
spurgt, som værende velbekendt
med skatteyderen, om manden var
troværdig. Jeg syntes ikke, at det
var fint af de høje herrer, at stille så-
dant et spørgsmål til mig, hvortil
man kun kunne svare ja.

Manden kom tilbage, konen
havde tilstået, og han beklagede, at
hans kone havde handlet uden
hans vidende. “Gået bag min ryg”
var det udtryk, han brugte. Resul-
tatet blev, at det skjulte beløb ikke
kunne dække den unddragne skat
og skattebøden. Denne var som
normalt tre gange skattebeløbet.
Det havde været klogere at lægge
pengene ind under gulvtæppet.   



Små forglemmelser
En lønmodtager tilbød at skrive
selvangivelser for andre, som ikke
følte sig sikre på dette område. Jeg
fandt en snes skemaer, som alle var
skrevet på den samme skri-
vemaskine. De var alle i bedste or-
den og helt korrekte, men alle
havde ettallet som et stort I, almin-
deligvis brugte man bogstavet lille
l. Et kvikt og vågent medlem havde
i et skema fundet en sammentæl-
lingsfejl, der bevirkede, at pågæl-
dende skatteyders indkomst kunne
nedsættes med 300,- kr. Min opga-
ve var at tilskrive vedkommende
herom, men da vi blev opmærk-
som på, at det var et af de maskin-
skrevne skemaer, valgte vi at
tilkalde ham og give ham den
glædelige meddelelse, og derefter
at spørge om, hvem der havde
skrevet hans skema. Vi fik navnet
på “revisoren”, og at vide at det
kostede 200,- kr.

Så blev “revisoren” opkaldt,
fordi han havde glemt at under-
skrive sin egen selvangivelse. Mit
første spørgsmål var, om ikke han
havde glemt noget, hvilket han
indigneret benægtede på det kraf-
tigste; han glemte aldrig noget.
Efter at have vist ham skemaets
manglende underskrift, var han
nemmere at snakke med, og han
ville også tilstå, at han tjente lidt
ved at hjælpe nogle mennesker
med skemaet. Vi bad ham om selv
at oplyse, hvad dette skulle sættes
til, og han mente, at det kunne

blive til 2.000,- kr. med et rundt tal
og han fik så lov til at gå. Han var,
hvad man betegnede politisk som
en trofast “partisoldat” med en fin
forbindelse til partiet, men det kneb
mere med forbindelsen til hans
bagland. Han havde flere gange
været opstillet til et sognerådsvalg,
men opnåede aldrig at få stemmer
nok til et valg.

Hvem der morede sig mest over
denne episode, var de socialdemo-
kratiske medlemmer af sognerådet.
Herefter opgav revisoren at få sit
store ønske opfyldt og frabad sig
siden alle ønsker om at komme
med på opstillingslisten.

Skatterådsmedlemmets kom-
mentar: “Han slap for billigt, for
når man vil være rådgiver for
andre, så skal man selv være helt
pletfri, og det gælder såvel skatte-
råds- som sognerådsmedlemmer”.
Udtalelsen blev ledsaget af et
meget sigende blik hele raden
rundt.

Mange mennesker, især ældre,
havde en indgroet skræk for ske-
maer, hvorfor de gerne ofrede lidt
til en lidt smartere nabo, hvis han
ville tage sig af skemaet. Jeg adva-
rede altid mine kollegaer i sog-
nerådet imod at indlade sig derpå.
For det første skal man ikke være
med til at godkende noget, som
man selv har lavet, og for det andet
har man ingen sikkerhed for, at
man får de rigtige og sande oplys-
ninger. Man kan jo være sikker på,
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at et sådant skema vil blive under-
søgt særligt godt, for det ville da
være morsomt at finde noget at
rette her, hvor en kollega måske
har dummet sig. Endelig kunne
man også blive erklæret for inhabil.

Et sognerådsmedlem følte dog,
at han ikke kunne sige nej til en
ung enke om hjælp til skemaet.
Enkens afdøde mand havde været
sognerådsmedlem, hvorfor hun
aldrig havde lært at skrive det
skema.

For at undgå sladder i den lille
landsby, aftaltes det, at han skulle
komme, når det var blevet mørkt.
Det bedste tidspunkt måtte være,
når alle var optaget af radioavisen.
Han havde kun lige fået sat sig ved
bordet med de fornødne papirer,
da det skramlede i forstuen, hvor-
ved han blev så forfjamsket, som
han selv sagde, at han sprang ind af
den nærmeste dør, hvilket viste sig
at være soveværelset, som var
uden varme. Vinduet kunne ikke
åbnes, ellers ville han være sprun-
get den vej ud. Efter en times afkø-
ling måtte han tage sig sammen og
gå tilbage til stuen, (sengen turde
han ikke lægge sig i, tænk om de
skulle finde ham der), hvor enken
nu var i fuld gang med aftenkaffen
sammen med nabokonen. Han
følte det meget pinligt og havde slet
ikke lyst til at deltage i kaffegildet
sammen med damerne. Historien
er autentisk, fortalt af vedkom-
mende selv ved en spisning efter et
vel overstået og godt sogne-
rådsmøde.

En salgschauffør med en god
forretning, øl og vand, var også til-

kaldt. Han ankom kørende i den
store flotte ølvogn, gjorde en fin
entre med en hel kasse pilsnere,
hvilket vakte vild jubel på denne
varme eftermiddag. “Det er ikke et
forsøg på bestikkelse, men”, som
han sagde, “reklame for det gode
jyske øl, som jeg kører med”.
Snakken gik let og frit, og vi syntes
alle, at det måtte være fint, sådan at
kunne sætte en hel kasse øl på bor-
det for de hårdt arbejdende med-
lemmer, men det fritog dog ikke
depotmanden for en rimelig juste-
ring af hans selvangivelse.

En mindre gårdejer, som ikke
var regnskabspligtig, havde en
plads i mandtalslisten, der bevir-
kede, at han altid var den første ved
opkaldelsen. Han var en dygtig
landmand, tillige meget spar-
sommelig. Problemet var, at hans
formue voksede med samme
beløb, som den selvangivne ind-
komst. Vi brugte en del tid på at
forklare ham, at til formue-
stigningen skulle der tillægges et
rimeligt privat forbrug, hvortil han
nikkede og sagde, at det forstod
han godt. Han fik tændt den obliga-
te cigar, takkede for en venlig be-
handling, gik glad og tilfreds hjem.

Det samme gentog sig det næste
år, og igen en gang til, men så
oplevede vi, at nu udeblev formue-
stigningen, og så skulle manden
ikke opkaldes. Det må jo være
kommet manden for øre, at vi
havde opkaldelse, for han stod
ventende på os, da vi åbnede. På
mit spørgsmål om hvad han ville,
kom svaret: “Jeg troede, at I havde
glemt mig.” Han kom så ind og fik
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sin cigar. (Det var ikke kommunale
cerutter, men af min egen med-
bragte kasse og mit forsøg på at
skabe en venlig atmosfære). På mit
ønske om at se hans bankbog,
svarede han, at den havde han da
ikke taget med. Vi bad ham så gå
hjem efter den, idet han boede lige
om hjørnet. Han ringede en times
tid efter og meddelte, at han kunne

ikke finde bankbogen, og spurgte:
“Hvad gør vi så?” “Gå i banken og
få en kontoudskrift og vis os den”.
Vores belæring havde ikke været
forgæves: kontoen viste, at man-
den før nytåret hævede et stort
beløb, gik med det i tegnebogen til
en gang i det nye år, hvorefter
beløbet blev sat ind igen. Manden
er død for mange år siden.

Sognerådsformanden på jordemoderarbejde
Dette er en oplevelse af en hel
anden art. Man havde en ordning,
efter hvilken gravide kvinder
havde ret til at få en halv liter sød-
mælk inden fødselen, efter fødselen
en hel liter i et halvt år. En aften
kom en dame til mit hjem med et
ønske om at få den eftertragtede
hjælp. På mit spørgsmål om at vise
mig det grønne bevis (jordmode-
rens attest på graviditeten og
anslået tidspunkt for den for-
ventede fødsel) svarede hun, at det

havde hun da ikke taget med, men
så løftede hun op i skørterne og
sagde: “Det må du selv bestemme”.
Jo, det var ikke altid lige let at være
sognerådsformand.

Jeg skulle altså bedømme, om
damen var gravid, men derom
kunne der for mig slet ikke være
nogen tvivl. Jeg havde set min
kone i den tilstand seks gange. Det
sværeste var, hvornår det ville ske;
her måtte jeg forlade mig på da-
mens eget udsagn.



En kommunes forsørgelsespligt
Jeg mødte mange menneske-
skæbner dengang. Man havde en
bestemmelse om en kommunes
forsørgelsespligt, en af kommuner-
nes evindelige kampe imod hinan-
den.

I kommunehuset boede der en
familie, som hver uge troligt mødte
op og fik et kontant beløb til under-
hold, og det var bestemt ikke for
meget. Jeg husker kassereren for
hans sædvanlige spørgsmål: “Hvor
lidt kan Du nøjes med?”. Taksten
var ellers lovbestemt som 85 % af
gældende folkepension.

Jeg må have berørt et ømt punkt
hos ham, da jeg en dag spagt havde
bedt ham gøre lidt mere ved sin
fabrik (han var børstefabrikant), så
han måske kunne forsørge sig selv
og familien. Han slog med knyttet
hånd i bordet foran mig, idet han
råbte: “Har Du papirer på, at Du er
rigtig klog, for det har jeg”. Han
havde været indlagt på Stats-
hospitalet i Vordingborg og tog
derefter en næsten ulæselig attest
op af sin tegnebog. Det er den
eneste gang, jeg har haft lejlighed
til at se en sådan.

Han havde i mere end 30 år hen-
tet sin ugentlige hjælp på kontoret i
Bringstrup. En anden kommunes
forsørgelsespligt gjorde, at vi altid
kunne få refunderet det udlagte
beløb. En måneds tid var han ikke
kommet på kontoret efter det
ugentlige beløb. Vi vidste, da man
på landet altid var orienteret om alt

og alle, at han var rejst til sin svi-
gerfars begravelse på Falster, og at
han havde benyttet den tid til en
hårdt tiltrængt ferie. Jeg blev af
kassereren opfordret til at snakke
med fabrikanten og bede ham
komme på kontoret, for vi skulle jo
ikke miste retten til refusion fra
hans oprindelige hjemstedskom-
mune. Det var en formands pligt at
udvise så stor økonomisk sans som
muligt, en ære vi alle satte meget
højt.

Et andet eksempel på forsør-
gelsespligten stammer fra perioden
umiddelbart efter, at jeg selv var
blevet valgt til sognerådsformand.
Valget fandt sted en tirsdag aften
før påske. Onsdag kom den gamle
formand med alt ragelset, som han
sagde, synlig lettet over at komme
af med det. Kontoret skulle place-
res i en af sognerådsformandens
stuer, som maleren derfor blev sat
igang med at tapetsere. Skær-
torsdag fik jeg besøg af landbetjent
Gjermandsen, som lykønskede mig
med den nye stilling og udtrykte
håb om et godt samarbejde, hvilket
vi tog en dram på.

Hans egentlige ærinde var, at
vor politimester havde udnævnt
mig til værge for en mand, som af
politiet var anbragt på Oringe. Et
hverv, som jeg ikke var så begej-
stret for. En vagabond havde ved
aftenstid bedt om at få lov til at
overnatte i stalden på en bonde-
gård i Sigersted. Som det var en
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god skik den gang, fik vagabonden
morgenkaffe inden han skulle
videre på farten, men den gode
bondekone kunne ikke lade være
at sige til ham, at sådan en rask
mand burde tage arbejde på en
gård, så han på den måde kunne få
lidt mere ud af tilværelsen. De
kunne godt bruge en mand mere
på gården. Resultatet var, at man-
den gik amok, smadrede et par
stole og sluttede med at slå nogle
ruder ud.

Politiet blev alarmeret og tog
manden med til stationen, hvor
man fandt ud af, at han havde va-
gabonderet i mere en tre måneder
efter at være gået fra Statshospi-
talet i Augustenborg, men ellers
hjemmehørende i Kolding.

Efter 8 dages forløb ankom en
pakke fra Kolding kommune med
meddelelse om, at da manden
havde klaret sig selv over tre
måneder, så hørte Koldings for-
pligtigelser op og at det nu måtte
være vores opgave at forsørge
manden og hans familie. Han
havde en stor gammel skattegæld,
han var langt bagud med bør-
nebidrag til tre børn, tillige hustru-
bidrag til den fraskilte hustru, i alt
mange tusinde kroner. Jeg forstår

godt, at der var glæde og jubel i
Kolding; det ligefrem lyste ud af
det medfølgende brev.

Jeg satte mig til skrivemaskinen,
en sådan havde jeg ikke før prøvet
at betjene. Jeg fik sammensat en
redegørelse, så kort som muligt, og
sendte en klage til amtet over
denne meningsløse optræden af
den store og rige Kolding kommu-
ne. Jeg blev ringet op fra amtet af
kontorchef Carl Matthiasen, hvis
område det var at se på den slags
og som godt kunne se det uretfær-
dige i sagen, men det var spillets
regler og efter lovens bogstav. Men
hvis jeg indvilligede deri, kunne
man da sende sagen (nu var det
blevet en sag) til Indenrigs-
ministeriet, som er Kolding kom-
munes øverste myndighed.

Hvad der så ellers skete i sagen,
fik jeg aldrig noget at vide om, men
efter tre måneder fik jeg et brev fra
Kolding, at de udbad sig de til-
sendte papirer. Jeg kørte samme
dag til posthuset med pakken. Jeg
kunne ikke lade være med at føle
en vis stolthed, men tavshedspligt
lukkede min mund; dengang tog
jeg denne tavshedspligt meget al-
vorligt.

Emil
Så var der historien om Emil, min
navnebroder, en mand på ca. 50 år.
Han hørte til dem, der fint omtales i
Bjergprædikenen, se Matt. 5, vers 3.
Han boede ugift hos sin moder i en
ussel rønne.

Engang sognepræsten var på
husbesøg, måtte denne efter kaffen
fjerne en død rotte, som lå under
køkkenvasken. Præsten brød her
sin tavshedspligt ved at fortælle
mig dette, men det var måske en
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opfordring til mig om at finde en
bedre bolig. De fik senere en pensi-
onistlejlighed i Ringsted på Hække-
rupsvej.

Ved et folketingsvalg indfinder
Emil sig og spørger mig meget
beskedent, om han må stemme.
Han er på listen og får derfor en
stemmeseddel. Han siger, at der
står i avisen, at det er bedst at
stemme på Venstre, hvilket jeg
ubetænksomt bekræfter. Denne
snakkesomme person, der for
første gang i sit liv har prøvet at
stemme, stiller sig op udenfor
lokalet og fortæller til alle, at nu har
han stemt, og at jeg havde sagt, at
det var bedst at stemme på Ven-
stre. Jeg gik ud og bad ham om at
gå hjem, for dette kunne jo opfattes
som, at jeg havde udøvet valgtryk.

Emil kom en dag og bad om at
måtte luge roer, hvilket han ikke

var særlig skrap til. Han skulle have
to kroner for hver række, hvilket
absolut ikke var underbetaling.
Han afbryder arbejdet efter hver
række og går og sinker mig i mit
arbejde med at røgte i kostalden.
Han fortæller, at han lige har været
på kirkegården for at plante en
rose på hans faders gravsted, og
siger så: “Der er nogen, der mener,
at man bliver til en engel, når man
dør, men jeg tror ikke, at far bliver
til en engel”. Det lød såre fornuftigt,
for hans afdøde fader havde altid
været en ualmindelig arbejdssky
person, som oftest havde ligget det
offentlige til byrde. På mit spørgs-
mål om, hvorfor hans fader ikke
ville blive til en engel, fik jeg svaret,
at faderen havde været sådan en
stor og tung mand, “…så jeg tror
ikke, at han kan komme til at
flyve”.

Legater
Sognerådet havde den glæde at
bestyre nogle få legater. De kunne
være oprettet i forbindelse med
vedligeholdelse af et gravsted. Når
denne forpligtigelse ophørte, kun-
ne, efter fundatsens bestemmelse,
afkastet af formuen anvendes ved
sognerådets bistand til hjælp for
nødstedte personer.

Jeg har i denne forbindelse stødt
på benævnelsen “trængende jom-
fruer”. Det var Hækkerup, der på
et årsmøde i Ringsted på hotel
Casino for sognerådsforeningen
med et smil sagde: “Jeg gad nok
vide, hvordan man i kommunerne

kontrollerer denne betingelse”.
Han talte varmt for, at man fik
afskaffet alle disse små legater.
Formuerne var efter nutidens for-
hold latterlige små.

Det første legat, som jeg fik be-
røring med, hed Jens Peder Chri-
stoffersens legat, og dets historie
var følgende: En husmandsfamilie
boende i Sigersted havde mistet
deres eneste barn 17 år gammel.
Forældrene oprettede et legat, hvor
formuen var 2.000,- kr. anbragt i
Jydsk Husmands Kreditforenings
obligationer, 60-årige til 3,75 % i
årlig rente, hvilket gav 75,- kr., som
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skulle udbetales hvert år på salig
Jens Peders fødselsdag til fire vær-
dige personer i Sigersted sogn.
Legatet kunne ikke søges, men
legatet var så godt som livsvarig.

På fødselsdagen, en af de første
varme dage i begyndelsen af maj
måned, kørte jeg til Sigersted og
fandt de fire personer, som tidli-
gere havde taget imod det ærefulde
beløb. Når en af de beærede afgik
ved død eller fraflyttede sognet,
fandt sognerådet på et møde i
fællesskab en ny legatar, som
sognerådsformanden så måtte i
gang med at fortælle om denne
Jens Peder. Den første gang jeg var
ude, blev jeg noget forbavset ved
at blive modtaget ved et veldækket
kaffebord, der var købt en flaske
kirsebærvin (samme flaske, obser-
verede jeg, kunne godt holde i flere
år), og der var ligeledes en æske
små cerutter, formentlig an-
skaffelser, der oversteg de sølle
19,00 kr. som jeg afleverede imod
en behørig kvittering.

Det var en oplevelse for mig, at
få disse gamle mennesker til at
fortælle om deres beskedne og
nøjsomme liv, som de havde levet
ved landbrug eller som husmænd,
(en husmand gik på dagleje hos
gårdejeren, daglønnen var een
krone om dagen og kosten), og om
tidligere beboere i sognet. De var
næsten alle gode fortællere, som
kunne berette om deres skolegang,
deres lærere og ikke mindst med
ærefrygt om de tidligere sogne-
præster.

Jeg ved ikke, hvornår legatet er
stiftet, men jeg har aldrig truffet

nogen, som havde kendt den
pågældende familie, men denne
havde opnået at give deres søn et
minde, der holdt meget længere
end den lille marmorsten på den
lokale kirkegård. Legatet var så
gammelt, at der nu jævnligt var ud-
trækning, hvorved jeg kunne købe
nye obligationer til en højere rente.

Et lignende legat var oprettet af
en tidligere ejer af den store gård,
Englerup Mølle. Dette blev ifølge
fundatsen bestyret af sognepræsten
i Bringstrup, sognerådsformanden
og ejeren af gården. Denne gård
var i gamle dage en betydelig
arbejdsplads med stort landbrug,
mølleri i form af en rigtig vand-
mølle, og der var bageri, hvis
vogne daglig kørte egnen rundt for
at sælge brød ved dørene. Fundat-
sen her kunne give et lignende
beløb ved juletid til fire personer,
som havde haft deres arbejde på
eller i denne blomstrende virksom-
hed, en gammel slægtsgård, be-
gyndende med den kendte Vilhelm
Hansen, altid kaldt og omtalt som
mølleren. Gården er nu netop
overtaget af fjerde generation, som
lyder navnet Peter Hansen. Det var
gammel skik, at ejeren af Englerup
Mølle uddelte legatet, som blev
ledsaget af en nyslagtet and og en
flaske rødvin hvert sted, natu-
ralierne på gårdens regning.

Winthers legat var oprettet af en
tidligere præst i Bringstrup, hvis
søn i Ringsted skabte en lukket
have med de sjældneste planter.
Osbahrs legat har jeg aldeles ingen
erindring om.
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Medens jeg var sogneråds-
formand, blev der af Karoline
Petersen oprettet et legat med
hendes navn. Denne dame, som
havde haft en mindre gård i Siger-
sted, var uden pårørende og levede
sine sidste år på et alderdomshjem i
Ringsted. Hendes tanker var meget
optaget af at oprette et legat. Hun
fik hos en sagfører lavet et testa-
mente, hvor navnet på en af hen-
des bekendte var anført som uni-
versalarving. Hvis så denne person
af uransagelige omveje blev klar
over dette, og besøgte Karoline
Petersen, blev navnet i testamentet

øjeblikkeligt udskiftet, hvilket
skulle være sket flere gange. “De
kommer bare for at se, om jeg
snart lukker mine øjne”, var Karo-
lines forklaring. Til sidst blev te-
stamentet lavet til et legat, som
sognerådet skulle bestyre. Til udde-
ling var der årligt 800,- kr. Harald
Christensen og jeg deltog begge i
hendes bisættelse, som skete på
alderdomshjemmet. Harald betro-
ede mig ved denne lejlighed, at han
også en gang havde figureret i
hendes testamente, men det skulle
ikke afholde ham fra som næst-
formand at ledsage mig den dag.

I valgbestyrelse
En af de morsomme oplevelser for
en sognerådsformand var at del-
tage i valgbestyrelsens arbejde.
Denne træder i funktion, når der er
folketingsvalg, og i dette tilfælde,
drejer det sig om Ringstedkredsen.

Ringsteds borgmester er “født”
formand for kredsvalgbestyrelsen
og dens medlemmer var sogne-
rådsformændene fra de kommu-
ner, der hører til Ringstedkredsen.
Den består i dag af kommunerne
Ringsted, Haslev, Dianalund og
Stenlille. Tidligere og indtil kom-
munalreformen i 1970 af land-
kommunerne i nogenlunde de
samme områder.

Vi samledes første gang for at
godkende opstillingen af kandi-
daten og stillerne for den på-
gældende kandidat, de sidste var
absolut det mest spændende,

måske var en af naboerne eller må-
ske et familiemedlem med her.

Vi sluttede som regel møderne
med en ostemad, som blev ledsaget
af et par snapse og kaffe, borgme-
steren dog med sin “Dubonnet”.
Der var virkelig stil over møderne
med borgmester Svendsen for
bordenden. Knud Svendsen døde
25. december 1965 som borgmester
og afløseren var Thisted Knudsen.

Ved valget i 1966 var det så Thi-
sted Knudsens tur til at lede besty-
relsens møder, og det var han god
til. Som den store gourmand han
var, kom der nu lidt mere på bor-
det.

Han var både borgmester i
Ringsted og folketingsmand, valgt i
Ruds-Vedby kredsen. Ved en lille
tale fortalte han, at hans læge
havde sagt til ham, at han ville leve
10 år længere, dersom han selv ville
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opgive det ene af hvervene (uartige
“Hørt” råb fra Krog-Meyer) og han
sluttede med den for ham så karak-
teristiske flothed at sige: “Men jeg
giver champagne til hele selskabet,
hvis jeg ikke bliver genvalgt i Ruds-
Vedby”. Han blev ikke genvalgt,
hvilket synligt var ham en stor
skuffelse. Han overlod til kommu-
naldirektøren at lede og afslutte fin-
tællingen, man fandt næsten aldrig
fejl ved fintællingen, men vi skulle
tage stilling til de mange stemme-
sedler, som var erklæret for ugyl-
dige ved den første optælling.

Thisted forsvandt ad bagtrappen
uden at sige farvel til os. Næste
morgen rejste han til Lugano i
Schweitz, en by han regelmæssigt
besøgte, når han havde brug for at
gå i tænkeboks. Han boede som
sædvanligt på byens fineste hotel-
værelse, og byens lokale dagblad
bragte hver gang et interview med
ham, som en velkomsthilsen til den
fornemme gæst, han var dog
hjemme igen efter et par dages
forløb.

To år senere var der valg igen,
og Thisted Knudsen var jo en
glimrende vært, der mestrede den
opgave at skabe en god stemning
ved sammenkomsten, så god, at en
sognerådsformand dristede sig til
at minde Thisted Knudsen om hans
to år gamle løfte, at give cham-
pagne. Men det kunne Thisted slet
ikke huske.

Et par år senere var der valg
igen, og som sædvanligt fik Thisted
skabt den gemytlige stemning,

indtil en sognerådsformand be-
gyndte at snakke om champagnen,
og han fik følgeskab af yderlig to
formænd.

Hertil sagde Thisted Knudsen, at
som en erfaren advokat måtte han
bøje sig, for når tre gamle og agt-
værdige sognerådsformænd påstår
det samme, er der ikke noget for
mig at stille op, nu skal De selvføl-
gelig få den champagne. Vi gik alle
over på rådhuset, hvor Palle Søren-
sen, hotel Casino, var hidkaldt for
at få propperne til at springe.

Herefter kom han med en af si-
ne mange og interessante historier:
Sålænge han havde været folke-
tingsmand, havde en gammel
fisker på Reersø, lige fra han første
gang blev opstillet, været en af
hans trofaste stillere. Denne fisker
var skolekammerat med A. P.
Møller, og denne store mand glem-
te aldrig sin gamle skolekammerat,
men sendte ham hvert år til jul en
kasse med seks store flasker soda-
vand, og han, som aldrig kunne
døje de opstød, som man uvæger-
ligt får af sodavand, ville have sat
mere pris på en flaske brændevin i
stedet for. Derfor besøgte Thisted
den gamle fisker hvert nytår, med-
bringende en flaske rød Aalborg,
og kørte hjem med de seks soda-
vand. Begge syntes, at det var
vældigt hyggeligt.

Vi skålede for den gæve fisker,
som ikke kunne drikke sodavand,
og vi havde slet ikke medlidenhed
med Thisted, han kunne jo bare
igen tage en tur til Reersø.



Det syvende vidunder?
I øvrigt var Thisted Knudsen en
stor personlighed, også blandt
skolebørnene i Ringsted, hvilket
følgende er et fint bevis på. En
lærer sad på Valdemarskolen med
en 5. klasse og fortalte om det
historiske syvtal og Verdens syv
vidundere og om de syv have med
mere. Han udkastede spørgsmålet,
hvad er Ringsteds syv vidundere?
Børnene satte tænkeren i gang,
nævnede Kirken, Slagterierne, både
Fjerkræ- og Svine-, Jernstøberiet,
Jernbanestationen, statuen af
Valdemar den store, men så be-

gyndte det at knibe, indtil en kvik
pige foreslog borgmester Thisted
Knudsen. Læreren godtog imidler-
tid ikke forslaget med den begrun-
delse, at man ikke kunne bruge
personer, idet en person ikke var
blivende eller stående til evig tid,
selv om også læreren godt forstod
og delte pigens beundring af byens
borgmester. Men hvis en gang en
stor kunstner som Johannes Bjerg
kan lave en statue af Thisted, og så
denne bliver anbragt på Ringsteds
Torv, kan det komme på tale til den
tid.

Kommunesammenlægninger
I 1970 gennemførte Folketinget
efter flere års forhandlinger en
kommunalreform. Men allerede
1962 var der sket frivillige sammen-
lægninger, såsom Rønnede og
Fladså kommuner i det gamle
Præstø amt. Og i 1966 gik Ringsted
landsogn frivilligt sammen med
Ringsted kommune. Mellem Sorø
og Ringsted dannedes, også i 1966,
en sammenlægning af de tre land-
kommuner Bringstrup-Sigersted,
Gyrstinge og Alsted-Fjenneslev.
Oprindelig havde man også den ret
store kommune Slaglille-Bjernede
med i den plan, men de gik hurtigt
ud af den historie, og det af følgen-
de grund.

Man havde nedsat et udvalg
med to fra hver af de fire kommu-
ner og det var som sædvanligt

formanden og næstformanden. På
det første møde i Bringstrup for-
samlingshus skulle der vælges en
formand for udvalget. Mødet
overværedes af amtsrevisor Tor-
ben Clausen, som vi havde bedt
om at være til stede som vores
konsulent, da vi ville sikre os den
fornødne sagkundskab. På mødet
skete der det uheldige, at den
ivrigste og ophavsmanden til
sagen, Erich Steenberg, ikke valgtes
til formand, hvilket dagen efter
resulterede i en udmeldelse pr.
telefon fra Sorø Store Ladegård,
herregården i Slaglille-Bjernede
kommune, som var i godsejerens
besiddelse. Han var ikke, mildt
sagt, af den slags, der bøjede sig for
nogen. Afgørelsen havde han nok
taget på egen hånd uden at rådføre
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sig med sine egne sognerådsmed-
lemmer, det kunne i al fald meget
godt ligne ham, for han var meget
“enevældig”. Hvis han var blevet
formand, var der helt sikkert blevet
fire kommuner om denne sam-
menlægning.

Hensigten med disse planer var,
at ingen af os ønskede at komme
sammen med (eller under) en
købstadskommune. Man havde på
fornemmelsen af, at byerne var
mere ødsle end landet; de havde
udgifter til flotte gader med fortove
og der brændte lys på gaderne hele
natten. Købstæderne havde også
altid en større skatteprocent, end
man havde i landkommunerne.

Men nu var der heller ikke læn-
gere problemer med hvem, der
skulle være leder af det nye kom-
munes kontor. Slaglille-Bjernede
havde en noget ældre sekretær,
som formentlig ville have været
Erich Steenbergs kandidat, men nu
kunne der kun blive tale om Bent
Nielsen, som den eneste med
kommunal uddannelse. Han fik an-
svaret for at indrette det nye kon-
tor, og for anskaffelsen af den tids
nyeste og mest avancerede bog-
holderimaskine af mærket “An-
ker”. Den havde 46 tælleværker
(kunne postere kassebevægelser på
46 konti), og den skulle også være
en lettelse for amtets revisionsar-
bejde.

Sammenlægningen, som uden
diskussion fik det historiske navn
“Fjenneslev”, blev til med Sorø
amts billigelse og velsignelse.

Sorø amt stillede Torben Clau-
sen til vores rådighed, og vi havde

med denne som vor gode chauffør
kørt flere ture til andre sammen-
lagte kommuner for at se, hvor-
ledes man der havde båret sig ad
med sammenkøringen. Eet sted
havde man bygget et helt nyt
kontor (et lille rådhus), et andet
sted havde man indrettet sig i en
nedlagt centralskole, dette var
absolut det ideelle. Bogholderi-
maskinen var hos os den største
investering. Vi kunne anvende
Alsted-Fjenneslevs eksisterende
kommunekontor. Det var godt
beliggende mellem de to kirkebyer,
her skulle kun opføres en enkelt
ydermur for at lave et passende
ekspeditionslokale.

Bent Nielsen viste sig som en
glimrende sekretær, flittig og øko-
nomisk, og det var min opfattelse,
at vi passede godt sammen, selv
om vi politisk set var diametrale
modsætninger. Et klart eksempel:
Vi havde fået en henvendelse fra
amtet, som skulle besvares, og Bent
Nielsen viste mig en kladde til et
forslag, som jeg gik i gang med at
læse, men han må have været klar
over, at den ikke var efter mit ho-
ved, således som det var skrevet,
for han viste mig umiddelbart efter
et andet forslag, som han også
havde parat og det passede mig
bedre som et borgerligt stand-
punkt.

Her er et eksempel på vores
økonomiske måde at drive kom-
munen på, en måde som absolut
ikke ville blive tolereret i dag. Med
Holger Knudsens billigelse, han var
formand for socialudvalget, blev
der indkøbt 12 spader og 12 skovle,
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som hang og pyntede på væggen i
forkontoret. Når en mand kom og
beklagede sig over, at han ikke
havde noget at bestille, blev han
opfordret til at tage en skovl og en
spade, og så gå i gang med at op-
rense en af de mange vejgrøfter
eller, hvis der var sne, så at rydde
nogle indkørsler.

En ung ugift mand, der fik
denne opfordring, undskyldte
sig med, at han ikke havde no-
gen gummistøvler , men Bjørn
Christensen, socialinspektøren,
lovede, at man ville ringe til Brug-
sen og bede dem give ham et par
støvler på kommunens regning.
Manden gik tilsyneladende glad og
tilfreds med det nye værktøj og
direkte ned til vor brugsforening,
hvor han der fik de nye gummi-
støvler.

Aftalen var, at han til aften
skulle komme og få sin første dag-
løn. Men vi så aldrig noget til den
unge fikse mand. Han har for-
mentlig solgt de nye ting, men vi
ønskede ikke at forfølge sagen, da
jeg ikke ville blamere mit kontor.
Vi slap også for siden at se ham
som en fast klient.

Men som bekendt led sam-
menlægningen til Fjenneslev den
skæbne at blive tvangsdelt imellem
Sorø og Ringsted kommuner. Siden
kunne man godt se, at selv om det
virkeligt var blevet til noget med
den oprindelige sammenlægning,
så havde vi ikke undgået den
senere deling. Alsted og Fjenneslev
sogne gik sammen med Bent Niel-
sen og den dyre bogholderimaski-
ne til Sorø, medens resten og de fle-

ste af kontorpersonalet gik til
Ringsted, som også fik de kredit-
foreningsobligationer, der stam-
mede fra opførelsen af den nye
centralskole i Bringstrup.

Jeg var på det tidspunkt af sog-
nerådsforeningen valgt til medlem
af et udvalg nedsat af Indenrigsmi-
nisteriet. Udvalget blev kaldt per-
sonregistreringsrådet. Formands-
hvervet blev bestridt af departe-
mentschef Jens H. Zeuthen fra
Indenrigsministeriet, og det havde
en repræsentant for hver af Folke-
tingets partier og et medlem fra
Amtsrådsforeningen, og et medlem
fra Købstadsforeningen, samt
undertegnede fra De samvirkende
Sognerådsforeninger. Vi skulle be-
dømme fordele og ulemper ved at
indføre personnumre, dem som vi i
dag døjer med.

Departementschefen var en
dygtig leder af udvalgets møder.
MF-erne havde medbragt tonen fra
Folketinget, og de var meget
talende. Formanden evnede at
stoppe deres rivende talestrømme,
for han ville gerne høre de kom-
munales meninger, det var jo os
som til dagligt arbejdede med
folkeregistrering, der hvor per-
sonnumrene senere skulle anven-
des.

Jens H. Zeuthen havde som ung
stud. jur. arbejdet på halv tid som
sekretær for De samvirkende
Sognerådsforeninger, hvilket den-
gang regnedes for en sikker vej til
et embede som amtmand, og han
fortalte mig også ved et af de første
møder, at han egentlig skulle have
været den nye amtmand i Sorø.
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Sognerådsforeningerne havde
peget på ham overfor indenrigsmi-
nisteren, men han havde politisk
holdt på den forkerte hest. Han var
som sognerådsforeningen meget
borgerlig, så jeg følte ham som en
af vore.

Bestyrelsen i sognerådsforenin-
gen bestod af 23 sognerådsfor-
mænd, formanden fra hvert amts
forening, heraf var kun to fra So-
cialdemokratiet, medens resten var
fra Venstre. Godtfred Knudsen insi-
sterede på, at næstformanden altid
skulle være en socialdemokrat, idet
denne almindeligvis skulle ledsage
Godtfred Knudsen, når han var
indbudt til at diskutere kommunale
forhold hos indenrigsministeren.
Det skulle se ud som om der var
politisk ligevægt i den store be-
styrelse. Næstformandens opgave
var kun at nikke, når Godtfred
Knudsen havde meddelt sin me-
ning om sagen.

Men det blev Vilhelm baron
Wedell-Wedellsborg, der fik em-
bedet som amtmand i Sorø. Han
kom fra Socialministeriet, og inden-
rigsministeren var den kendte
Hans Hækkerup, som huskes for
stænklapperne, der kunne pilles af
bilerne igen, kort efter på-
monteringen. Wedell-Wedellsborg
klarede opgaven som amtmand på
fin og nobel måde, så land-
kommunerne havde absolut ingen
grund til at være utilfreds med
dette valg.

Departementschefen, der senere
fik oprejsning ved at få embedet
som overpræsident i Københavns
kommune, hvilket svarer til en

amtmands embede, advarede mig
en dag venligst imod større inve-
steringer i den lige godkendte
Fjenneslev kommune. Han spåede
den ikke nogen lang levetid. Ad-
varselen blev hos mig, man skal
aldrig misbruge en embedsmands
oplysning, og jeg nænnede ikke at
dæmpe eller slukke for den opti-
misme, som vitterlig var hos alle i
den nye kommunalbestyrelse. Fra
alle partier var de besjælet af en
vilje til at vise, at dette her nok
skulle gå.

Reformen mødte stor modstand
hos os i De samvirkende Sogne-
rådsforeninger, dennes formand
Godtfred Knudsen rasede imod
disse mastodontkommuner, men
uden held. Det bevirkede, at kom-
munernes antal på ca. 1.400 blev
skåret ned til ca. 280. Køb-
stadskommunerne fik først lov til at
tage af de omliggende land-
kommuner, hvad de mente at få
brug for. Resten blev så sammen-
lagt til, hvad man fandt en pas-
sende størrelse, ingen under 3.000
indbyggere, de fleste mellem 5.000
og 10.000 indbyggere.

Det var ikke med venlige følel-
ser, vi rejste hjem fra et møde i
København med den store kom-
mission. Os små formastelige der
tillod sig at have en anden opfat-
telse, end den, der blev lagt for
dagen af embedsmanden Henning
Strøm. Vi var blevet kaldt til mødet
i København af kommunallovs-
reformkommissionen. Vi fik en
dårlig smag i munden af den lange
og grimme titel. Kommissionen
ville fortælle os, hvordan græn-
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serne skulle være på Ringsted-
egnen.

Henning Strøm endte dog med
at få et af statens aller højeste
embeder, han blev stiftamtmand i
Københavns amt, med kors og
bånd og stjerner på. At hans datter
Benedicte nu glæder seerne ved en
g a n g  i m e l l e m  i  sports-
udsendelserne at vise sit smukke
og smilende ansigt og på dygtig vis
indvier os i sportens mysterier, og
det på en såre medrivende måde,
har rehabiliteret faderen i mine
øjne. Han har bevist, at han kunne
andet end slagte kommuner og
sognerådsformænd.

Sammenlægningen i 1970 var jo
ikke noget, vi selv eller andre her
på Ringstedegnen fandt på, men
Folketinget havde i flere år arbejdet
på en kommunalreform, som så
endte med et lovforslag, der tyde-
ligt angav de nye kommuner.
Landsognet havde som tidligere
nævnt frivilligt nedlagt sig selv fire
år tidligere.

Vi følte os absolut ikke utrygge
ved Ringsted, hvis borgmester stod
meget stærkt ude i  land-
kommunerne, og vi havde på
mange måder haft et glimrende
samarbejde med Ringsted. Man
hjalp os med en plejehjemsplads, vi
sendte børn til realskole i Ringsted,
hjemmeplejen styredes af Ringsted,
og vi var medejer af Ringsted
motorsprøjte.

Det sidste år inden sammen-
lægningen havde Ringsteds borg-
mester haft sognerådsformændene
samlet til drøftelse af det foreståen-
de og uafvendelige. Jeg kom først

med til møderne, da man var så
godt som færdige med arbejdet,
men jeg følte, at jeg blev godt
modtaget af næsten alle.

Og jeg nåede at komme med, da
Thisted fandt på at slutte møderne
med en københavnertur, hvor vi
skulle have ægtefællerne med.
Thisted havde glemt at sige det til
sin kone, men hun hørte om det ad
omveje, så hun kom da med. Vi
skulle spise i Snapstinget, hvor
Thisted var på hjemmebane –
serveringsdamerne havde slet ikke
glemt ham.

Efter bordet viste Thisted os
rundt, vi skulle se den nye grund-
lov, som var signeret af regeringen
med kuglepen, vi skulle se de nye
malerier af de kendte politikere
(Bertel Dalgaard i en rædsom
udgave). Det var her, jeg overfor
Ole Nøhr foreslog, at Thisted skulle
males, medens han endnu var på sit
højeste. Nøhr tog senere tanken op
som sin egen, og derfor kan vi
takke Ole Nøhr for, at byen i dag
har Thisted hængende på væggen.

Københavnerturen sluttede i Det
kongelige Teater (Soldaten Svejk),
hvor Thisted havde reserveret de
to første rækker til os landboere. Vi
vakte opmærksomhed ved ikke at
være i “skrudet”, dvs. kjole og
hvidt.

Thisted var en glimrende leder
af disse sammenlægningsmøder,
han sørgede for at alle, som ville
ytre sig, eller som havde spørgs-
mål, kom til orde. Derfor vil jeg, før
jeg går videre med min historie,
fortælle et par træk  fra hans legen-
dariske liv.
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Han kom til Ringsted i 1935 som
ung og ugift advokat. Han var
kendt i hele landet som næstfor-
mand i Venstres Ungdom, blev
senere landsformand. Han fik snart
nogle unge mennesker sat i gang
med at indøve en dilettantforestil-
ling, hvor han selv havde en af
hovedrollerne. Stykket hed Brød-
rene Østermanns huskors, og det
trak fulde huse flere aftener.

Ved Landstingsvalget i 1939 ville
man vælge Thisted til medlem af
dette ting, han var bare ikke gam-
mel nok, men så blev der i hast
lavet et tillæg til valgloven, således
at man godt kunne vælges, selv om
man ikke har valgret.

Thisted stod utroligt stærkt på
Ringstedegnen. Han talte glad og
gerne i alle forsamlingshusene,
ingen kunne som han tale en hel
aften og uden manuskript. Jeg har
mange gange set ham på vej til
talerstolen med en lap papir eller en
serviet, hvorpå han med sin ulæse-
lige håndskrift havde nedkradset to
eller tre ord.

Sammenlægningerne betød
samtidig, at man aflivede sogne-
rådsformændene, nu hedder de
borgmestre. Kort efter benyttede
man sig af lejligheden til også at af-
live sognefogederne, politimes-
terens højre hånd i landkom-
munerne og landkommunernes
pantefoged. Det sidste var et stort
og brydsomt arbejde, som kom-
munen godt kunne frigøre ham for
ved at oprette en pante-
fogedstilling. Dette ville imidlertid
medføre en merudgift, idet sogne-
fogeden kun fik et beskedent

vederlag, og større udgifter var
man aldrig ude efter. Han var tillige
giftefoged, men dette kunne han
dog unddrage sig for ved at hen-
vise delinkventerne til nærmeste
købstads rådhus. Og han fremstil-
lede de unge værnepligtige mænd
for sessionskommissionen.

Desuden solgte han hundetegn.
Hvert år fik sognefogeden af
kommunen en æske med hunde-
tegn, et blikskilt med et nummer
på, som skulle anbringes på hun-
dens halsrem. Landbrugere fik det
gratis, medens andre hundeejere
måtte give 3,- kr. for et hundetegn.
Inden man fik udleveret tegnet,
skulle man bevise for sogne-
fogeden, at man havde tegnet en
gyldig ansvarsforsikring, som ville
dække de af hunden eventuelt for-
voldte skader.

Når året var omme, kom sogne-
fogeden til kommunen med en af
ham ført protokol og de ikke solgte
tegn. (Disse kunne bruges til mærk-
ning af de hjemmelavede pølser,
når de skulle sendes til røgman-
den.) Protokollen udviste hvem,
der havde løst et hundetegn, og på
en linie var anført ejerens navn og
adresse, hundens farve, højde, køn
og race. Jeg skulle kontrollere pro-
tokollens førelse, hvorefter den
skulle sendes til politimesteren.

Det fremgik af protokollen, at
der kun var en race i Sigersted
sogn, og på mit spørgsmål om det
nu også var rigtigt, fik jeg svaret:
“Der er mindst tredive forskellige
racer, men dem kan jeg ikke stave
til”, og så nævnede han en hel
masse vanskelige navne på nogle
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hunderacer, både Cocker, Setter,
Mynder og gravhunde med deres
tillægsnavne, men det er nemmere
at skrive og stave til “Sjæfer.”
Denne dejlige hund hedder altså og
staves “Schæfer”.

For at blive udnævnt af politi-
mesteren til sognefoged, skulle
man ikke bestå en optagelsesprøve
– en sådan ville han næppe have
kunnet klare. Han var nu ellers et

glad menneske, altid med en mun-
ter bemærkning. Han blev ved en
festlig sammenkomst, hans runde
fødselsdag, betegnet som en af
lunets lyse sønner. Han kendte og
levede efter de ord, som jeg lærte i
skolen: “Alle vil over, hvor gærdet
er lavest”. Lægger man trykket på
anden stavelse, lyder det som
fransk.

Ringstedegnens nye pantefoged
Men en dag forelå der en ansøg-
ning, underskrevet af vore to sog-
nefogeder, om at blive fritaget for
hvervet som pantefogeder. Politi-
mesteren havde holdt den årlige
fest for sognefogederne, og her var
efter middagen, på opfordring af
politimesteren, ansøgningen i en
god og afslappet stemning blevet
udfærdiget af alle, som virkede
som skatteinddrivere.

Jeg rejste spørgsmålet på
Ringstedegnens lille sognerådsfor-
enings møde. Et udvalg bestående
af Peter Hansen, Benløse, skov-
foged J. Hoffmeyer, Bråby, og
undertegnede blev her beordret til
at undersøge muligheden for at
danne et pantefogedforbund.

Sorø amt så med sympati på sa-
gen, og udvalget rejste med amts-
revisor Torben Clausen som chauf-
før til Svendborg, hvor man nylig
havde startet et sådant forbund. Vi
havde en fin og udbytterig tur, og
amtet var så large, at det betalte
rejsen og gav en fin middag på
Svendborgs fineste hotel, hvor der

var en fin udsigt ud på det smukke
Svendborgsund.

Vi fik efter ansøgning ansat en
meget energisk dame som pante-
foged for 15 landkommuner, alle
omkring Ringsted.

Lønnen til hende skulle så no-
genlunde dækkes af de gebyrer,
som tillægges ved inddrivningen.
Når kommunen havde besluttet sig
til at lade udpante, sendtes en liste
til fruen, som havde bopæl i Jy-
strup. Herfra blev restanten tilsagt
til at møde på kommunekontoret
og under overværelse af sogne-
rådsformanden og kassereren, blev
skyldneren truet til at indgå en
aftale om et ugentlig afdrag. Der-
som afdraget udeblev, kunne
pantefogeden bede politi om at
fremstille synderen på fruens
bopæl i Jystrup.

Fremgangsmåden virkede fint,
ingen er glad for at blive afhentet
på sin arbejdsplads af en uniforme-
ret politibetjent (hvad har han mon
lavet?). Ved ankomsten spørger
betjenten, om han skal vente og
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tage restanten med hjem. “Nej,”,
blev der svaret, “der går måske en
hel time, inden det bliver hans tur.
Når jeg får vendt hans lommer,
lader jeg ham beholde til en billet,
der går bus hver time.”

Ordningen blev styret af amts-
revisionen, lønnen til pantefogeden
udbetaltes derfra, og underskuddet
fordeltes på de deltagende land-
kommuner efter deres folketal.
Gebyrerne var ikke nok til at

dække lønnen til fru Jensen, men
hun formåede at nedbringe restan-
cerne væsentligt, og det var for-
målet.

Fruen sled sig selv alt for hurtigt
op, hendes efterfølger blev den
mere robuste Konrad Christensen,
som ved sammenlægningen blev
ansat i Ringsted kommune, hvor
han just har holdt sit jubilæum som
pantefoged i 25 år.



De fire kommuners alderdomshjem
Ved samtale med nogle venner fra
min kommunale fortid fik jeg en
opfordring til at fortælle lidt om,
hvordan det gik til, da man for
mere end 40 år siden blev enige om
at bygge et fælles alderdomshjem
midt i Ringsted. Begrundelsen var,
at de fleste af hovedpersonerne fra
den gang var døde. Og da jeg nu
var igang med at skrive, dristede
jeg mig til også at gå ind på dette
emne.

Omkring 1950 begyndte en de-
bat i landkommunerne om, hvor-
ledes man skulle efterkomme en
bestemmelse eller et krav til land-
kommunerne om, at alle kommu-
ner havde pligt til at tilbyde ældre
borgere ophold på “Alderdoms-
hjem”, når eller hvis de ikke længe-
re var i stand til at klare sig selv i
eget hjem.

Derfor så man over hele landet,
hvorledes sådanne nye institutioner
skød op. Hjemmehjælp var på-
begyndt, men endnu ikke så avan-
ceret, som det senere blev. Senere
igen kom ønsket fra kommunerne
“Længst muligt i eget hjem”, vist
nok egentlig mere et økonomisk
end et menneskeligt synspunkt.

Mange mindre kommuner gik
sammen om et fælles hjem. Således
havde Alsted-Fjenneslev sammen
med naboen Slaglille-Bjernede løst
opgaven med bygningen ved
hovedvejen. Vetterslev-Høm gik
sammen med Sandby-Vrangstrup
om et hjem på Næstvedvej. Kvær-
keby, Vigersted og Jystrup løste i

fællesskab opgaven ved at bygge et
stort hjem i Ortved på Roskildevej,
centralt og højt beliggende, hjem-
met kunne skimtes fra næsten alle
dele i de tre gamle landkommuner.
Dette hjem består i dag, efter at
Ringsted kommune har foretaget
en udvidelse, så nu fungerer det
som sundhedscenter og plejehjem
for det nordlige område.

Ringsted landsogns magtfulde
formand, Hans S. Hansen, Lange-
bæksgården, rettede henvendelse
til Bringstrup-Sigersted kommune,
om man kunne tænke sig et sam-
arbejde. Efter en længere tænke-
pause, N. P. Nielsen var jo radikal,
hvilket ord også betyder grundig,
og dette var den gamle smed også,
kom både Haraldsted-Allindemagle
og Gyrstinge med i billedet.

Den 14. januar 1952 afholdtes et
møde på hotel Casino, hvor repræ-
sentanter fra de fire kommuner fik
en orientering af formanden for
Ringsted landsogn, Hans Hansen,
om, hvordan man i fællesskab
kunne løse problemet. På mødet
vedtog man, at et udvalg, beståen-
de af de fire sognerådsformænd,
Hans Hansen, Ringsted landsogn, N.
P. Nielsen, Bringstrup-Sigersted,
Gunnar Sidenius, Gyrstinge, og Anton
Christensen, Haraldsted-Allinde-
magle, skulle finde en passende
byggegrund.

Næste møde var også på hotel
Casino, hvor Hans Hansen rede-
gjorde for de besigtigelser af even-
tuelle egnede pladser, som man
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havde set på. Alle fire kommuner
havde hver især den opfattelse, at
de netop havde den ideelle grund.

Murermester Anton Chris-
tensen, Haraldsted, foreslog be-
skedent og uden de store arm-
bevægelser, at udsigten til Harald-

sted sø ville give et smukt “vue”,
set fra de sydvendte vinduer, hvis
hjemmet blev bygget på et høj-
dedrag nord for søen. Der ville
blive rigeligt med plads og ingen
naboer at genere eller at tage
hensyn til.   

Ved Bøgeskov?
Gårdejer Gunnar Sidenius, Gyrs-
tinge, pegede en ejendom i ud-
kanten af Bøgeskoven, der hvor
Skovkroen nu ligger: “Ejendom-
men med et tilliggende på 5 td. land
ejes af et ældre ægtepar, som gerne
vil sælge rottereden. Jeg har talt
med dem, så den kan vi købe billigt
til nedrivning; der vil være god
plads til både nyttehave og et
smukt anlæg om den påtænkte
bygning, og så vil der altid være læ,
og de ældre vil kunne gå nogle
kønne ture i den dejlige Bøgeskov”.

Sidenius var kendt som en ivrig
jæger og en stor naturelsker, men
med denne lille uforsigtige be-
mærkning om rottereden, som kun
skulle være en morsomhed og bare
skulle illustrere ejendommens ringe
værdi i handel og vandel, afskar
Sidenius muligheden for, at hans
forslag til grund kunne komme i
betragtning. Alle landboer gyste
dengang ved tanken om rotter, det
snakkede man helst ikke om,
ligesom hvis et barn i skolen fik lus.

Ved Haraldsted sø?
Smedemester N. P. Nielsen, Bring-
strup-Sigersted, kunne godt tænke
sig en grund ved Haraldsted sø, der
hvor kommunerne fra tidligere tid
havde et fælles fredet areal, noget
som pastor Severinsen, Bringstrups
sognepræst, i sin tid havde fået
fredet. Dette areal i Haraldsted
sogn ejedes af kommunerne Gyr-
stinge, Bringstrup-Sigersted og
Ringsted.

Det var en naturgrund med
græs og buske på hele arealet, og
på den stod der to skilderhuse,
sædeligt påmalet af sognepræsten

med store røde bogstaver M og K.
En badebro gik fra græsmarken et
langt stykke ud i søen. Denne bro
blev jo næsten hvert år ødelagt af
isskrueninger fra søen.

Pastorens agt var, at kommu-
nens borgere kunne gøre en bade-
tur ned til søen med madkurv, og
tilbringe en sommerdag i den
dejlige natur. Pastoren var natur-
elsker og naturist, tillige kendt for
sine badninger i præstegårdens
kunstige lille havesø, både sommer
og vinter.
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Meningen med fredningen var
at stoppe for den bebyggelse af
private sommerhuse langs søens
bredder, som var i gang. Hvis man

byggede der, sluttede N. P. Nielsen
sit lange indlæg, kunne hjemmet få
som den nærmeste nabo Harald-
sted kro, som i daglig tale og fol-

kemunde altid blev kaldt “La’ sig
nøje”. Det ville mange ældre helt
sikkert blive glade for.

Nu skal man ikke forledes til at
få den opfattelse, at den  gamle
smedemester var en hyppig gæst
på badehotellet, han kunne som
alle andre let få dækket sit behov
ved den ugentlige kontordag i
forsamlingshuset “Friheden”.

Forsamlingshuset var dengang
en blomstrende virksomhed, alle
generalforsamlinger sluttede med
en fælles spisning. Jeg må nævne
mejeri, brugsforening, sygekasse,
hesteforsikring og flere.

Anton Christensen havde ingen
bemærkninger til dette forslag, og
det var typisk for ham, han havde
fremlagt det forslag, som man fra
Haraldsted-Allindemagles havde
givet, og så venter man for at se,
hvordan dette modtages.

Jeg var i nogle år formand for
det udvalg, som skulle have opsyn
med arealet. Jeg kom da også af og
til for at tilse grunden, men jeg har
aldrig været så heldig at træffe
nogen brugere på arealet, eller set
husene blive brugt efter deres
hensigt, så man må indrømme, at
det var en fejlinvestering.

Kun een gang årlig mødtes Ring-
steds borgmester Knud Svendsen,
Sidenius og jeg på Badehotellet til
en kop kaffe for at vedtage, om
broen skulle sættes i stand efter
vinterens ødelæggelser.

Oluf Olsen, som i mange år var
bestyrer for pastor Severinsen,
der selv havde avlingen af præ-
stegården, har fortalt mig, at præ-
sten var tidligt oppe om morge-
nen. Han yndede at komme i
kostalden direkte fra morgenba-
det, kun iført en åbenstående ba-
dekåbe og med bare ben i træ-
skoene, paraderende frem og til-
bage på staldgangen, medens han
underholdt sig med de malkende
Oluf og hans kone Sigrid, hun
blufærdigt vendende ryggen til
dette store flotte mandfolk, der
ikke lagde skjul på sit køn; han
skulle have været en hårrig per-
son fra fuldskæg øverst til de me-
get lådne ben nederst. Det var
varmen i den lune kostald, der
lokkede præsten ind i stalden, det
kunne jo godt være en barsk af-
fære, først at slå hul på isen og
derefter at dykke ned i det kolde
vand. Præsten havde jo, som bru-
ger af præstegårdens den gang
store landbrug, både retten og
pligten til at føre tilsyn med arbej-
det i landbruget.
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Valget falder på Zahlesvej
Ringsted landsogn ønskede en
grund så tæt på byen som muligt
og antydede, at man måske kunne
købe en grund af proprietær Lø-
vengren, Ny Sct. Jørgensgård, som
havde mark for enden af Zahlesvej.
Dette areal lå i Ringsted landsogn,
som havde nogle ejendommelige
grænser, som omklamrede Ring-
sted kommune. Nogle bebyggelser
var sammenhængende med be-
byggelser i Ringsted på en måde, så
at almindelige mennesker ikke
kunne se grænsen.

På et møde den 29. februar 1952
besigtigedes dette areal, og man
havde bedt amtslæge Jørgensen og
amtsfuldmægtig Folmer Christen-
sen om at deltage, og de kunne
begge godkende stedet.

På samme møde enedes man
om partsfordelingen, fastsat i
forhold til de fire kommuners ind-
byggertal. Haraldsted-Alindemagle
som den største får en andel på 14
pladser, Ringsted landsogn får 9
pladser, Bringstrup-Sigersted får 8
pladser og Gyrstinge får 5 pladser, i
alt 36 pladser eller andele, som
opførelsesudgifterne fordeles på.

At hver enkelt sogneråds-
formand ivrede for at få hjemmet i
sin kommune, havde selvfølgelig
sin årsag i prestigen, men også at
en sognerådsformand aflønnedes
efter antallet af kommunens bebo-
ere. Men Hans Hansen, som ube-
stridt var den klogeste i udvalget,
havde på forhånd taget gassen af
den betragtning. Han havde fået
amtets tilsagn om, at hjemmets

beboere kunne bevare deres til-
knytning til deres gamle sogn, både
i kommunalt og kirkelig henseen-
de. Man forblev i sit gamle folkere-
gister, skulle sende sin selv-
angivelsen dertil, og ved alle valg
blev man afhentet i bil til sit gamle
valgsted for at afgive stemme der,
og man kunne blive begravet på
den kirkegård, hvor måske den
afdøde ægtefælle lå.

Så var man kommet så langt, at
man skulle vælge arkitekt. Her var
der flere muligheder, men lørdag
den 24. maj 1952 var samtlige
sogneråd inviteret af arkitekt
Knudsen Petersen, Slagelse, til en
køretur i bus for at se nogle hjem,
som denne havde bygget. Man kan
i protokollen se, at turen sluttede i
Skælskør Lystskov, hvor arkitekten
var vært ved et veldækket bord, og
man vedtog, at dersom udvalget
kunne antage arkitektens krav om
honorar, skulle Knudsen Petersen
stå for opførelsen.

Knudsen Petersen var netop i
færd med den nye centralskole i
Bringstrup. Han havde en årelang
erfaring i at forhandle med sogne-
råd og vidste, at man næsten altid
bliver enig efter et måltid, og
mindre sikkert er det før et måltid.

Den 10. juni 1952 holdt udvalget
et møde i Ringsted på hotel Grand,
hvor man havde bedt amtsrevisor
Clausen være behjælpelig med at
tilrettelægge den økonomiske side
af hjemmets drift, og hvor man
skrev et udkast til forslag om en
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overenskomst for det eventuelle
hjem.

Amtsrevisoren har siden fortalt
mig om dette mødes forløb. Tre
gange måtte han køre til Sorø for at
ændre i det af ham medbragte
udkast. Alle havde større eller
mindre ønsker om ændringer i det
første udkast, og senere også i det
andet forslag. Og igen måtte Clau-
sen til Sorø for at rette de sidste
ønsker ind. Ingen kan være så
stædig og påståelig som en gammel
og enevældig sognerådsformand,
og når der så er fire af denne slags i
den samme stue, kan man nok
forstå, at det var en hård nød for
amtsrevisoren at finde et udkast,
som kunne tiltrædes af de fire
formænd. Alle mente jo, at netop
deres fingeraftryk skulle fremgå af
teksten. Den største andel i det nye
og planlagte hjem havde Ha-
raldsted-Allindemagle med 14 plad-
ser, men de havde også absolut den
fredeligste af formændene i Anton
Christensen.

Mødet sluttede først efter mid-
nat. Udkastet havde i alt ni punkter,
og her er et lille uddrag:
1. To medlemmer fra hver kom-

mune skulle udgøre bestyrelsen.

2. Denne skulle ansætte en besty-
rerinde til at lede hjemmet på
dennes vegne.

3. Den daglige drift skal forestås af
bestyrerinden, hvis løn skal
godkendes af amtsrådet.

4. Bestyrelsen er bestyrerindens
nærmeste foresatte.

5. Ansøgning om optagelse på
hjemmet sker til opholdskom-
munens sociale udvalg.

6. Ved stemmelighed i bestyrelsen
anmodes amtmanden om at væ-
re opmand i sagen.

Man sluttede mødet kl. 1.30 med at
vedtage at bygge det fælles hjem
på Remmervejen, som går parallelt
med Zahlesvej i Ringsted landsogn,
der førte lige ind i den købte grund.

Hver kommune valgte så to af
deres sognerådsmedlemmer til
hjemmets bestyrelse, som oftest
formanden og et medlem af mod-
sat parti som formanden.

Mange har haft fornøjelsen at
deltage i bestyrelsens arbejde,
mange gode og fornuftige men-
nesker. Man talte kun om hjem-
mets forhold, og aldrig politik. Det
vil føre for vidt at nævne alle, men
enkelte fra min egen kommune,
kan jeg dog ikke lade med at for-
tælle lidt om.

Omhyggelig revision
Men først et par morsomme episo-
der. Amtet, som reviderede hjem-
mets regnskab, havde bemærket,
at alle regninger inden udbetaling
skulle attesteres af bestyrelsens
formand Hans S. Hansen. Det blev

så gennemført, at vi mødtes en
gang ved hver måneds afslutning
på hjemmet for at gennemgå
regningerne. Så kom politimanden
op i sognefogeden. Vi skulle se
efter, at private regninger ikke gik
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over hjemmets regnskab. Bestyrer-
inden havde alene frit ophold på
hjemmet. Hansen standsede ved et
indkøb af en kjole nr. 40. Han
kaldte på fruen og spurgte, hvilket
nr. hun brugte i kjoler, og da det så
viste sig, at det godt kunne være
dette nr., så måtte vi have en for-
klaring. Nr. 40 var stuenummeret
på den dame, som havde fået en ny
kjole.

Men formanden kørte videre:
“Fru Larsen, 500 hygiejnebind, det
er de gamle da vokset fra, det må
være noget privat?”. Bindene
brugtes til ældre, som ikke længere
var vandtætte. Så opgav forman-
den at bore i hjemmets regninger,
og tilliden til fru Larsen forblev
usvækket.

En ny beboer?
Man kan ikke se sig selv; jeg var
ikke fyldt 50 år, da jeg på banen
bad om en billet til København, og
af damen blev spurgt om det skulle
være en 65 billet (halv pris), så jeg
blev ikke chokeret en dag, hvor jeg
mødte op på hjemmet, og hvor
fruen var travlt beskæftiget med at
modtage nogle nye beboere. Jeg

satte mig på en stol i indgangspar-
tiet, for at vente til fruen blev ledig.
Det varede heller ikke længe inden
nysgerrigheden kom op i nogen af
beboerne, som kom og bød mig
velkommen i den formening, at jeg
måtte være en af de nye, som
skulle flytte ind i dag.   

H. A. Hansen
H. A. Hansen, tidligere ejer af
Valbrøndgården i Sigersted, hans
dør gik jeg aldrig forbi, når jeg var
på besøg i det store hjem. Han
havde i sine velmagtsdage været
sognerådsformand i Bringstrup-
Sigersted, så der var en slags kolle-
gial forståelse os imellem. Men
under de dårlige tider i 1932 havde
han mistet sin gård og var flyttet til
et mindre hus i Sigersted. Han
ernærede s ig  v e d  forsik-
ringsarbejde og som branddirektør,
og kom på den måde meget ud og i
berøring med mange mennesker.

Ved et landsmøde i Århus blev
han ramt af en hjerneblødning, som
medførte en lammelse, så han var
ude af stand til at bevæge sig. Den
før så raske og flotte mand (gam-
mel garder) fik ophold på hjemmet,
henvist til sin ensomme stue. Den-
gang havde man ikke så megen
genoptræning, havde det været i
dag, ville Hansen sikkert have lært
at færdes igen. Nu tilbragte han sin
meste tid på divanen, indtil han
døde efter 8 år på hjemmet, 77 år
gammel.

Ved hvert besøg var hans første
bemærkning: “Cigarerne ligger i
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den højre skrivebordsskuffe, tag
selv.” Han røg ikke selv mere, og
jeg sørgede for, at der ikke blev
lavvande i hans skrivebordsskuffe.

Hans medfødte selskabelighed
bevarede han til det sidste, ligesom
både tale og forstand var intakt, så

han fulgte godt med i begivenhe-
derne ude i de gamle sogne. Som
æresmedlem af Ringstedegnens
garderforening deltog han hvert år
i denne forenings årsfest, og sid-
dende i sin kørestol var han i stand
til der at holde festtalen.

Harald Christensen
Harald Christensen fra Sigersted,
altid omtalt som det han var,
tromleføreren, var, hvad man
dengang kaldte en trofast slider,
altid i sving. Han var ikke en af
dem, som kunne stå stille og støtte
sig til et skovleskaft.

Han hjalp andre kommuner
med vejanlæg, idet han ankom
med kommunens vejtromle, altså
på en måde som en slags entre-
prenør. Det kom Bringstrup-
Sigersted kommune til gode. Vi fik
lejen af tromlen.

Han havde i mange år været So-
cialdemokratiets førstemand i
sognerådet, ikke en mand af man-
ge ord, men afholdt og respekteret
fra alle sider for sit sunde syn på
livet og tilværelsen. Han var fra det
forrige århundrede, kom ud at
tjene som barn på en gård, fik
derved en dårlig skolegang, hvilket
han led under som voksen. Havde
derfor som gift mand deltaget i
flere år sammen med de unge
mennesker i den lokale aftenskole
hos lærer Kristensen i Sigersted. Da
han siden blev ansat som kommu-
nens vejmand, havde kommunen

flere gange bekostet hans kursus
på Teknologisk Institut, så nu var
han sagkyndig og kunne diskutere
vejarbejde med vejingeniørerne,
hvad mangen en sognerådsfor-
mand ikke magtede. Han havde
været med i byggeudvalget for
alderdomshjemmet og siden i
bestyrelsen lige til 1958. Han blev
92 år inden han døde, hans sidste år
på det hjem, som han havde været
med til skabe.

Jeg besøgte ham flere gange,
medens han var beboer på hjem-
met, handikappet efter en hjerne-
blødning, men nem at samtale med.
Sidste gang jeg besøgte ham, kun 8
dage før han døde, mindedes han,
at sognerådet til deres guldbryllup
for 20 år siden havde givet dem 2
plaider: “De var så fine, at vi aldrig
nænnede at bruge dem. De ligger
nu på den øverste hylde i klæde-
skabet.” Jeg, der havde ansvaret
for denne gave, tænkte, at det
måske havde været bedre med en
check. Og så kunne han spise
klipfisk, se herom senere.



Planerne godkendes
Den 3. november 1952 mødte
arkitekt Knudsen Petersen med tre
forskellige udkast til opførelsen af
det påtænkte hjem, heraf enedes
udvalget om at bede arkitekten ar-
bejde videre med det sidste forslag.
Amtet havde også givet tilladelse til
at købe grunden, og tilladelse til at
optage lån med henblik på hjem-
mets opførelse.

Man var nået til enighed med
Løvengren om at købe grunden på
Zahlesvej. Løvengren forlangte
22.000,- kr. pr. td. land, men Hans
Hansens evner for handel blev
udnyttet, således at Løvengren gik
med til 12.000,- kr. pr. td. land på
betingelse af, at der ikke skulle
betales skat af salget. En for-
handling med Ringsted byråd om
kloak og vand, samt gadeanlæg til
det planlagte hjem gav en pris på
17.000,- kr., efter at man først fra
byrådet havde forlangt 25.000,- kr.

Det var ikke uden grund, at vi
beundrede den gamle sogne-
rådsformand, samtidig var han jo
også sognefoged. Man kaldte ham
da også for sognekongen i Ring-
sted landsogn.

Den 12. oktober 1953 blev byg-
gearbejdet udbudt i en offentlig
licitation med bygherreerklæring.
De indkomne tilbud ville blive
åbnet ved et offentlig møde i Bring-
strup forsamlingshus den 9. no-
vember 1953, hvor man åbnede 80

tilbud, fordelt på 10 fag. Tømrerar-
bejdet toppede med 15 tilbud.

Efter samråd med arkitekten,
og, for at sikre sig at juraen var i
orden, med sagfører Henning
Svendsen, Ringsted, forkastede
man samtlige tilbud på tømrer-
arbejdet. Et halvt år senere for-
handlede man med et gammelt og
velanskrevet tømrerfirma, som
ikke havde deltaget i licitationen,
Svend Christensen, Balstrup ved
Ringsted. Forhandlingen sluttede
med, at man bad Svend Christen-
sen om at udføre alt tømrerarbejdet
efter regning. Det viste sig siden, at
det blev mindre end laveste tilbud
ved licitationen.

Man havde planlagt 36 værelser
alle fordelt på stueplan og første-
salen, men så fik man den ide at
lave yderligere 10 værelser i loft-
etagen, værelser, som blev ligeså
eftertragtet, som de på de nederste
etager.

En væsentlig mangel ved byg-
geriet var en personelevator, men
det ville amtslæge Jørgensen ikke
være med til, da de ældre ville have
godt af at bruge deres ben, når de
skulle op eller ned. Alle måltider
indtoges i den dertil indrettede
spisesal. Han ville slet ikke høre
om, at en båre med en syg skulle
føres til sygehus, eller om at en
kiste ved dødsfald skal til kirkegår-
den.



Hjemmets bestyrerpar ansættes
Man havde i juni måned 1955
opslået stillingen som bestyrer,
eventuelt for et ægtepar; der var
mange ansøgninger. På et møde
den 7. juli 1955 havde man blandt
de 40 ansøgninger pillet nogle
stykker ud til samtale, og blandt
dem var det ægteparret Minna og
Peter Larsen fra Ærø, som af det
store udvalg blev anset som de
bedst egnede.

De blev ansat fra 1. september
1955 for en årsløn på 7.500,- kr. +
frit ophold til ægteparret med deres
2 børn. Fruen var sygeplejerske,
mild, venlig og fynbo. Manden
handelsuddannet, stor og stærk,
han havde hjulpet sin fader med at
drive et Carlsbergdepot på Ærø.

Begge var besjælet af en stærk vilje
til at skabe Ringsteds allerbedste
alderdomshjem.

Ansættelsen var sket i så god tid,
at de kunne flytte ind i den til
samme brug indrettede bestyrer-
bolig, så at begge kunne deltage i
forberedelserne med at gøre
hjemmet klar til indflytningen, som
forventedes at kunne påbegynde
omkring 1. november 1955.

Som medhjælpere antog be-
styrerparret fem unge piger, som
blev ansat efter tyendeloven med
en månedsløn på 200,- kr., samt
kost og logi, på samme måde som
pigerne var ansat på gårde ude på
landet.   

Praktiske bønder
Hjemmet bar tydeligt præg af, at
snusfornuftige bønder havde været
med i praktisk forberedelse. Som
gamle og erfarne landmænd beslut-
tede man at gøre plads til tre grise
og hønsehus til et halvt hundrede
høns, således at man kunne udnytte
det, man kalder for køkkenaffald,
hvoraf der også blev noget til
hønsene. Man ville spare meget på
den måde.

De tre grise blev store til slagt-
ning efter et halvt års forløb, hvor-
efter et nyt sæt grise kom ind, idet
en af beboerne gik ned på torvet
lørdag formiddag og traf aftale

med en grisehandler om at levere
tre sunde og raske grise.

Pasningen af husdyrene var ikke
noget problem, gamle landmænd
mellem beboerne følte det som en
hæder at blive udnævnt til pasning
af og have ansvar for husdyrene.

Een gang om året havde man
den store slagtedag, hvor alle
hønsene måtte lade livet. Man var
så moderne, at der hvert år blev sat
nye kyllinger ind. Det var de gamle
beboere, som vidste, hvordan man
drev et moderne hønseri. Der var
flere af de raske beboere, der gav
en hånd med ved plukningen, og så
gik snakken og der fortaltes histo-
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rier fra ungdomstiden: “Det var
ikke som den gang vi plukkede
ænder, gud hvor blev man fjotten,”
(fedtet) et udtryk, som man vist
kun kendte på Midtsjælland. Når
ænder slagtes bliver de plukket
tørre, og ikke skoldet som hønsene.
Andefjer kan bruges som pudefyld.

Når grisene skulle slagtes, blev
de af slagteren hentet en tidlig
morgen for at blive slagtet på

slagterens bopæl. Grise har jo den
vane, at de protesterer under høje
skrig, når de skal slagtes, og det
skulle beboerne ikke vækkes ved,
grisene var jo blevet til deres kæle-
dyr. De kom efter partering i
saltkar og gik til røgning, men
efterhånden blev der da anskaffet
frostbokse, hvor også hønsene
kunne oplagres.

Indvielsesfest
Alderdomshjemmet på Zahlesvej
blev indviet i 1955 ved en stor fest,
hvortil var inviteret flere officielle
gæster, blandt andre den nys
udnævnte amtmand Baron Wedell-
Wedellsborg, som uventet havde
taget sin kone med, denne altid
omtalt og tiltalt som baronessen.

Damen blev ført til bords af
sognerådsformand Gunnar Side-
nius, beordret af Hans Hansen,
med den motivering, at Sidenius
havde realeksamen, og derfor
måtte være velegnet til denne
opgave. Her kom Hans S. Hansen
til, helt ubevidst, at afsløre et min-
dreværdskompleks, dette led han
ellers absolut ikke af. Men han
kunne ærgre sig over, at han som
barn ikke havde fået en bedre
skolegang, en yngre broder havde
dog læst til dyrlæge.

Sidenius var lidt beklemt ved
situationen, så baronessen overtog
ledelsen af samtalen, hvor hun efter
forespørgsel erfarede, at sogne-
rådsformanden havde en bonde-
gård, hvorefter hun så meddelte, at

hun også var fra en gård, (Rødkilde
på Fyn, født Schaffalitzky de Muck-
adell, alene navnet var nok til at
give ærefrygt og sommerfugle i
maven både hos Sidenius og os
andre), men så var kontakten jo
etableret til baronessen, der var
meget åben og udadvendt. Sam-
men fik de så en munter og hjerte-
lig samtale, da baronessen havde
en evne til at tale med alle menne-
sker.

Det var vist amtmandens første
møde med almuen. Samtlige sog-
nerådsmedlemmer deltog i festen,
desuden amtslæge Jørgensen,
amtsrådssekretæren, arkitekt
Knudsen Petersen, samt alle hånd-
værksmestrene. Også provst Beck
fra Ringsted, som tillige var sogne-
præst i Ringsted Landsogn, deltog.

Amtmanden indledte den lange
talerække med at lykønske kom-
munerne med dette fine og flotte
hjem og sluttede med at takke for
den dejlige mad (som altså var fra
Boslunde kro) og sige, at man ikke
ville få besvær med at få amtets
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godkendelse af hjemmets kostreg-
lement, efter at man nu havde set,
hvad man kunne byde på.

Af provst Becks tale mindes jeg,
at et folks kultur kunne måles på,

hvordan det behandlede de svage-
ste i samfundet: Børnene og de
ældre, hvorefter han lykønskede
kommunerne med denne for-
nemme institution.   

Travlhed fra starten
Mange beboere var ved indvielsen
allerede flyttet ind med egen seng
og de få møbler fra eget hjem, som
der kunne blive plads til. Der var
også nok at tage fat på. Bestyrer-
parret var blevet antaget i så god
tid, at de kunne være med til for-
skellige anskaffelser. Haven og
hjemmets omgivelser var faktisk
en pløjemark, som af anlægs-
gartner Nørgaard, Benløse, var
blevet indhegnet og delvis beplan-
tet efter et tilbud på 24.450,- kr.

Hjemmet var ikke et plejehjem,
da mange forholdsvis raske og
rørige mennesker fik ophold på
Zahlesvej. Mennesker, som måske
havde beboet en kold og fugtig
ejendom ude på landet, blomstrede
op og tog på i vægt, og måtte an-
skaffe sig nyt tøj. Alle beboerne
blev een gang månedlig vejet, hvil-
ket der førtes bog over.

Bestyrelsen havde forståelse for,
at man avlede sine egne grønt-
sager, så man var selvforsynende i
den retning, men det var jo besty-
rerparret, der tog hovedparten af
det store arbejde i den to tønder
land store køkkenhave. Beskæfti-
gelsesterapi virkede på den måde,
at alle, som havde lyst og kræfter,
hjalp til efter bedste evne. Kvinde-

lige beboere gjorde sig nyttige i
husholdningen.

Peter og Minna Larsen lagde
meget arbejde i at skabe hjemlige
forhold for beboerne. Jeg kan
nævne, at de til juleforberedelserne
brugte en masse tid, både med at
julepynte og stort juletræ, og ikke
mindst det madmæssige, hvor der
ikke blev sparet på opfindsomhed.
Selv mandelgaven til den, som var
heldig ved ris a la mandaen, var der
sørget for. Mange af de ældre sad
med blanke øjne og mindedes
deres jul i barndomshjemmet. Og
alle skulle have en julegave, besty-
relsen fandt det i orden, at der
gennemsnitlig anvendtes 50,- kr.
pro persona af hjemmets kasse til
indkøb af gaver, og det var ikke
nødvendigvis bløde gaver Sådanne
havde hjemmet jo pligt til at levere
dem efter behov.

Det var ikke noget lille arbejde
at finde på, købe ind og pakke i fint
julepapir. Og så blev alt bogført, så
at de ikke fik det samme hver
gang. Mange blev gamle, og ople-
vede således at holde jul på hjem-
met flere gange.

Nytårsaften skulle også fest-
ligholdes. Beboerne blev udstyret
med næser og hatte, så de gik
trætte og glade efter den muntre
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middag til deres logi længe inden
midnat; ældre bliver hurtigt trætte.

På flere måder blev der givet
synlige udtryk for den taknemlig-
hed, som man følte overfor ledel-
sen af hjemmet. En af Ringsteds
cykelhandlere, bedst kendt under
navnet “Nila”, havde haft sin fader
på dette hjem i flere år. Faderen
havde været så glad for at være
der, at hans søn fik den gode ide at
give hjemmet en motionscykel til

alles benyttelse. Gaven blev over-
rakt ved et festligt kaffebord, med
deltagelse af giveren og det samle-
de socialudvalg og straks indviet
med en duel mellem den vægtige,
gammel garder og roer, social-
inspektør Rasmussen og for-
manden Erling Christiansen, lige
fra barn en ivrig gymnast og folke-
danser, men den første var dog
blevet for gumpetung.

Holbæk kommunes socialudvalg
Fra 1970 til 1974, hvor jeg var
byrådsmedlem og tillige med i so-
cialudvalget, havde Ringsted
kommunes socialudvalg god for-
bindelse til Holbæk kommunes do.
Man besøgte hinanden en gang
årlig, dels for at udveksle erfarin-
ger, og dels for at nyde samværet
med ligestillede. Disse sammen-
komster sluttede altid med en
lettere servering på et af byernes
alderdomshjem, og her må jeg
nævne Zahlesvej. Det havde ube-
tinget den hyggeligste ramme for
disse møder.

Vi havde i begge byer nogle
dygtige socialinspektører, Preben
Rasmussen, Ringsted, og Etlar
Andersen, Holbæk. Begge bega-
vede og fornuftige tjenestemænd,
som var i stand til på en god måde
at indlede nogle frugtbare diskus-
sioner om tilrettelæggelse af den
fremtidige socialforsorg. Der blev
altid sat nogle tanker i gang ved
disse møder.

Af medlemmer fra Holbæk hu-
sker jeg Bent Andersen (den “røde”
post), der senere blev en afholdt og
populær borgmester, og som det
lykkedes på få år at bringe den el-
lers velfunderede kommune under
administration, og Britta Schall
Hansen, senere gift Holberg, der
siden blev indehaver af forskellige
ministerposter (kendt fra bløder-
sagen), samt den radikale journalist
Henning Nielsen, som nu i mange
år har været ved regionalradioen i
Næstved.

Formand for udvalget var fru
Dalgård, som jeg også ret hurtigt
kom på talefod med; vi havde i
Bringstrup netop lige fået sat en ny
Dalgård dybvandspumpe ned i
vort lokale vandværk, en glim-
rende indledning til samtale med
hende,  da hun var gift med fabri-
kanten.



Det sidste ønske
Det har altid været en stående
regel, at personalet ikke må mod-
tage gaver fra beboerne (man
skulle ikke kunne købe sig til for-
dele eller særlige goder). Jeg har
dog medvirket til en fravigelse.

Jeg skrev hvert år på Hjemmet
selvangivelsen for en ældre enke-
mand, ligesom for alle de andre fra
min egen kommune. Han var
meget beskeden, enlig og uden
børn. Han havde som ung mand
tjent hos Jørgen Jørgensen, Bispe-
gården i Lejre og derefter kun hos
sognerådsformænd. Det gav ham i
egne øjne megen stolthed og stor
anseelse, så der var ikke noget at
sige til, at han også var blevet en
trofast radikaler, ligesom alle hans
arbejdsgivere havde været det. Alt
det fik jeg at vide, hver gang jeg
besøgte ham på hans stue. Jeg
havde kun kendt ham overfladisk,
inden han fik sit ophold på hjem-
met, jeg husker ham fra hans
ugentlige ture til købmanden, med
sin lille hvide hund i snor. Han
virkede mut og var tillige også lidt
afvisende, så jeg var aldrig kommet
rigtig i snak med ham, når han gik
forbi min bopæl; jeg var jo heller
ikke kendt for at være radikal,
tværtimod.

Hans liv på den lille land-
ejendom i Fjenneslev havde ikke
været helt uden problemer. Han
havde været gift med en svensker,
og da hun døde, mødte fra Sverige
et par af hendes voksne børn op og

krævede deres mødrene arv, skønt
hun slet ikke havde medbragt
noget ved indgang i ægteskabet.
Disse børn havde manden slet ikke
haft noget kendskab til, så han
henvendte sig til sin sagfører, som
hjalp ham til et banklån, så børnene
kunne få, hvad de havde krav på.

Efter nogle år alene fik han en
ældre dame til at holde hus for sig,
og da han mente, meget fornuftigt,
at hun skulle beskæftiges, havde
han købt noget uldgarn, så hun
kunne strikke ny fødder i hans
gamle og hullede sokker. En syssel
som man i gamle dage altid så
flittige damer i gang med.

En dag kommer manden ind og
finder i stuen, at damen havde
hængt sig i lampekrogen med det
nye garn om halsen, hun var død,
og politiet blev tilkaldt, de skar
hende ned med en brødkniv. Man-
den beklagede sig siden over alt det
dyre garn, som nu var ganske
ødelagt og uanvendeligt, men slet
ikke over at have mistet sin husbe-
styrerinde.

Men den gamle mands pro-
blemer var endnu ikke slut. Da han
døde,  skulle han begraves fra
Fjenneslev Kirke, hvor hans sven-
ske kone i sin tid var blevet stedt til
hvile. Følget var ikke stort, men
som formand og som hans “rådgi-
ver” følte jeg mig forpligtiget til at
være til stede, men jeg var også
kommet til at holde af dette lille
beskedne menneske. Ved kirken
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var der en kvindelig graver, som
havde lejet en mand til at lave
graven (han kaldtes Kong Georg,
mig ubekendt hvorfor). Da vi sæn-
kede kisten ned, viste det sig, at
“kongen” havde sparet på kræf-
terne, fordi han huskede den gamle
mand som en meget lille mand,
men kisten var normal. Resultatet
var, at denne satte sig fast halvt
nede, hvorefter “kongen” greb en
planke for at støde kisten på plads.
Da pastor Andersen vidste, hvad en
kiste er lavet af, og hvad den kan
holde til, løftede han afværgende
sin hånd, den som holdt om bibe-
len, idet han meget lavmælt bad
ham vente, til vi var færdige og
følget havde forladt kirkegården.
Kisten ville næppe have holdt til
sådant et voldeligt sammenstød.

Jeg havde hørt noget om, at den
gamle mand havde besluttet sig til
at lade en af damerne arve hans lille
og beskedne formue. Så da vi
havde skrevet skemaet, benyttede
jeg lejligheden til at spørge ham,
hvad han havde tænkt sig med
hensyn til sit bo. Så fik jeg den
rørende historie om damen, der
altid havde tid til at tale med ham,
og hun syede knapper i hans skjor-
ter og reparerede hans tøj. Jeg op-
fordrede ham til at lade en sagfører
skrive et testamente, så det kom til
at gå efter hans sidste ønske, og jeg
fik lov til at bede en advokat tage
sig af sagen.

Ved hans begravelse mødte fra
København et par af hans sø-
skendebørn op. De havde ellers
kun besøgt ham enkelte gange i de
10 år, hvor han været på hjemmet.

Efter begravelsen hilste de på mig
og spurgte, om ikke der var noget,
som de skulle betale for, men jeg
forklarede dem, at det går over
boet, og dermed fra deres for-
ventede arv, hvilket de fandt var
helt i orden.

Efter begravelsen var der på
Hotel Postgården kaffebord, som
de pårørende også tilbød at betale,
men dette betaltes af Hjemmet. På
deres ønske om at måtte se den
afdødes stue (de ville gerne se,
hvad der var, og måske var der
noget (kontanter eller andet), som
de kunne tage med hjem), fik de
den besked, at de afdødes stuer
blev forseglet af skifteretten, indtil
denne havde vurderet boets værdi
med henblik på den eventuelle
arveafgift, og dermed var stuen
utilgængelig.

Ingen af os, der kendte til sagens
sammenhæng, nænnede at sige
virkel igheden t i l  de for-
håbningsfulde mennesker. Men da
de siden fra skifteretten erfarede
om onkelens testamente, gik de
hen på dommerkontoret for at
forsøge på at få ugyldiggjort testa-
mentet, med henvisning til man-
dens høje alder og eventuelle se-
nilitet. Men da dommeren viste
dem, at dokumentet på sygehuset,
hvor manden havde været indlagt,
var bevidnet af to overlæger og
advokaten, kunne han ingen grund
se til, at testamentet skulle gøres
ugyldigt. Det er værdifuldt med en
god advokat, og han skulle helst
også være radikal, og det var han
jo kendt for at være.



Byggeudvalget afslutter sit arbejde
Den 18. januar 1957 samledes det
udvalg, som havde stået for hjem-
mets opførelse. Arkitekt Knudsen
Petersen og ingeniør Hansen samt
de to revisorer var til stede. De
samlede byggeudgifter, inklusive
låneomkostningerne, udgjorde
1.020.438,34 kr. Til dækning af disse
udgifter havde man lånt 352.000,-

kr. hos staten til 2 %, – og 500.000,-
kr. i Kommunernes Kreditforening.
Restbeløbet 168.438,34 kr. var
indbetalt af de fire kommuner
kontant i forhold til deres andele.
Regnskabet godkendtes og dermed
afsluttede det nedsatte bygge-
udvalg sit arbejde.

Adspredelser på hjemmet
Underholdning af forskellig art
sørgede bestyrerparret for. Det
kunne være FDF, hvis orkester
kom og gav en koncert, eller fol-
kedanserne, som havde en øvel-
sesaften. Efter deres opvisning,
blev det til en times almindelig
dans, hvor folkedanserne bød de
gamle op, og man kunne se, hvor-
ledes damerne med højre hånd tog
fat i den gamle mands krave, så
han ikke skulle miste balancen.
Spillemanden var Kr. Larsen, som
var kendt af og med alle de gamle;
ikke et sølv- eller guldbryllup på
Ringstedegnen fandt sted, uden at
musikdirektør Larsen og hans
musikere spillede op til morgen-
sang. Efter ballet var der fælles
kaffebord, og man sluttede med en
aftensang.

Når en af beboerne havde en
rund fødselsdag blev der dækket
op med det lange chokoladebord i
den store spisestue for venner,
gamle naboer og familien, så der
kunne godt blive trængsel. Bebo-

erne kunne også selv finde på
underholdning; en ældre mand,
murer H. P. Hansen, var god til at
spille violin og harmonika, og så
blev der danset “gammeldavs” på
de lange gange, og der blev vist
også lejlighed til lidt klem i kroge-
ne.

Murer H. P. Hansen fra Balstrup
blev 95 år gammel, heraf de sidste
15 år på hjemmet. Han havde som
murermester i Balstrup bygget en
række huse langs en vej, som i
daglig tale altid kaldtes H. P. Han-
sens vej. Dette navn bevarede
Ringsted, da man i 1970 begyndte
at benævne samtlige veje i hele
kommunen med gadenavne.

Gamle Hansen oplevede således
i levende live at få sin vej, en ære
som også professor Vilhelm An-
dersen, byens æresborger, op-
levede. Han skulle en dag til et
møde på rådhuset og var taget med
toget fra København til Ringsted.
Han var kommet i så god tid, at
han kunne sætte sig på en bænk
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ved hans gade og nyde den nye og
fine gade. Han giver sig i snak med
en dreng og spørger: “Hvorfor
hedder denne fine gade sådan, min
ven?”. “Det er vist nok efter byens
vejmand, som har lavet denne vej”,
svarede den kvikke unge mand.
Professoren, som ikke var uden
humor, har selv fortalt om episo-
den. Han slentrede lidt nedbøjet
videre til mødet med borgmester
Thisted Knudsen på rådhuset.

Alle beboerne vedblev at have
tilhørsforhold til deres oprindelige
kommune, de blev stående i det
folkeregister, hvorfra de var kom-
met, således at de på valgdagen,
skulle afgive stemme på det af-
stemningssted, hvor de før havde
stemt, og i kirkeligt henseende på
samme måde. Sognepræsterne i de
pågældende kirkesogne skiftedes til
at komme een gang hver måned
ved en fast aftale med hjemmet.   

Alderdomshjemmets bestyrelse
To medlemmer fra hver af de fire
kommuner udgjorde bestyrelsen
for hjemmet. Alle bestyrelsesmøder
fandt nu sted på hjemmet. Den
store bestyrelse samledes et par
gange om året på hjemmet, hvor
bestyrerparret var eminente vær-
ter. Ikke andre steder så man så
fornem en bespisning, som på
Zahlesvej, hver gang nyt og an-
derledes.

Fruen førte bog over møderne,
så hun risikerede ikke at servere
det samme som sidste gang. En
gang, da fruen havde været i be-
kneb for et godt forslag, foreslog
hendes mand en gang klipfisk; det
må da være noget for de mandfolk,
og en første klasses klipfisk blev via
byens fiskehandler bragt til veje og
tilberedtes som den nu skal være.

Men ak og ve for værtinden, den
ene halvdel af den store bestyrelse
sad og stak til maden, der mangle-
de ellers ikke hverken øl eller
snaps, herefter kom der smørre-
brød på bordet, og her tog den
samme halvdel for sig af retterne,
og den ene formand betroede os, at
da han giftede sig, afkrævede han
det bestemte løfte af sin kone, at
hun aldrig måtte servere klipfisk
for ham, og til hendes ros ville han
sige, at hun havde holdt sit løfte. En
anden betroede os at, hvis han blot
havde en anelse af klipfisk, så kørte
han hjemmefra. Retfærdigvis skal
det siges, at den anden halvdel af
bestyrelsen spiste bravt af klipfi-
sken og havde ikke spor af appetit,
da man nåede frem til det lækre
smørrebrød.

Peter Larsen dør
Efter kun 10 års flittig virke på
alderdomshjemmet døde uden
forudgående sygdom Peter Larsen.

Det var et stort tab for os, men
størst dog for familien, hans hustru
og deres to børn. Jytte havde lige
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taget sin studentereksamen og
havde talt med sin forældre om at
læse til læge, og det blev gennem-
ført programmæssigt. Hun har nu
sin egen praksis i København.

Jørgen var endnu ikke begyndt
at jagte pigerne, det kom senere.
Han blev gift med den bedste af
dem og vi var med til deres bryllup
i Jylland. De kan snart fejre sølv-
bryllup sammen. Vi bor nu i sam-
me opgang, og vi møder næsten
dagligt hinanden; forhåbentlig til
lige stor glæde for begge parter.
Hver anden uge kommer Anna
Marie ind for at få penge for trap-
pevask. Hun tager hele opgangen,
et arbejde som hun efter opfor-
dring fra mig har påtaget sig på

betingelse af, at der bliver tid til at
snakke lidt over en Gammel Dansk;
det hører med til trappevasknin-
gen.

Fru Minna Larsen stod nu alene
med ansvaret og ledelsen af den
omfattende virksomhed, som det
store hjem var. Peter Larsen havde
især, som handelsuddannet stået
for en del af indkøbene, samt
pengeomsætningen. Alt dette
måtte fru Larsen nu sætte sig
yderligere ind i.

Lønmæssigt havde fru Larsen
efterhånden fået en bedre pla-
cering, idet nogle nye lønnings-
regler havde afløst de tidligere
ugunstige regler. Det giver mig
anledning til endnu en historie.

Marie Madsen på besigtigelsestur
Jeg oplevede, at vi fik besøg af den
navnkundige Marie Madsen, man-
geårig formand for Dansk Syge-
plejeråd. Hun ville kontrollere, om
vores bestyrerinde nu blev aflønnet
efter de nye regler. Jeg nød ved en
frokost på alderdomshjemmet at
høre Marie Madsen fortælle om
hendes store interesse: Sønderjyl-
land og sønderjydske forhold. Efter
mange års ophold i København
talte hun stadig rent og uforfalsket
sønderjydsk, særlig når hun blev
rigtig ivrig for en sag. Der var altså

intet at bemærke til lønforholdene
på vores hjem, det sørgede amts-
revisionen for.

Da jeg på dette tidspunkt var
formand for amtets sogneråds-
forening, var det min opgave at
ledsage den høje fagforenings-
formand Marie Madsen til et par
andre hjem her på egnen, hvor der
var sygeplejersker ansat på alder-
domshjem. Ledere, som ikke var
sygeplejerske, ville hun ikke se til.
De var jo ikke i hendes fagforening.   

Hjemmet skifter status
Fra regnskabsbøgerne for de første
år kan man se, at den daglige
kostdag lå på omkring 10,- kr. pr.

dag. Forrentning og terminsydel-
serne indgik ikke i kostprisen, men
fordeltes i forhold til kommunernes
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ejerandele. Alt gik således nemt og
billigt indtil 1970, hvor Ringsted
kommune overtog ejerforholdet,
og den gamle bestyrelse for hjem-
met tog afsked med bestyrerinden
og personalet.

Hjemmet blev nu styret af soci-
aludvalget med socialinspektør
Rasmussen i spidsen. Man gik
straks igang med at afskaffe tyen-
deloven. Pigerne blev nu til assi-
stenter med tarifmæssig aflønning
og dermed betaling for kost og
logi, samt arbejde med fastsatte
timeantal. Stuepigerne skulle blive
på deres område; ikke noget med
at give en hånd med i køkkenet ved
madlavningen, for nu var der
særskilt personale i køkkenet. De
lange gange blev belagte med
skridsikre gulvtæpper, så kunne
der ikke danses “gammeldaws”,
efter gamle murer H. P. Hansens
harmonikaspil, som i hjemmets
første tilværelse.

En positiv ting skal dog nævnes.
Der blev anskaffet en havetraktor
med fejemaskine. En af beboerne,
fhv. gdr. Frants Christensen, kunne
nu siddende og med stolt mine
betjene dette moderne inventar.
Om sommeren radrensede han i
urtehaven og om efteråret kunne
han pløje. Tidligere måtte man med
spade grave det store areal. Nu
blev snerydningen om vinteren
foretaget af Frants Christensen,
dersom ikke sneen kom i for store
mængder, men så kom den kom-
munale sneplov og tog affære.

Resultatet blev, at ingen ville bo
på arbejdspladsen, men fik logi i
byen og mødte på arbejdet til de

bestemte tider. Senere flyttede også
bestyrerinden til sin egen lejlighed.
En aftale ved sammenlægningen i
1970 om, at hjemmet på Zahlesvej
fortrinsvis skulle være for borgere
fra de oprindelige områder glem-
tes, og et visitationsudvalg skulle
nu tage sig af ønsker om at komme
på alderdomshjem, hvoraf Ring-
sted efter sammenlægningen nu rå-
dede over en halv snes stykker.

Efterhånden blev Ringsted træt
af det efterhånden gamle og umo-
derne hjem. Det svarede slet ikke
mere til de krav, som man nu
stillede til et plejehjem. Man foretog
nogle beregninger for en ombyg-
ning, således at der kunne etableres
bad og toilet til hvert rum. Resulta-
tet blev dog, at man fandt det
billigere at gå i gang med en hel ny
bygning i den store køkkenhave.

Herefter fik hjemmet status som
et plejehjem, og dermed større
statsrefusion, og man møder nu be-
boere enten med gangbuk eller i
kørestol, dersom de ikke er henvist
til sengeleje på deres værelser. Den
gamle bygning indrettedes til åbent
dagcenter, hvor der gives tilbud til
borgere i Ringsted by om for-
skelligt hobbybetonet virksomhed,
foredrag og gruppearbejde om-
kring selvvalgte emner, samt
genoptræning, hvilket sker efter
visitation.

Køkkenet på Zahlesvej er blevet
udvidet, så der nu kan fabrikeres
middagsmad til pensionister. Den
varme mad nedfryses og bringes af
en vognmand mod betaling ud i
byen og den nærmeste omegn tre
gange om ugen. Kommunen
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udlåner en miniovn, således at man
i hjemmene hver dag kan opvarme
middagsmaden.

Ordningen fungerer tilfreds-
stillende for brugerne, og den
sparer hjemmehjælperen for man-
ge timers arbejde ude i hjemmene.   

Tak til forskellige
Denne lille beretning er blevet til,
dels efter egen hukommelse, og
dels efter samtaler med fru Minna
Birkmose, samme dame, som i 1955
sammen med sin første mand Peter
Larsen gik i gang med at starte det
nye hjem op, samt ved hendes
venlige udlån af 20 kg arkivalier i
form af mange scrapbøger, bygge-
udvalgets forhandlingsprotokol,
ført af Anton Christensen, den

mangeårige sognerådsformand i
Haraldsted-Allindemagle og som
var sekretær for udvalget i hele
dets funktionstid, og andet billed-
materiale, indsamlet igennem de
mange års flittige og utrættelige
virke af den perfekte leder for det
store alderdomshjem. Tak til hende
for hjælpen med og interessen for
dette arbejde.



Efterskrift
Far skrev i 1989-90 nogle erindringer, som fik navnet “Jævnt og muntert”.
Arbejdet med disse erindringer gav vores far mange glæder, både ved at
skrive dem men også ved at fortælle om alle de andre ting, som ikke nåede
at komme med. Det var derfor naturligt for far at gå i gang med nærværen-
de historier.

Fortællingerne var stort set færdige, da vores far pludselig døde den 18.
august 1995.

Vi har følt det naturligt, at få mangfoldiggjort hans fortællinger, så alle de,
som har fulgt med i hans arbejde, også kan få lejlighed til selv at læse histori-
erne.

For os børn har det været pragtfuldt at opleve far arbejde så intenst med
sine erindringer.

Vi kunne sige meget mere, men vil dog lade vores far få det sidste ord
med følgende citat, som vi har fundet ved redigeringen af disse fortællinger:

“Jeg har i min alderdom moret mig med at nedskrive nogle erindringer
fra mit liv. Jeg afprøver mine evner i den opgave ved at bede en god ven om
at se det igennem, og han har på en hensynsfuld måde fortalt mig, at der er
noget, som man kalder “erindringsforskydninger”. Andre kalder det for digt
eller groft sagt løgnehistorier.”



51

Personregister

A
Andersen

Bent Andersen, borgmester, 42
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