Sorø Amt 1917

Sn1aa Næringsveje
blandt Fattigfolk i gamle Dage.
Af Lars C/m:stensen, Slagelse, forhen \"olkrnp,
Gimlinge ;sogn.
Vor vmkring vNl GO Aar siden vnr der pat\
Landet her i Sydvestsjælland en Del Fattigfolk,
som dreY forslrnlligo ejundomrnoligo Smaaforrdninger, der i Yore Dage er aldolos forsnrndno og
ukendte. Det var i Reglen 111 olk, som ikke egnorlo
sig til strengt Arboj<le, enten paa Grund af en eller
anden Svaghed ollor Alderdom, men utHlertidr~n
ogsaa paa Grund aJ' Ulyst til ordentligt 1\rbojde.
I do Tider søgte mange Fattigfolk rrcl S!covene
til, da disse altid knnde give Hnamatorial(~ til on
Del Forrotninger ligoson1 ogsaa lidt billigt BnPIHlo
om Vintornn.
Paa Grund heraf Yar yor Nabokommune, Sørbymagle, mod de mango Skove, meget more fottigbobyrdet ond Gimlingo Kommune, hYor der ingon
Skove var. De Fattige fik i do rl'ider kun Oll ringe
Forplejning, og don bestod altid i Naturalier, saa
de Yar nødt til at anstrængo sig for at fan lidt rode
Penge, saa Livets Ophold knndo blive nogenlunde
taaleligt; de var ellers ikke fordringsfulde i do
rl'icler, hvmken hvad Føde, Klreder olier Husly angik.
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Lnrs Christeusen:

Jeg vil kun nawne nogle af disse Næringsveje,
som forsvandt i min Barndoms- og første Ungclomstid, efterhaanden som deres Indehavere uddøde;
disse Menneskers Udseende i Klmdedragt og derf:'s
'I'ale og hele Fren1træden staar levende i min Brindring; de færdedes jo stadig omkring paa min
Fødeegn i mange Aar, indtil Tidens forandrede Forhold og Fremskridt gjorde dem ganske oyerflodige.
Langt inde imellem de store Skove, som strækker sig lige fra Slagelse mod Øst indtil Tjustrup
Sø, havde sorte Jonag opslaaet, eller rettere .. nedslaaet"
sin Bolig i en Il ule op til et Skovgærde i ;\; a•rheden af Lindebjerg. Væggene var klillnde op af
,Jord og Ler, og Facaden bestod af et eneste gammelt Vindue og en halvraaddon Dør, som han havde
reddet hos Naboerne. Fattigfolks Boliger paa den
'rid var i Almindelighed meget tn.rveligo. men hans
Bolig var den rene Blendiglrnd; jeg saa rlen paa
Frastand, naar jeg som Dreng var med at slrnve
Brænde; min Fader pegede hen efter en lil10 Høj,
.der lig11ede <>n KartofEelkule, og sagde, at det rnr
sorte Jonas' Hytte. Han brændte Uclt 'Trækul. som
han solgte til Byens Sm0de, for at faa lidt at kobe
Brændevin for, og iovrigt sagde de, han dr(w og
dovnode 'l'i(len hon. Hans Hustru hed
Ifo.r;.r;er Karen, det var <'ll lille trivPlig, ::;keløjot, laset og beskidt Kvinde. Hun havde oprindelig
hørt hjemme i ()imling0 Sogn, lwor hun tildels
var under Fattigforsorgelse, men "Krage søger Mage";
en skønne Dag fandt sorte ,Jonas hende og tog
hende ud af Pattiglrnset, hvilket ikke var nogen
Sorg for Kommunen.
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Dot var egentlig hende, der drev deres I-Iovednærings\'oj. Donno bestod i at slccere Bøyeris i Sko,, von, hvoraf hun b@dt Kosto og Karskrupper, som
'hun gik rundt i Omegnen med og solgte for 2-3-4
Skilling Stykket. Naar hun kom vandrende honad
Vejen mod hele sit Oplng paa Ryggen, var dot som
et lille Lms Hisbræn<le korn anstigende Det var en
godt smlgelig Vare, som dor blev brugt meget af,
saa hun havde altid let vod at faa udsolgt. Mon
se! v om hun havde udsolgt, gik hun alligevel sin
Omgang til alle Sognets Uaar<lo og Huse, for hun
var jo som sagt hjemkendt, og der vankede allevegne et godt St,ykke Mad, undertiden et lille Stykke
rogot Viæsk, nogle aflagte Klmdningsstykkcr og
lignende, saa hun ntr ofte more lmssr:t, naar hun
gik hjem, oncl naar hun gik ud. Saalecles gik hun
i mango Aar, indtil hun omsider døde. Der var
ingen, der fortsatte h01Hles Forrntning.
"Sliberen" var en Mand, der ogsa;t drev noget
Skovbrng ved Siden af sin egentlige Forretning.
Han solgte 1'æklce!cæppe . •Jn, hvad var 'l'ækkekæppe'?
spørger maaske de yngre. Indtil omkring vod 1870
brugto man 'l'æklrnkru p po og tjærnt Ham pogarn til
at hinde Strnatagone pna !lusene mod i Stedet
for don nn brugelige galvaniserede Jorntrnad Naar
man nu skulde brn,ge noglo suadanno, nævnede
man dot blot til ham, og san on Aftnn i Mørkningen skulde han nok møde mod dem Det var jo en
Forretning, som ikke altid taalto for stærkt. Dagslys, om man ond oliers aldeles ikku betragtede (]on
som uhæderlig.
Og clor blov heller aldrig hverken af Skovejere eller Skovfogder lagt nogen llindringnr for

Sorø Amt 1917

88

Lars Chri.,/e118e11:

denne )iæringsvej, sa11l<Pnge de, dor drev <1en, holdt
sig indenfor rimelige Gnendser, det vil si_go, nt de
kun skar IIassol og Ellokwppo pnn SkoYgærder, i
BllomosPr og Hasselkrat.
Sliberen hoede i mi lille Hønne, han havdo
bygget pn<l et lille uclyrkPL H:jørJl(> .Jord ved Skoven. Hans HovederhYon· var vist ellers at YH'ro
SlnPrsliber. Han kørte Yiden om med sin Sbersli berbør og sleb og loddede Blikto:j og fortalte
Lognehistorier, deUo sidste var han meget bekendt
for, og det Yfff '.'t Fng, han var særdoles dre-,·en i.
IInn var en meget statelig, Yittig og "Yig1ig" Person; men han Y<lf ogsaa nf stor Hmkomst, han
kunde forn sit Slægtregister lige 1wcl til Frederik
den S:je1ie, og den Historie fortalte han Yed enhvor
Lo;jlighod.
Jens ]~'nøje· drnv un lidt storre Skovhrugsforrelning. Det Yar Vogn::;Lwnger, Tromlosi n:rnger, LmssoLnner og sligt, han hanle paa Lager. Dnt man nu
ikke l'ors!cws paa den :Maade, at han lrnvd{) saadnnt
hjomrne, sna Folk kundo V<Plgo og vrage iblandt
Sagerne, rnen lian Yidslo, hwlr det stod i SkoYon,
og saa skulde lrnn nok nero clor med dot, der p11sscdo, naar bare han lrnvdo fanet rigtig Besked .
.Man pnastod, at han mod d Øjo megot. bodro kunde
se, om en El eller Birk 1rar lign, end nndro kunde
so dot nrnd to. Han yar aldrig urimelig mod Jfotalingen, men han havdo jo hollor ingen Jndkøbspris at regne med. Denne Ji'orretning uddøde tillige
med ham, don gik over i Storhandelen paa r1 1 ømmorpladserne, hYor saaclant nu maa købes i dyre Domme.
Jlfads Søren Jcnsrm Yar en gamnrnL lang, mag,..r
og krumbojot Mand, der altid van(lrode omkring
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mod en høj Hat paa llovedet og et stort Knippe
Støttekæppe paa Hyggen. Han forte kun en onkclt
Yare, og det yar rigtig solide Bgespircr, som han
reddede i Skoven og tildannede og lakcrccie hjemme,
saa de san rel pmne nd. Uagtet hans Forretning
nwd E<eppene saa' saa ringe nd, var der dog, eftrw
hvad jeg hørte, større Hisiko for ham end for tfo
andro. fonrnwnte smaa "Skovbrngero"; det regnodes
for megd. moro al af'slrn're saadan nt liile EgøLra'
end at hngge on slor El ude i Ellemos<:n.
Bodker Hans vnr en lille', gcw1mel, ndslicH BødkN, som gik omkring p<Ut Egnen med cm Mmngde
rrnxllrnand pna Hyggen og spnrgte, om dor ikko
var noget, Kur, Spande, Bøtter eller lignende, dor
trængte tiJ at blive ofiorsol med Baancl, indnn det
faldt i Slaver. ,Jeg husker ikke, at han nogen 'rid
fik A fsaJ( ning hm; os, for der blev altid, saavidL
jeg kan erindre, brngt ,J<prnbaand; men en Snaps
og en 'l'anr Øl fik han altid. Der var oliers ondnn
adskillige, der brngie Træbaand, mon don Forretning var alligwlel omtrent helt uddød nllerede i
min Barndom.
Per Raabje1:r; var en halvgammel Omløber, som
man sagde, aldrig gad bestille noget, , han rendte
omkring Lil Gaardo og Huse med et Bundt Spanskrorsskinner paa Hyggm1 og spurgto, om de ikke
skulde have istandsat deres Kornsold. Det var nemlig endnu i min Barndom Skik og Brug, <lt Folk
rensede (foros Sæd med Haandsold, saa disse blev
brugt meget, og der var altid nogle, der trængte
til en lille Istandsættelse. Kornrensemaskinerne kom
forst rigtig i Brug hos Bønderne, da jeg var I 0 ii
12 Aar gammel, don siclsto Halvdel af r111'erne.
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Lars Christensen:

Klinkeren var en stilftPrdig og ædruelig gammel
:Mand mod et langt hvidt Haar ned ad Naklrnn, han
listede omkring med en firkantet, rodmalet Kasse
paa Ryggen. Han klinkede Fade, 'Pallorkenor, Krukker og andre Lerkar, som havde en ReYno eller
var slaaet i Stykker. Ja, det var 011 sælsom Forrntning, synes man jo i vore Dagø, og dfln har vist
heller iklrn smidt meget nf sig; men i clen 'l'id regnede Pattigfolk med smaa Tal Om Foraarstiden
solgte han Urte- og Blomsterfrø til Bonderkonerne.
Dot var muligvis den bedste Del af hans Forretning. Han bad aldrig om noget, men Foden fik han
altid gratis; alle saadanno omstrojfondo SmaahaudlPnde fik i de 'ricfor deres l\fad hos Bønderne.
Christian Stærk var en Mand, der var nwget
omtalt· i min forste Barndornstid; men han forsvandt,
førend jeg blev saa ganmwL saa jog selv personlig
kan erindre ret meget om ham. Men saa rn<mge
desto flere F'orLællinger om hans mange Streger
kan jeg huske, de gamle fortalte om ham, nanr de
undertiden om Vinteraftenorne kom in<! pua det
Bmne.
,Jeg saa lu1rn kun nogle faa Gange, og <la var
han en meget gammel Marni, han var ildrn stor,
mon svmr og stmrkhyggot og havde i sino yngre
Dage vmret i Besiddelse af ualrnindeligo Kra~ft.<w.
Han gik derfor ogsaa altid under Navnet Christian
Sta~rlc Ha11 boede i et Indsidderhus med en god
Have til, og de1p10 benyttede han til ot ejnndornmeligt Havebrug, der paa visse Aarstider gav ham .ret
gode Indtægter.
Endskønt alt .Jordfællesskab alleredn paa den
Tid forlængst var ophævet, var der dog mange"
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som endnu havde don Vane n.t slippe Kreaturer og navnlig Arbejdsheste løse om \atten i Erteraarstiden,
saa de selv kunde finde do bedre Græs!!ange omkring paa Praistegaards- og navnlig paa Herrogm\,rdsmarkerne. l•,or at modarbejde denne Uskik blev
Loven om Markfred skærpoL med høje Mulkter i
Optagningsponge for løsgaaondo Kroaturer og navnlig for Heste og Tyre Dette benyttedP Christian
Stærk sig af, og nu blov der en svær :\{amgdo
Heste, som altid om Natten skulde træffe til at gaa
ind i hans Have, og han var ikke don Mand, der
sov sin 'l'id hen, naar der var noget at redde. Om
\[orgenon tidlig, naar Polk skulde hente dorns Heste
hjem til Arbejdet, lrnncfo do ofte ikke finde dem
andre Steder end i Christian Stærks I-Lwe, hvor de
stod bundet og ventede, og saa vidste enhver nok,
at dot kostede de lovbefalede Optagningspenge.
8elv langt hen paa Eftoraarstidon, nactr He"tone stod
paa Stald om Natten, skole det ikke saa sjmldont,
nt de korn løse i Stalden, slog Doron op og gik hen
i hans Have. Det var et s1Pl:-;omt Havebrug, men dot
gav gode Indtn'gtor.
Rygtet gik om ham, at han var Egnens storsto
og mest durkdrevne T;yYekna'gt, men om det p1lssor,
vod jeg iklrn; hverken Beboerne eller Øvrigheden
holdt af at indlade sig med ham, og jog hørte aldrig,
at han blev straffet for noget. Han havde selvfølgelig mange Pjender, der hanle Lyst til at give ham
lidt "Vederhtg" ved given Lejlighed. Dot skete saale<los engang paa Torvet i Ringsted, at nogle gav
sig i Klammeri med ham og gonnernp1:yglede ham
Eaa grundigt, at han !tl<"t som stendød paa Stenbrcen,
1' olk stod lidt forbausede og saa paa ham, mon
1
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plnd.;;elig sprang haii op, tog et Agc)hrmdt frn en
Vogn og slog
af do omstnaoude llled l\anten af
Bnedtet med saachm en Kraft lige oyen i Hoyedel,
at d0Lt<' flækkedes. Om han bl('\' ,,;traffet for dt,mie
Bedrift, lrnrto j<~g aldrig Ollltalo.
Lcidcrsdor/ hed en ;\Lind, dt'~· gik omkring og
solgte Kasketter. lian Yar en ]Hl!ll gnmmel Mand,
godt klrndt, og han lrnvde en nwget. "fornem" L:dtale. 1fon han var vistnok ogsa11 "n falleret kobenlmvnsk Skrmdermester, der havde slmrnt sig ned
med sit Vrnrlrnted i Karrobwkstorp, hnirfra han
rejste hole S~·ch·esLsjrnlland rundt med sinn Kasketter i en meget 8Lor firkantet l\tuT, sorn han b1tr
paa Hyggen. !lan hanle altid store Yanslwliglwder
med at faa den i!l(l og ud af Don'1ie. llan solgto
meget og billigt, og vi Drenge Ynr nitid glade,
naar han kom, for ::;aa ·nwke<le der altid ny Kasketter. Denne Forretning gik kun <'Il lille Aarrmkke,
og han var vistnok baacle clt~11 fornte og den sidste,
der drev den.
Gale Jens boede i en lille, ussel H~·tte, der lna
lige ved den alfare Vej. Den var saaledes godt beliggende som Herberg for Vejfarende, og dertil
brugte han den ogsaa. flan vnr Egnens største
Drukkenbolt, og omstrejfende Dngdrivore, Kæltringer og Tiggere kunde altid faa Logi der. Naar de'
baro mødte mod en Flaske Brændevin, var der
Hjrerterum, og saa kan der jo nltid blive Husrum,
selv om Pladsen var meget indskrænket. Naar 'man
færdedes der forbi om Natten, og der var liggende
Ga:·ster, hørte man ofte højrøstet 'fale og Sang, endskønt Huset altid ved saadan Lejlighed var lukket
saa fast som muligt for alle uvedkommende. Om det

ei:
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var hans Hovedernæringsvej at "holde Hotel", ved
jeg ikke; jog har kun kendt ham som en gammel
.Mand og aldrig set ham ved noget egentligt Arlwj<le. Men dersom nogen havde et selvdødt Kreatur, <ler skulde flaas, eller en Hund, der skulde
kastreres, eller sligt, som ingen andre gad have
med at bestille, saa var han tii 'l jeneste. Han lavede
Strygespaaner, som han gik omkring paa Egnen
og solgte, og hvert Sted han kom ind, tiggøcle ban
en Snaps, saa han blev ~mart fuld, og dot var ogsaa
hans eneste [•'ormaal. 1-fon saa blev hnn tillige ond8lrnbsfuld og overoste Folk med do vwrsto og
sjofleste Grovheder, han lrnnde finde paa, og dette
indbragte ham tidt ot forsvarligt Lag Prygl, mon
ligo moget. hjalp det paa hans Opdmgolso. Saasnart
lrnn igen fik sovet Hu sen ud og intet hav do at fornyo den med, vandrodo han igen rundt og tiggede
Snapse og solgte Strygnspaanor. Ofte om Natten
kunde man høre ham gaa eller ligge paa Marken
og raabe om Hjmlp, for at nogen skulde komme og
slæbe hnm hjem; det sketn og8aa nn<lertiden,· n.t
Ungdommen korte ham hjem paa en Hjulbør eller
'J'ørvosluffo og V<r>ltedo ham ind ad Døren til Konen, lige S<ta beskidt som han var, og saa grinede
han <lf dem for deres Ulejlighed. Saalodes gik han
i mange Aa.r, indtil han for nu omtrent 50 Aar siden gik sin sidste Omgang og fik sig en saa forsvarlig
Hus at lmggo sig til Sengs med, at han aldrig mere
vaagnedo; om Morgenen efter fandt de ham død i
Sengen, og dermed 'ar hans Saga ude, og der var
ingen, der savnedø, beklagede eller begrmd hans
Bortgang. !fans Hus er forlængst udi:ilettet, og kun
faa nulevende kender den Plet, hvor d~t stod.
1
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Lars Christeusen:

Lygtemanden boede i et lille Tndsicl<lerhus, som
de kaldte Lygten paa Gyldenholms Mark. Han gik
omkring og solgte Skeer. Sleve, Øltappe, Klædesklemmer og andre saadanne hjemmelavede Husflidssager, der stadig var Brug for og derfor var
let sælgelige. Han var Mormon og agiterede, saa
godt han kunde i den Hetning, men han var ikke
noget stort Lys; han solgte "Skandinaviens Stjerne"
og andre mormonske Smaaskrifter. Det gik imidlertid med denne Forretning som med alle de fornævnte, den var paa Hetur, idet 'riden og Forholdeno gjorde den. overflødig, saa nedlagde han Forrotningen og rejste til "Zion" tillige med den aarlige
Udvandrertrop af hans Trosfæller.

Disse 12 Næringsdrivende, som her er nævnt,
hørte alle hjemme paa min Fødeegn. Der kunde
nævnes flere lignende, saasom Kludekræmmere,
Jernkræmmere, Hosekræmmere, Kniplingskræmmere
o. s. v, men disse er ikke helt uddøde endnu, og
de er heller ikke saaledes knyttede til en bestemt Egn.

