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Nogle Minder
fra Bromme-Munkebjergby-Egnen
omkring Aarhundredskiftet
Af Typograf K. W. Sørensen, Haslev.
1. En Landsbyskrædder for 60 Aar siden.
Den 1. November 1899 fik jeg Plads som Skrædderlærling
hos Skrædder Niels Larsen i Bromme. Jeg forlod da Landbruget og den Egn, jeg har skildret i min Artikel her i Aarbogen for 1957. - De seks Aar jeg tilbragte som Skrædder,
skulde dog senere vise sig kun at være af midlertidig Art, idet
jeg siden gik over til en helt anden Livsgerning af en mere
varig Karakter.
Og denne Artikel en saa tænkt at skulle være dels en Slags
Biografi om min gamle Læremester i Bromme, som var en
saare alsidig Mand, idet han foruden Skrædderiet dyrkede
en Mængde forskellige "Bierhverv", som gjorde ham kendt
paa Egnen og fortjener at mindes nu saa mange Aar efter
hans Død, og dels vil jeg gerne fortælle lidt om Forholdene
for en Landsbyskrædder for 60 Aar siden og sluttelig lidt, der
har F.orbindelse med de to sidste Billeder i Artiklen.

*
Niels Larsen var født den 11. Maj 1857 i Bransmark, hvor
Forældrene havde et lille Hus med en Smule Jord til. Hans
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Farfar havde en Gaard i Fuldby og havde været gift med
den Enke, som min tidligere Husbond Ole Olsen blev gift
med omkring 1860. Han og Niels Larsen var altsaa langt
ude beslægtede. Foruden Niels var der en lidt ældre Broder
Hans samt en Søster, hvis Navn jeg nu har glemt.
Alle tre Børn fik Undervisning i en Friskole, som var oprettet af Gaardmand Ole Nielsen i Fuld'by, en Mand, der
var stærkt grundtvigsk præget. Han var Far til nu afdøde
Sognefoged Ferd. Olsen i Fuldby og altsaa Farfar til den
nuværende Gaardejer og Sognefoged Johs. Olsen. Denne
Skole blev dog nedlagt saa tidligt, at jeg ikke husker den.
Efter sin Konfirmation kom Niels Larsen i Lære hos en
Skrædder i Døjringe. Broderen kom derimod paa en Højskole, hvad maaske blev Aarsag til, at han alle Dage, boglig
set, laa lidt foran Niels, saa han naaede at blive Overpolitibetjent i København og fik Danebrogskorset ved sin Afgang.
Til Gengæld havde Niels betydelig mere Fantasi.
Som Svend kom Niels Larsen til at arbejde hos sin senere
Svigerfar, der boede paa Bromme Østermark. - - Niels Larsens Kone, Marie, var født i 1858 i Kirke-Flinterup, hvor hendes Far da boede. Det var jo i de Tider, da
Skrædderen gik omkring paa Gaardene og syede det Vadmel
og Hvergarn, som Bønderne selv havde ladet væve. Allerede
som 10 Aars Pige gik hun med sin Far ud og syede og kunde
fortælle meget fra den Tid.
De blev gift den 3. Maj 1879 og overtog saa Svigerfaderens Forretning. Da denne snart kom i meget stærk Fremgang, saa Pladsen blev lidt for trang, købte de omkring 1890
det Hus nede ved Bromme Mølle, hvor Bromme Central har
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til Huse, og hvor deres Svigerdatter har passet denne siden
dens Oprettelse, d. v. s. i snart 50 Aar.
Niels Larsen og hans Kone var to ualmindelig rare Mennesker, saa jeg aldrig glemmer de 6 Ungdomsaar, jeg tilbragte hos dem. De havde vist kun een Særhed, hvis man
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da tør kalde det saadan. De var nemlig Syvendedags-Adventister og havde derfor Lørdag ( Sabbaten) som Helligdag.
Det maatte vi jo rette os efter, men det vænnede man sig hurtigt til. Og det havde den Fordel, at der ofte kom nogle paa
Besøg paa Værkstedet om Søndagen, naar Kunderne og
andre havde bedst Tid. -- Det er mange Kopper Kaffe,
Skrædderens Kone gratis har skænket paa disse Søndage.
Paa nogle faa Aar havde Niels Larsen faaet Ry som en
meget duelig Landsbyskrædder, og han havde i Aarenes Løb
en Stab af Lærlinge, jeg tror 16-1 7. Da jeg kom, var der
2 Svende og 3 Lærlinge, deriblandt Sønnen, Hans, som se148
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nere overtog Fmretningen i en Aarrække til sin altfor tidlige
Død i 1932, kun 48 Aar gl.
Det vil sikkert være af Interesse at høre lidt om Priserne
dengang og nu, hvorledes en Landsbyskrædder virkede for
60 Aar siden, og jeg skal nu anfore lidt om begge Dele. Kun faa Skræddere paa Landet havde noget større Lager
af Klædevarer. Vi fik to Gange .om Aaret fra 2-3 Grossister tilsendt en Prøvekollektion, bestaaende af en Kasse
med Kartonplader, hvorpaa var opklæbet tre Prøver, mærkede med Stoffets Bredde og Pris. Paa disse Priser havde
Skrædderen gerne 33 % Rabat, hvilket gav ham en væsentlig
Del af Fortjenesten paa den færdige Habit; denne Rabat fik
Kunden dog ikke altid Indblik i.
Skrædderfaget var dengang stærkt sæsonbetonet. Tjenestefolk fik næsten altid nyt Tøj 1. November eller 1. Maj, naar
de fik deres halvaarlige Løn. Dog kunde enkelte faste Kunder ogsaa faa Tøj til Sommermarkedet i Soro eller til en
Skovfest. De betalte saa eventuelt et lille a conto Beløb og
Resten til November.
Til de tre store Højtider var der altid Travlhed, saa vi
ofte arbejdede ud paa Natten. Det var mest Gaardmænd og
andre, som da fik syet nyt Tøj. Om sommeren var der en
"død" Tid, saa fik vi Lærlinge fri og tjente lidt ved at hjælpe til med Høsten hos en Bonde eller, som jeg, henne paa
Møllen.
En Habit kostede dengang 40-60 Kr., saa det var altsaa
ogsaa dyrt at faa Tøj i de Tider, hvor en Tjenestekarls Løn
var 200-250 Kr. aarlig, de helt unge fik endda mindre.
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Men en Skræddersvend var saamænd heller ikke for godt
aflagt. Niels Larsens "Priskurant", som han naturligvis selv
havde lavet, var saaledes: En Jakke 3Vi-4Vi Kr., Benklæder 1,75-2,35 og Vest 1,40-2,00. For Kost og Logi beregnede han 3 - tre - Kr. ugentlig. En flittig Svend kunde ved
10 Timers dagligt Arbejde tjene netto 7-9 Kr. pr. Uge.
Vi Lærlinge fik 10 % udbetalt hver Maaned af alt, hvad
vi havde lavet. Det var lutter Velvilje fra Mesterens Side,
da en Lærling ellers ikke fik Løn, kun Kost og Logi i Læretiden, som var 5 Aar. Vi fik ogsaa Lov til at "fuske" efter
Fyraften; jeg har presset mange Sæt Tøj og repareret mange
Benklæder i de Aar, men det gik naturligvis ud over den
knappe Ferietid.
Det hændte jævnligt endnu dengang, at enkelte Gaardmænd, særlig de ældre, kom med hjemmevævet Vadmel og
Hvergarn, som de fik syet. En sjælden Gang maatte Skrædderen ogsaa være Buntmager, naar en Bonde kom med et
Faareskind, der skulde anvendes som Foer i en rigtig lun
Kørekappe. Det var vi nu ikke begejstrede for, da det var et
uvant og brydsomt Arbejde, som heller ikke blev betalt i
Forhold til Besværet.
Niels Larsens Kundekreds strakte sig langt udover Sognets
Grænser. Kun nogle faa af dem husker jeg endnu. Blandt
disse var Gaardejer og Landstingsmand Peder Rasmussen
i Krøjerup og Sønnen Rasmus Rasmussen, der senere overtog
Gaarden.
Det gamle Landsbyhaandværk viste dog snart en tydelig
Tilbagegang. Omkring 1920-30 fik adskillige Gaardmænd
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Bil, og Rutebilerne gav lettere Adgang til Byerne, og dette
fik ikke mindst Skrædderen paa Landet at føle. Ved Niels
Larsens og Sønnens omtrent samtidige Død var den gamle
Skræddervirksomhed i Bromme næsten helt ophørt.

*
2. Niels Larsen som "Hobbymand".
Som allerede nævnt var Niels Larsen gennem mange Aar
kendt som en god Landsbyskrædder med en vidtstrakt Kundekreds; men det var, som om hans Haandværk alligevel
ikke helt kunde udfylde hans Tid og Interesse. Ikke saaledes,
at han var nogen Opfindernatur, slet ikke. Men han havde
i sig en ubændig Trang til at beskæftige sig med mange andre
Ting, og det gav sig Udslag i, at han forsøgte sig med næsten
alt muligt. Han lavede en elektrisk Ringeledning fra et
Vækkeur i Soveværelset ned til Huset, hvor vi Lærlinge boede, og han havde indbundet Bøger, lavet Kufferter, Cykledæk og Slanger, og han holdt ogsaa Bier. Han sleb mange
Barberknive, og selv Cementstøbning gik han ikke af Vejen
for. Den støbte Cementbro ind til Huset lavede han selv i
1904, og den staar der endnu. Hans Vejleder var mest
"Roms Haandgerningsbog", som han næsten kunde udenad.
Desuden var han ivrig Læser af det populære Tidsskrift
"Frem", som var begyndt at udkomme sidst i Halvfemserne.
Selv om nogle af Emnerne vel var lidt for videnskabelige for
ham, høstede han dog sikkert en Del Viden deraf.
Men den Hobby, som mere end nogen anden optog ham
gennem en lang Aarrække lige til faa Aar før hans Død, var
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dog Fotografering. Den udviklede sig til, at han i over 25
Aar var en kendt og duelig Lejlighedsfotograf paa Egnen.
Niels Larsen begyndte at fotografere i 1898, forst for Morskab, senere som en ret betydelig Bivirksomhed til det svindende Skrædderi. Det begyndte med, at han i en Boghandel
i Sorø saa en Lærebog for Amatørfotografer og købte den.
Efter at have studeret den, skrev han til et Firma i København efter et Katalog over Fotoapparater. Det var jo dengang en temmelig ny Hobby, som kun ganske faa herhjemme kendte, og da slet ingen paa Landet. Priserne syntes han
dog var lidt høje, og det var ogsaa mere morsomt selv at
lave det. Objektivet maatte han dog købe, det kostede 10
Kroner og var naturligvis ikke særlig godt. Han fik virkelig,
kun ved Hjælp af Tegningerne i Kataloget og Studiet af
Lærebogen, lavet et Apparat og tog adskillige Billeder dermed. Senere lavede han et Apparat i større Format, som tog
ham flere Maaneder at faa færdigt, og han købte, trods
Konens Advarsler, et fint Objektiv til 165 Kr.; men saa
kunde han ogsaa tage Billeder i Størrelsen 18 X 24 cm, som
f. Eks. det Billede fra Høstgildet paa Bromme, vi har med
i denne Artikel.
En væsentlig Mangel ved disse selvbyggede Fotoapparater
var dog, at de var saa "geniale", med mange Tandstænger,
Hjul, Møttriker m. m" at næsten kun han selv kunde bruge
dem. - Jeg lærte det aldrig, skønt jeg ellers fik min første
Viden om Foto gennem ham.
Han lavede ogsaa selv en Magniumslampe, saa han kunde
fotografere indendørs eller om Aftenen. Magniumspulveret
maatte han dog købe; mærkeligt nok, at han ikke forsøgte
selv at blande det.
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Den helt store Udvidelse af hans Virke som Fotograf skete
dog, da han i 1902 for en ganske ringe Pris ~øbte nogle store
og fine Portrætobjektiver og et rigtigt Atelier-Kamera efter
en afdød Urmager og Fotograf i Ugerløse ved Holbæk. De
havde sikkert kostet mere end det tidobbelte af den Pris, han
gav for dem.
Nu begyndte han som rigtig Portrætfotograf. Vanskeligheden med at skaffe Ovenlys, som helst skal bruges i et
Atelier, overvandt han ved, at en Tømrer savede et Hul i
Straataget paa Husets nordlige Side og indsatte et Vindue
paa 2 m 2 i Stedet. Paa Loftet indenfor indrettede han sit
"Atelier". Her blev i Aarenes Løb mange af Egnens Befolkning "taget af", som man sagde, ikke faa af dem mange
Gange; ogsaa det Billede af ham og Konen, vi bringer her,
er taget der, dog med Sønnen som Fotograf.

*
Det er egentlig fantastisk, at han i Løbet af en ret kort Tid
erhvervede sig et saa godt Indblik i Fotografiens Mysterier,
som Tilfældet var. Han lærte hurtigt at fremkalde Billeder
og Plader, og inden ret længe blandede han selv de forskellige
kemiske Opløsninger, han brugte. En Kemikalievægt lavede
han naturligvis ogsaa selv. Han kendte de forskellige Stoffers
Navne og Virkemaade, og selv meget farlige Gifte som Cyankalium og Sublimat var han ikke bange for at bruge. Disse
to Gifte kunde han dog kun købe paa Sorø Apotek mod at
fremvise en Erklæring, underskrevet af to paalidelige Mænd
(Læreren og Sognefogden), der attesterede, at det var til
fotografisk Brug.
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Som et Eksempel paa, hvor energisk, ja, næsten stædigt,
han arbejdede med sin Hobby, skal jeg fortælle om, da han
lavede sin første Øjeblikslukker. Han havde haardt Brug for
en saadan, naar han skulde "tage" bevægelige Objekter eller
f. Eks. naar Træer bevægede sig i Blæst. En saadan Lukker
var dengang ikke indbygget i Linsen, men bestod af en flad
"Æske", som blev sat foran Linsen og udløstes med en
Slange med Gummibold. - En god Lukker kostede 12 Kroner, og det syntes Niels Larsen var mange Penge. Saa kørte
han ud til sin gode Ven, Jørgen Urmager, der boede ude i
Glannosen, tæt ved det Sted, hvor man mange Aar efter
fandt Danmarks ældste Boplads. Her fik han en stor Cigarkasse med brugte Urfjedre, og saa begyndte han med at lave
det indviklede System af Fjedre, der var Hemmeligheden ved
Lukkerens Virkemaade. - Jeg tror nok, det tog ham fire
Uger at naa et brugbart Resultat.
Han lavede ogsaa et Apparat med 2 Objektiver til Optagelse af Stereoskopbilleder. Billedet af det gamle Kommunehus, som findes sidst i denne Artikel, er den ene Halvdel
af et saadant Dobbeltbillede. - Det er sikkert nu næsten
et Unikum, selv om det jo, fotografisk set, ikke er saa helt
godt.
Efterhaanden gav denne Hobby ham nok en ret god
E'kstraindtægt. De største Billeder, 18 X 24 cm, kostede 1
Krone; men ::;:rn var de ogsaa opklæbet paa en flot Karton
med hans Navn og Bopæl præget i nederste højre Hjørne.
De mindre Billeders Pris har vel svaret hertil.
Naar nogen roste Niels Larsen for hans Evne til at lave
alt muligt, svarede han gerne, at der var dog een Ting, der,
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som han udtrykte det, "lige rent ud var mislykket for ham."
Det var, da han prøvede at sætte nye Toner i en Harmonika.
Det Eksperiment overværede jeg ogsaa, og jeg vil meget
gerne give ham Ret.

*
Niels Larsen drev sin fotografiske Virksomhed i over 25
Aar og har taget et meget stort Antal Billeder, som nu desværre vel nok for største Delen er forsvundne. Det samme er
Tilfældet med alle de Ting, han i Aarenes Løb forfærdigede.
Noget af det vilde ellers nu være en Seværdighed, f. Eks.
paa Sorø Museum.
Niels Larsen tog ikke megen Del i det offentlige Liv. Udover at han i en Periode omkring Aarhundredskiftet var
Medlem af Sogneraadet, har han ingen offentlige Hverv
haft.
Allerede i 1912 havde Niels Larsens Søn ved sit Giftemaal overtaget Skrædderiet i Bromme, saa Faderen nu kun
hjalp lidt med i travle Perioder. - Han døde i Februar
1932 og ligger sammen med sin Kone, der var død Aaret
før, begravet paa Bromme Kirkegaard. De sidste Aar var
han stærkt præget af en tiltagende Aareforkalkning. Faa
Maaneder efter Niels Larsens Død døde ogsaa Sønnen, og
dermed var det slut med Skrædderiet i Bromme. - Telefoncentralen havde de da haft i 20 Aar, og den findes, som
allerede nævnt, endnu der, hvor Niels Larsen gennem mange
Aar virkede som en god Skrædder og en lige saa utrættelig
"Hobbymand".
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l-1 østgilde paa Bromme Mølle og lidt andet.
Omkring Aarhundredskiftet var der jo ikke de gode trafikale Forhold paa Egnen som nu om Dage, hvor to Rutebiler
flere Gange om Dagen passere lige forbi. Den nærmeste Togforbindelse var Sorø Landstation ( 10 km). To Gange om
Ugen kørte Fragtmand Chr. Frederiksen fra Tersløse med
sine to smaa graa Heste mellem Dianalund og Sorø; det var
gerne ham, der bragte os Pakkerne fra Posthuset i Sorø. Da Sorø-Veddebanen aabnedes 1. Januar 1901, var det et
stort trafikalt Fremskridt, nu havde vi kun godt 2 km til
Baneforbindelsen.
Det var fristende at omtale adskillige Personer, jeg kan
huske fra den Tid, men Pladsen tillader kun, at jeg nævner
nogle faa. Vor nærmeste Nabo var Skolen, hvor Lærer Iørgen Andersen dengang residerede. Han var Landmandssøn fra Farringløse ved Ringsted, og han var vist stadig lige saa meget
Landmand som Lærer og drev sin lille Skolelod med megen
Interesse. V cd Siden af boede den joviale Sognefoged Rasmus
Rasmussen, der godt kunde slaa sig ned i Vejgrøften sammen med en Flok af os unge og deltage i en munter Sludder.
Landpost Laugesen korn daglig ind hos os og sorterede
Posten, for han gik ud paa sin Rute. Han havde den morsomme Vane, at han altid læste Adresserne højt, saa vi fik
at vide, hvem der var Post til.
Paa den anden Side Møllen laa Mejeriet "Lundskov",
hvor Mejeribestyrer Petersen da var, og lige overfor boede
Smed Nielsen, som 4-5 Gange om Aaret kom over hos
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Niels Larsen, hvor de saa klippede hinanden. Det var nemmere og billigere end at tage til Sorø.

Deltagere i Hostgildet

/Nlrl

Bromme Molle

1902.

Foto: N. Larsen.

Høst gildet jHw Bromme A1 ølle var en af Egnens aarlige
Begivenheder, og det her i Artiklen gengivne Billede, vistnok
et af Niels Larsens bedste, er herfra. Dog er ikke nær alle
Deltagerne med paa Billedet, da en stor Del, Gaardmandsbørn og enkelte andre, først kom, naar Middagen var sluttet,
og Dansen begyndte.
Brømme Mølle ejedes dengang af Prøprietær Frederik
.1 ørgensen, som sammen med sin Frue og sin gamle Mor,
Enkefru .1 acobine .1 ørgens en, staar i Døraabningen.
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Foruden et stort Landbrug var der Vind- og Vandmølle,
Bageri og Savskæreri ved Møllen. - Lige nedenfor Skrædderens Have løb Tudeaa, der gav Drivkraft til Vandmølle
og Skæreri. - Ogsaa et betydeligt Aalefiskeri var der ved
Møllen; jeg husker, man en Sommernat i 1904 fangede over
150 kg Aal paa "Aaleristen". Ogsaa jeg har fanget mange
Aal der i Aaen.
Blot man havde hjulpet til ved Høstarbejde nogle faa
Dage, fik man Indbydelse til Høstgildet. Ogsaa mange med
en mere periferisk Tilknytning, Mejeristerne, Smeden, Vejmanden og Landposten m. fl. var altid med.

Vi mødte Kl. 16, og det hele foregik ude i den meget store
Lade, der var smukt pyntet med Grønt og Blomster, og hvor
der var lagt et interimistisk Bræddegulv af Hensyn til Dansen. Ved de lange Borde serveredes Oksekødsuppe og Peberrodskød og bagefter Kaffe. Ved 20-Tiden fik vi igen Kaffe,
men nu var Bordene fyldt med Kager og Frugt af mange
Slags; jeg tror ikke, jeg nogensinde har set saa mange og saa
store Æble- og Lagkager, som ved denne Lejlighed.
Før Spisningen bød Proprietær Jørgensen velkommen og
takkede alle for godt Medarbejde. - N aar Dansen begyndte
Kl. 21, kom Fru Louise Jørgensen og de "finere" Damer fra
Kontor og Husstand ud til Festen, og samtidig ankom
Gaardmandsbørnene. Forvalteren dansede første Dans med
Fruen, medens Proprietæren valgte en af de mere "pwminente" Damer som Partner. Ogsaa Avlskarlen fik en Dans med
Fruen; men efter ca. 1 Times Forløb trak saa Herskabet sig
tilbage, og Dansen fortsatte til Midnat. Saa fik vi Punch og
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Æbleskiver, og saa kom Jørgensen og Frue igen. Der blev saa
talt og skaalet og takket fra alle Sider. Dansen og dermed
Gildet sluttede gerne Kl. 2.

*
Lige overfor Hovedbygningen, hvor Billedet er taget, laa
paa en Spids mellem Landevejen og den nu forsvundne
Møllesø det gamle Bageri, hvor vi unge tilbragte mange
muntre Aftener. Naar Rugbrødene var sat ind i Ovnen, der
blev fyret op med lange Stykker Fyrre- og Granbrænde, var
der en Pavse paa ca. 3 Timer, medens de blev bagt. Denne
Ventetid blev udfyldt med et lille Slag Kort eller ved at fortælle Historier eller Bynyt. Mestersvenden, Bager Schrøder,
gik altid hjem, men kom saa tilbage, naar Brødene skulde
tages ud. - Det skete jo af og til, at en af os unge "gik lidt
over Stregen"; men var det altfor groft, slog Schrøder ubarmhjertigt ned paa den formastelige. - Straffen var ret barbarisk: Synderen fik med en stor Pensel, dyppet i Rapsolie,
Ansigtet smurt godt ind, og bagefter blev en Haandfuld Mel
gnedet kraftigt rundt i hele Fjæset. - Som Regel slap man
dog med at blive lempet lidt hurtigt ud ad Døren.
Dette gamle Bageri blev dog nedlagt nogle faa Aar efter,
og et nyt og mere tidssvarende blev bygget inde i Gaarden.
Og dermed var det vist ogsaa slut med de muntre Aftener.

Allerede ved Aarhundredskiftet havde Bromme Mølle elektrisk Lys og Kraft fra en Turbine i Vandmøllen. - Da
Vandstanden i Aaen nogle Aar senere blev sænket, forsvandt
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den kønne Møllesø og dermed den meste Vandkraft, saa
alt blev elektrisk, men nu fra Ledninger udefra. Og nu er
meget sikkert helt forskelligt fra hine fjerne Dage.
Den gamle Vindmølle, der laa højt paa Bakken lige for
Skrædderens Hus, er jo ogsaa borte for mange Aar siden.
I en forrygende Sydveststorm løb den løbsk, og den ene
Møllevinge havnede i Skrædderens Have, kun faa Meter fra
Huset. - "Den havde ikke været rar at faa i Hovedet",
sagde Niels Larsen bagefter.
Omtrent oppe ved Skoven ved Vejen, der fører ned til
Bromme Sygehjem, laa dengang et Posteboreri, hvor man
udborede Stammer af Fyrretræer til Brug som Vandpumper.
Det var vistnok anlagt af en Mand paa Bromme Østermark,
Andreas J\1 artin, en Broder til den kendte Redaktør af "Soro
Folketidende", Fr. Martin. I mange Aar var her beskæftiget
4-5 Mand; nu er det, ligesom saa mange andre landlige
Virksomheder, nedlagt.

*
Det gamle Kom1nunehus i Munkebjergby.
Det er et rent Tilfælde, at jeg er i Besiddelse af maaske det
eneste Billede, der nu eksisterer af dette Hus, der dog for
mange Aar siden er forsvundet. Det laa der, hvm Vejen fra
Bromme Mølle drejer mod Tersløse, og nogen Pryd var det
absolut ikke. - Men man gjorde jo dengang ikke saa megen
Stads af ældre og fattige Mennesker som nu om Dage.
Naar jeg i Tilknytning til det gamle Billede vil skrive et
Par Sider her i min Beretning er det, fordi i hvert Fald en af
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Beboerne gjorde sig særdeles bemærket og endnu vil kunne
huskes af ældre Folk paa Egnen.
Der var to smaa Lejligheder, een Stue og Køkken. I den
ene boede en Arbejdsmand Hans Hansen, i den anden boede

Det gamle Ko1111111111eh11s i i\f!tnkebjergby.
Foto: N. Larsen 1901.

Peder Pedersen, populært kaldet Kommunesmeden. Navnet
stammede dog ikke fra, at han havde været Smed for Kommunen, men derimod havde været til megen Ulempe for
denne i mange Aar. En af hans "Numre" bestod i, at han
engang havde formaaet at faa Sogneraadet til at betale en
Billet til Amerika for sig. Bagefter skrev han og bad om at
faa Konen og fire Børn derover, da han nu havde godt Arbejde og ikke længere vilde være bekendt at være under Fattigforsorg. Et halvt Aar efter Familiens Afrejse dukkede
"Smeden" imidlertid atter op paa de hjemlige Egne, og ikke
saa længe efter blev Familien sendt hjem paa Konsulatets

161

K. JP. So renseSorø
n
Amt 1959

Regning. - Ogsaa dette maatte jo Kommunen betale, og
saa var alt som før.
En Dag var jeg et Ærinde i Munkebjergby, og da jeg kom
forbi Kommunehuset, saa jeg et højst mærkeligt Optrin. Paa
en Huggeblok udenfor sad "Smeden "s lille, forsagte Kone og
strikkede paa en Strømpe, og i en Rundkreds om hende gik
Manden med en Økse i den ene Haand og en Brødkniv i den
anden. Han holdt lange Monologer paa Engelsk, af og til afbrudt af nogle Strofer af den nye amerikanske Vise: "Daisy
Bell". - Jeg troede, det blot var et nyt Paafund af "Smeden", selv om det jo saa meget dramatisk ud. Det viste sig
dog, at det var en regulær Delirium tremens, og det lykkedes snart nogle Naboer at faa jaget "Smeden" ind i Stuen og
faa Konen bragt i Sikkerhed.
Hele den paafølgende Nat var vi 4-5 unge, der skiftedes
til at spille Kort med ham for at forhindre, at han faldt i
Søvn. Brændevinen hældte vi Vand i, uden at han opdagede det, og næste Morgen kom saa Sognefogden og kørte
ham til Sorø Sygehus.
En halv Snes Dage efter saa man igen "Kommunesmeden" gaa sin sædvanlige ensomme Tur med lange, afmaalte
Skridt og Egekæppen i Haanden. Jeg har aldrig set ham
tale med noget Menneske. Han døde vistnok ikke saa mange
Aar efter. - - Ja, der kunde jo fortælles meget andet, men Pladsen i Aarbogen er begrænset. Jeg haaber dog, at mange, sxrlig de
ældre paa Egnen, vil have Glæde af at læse de beskedne
Erindringer, jeg her har fremført, og saa er Hensigten med
min Artikel naaet.
I<. W. Sørensen.
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