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Lille Egede
Et gods i Boeslunde sogn
Af Finn Pedersen

Det nye gods i sognet
Da forpagteren Niels Bøgvad på Vemmelev præstegård blev sagt op i 1799, 
købte han af kammerjunker Jacob August Castenschiold på Hørbygård ved 
Holbæk 4 udflyttergårde på Gryderup mark og 4 huse i Gryderup by med til
hørende jordlodder. De 4 gårde var dem, som lå længst væk fra byen op til V. 
Bøgebjergs marker og jordlodderne til husene lå op til Neble bys marker.

Købesummen for disse gårde og huse var 7.000 rigsdaler, og overtagelses
datoen var den 1. januar 1800. Købet var betinget af, at sælgeren leverede 
tømmer til 12 fag hus på byggepladsen, og samtidig forpligtede han sig til, 
forsvarligt at røgte og fodre på “Bjernegården” de 12 køer og 1 hest indtil den 
12. maj 1800, som Niels Bøgvad havde med fra Vemmelev.

Det samlede hartkorn var på 42 tdr., og arealet var ca. 290 tdr. land, så hvis 
Niels Bøgvad havde gået med en drøm om at blive godsejer, var den hermed 
gået i opfyldelse. Dette gods kaldte han “Lille Egede” efter den gård, som blev 
hovedgård.

Af de 4 gårde var den ene, Lerbækgård, fæstet ud til Hans Mortensen. En 
anden, Hesselbjerggård, havde været fæstet af Frederik Christensen, men 
denne stod tom, da han havde fået en anden i fæste af Castenschiold. En tre
die var ellers solgt til en Henrik Jørgensen, men handelen var gået tilbage. 
Der stod i købekontrakten at bygningerne til denne gård næsten alle var 
revet ned og materialerne var Çernede, men de har sikkert aldrig været rejst 
igen efter udflytningen. Den Qerde gård, som var den bedst byggede, var ejet 
og beboet af Anders Olsen, men da han heller ikke kunne klare sine forplig
telser, var også denne handel gået tilbage. Det var denne gård, godset fik sit 
navn efter. Alle gårdene i Gryderup fik nemlig navn ved udskiftningen, så det 
var nemmere at stedfæste de gårde, som var flyttet ud fra byen.

Denne gård, som var trelænget, blev udvidet med en fjerde længe mod syd 
og stuehuset blev en halv gang længere. Den blev herefter hovedgård og 
sæde for godsejeren.

Stuehuset var bygget i en meget moderne stil, da det var bygget med 
fodrem. Det var 45 alen langt og 10 alen bredt. Det var ellers skik og brug, at 
man satte stolperne direkte på syldstenene. Der var også bræddegulv i de 3 
fag værelser, hvilket var helt uhørt i et bondehjem på disse tider.
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1800
Bygningernes placering og størrelse ved overtagelsen.
a. Stuehus
b. Lo, lade og stald
c. Lade, stald og port.

Efter at Niels Bøgvad havde udvidet stuehuset, var det nu indrettet til stue, 
kammer, køkken, bryggerhus, mælkestue hvorunder var en kælder, borge
stue, pigekammer og forstue. I huset var 2 skorstene, 2 bilæggerkakkelovne, 
en bageovn og en indmuret kobberkedel på 1/2 tønde, og endelig var der 
engelske vinduer og delvis hollandske og delvis ordinære døre i huset.

Længen mod vest var på 35 1/2 alen i længden i 14 fag og 9 1/4 alen bred. 
Denne længde var indrettet til lo, lade, kostald, hønsehus samt vognskur.

Længen mod syd, den nye længe, var 41 3/4 alen lang i 17 fag og 11 alen 
bred og var indrettet til lo og lader.

Længen mod øst var 34 3/4 alen lang i 14 fag og 9 alen bred. Den var ind
rettet til stalde, lader, lo, karlekammer, vognremisse, tørvehus og kostald.

De 2 gamle udlænger var bygget i traditionel stil, men den nye længe mod 
syd var også med fodrem som stuehuset.

Udover de 4 huse med jordlodder i Gryderup var der 2 andre jordlodder. 
Herpå forpligtede Castenschiold sig til at bygge et hus på 7 fag med skorsten 
og bageovn til indflytning den 1. maj 1800.

Niels Bøgvad startede på gården med et meget stort folkehold. Han havde 
nemlig ansat 2 “andenkarle”, 1 “halvkarl”, 1 “dreng”, 1 røgter, 1 kokkepige, 1 
bryggerpige, 1 malkepige og 1 hønsepige.

Det gik tilsyneladende ikke alt for godt økonomisk for Niels Bøgvad, da
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1803
Den udbyggede gård efter overtagelsen.
a. Stuehus
b. Stalde, lader og lo
c. Loer og lader
d. Lade, stald og port.

han skulle skaffe mange penge både til lønninger til det store folkehold og 
til afdrag på lånene. Derfor måtte han allerede i 1803 sælge noget afjorden 
fra igen. Han solgte et stort jordareal fra til husmandssteder på tilsammen ca. 
110 tdr. land. Dette areal var al den jord, som lå på den nordlige side af den 
nyanlagte vej, som gik fra “Rundingen” til Atterup. På denne jord oprettedes 
6 husmandssteder, eller som man på dette tidspunkt kaldte gårde. De tre på 
Lerbækgårdens jord kaldtes Lerbæk og Vandkærhusene, og de tre på Hessel- 
bjerggårdens jord kaldtes Hesselbjerghusene.

Selvom han havde fået 3.750 rigsdaler for den solgte jord, måtte han alle
rede i 1806 låne igen. Denne gang lånte han 1.000 rigsdaler af værtshushol
der Peder Marcussen i Korsør.

Niels Bøgvad kunne fortsat ikke få økonomien på gården til at hænge sam
men, så til sidst blev han nød til at sælge. Han var så heldig, at der på det tids
punkt var ansat en ung energisk mand på Augustendal ved Antvorskov, som 
var interesseret i gården, og han købte den for 18.000 rigsdaler til overtagel
se pr. 1. maj 1810.

Denne unge mand hed Johannes Duurloo. Han var født på de Vestindiske 
Øer i 1783 og var søn af en “Planter”. Han var blevet sendt hjem til Danmark 
for at lære dansk landbrug, men medens han var på Augustendal, lærte han 
en sød ung pige, Laurentze, også kaldet Laura, Chatrine Dahlerup, at kende. 
Hun var født i 1789 og de blev gift kort før han købte Lille Egede.

Gården som Duurloo overtog havde et hartkorn på 19 tdr. 1 skp., næsten 
lige så meget som godset Espe havde, til gengæld var der ikke meget bønder
gods under LI. Egede. Der var kun 9 husmandssteder med et hartkorn på 5 
tdr. 4 skp.

De 9 husmandssteder var fordelt således: 4 huse i Gryderup by, hvor der 
boede 2 familier i det ene, 1 hus på den ene af lodderne ved Neble Mark, som 
Castenschiokl havde forpligtet sig til at opføre, samt 3 huse på gårdens jord, 
som var opført til erstatning for de 3 nedlagte gårde.

Med købet fulgte en besætning på 10 heste, 13 køer, 1 tyr, 6 kvier, 2 kalve, 
6 får og 6 lam.

Til købet af gården optog Duurloo et lån på 12.000 rigsdaler.
Den energiske Duurloo startede straks med en udvidelse af bygningerne. 

Især stuehuset skulle se meget fornemt ud til denne herskabsfamilie, så det
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LI. Egede Gods. Nederst de 4 gårde, som Bøgvad købte og lagde sammen. 
Øverst landsbyen Giyderup med husene og jordstykkerne udenfor byen.

blev yderligere forlænget med 5 fag og der blev nu brugt brændte mursten til 
væggene. Ved udvidelsen kom der en skorsten mere på huset, så der var 3 
skorstene. Der var selvfølgelig engelske vinduer i hele huset og der var 7 hol
landske døre med gerekter, indstukken lås og messingskaller. For gange og
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1811
Gården efter udvidelsen i 1811 
a. Stuehus 
h. Stalde, lader og lo
c. Loer og lader
d. Lade, stald og port
e. Svinesti.

havestue var 4 dobbelte døre. Der var brystlister i værelserne. Vindueskarme, 
rammer, fodpaneler og brystlister blev malede, og væggene i de 2 værelser 
blev tapetserede.

Længen mod øst blev forlænget med 6 fag, længen mod syd med 4 fag og 
længen mod vest med 5 fag. Ved vestre side af sidstnævnte var en tilbygning 
på 3 fag, som var indrettet til svinehus.

Allerede efter den første høst skrev Duurloo til amtmanden og beklagede 
sig over, at han betalte alt for meget i tiendeafgifter, og bad derfor om at få 
foretaget en syns og taksationsforretning.

Præste- og kvægtiende samt småredsel blev herefter sat til 18 tdr. 6 skp. byg.
De kunne ikke umiddelbart blive enige om konge- og kirketienderne. Der

for fremlagde forvalter Nielsen på Gerdrup en beregning:
Til selve gården hører 142 tdr. 5 skp. land, herfra afgår til moser og kær 12 

tdr. 5 skp. land. De resterende tdr. land beregner Nielsen til at dyrkes med 8 
tdr. land hvede med et udbytte på 10 fold, 5 tdr. land rug med et udbytte på 
8 fold, 13 tdr. land byg med et udbytte på 8 fold, 13 tdr. land ærter med et 
udbytte på 8 fold, 13 tdr. land byg med et udbytte på 7 fold og 13 tdr. land 
havre med et udbytte på 6 fold.

Efter en besigtigelse og vurdering af jordens beskaffenhed blev de enige 
om, at beregne tienden efter, hvad der var sædvanlig dyrkningsmåde på 
egnen og til et udbytte svarende til et middelmådigt godt år. Herefter blev det 
beregnet til 12 tdr. land rug å 6 fold, 24 tdr. land byg å 5 1/2 fold og 24 tdr. 
land havre å 5 fold. Så i stedet for at betale 1 td. byg pr. td. hartkorn, blev det 
nu nedsat til 5 1/2 skp. pr. td. hartkorn.

I 1814 foretog Duurloo igen nogle store dyre investeringer, som han lånte 
til. Han indrettede et såkaldt “hollænderi” med fremstilling af ost og smør og 
han fik installeret en hakkelsesmaskine, en tærskemaskine og et mølleværk på 
gården, og for at trække dette, måtte der også investeres i en hesteomgang.

I 1816 fødtes der på gården en dreng, som blev døbt Hans Peter Duurloo. 
Han blev senere forstander for GI. Bakkehus døveinstitut.

Indtægterne på gården efter de sidste store investeringer var ikke så store, 
som Duurloo havde regnet med, så det kom efterhånden til at knibe med til
bagebetalingen af lånene. Han måtte gang på gang søge om henstand eller 
udsættelse.
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Denne økonomiske situation kunne jo ikke blive ved med at fortsætte, og 
det endte da også med, at gården gik på tvangsauktion i 1821, hvor den blev 
solgt ved 3. og sidste auktion i oktober måned. Den blev overtaget af den 
belevne kaptajn og landinspektør Thomas Bugge fra København.

Der er altså ingen hold i den hypotese, som er fremsat i omtaler af LI. Ege- 
degården i andre bøger, at Durloo skulle være den første i Danmark, som her 
forsøgte at fremstille sukker af roer.

Thomas Bugge var født den 12. oktober 1781 i København af Ambrosia Vei- 
seltops. Han blev gift i maj 1811 med den på det tidspunkt kun 17-årige Anna 
Marthaline Johndine Rørbye, datter af kaptajn August Rørbye og Theodora 
Langemann, som ejede Flinterupgård i Fuglede sogn.

De havde, da de kom hertil, en søn, Thomas August Theodor Bugge, som 
var født d. 14. november 1819 i København.

Lige efter at de var flyttet ind på LI. Egede, fik de en døvstum datter. Hun 
blev døbt Mathine Brosaline Jørgine Evaline Bugge.

Thomas Bugge havde ikke gården ret længe. Allerede i januar måned 1824 
solgte han den til den kun 22-årige Didric Ancker til overtagelse den 1. marts 
samme år.

Didric Ancker var født den 26. september 1801 i København, og var søn af 
Mads Ancker og Birgitte Chatrine Bruun. Han blev først gift lige inden han 
overtog gården, nemlig den 28. februar 1824 i Ebeltoft med den kun 19-åri- 
ge præstedatter Elisabeth Vilhelmine Andrea Hansen.

Elisabeth var født den 27. marts 1805 i København, og var datter af den 
senere sognepræst på Thorø Peder Lunding Hansen og Jacobine Frederikke 
Johanne Pekyle.

Didric Ancker købte gården med hele dens tilliggende for 3.700 rigsbank
daler sølv. Den eneste forskel, der var fra de første par ejere, var, at der nu 
kun var ansat 3 karle og 1 pige på gården.

Ved handelen forbeholdte sælgeren sig fri bolig på gården til førstkom
mende påske flyttedag. Denne bolig skulle bestå af 5 værelser, køkken, rulle
stue og loftet over stuen. Endvidere forpligtede køberen sig til, at køre 10 læs 
flyttegods for sælgeren til Slagelse, hvortil Thomas Bugge flyttede.

Da køberen ikke var myndig på købstidspunktet, havde han en beskikket 
kurator, N. Borup i København, til at underskrive købekontrakten.

Lillejuleaftensdag, samme år som Didric Ancker købte gården, fik han en 
datter, som døbtes Josefine Kirstine Frederikke Ancker.

Didric Anckers svigermor, der på dette tidspunkt var 51 år og enke, flytte
de ind på gården sammen med dem, da der var plads nok. Men da hun var 
en sær og vanskelig dame at leve og bo sammen med til hverdag, blev forhol
det mellem Didric og svigermoderen mere og mere anspænt, og det endte da 
også med, at svigermoderen i november 1825 flyttede til Korsør.

Det havde jo heller ikke hjulpet på forholdet mellem dem, at Didric slet 
ikke havde haft evner til at overskue driften af en så stor gård. Derfor var der
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efterhånden gået druk i foretagendet, og han havde alle mulige andre ting i 
hovedet, end at passe driften af gården.

Den beskikkede kurator indså da også hurtigt, at det ikke kunne blive ved 
på denne måde og han fik overtalt Didric til at sælge, inden han fik sat det 
hele overstyr.

Den 22. januar 1826 blev gården solgt til Olaus Olavius Meldahl, som på 
dette tidspunkt var arvefæster af Lindholtgård i Skamstrup sogn, som tilhør
te Københavns universitet. Han købte den for 4.350 rigsbankdaler sølv til 
overtagelse pr. 1. marts.

Den 26. januar blev der foretaget en meget detaljeret optælling af alt løsø
re, inventar og besætning på gården. Der var bl. a. en besætning på 15 køer, 
9 kvier og kalve, 1 tyr og 8 heste. Endvidere oplystes det, at der var ansat 1 
karl, 2 drenge, 1 røgter og 2 piger.

Olaus Olavius Meldahl blev født på Benzonslund den 15. juni 1802. Han 
var søn af Johannes Meldahl og Frederikke Voergaard, og han blev konfirme
ret i Skamstrup kirke i 1815. Johannes Meldahl ejede fra 1800 til 1806 hoved
gården Benzonslund, som senere kom til at hedde Dønnerup.

Mens han havde boet i Skamstrup, havde han lært en ung pige at kende fra 
Mørkegård. Hun hed Ingeborg Elisa Dall og var født i 1806. Hun var datter 
af Anders Dall og Margrethe Degn på Mørkegård, og hun blev gift med Olaus 
2. juledag 1824, lige efter hendes 18-års fødselsdag. Folk skulle jo nødigt kun
ne se, at hun ventede sig på dette tidspunkt og få et barn uden for ægteskab 
var den gang næsten en dødssynd. Ingeborg fødte allerede den 27. maj 1825 
en dreng, som blev døbt Anders Frederik Jacob Meldahl.

Om Didric Ancker har fået et mindre sted ved Mørkøv i udbetaling for går
den vides ikke, men i hvert fald flyttede Didric til Mørkøv, da han havde solgt 
gården.

Olaus Olavius Meldahl købte allerede i 1828 Adamshøj ved Ringsted, hvor
til han flyttede den 1. marts. Herefter forpagtede han LI. Egede ud til Haus- 
bild.

Meldahl solgte dog allerede den 6. juni 1829 gården til Knud Huldriis for 
6.650 rigsbankdaler sølv. Dog bemærkedes det, at Hausbild havde forpagtet 
gården til 1. maj 1830. Huldriis havde forpligtet sig til inden 6 uger fra købs
tidspunktet, at levere 150 får på Adamshøj som udbetaling. Dette havde han 
åbenbart ikke kunnet holde, for handelen måtte gå tilbage.

I maj 1830 fik O. O. Meldahl så endelig solgt gården, men da havde han 
også måtte gå ned i pris, for nu solgtes den for 6.000 rigsbankdaler sølv til 
avlsforvalter på Hegnetslund, Niels Christian Nøddebo, gift med Johanne 
Christiane Egeriis. Men da Johanne Christiane Egeriis døde den 19. april året 
efter kun 27 år gammel, indvilligede O. O. Meldahl i at lade handelen gå til
bage endnu engang.

Meldahl overdrog derfor gården til sin svoger, eksamineret jurist Christian 
Frederik Dall, den 10. november 1831. Han var på dette tidspunkt 32 år, og
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boede på Gislingegård hos sin søster og svoger Clausen, men var ellers kom
met fra Stokkemarke på Lolland. Hans kone Marie Jacobine Oldeland var 
ligeledes 32 år. De havde 2 små børn, da de flyttede hertil. Hans Octavius Dall 
var født i 1827 og Maria Annette Dall i 1830. De fik endnu en søn den 17. juni 
1835, som blev døbt Theodor Sofus Dall.

Overtagelsen var sket så hurtigt, at de ikke havde fået skrevet købekon
trakt. Denne blev først skrevet den 10. januar 1832 på Gislingegård, hvor pro
prietær Clausen her kautionerede for Dall. Prisen for gården var aftalt til 
5.550 rigsbankdaler sølv.

Ved handelens indgåelse forpligtede Dall sig til at holde mindst 25 køer. 
Besætningen ved overtagelsen var dog kun på 14 køer, og der var 9 arbejds
heste. Der var alt hvad der skulle til at drive et mejeri, et såkaldt Hollænderi.

Straks efter overtagelsen af gården fik Dall ansat 5 karle og 4 piger, til at sør
ge for gårdens drift. Han havde jo forpligtet sig til at have et stort kvæghold 
og da han samtidig havde eget “Hollænderi” til at forarbejde mælken, skulle 
der et stort folkehold til.

Tiderne var ikke med Dall. Udgifterne steg, og indtægterne haltede meget 
bagefter. I løbet af bare nogle få år var Dall så forgældet, at han til sidst ikke 
havde til dagen og vejen.

I januar 1836 foretog skattevæsenet en udlægsforretning, da han havde en 
stor forfalden skattegæld.

Dall begærede herefter en seqvestrationsforretning, da hans resurser i går
den var udtømte. Denne forretning blev foretaget den 7. marts og Dall oply
ste, at han ingen subsistrationsmidler havde, hverken til sig selv, sine tjeneste
folk eller kreaturer undtagen noget halm og hø. Han oplyste, at han var vil
lig til at drive gården for kreditorerne, indtil den kunne blive solgt, men så 
måtte han have stillet midler til rådighed. Det endte da også med at kredito
rerne gik ind på, at lade Dall fortsætte driften af gården indtil videre. Han fik 
lov til at slagte 2 grise, anskaffe 1 td. rug, 2 skp. malt, 1/2 pund humle, 1 td. 
byg og 10 pund smør.

Men allerede den 25. marts meldte 2 af karlene på gården til fogeden, at 
de havde forladt gården i utide, da de ingen kost fik længere. Fogeden tog 
straks ud på gården sammen med nogle synsmænd, for at få syn for sagen.

Efter at have besigtiget hele bedriften, vurderede de den til at være 5.500 
rigsbankdaler værd. I markerne var der sået 10-11 tdr. land med vintersæd, 
halvdelen hvede og halvdelen rug. Af de 11-12 tdr. land vinterraps, der var 
sået, var der kun 1-2 tdr. land, som havde klaret vinteren. De 10 tdr. land skul
le derfor såes om med byg om foråret. I den mark, hvor der var raps året før, 
skulle der såes 18 tdr. byg og i den mark, hvor der var hvede, skulle såes 18 
tdr. bælgsæd og på forskellige små lodder rundt omkring på gården skulle 
såes 20 tdr. havre.

Al denne udsæd måtte kreditorerne sørge for, hvis gården skulle tilsåes det
te forår. Til at foretage forårsbehandlingen afjorden var besætningen på går-
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den aldeles utilstrækkelig. Der skulle mindst anskaffes 3 heste til 35 rigsbank
daler stykket og anskaffes 25 tdr. havre til foder til de tilbageværende 4 heste, 
da ingen af disse var i brugbar stand pga., at de kun havde fået lidt halm at 
æde i de sidste otte dage. En hest lå og var død af sult. Endelig var der 5 
magre køer og 4 kvier.

Dall fortalte fogeden, at han ikke havde så meget som en krumme i huset 
til sig selv eller folkene, ikke engang til aften denne dag, og de 4 piger og 4 
karle, som var ansatte til 1. maj, skyldte han løn.

Den 14. juni 1836 overtogjens Peter Enevold Meldahl gården, da han var 
højestbydende ved tredie og sidste auktion med en budsum på 1.500 rigs
bankdaler sedler. Han var “stråmand” for sin bror Olaus Olavius Meldahl, der 
havde mange penge tilgode i gården. J. P. E. Meldahl fik endeligt auktions
skøde på gården den 20. juni 1837, men solgte straks gården igen til Anton 
Holger Jacobæus fra Rudkøbing på Langeland for 5.500 rigsbankdaler sølv til 
omgående overtagelse den 12. juli, såj. P. E. Meldahl fik da reddet nogle af 
pengene hjem, som hans bror havde tilgode i gården. Den eneste besætning 
der var på gården var 4 heste. Jorden var i en meget dårlig driftsmæssig stand, 
mere eller mindre tilgroet med kvik og andet “ugræs”. Bygningerne var lige
ledes meget dårligt vedligeholdt j a  flere af dem var ligefrem faldefærdige.

Meldahl forbannede sig over denne fallerede familie, da det trods alt var 
hans egne nære slægtninge. Derfor fik de lov til at blive boende i et af huse
ne, som hørte til godset. Desværre mistede Dall sin kone allerede den 3. janu
ar året efter af lungebetændelse. Efter denne nedtur med gården og tabet af 
sin kone, kom børnene i familiepleje og Dall rejste herefter til Husby ved 
Ålborg, for at få disse sørgelige minder lidt på afstand.

Den 27-årige Jacobæus flyttede ind på gården, men lod sin familie blive på 
Langeland, da han ikke ville byde dem de elendige forhold, som var på går
den ved overtagelsen. Han ansatte derfor en husholderske til at holde hus for 
sig, mens han boede her. Til gårdens drift ansatte han en gift avlskarl, hvis 
kone skulle arbejde som pige på gården, 5 karle og 2 piger. Disse folk fik nok 
at se til med at få skik på sådan en misligholdt og forsømt gård.

I 1840 fik Jacobæus foretaget en omvurdering af bygningerne, efter han 
siden sin overtagelse havde haft travlt med at vedligeholde dem. Forbedrin
ger havde der ikke været tid eller råd til endnu.

Stuelængen var der ikke gjort andet ved end lige det nødvendige, så den var 
noget “brøstfældig”. Særlig var loft og gulv meget medtagne. Skillerummet 
mellem de to gæsteværelser i den østre ende af huset var også blevet revet ned.

Længen mod øst var nødtørftigt rettet op og forlænget med 2 fag. I denne 
var 2 fag port, 2 fag huggehus, 2 fag brændehus, 2 fag karlekammer og 2 he
stestalde på hver 6 fag med en lo på 2 fag imellem.

Længen mod vest var lavet om indvendig, så der nu var 10 fag kostald, 2 fag 
vognport, 1 fag gåsehus og 2 fag hestestald til kørehestene.

Svinehuset og den sydlige længe var der ikke foretaget nogle ændringer
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ved. Der var til gengæld bygget et vognskur på stolper bag den vestre længe, 
som var på 5 fag og 9 alen bredt.

Hakkelsesmaskine, tærskeværk og mølleværk var gammelt, men dog i brug
bar stand.

Can. jur. A. H.Jacobæus solgte gården igen den 11. juni 1844 til en anden 
langelænder og rejste tilbage til Langeland. Den nye ejer var Rasmus Jørgen
sen fra Peløkkegården. Han købte den for 12.000 rigsbankdaler sølv, efter at 
Jacobæus havde fået sat skik på gården.

De vakte
Nu kommer vi ind i noget, som vedrører de gudelige vækkelser på Lange
land, som ellers kan læses i “Bidrag til Langelands historie” af Vilh. Lütken, 
men som jeg dog bliver nød til at give en kort omtale af, da det vedrører Lil
le Egede godsets videre skæbne.

De gudelige vækkelser startede på Fyn i årene 1837-39 og kom allerede fra 
starten til Langeland, da der var en husmand herfra, som havde været på Fyn 
til sin søsters bryllup. Her var han blevet så betaget af, hvad han hørte, at han 
fik en aftale istand med en af prædikanterne om at komme til øen og holde 
et foredrag. Allerede da prædikanten kom til øen anden gang i efteråret 1837 
samledes der 4-500 mennesker, for at høre ham. Denne gudelige vækkelse fik 
hurtigt en meget stor tilslutning, og blandt de vakte var gårdmændene Ras
mus Jørgensen af Rudkøbing Kohave og Rasmus Madsen af Peløkkegården.

Vinteren 1837-38 var ualmindelig streng, så havene frøs til. Dette benyt-tede 
disse 2 gårdmænd og 5 andre vakte til at gå over isen til Fyn og overtale et par 
prædikanter til at gå med hjem og tale ved forsamlinger rundt om på øen.

Disse møder og forsamlinger mente herredsfogeden var ulovlige, og havde 
derfor beordret sognefogederne at arrestere de pågældende prædikanter. 
Der blev dog stillet kaution af gårdmændene Rasmus Jørgensen, Rasmus 
Madsen og købmand N. P. Nielsen fra Rudkøbing for at få dem fri.

I juli 1839 gik der bud om blandt de vakte, at der var kommet “en hellig 
præst” til øen. Det var baptisten Julius Köbner, som var født i Odense, men 
først døbt i Lübeck 1826. Han fik flere af de vakte til at gå over til denne tro, 
heriblandt Rasmus Jørgensen og Rasmus Madsen, men efter et par år fandt 
de ud af, at det ikke lige var deres trosretning og vendte tilbage til de vakte. 
Mellem disse vakte, som havde vaklet mellem først det ene og så det andet, 
føltes det, da den første forvirring var overstået, som en ydmygelse, og derfor 
flyttede flere bort fra øen.

Blandt disse der følte sig tvunget til at flytte fra øen var Rasmus Madsen, 
hvis hjem i Peløkkegården og siden i Kadsebølle havde været et af de første 
brændpunkter. Han havde taget del i Rasmus Jørgensens ejendomshandler 
og var allerede i 1841 rejst til Sjælland, for at få det hele lidt på afstand. Ras-
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mus Jørgensen fulgte efter i 1844, da han købte LI. Egede. De var dog begge 
stærke i troen på denne vækkelse, hvilket gav udslag i det videre forløb i 
egnens historie.

Kartoffelmehfabrik og mallen
Rasmus Jørgensen, der var 36 år, var gift med den et år yngre Anna Kirstine 
Larsen og de havde 5 børn. Den ældste Jørgine var 12 år, Oline var 11 år, Mar
tha var 7 år, Jørgen Gothfred var 4 år og til sidst kom lille Amalia Kirstine på 
2 år.

Rasmus Jørgensen havde store planer med gården. Han ville lave en kartof
felmelsfabrik og et malteri, så det første han foretog sig efter overtagelsen var 
at rive den vestlige længe ned og bygge en ny på 54 1/2 alen i 23 fag og 11 
1/4 alen bred. Denne længe blev nu sammenbygget med den sydlige længe 
og stuehuset. Den blev bygget af murede bindingsværksvægge med fodrem 
på kampestensgrundmur, og taget var af strå med 2 rækker tagsten forneden 
i tagskægget.

Fra syd var de første 13 fag indrettet til kvægstald til 45 stk. kreaturer, foder
lo og selekammer. De næste 4 fag var til kartoffelhus, foderlo og rygterkam
mer. Herefter kom 5 fag til hestestald og maltesal til fremstilling af malt med 
loft over. Det sidste fag var til udvidelse af bryggerset.

Denne bygning forsikredes for 1.380 rigsbankdaler, og maskinerne til frem
stilling af malten forsikredes for 400 rigsbankdaler.

I forlængelse af stuehuset mod vest blev bygget en længe på 25 1/4 alen i 
10 fag og 11 1/4 alen bred i 2 etager. Den blev gravet 2 alen i jorden og byg
get af kampesten. De yderste 9 fag var med tegltag, og det første fag op til de 
øvrige bygninger blev tækket.

I den nederste etage var de 5 fag til kartoffelkielder, og de øvrige 5 fag var 
til kartoffelformaling og tørrerum. Den øverste etage var til kartoffelmæsken, 
og på loftet var de 3 fag til kamrer, de øvrige til lager.

Denne bygning forsikredes for 800 rigsbankdaler.
Sydøst for gården ved vejen fra gården til landevejen blev bygget et smed

je og maltehus. Huset, der var 12 alen i 5 fag og 7 alen bredt, blev bygget al 
kampesten med halve skrågavle i øst og vest med tegltag af røde tegl. De 3 fag 
mod syd var smedje og de 2 resterende til maltemølle.

Denne bygning blev forsikret for 130 rigsbankdaler.
Efter at have bygget denne kartoffelmelsfabrik ansatte Rasmus Jørgensen 

en bestyrer, som fik bolig på gården, og som skulle varetage forarbejdningen 
og fremstillingen af kartofifelmel. Herudover var der ansat en gift “anden- 
karl”, som ligeledes havde bolig på gården, samt 7 karle og 3 piger, så det var 
noget af et mylder på gården med alle disse mennesker. De tre unge famili
er, der boede her, havde nemlig tilsammen 9 mindreårige børn. Hovedpar
ten af de ansatte var folk, som var flyttet med herover fra Langeland.
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1847
Den udvidede gård efter Rasm us Jørgensen har 
bygget kartoffelmelsfabrik og malteri
a. Stuehus
b. Stalde, lader oglo
c. Loer og lader
d. Stald, lo og lader
e. Fabrik og lager i 2  etager
f  Svinesti
g. Kartoffellager
h. Svinegård
i. Vognport og kalvestald
j. Vognport og kalvestald
k. Smedje og maltmølle.

Selvom han nu både havde bygget kartoffelmelsfabrik og malteri, stoppe
de han ikke byggeaktiviteten. Den østre længe blev ombygget, så den nu var 
53 alen lang i 18 fag og 11 alen bred. Den blev bygget på kampestensgrund 
af bindingsværk med fodrem, og murede tavl af henholdsvis brændte og rå 
mursten. Der var stråtag på bygningen med 3 kviste ind mod gården og 2 ræk
ker tagsten forneden i tagskægget. Der var loft over de 3 fag nærmest stuehu
set, som var til brænde- og hønsehus. Denne bygning blev delt op med skille
rum for hver tredie fag og brugt til lader og loer.

Denne bygning forsikredes for 810 rigsbankdaler.
Da denne længe var blevet gjort bredere end den gamle og samtidig rykket 

en alen mod øst, blev stuehuset og den søndre længe hver forlænget med 3 
alen, så disse to længer kom ud i flugt med den ombyggede længe.

Vognskuret vest for gården, der var 16 alen langt i 5 fag og 6 alen bredt, 
blev ombygget til svinehus. Den vestre side blev muret på kampestensgrund. 
De andre sider blev beklædt med brædder. Huset havde halvtag af teglsten, 
og var opdelt i to afdelinger. Svinegården ude foran huset blev lavet af fyrre
planker.

Til den nordlige ende af denne bygning blev bygget et kartoffelhus på 15 
1/4 alen i 5 fag og 7 1/2 alen bredt. Denne længe blev muret af rå sten og 
tækket med strå ligesom svinehuset. Disse to sammenbyggede længer blev 
forsikret for 160 rigsbankdaler.

Syd for gården blev opført en bygning på 42 alens længde i 14 fag og 8 alen 
bred. Bygget af bindingsværk i fod på kampestensgrund med murede tavl.
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Det var indrettet fra øst til brændehus i 4 fag, vognskur i 3 fag, vognport i 2 
fag, vognskur i 3 fag og de sidste 2 fag til kalvehus. Dette hus forsikredes for 
210 rigsbankdaler.

Rasmus Jørgensen havde søgt rentekammeret om tilladelse til at udstykke 
og frasælge en tredjedel af godset til husmænd. Denne tilladelse fik han den 
14. november 1846. Udstykning foretog han først og fremmest for at skaffe 
penge til alt hans byggeri og hans eventyr med kartoffelmelsfabrikken, for 
det var helt vildt, at forsøge, at dyrke kartofler på sådan en stiv jord, som jor
den til LI. Egedegården var. Derfor måtte kartoffelmelsfabrikken også lukke 
efter ganske få år. Det gik ligeledes sådan med malteriet. De udstykkede jord
lodder forsøgte han at sælge til ligesindede trosfæller, men det gik ikke så 
godt, for der var ikke rigtigt nogen, som var interesserede.

Hermed slutter Lille Egedes tid som gods.

Lille Egede som proprietærgård
Hovedparcellen LI. Egede gård mageskiftede Rasmus Jørgensen i 1848 med 
Rasmus Madsens søn, Christian Rasmussen. Rasmus Madsen havde på dette 
tidspunkt Kollekildegården i Skørpinge, hvor han boede, og en del andre

LI. Egedegårdens jordtilliggende efter udstykningen i 1846.
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gårde. Rasmus Madsen var på egen hånd begyndt at handle med ejendom
me, da han flyttede her til Sjælland. Den første gård, han havde her på Sjæl
land, var i Forlev.

Christian Rasmussen gav den gældfrie Vårbygård + en tredjedel mere, 
nemlig 8.000 rigsbankdaler i bytte for LI. Egedegården. Den bestod nu efter 
udstykningen af 98 tdr. land og havde et hartkorn på 12 tdr. 1 skp. 3 fdk. 2 
1/4 alb. Denne købspris svarede til, at han kunne nøjes med at overtage det 
lån på 8.000 rigsbankdaler i Holsteinsborg Sparekasse, som Rasmus Jørgen
sen havde og ikke skulle optage nye lån. På LI. Egede var bl. a. en hestemøl
le og en del store kar, som var blevet brugt til vandbeholdere i forbindelse 
med kartoffelmelsfabrikation.

Rasmus Jørgensen forbeholdt sig i et år fra 1. maj 1848: Fri bolig i stuehu
set fra havestuen til bryggerset og benyttelse af bryggerset til vask og bryg
ning, de 12 fag af den østre længe fra stuehuset, den lille stald med tilgræn
sende foderlo og 20 tdr. land. Ligeledes forbeholdt han sig fri rådighed over 
pilene i 3 år imod at han plantede 3 nye pilehegn fra vejen op til Rasmus 
Hansens jorder.

Det endelige skøde blev først tinglæst den 7. marts 1850.
Ved folketællingen i 1850 boede Christian Rasmussen her med 4 karle og 

1 tjenestepige. Herudover boede der 2 daglejerfamilier på gården, som beg
ge var familier, der stammede fra Langeland og Tåsinge.

Christian Rasmussen var født den 5. september 1826 i Havbølle i Humble 
sogn på Langeland. Han var søn af Rasmus Madsen og hustru Anne Marie 
Kristensdatter.

Datteren fra Hesselbjerg Mølle, Birgitte Andersdatter kaldet Gitte, kom til 
LI. Egede sidst i 1850. De var sikkert gamle bekendte fra de gudelige vækkel
sesmøder på Langeland. Da Gitte og hendes søskende på dette tidspunkt hav
de fået udbetalt hver deres arvepart, var hun et godt parti for Christian Ras
mussen. Hendes arvepart svarede nemlig stort set til det beløb, som Christian 
skyldte i gården. Derfor friede han til hende og de blev gift den 19. juli 1851. 
Efter mundtlig overlevering skulle hendes arvepart være sendt i en lille kiste, 
som endnu findes på gården, men dette er ikke helt i overensstemmelse med 
sandheden, for denne kiste er nemlig hendes brudekiste. En af hendes gam
le piger, Jørgine Jørgensen, har fortalt, at der egentlig skulle være malet års
tallet 1851 på den.

Gitte var født den 23. marts 1825 på Hesselbjerg Mølle i Humble sogn på 
Langeland. Hun var datter af møller Anders Andersen og hustru Sidsel 
Andersdatter.

Gittes far døde allerede i 1830-erne, men enken drev selv møllen videre 
sammen med hendes to sønner og udvidede mølleridriften, idet hun lejede 
flere andre møller i omegnen. Hun havde endda lejet en ved Svendborg.

Sønnerne havde fundet ud af, at de kunne sælge mel og gryn i Kiel og 
Lübeck med god fortjeneste, men da de syntes, at det var nogle dyre trans-
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Christian Rasmussen Rirgitte Andersdauer

portudgifter de havde, overtalte de deres mor til at købe et lille fragtskib, så 
de selv kunne sørge for transporten. Ifølge retsprotokollen i Rudkøbing kan 
man læse, at denne møllerkone var en meget klog kone, som vidste hvad hun 
havde med at gøre og gjorde derfor et stærkt indtryk på dommeren i de til
fælde, hvor hun var indblandet.

I 1852 fik Christian og Gitte deres første barn. Det var en lille dreng, som 
blev født den 8. april og døbt Anders Møller Christiansen. Den 30. januar 
1854 fødtes Rasmus Madsen Christiansen. Desværre fik han som etårig mæs
linger, hvilket han døde af den 7. april 1855. Den 11. september 1855 fødtes 
Martin Rasmus Christiansen. Herefter gik der et par år før de fik deres næ
ste barn. Den 14. september 1857 fødtes nemlig Cecilie Marie Christiansen, 
kaldet Marie. Den 2. november 1859 kom der endnu en dreng til verdenen, 
som blev opkaldt efter det afdøde barn. Herefter gik der fire år før Ellomine 
Mettine Christiansen, kaldet Ello, blev født. Det var den 5. december 1853. 
Den 26. april 1865 blev Peter Christiansen født. Desværre faldt han i dammen 
bag gården og druknede. Han blev kun 3 år. Denne tragiske begivenhed 
fandt sted mens Gitte var højgravid og den sidste dag i maj 1868 fik de deres 
sidste barn. Det var en lille pige, som blev døbt Anna Marie Christiansen.

Christian Rasmussen stod ikke tilbage for Rasmus Jørgensen med hensyn 
til byggeaktiviteten. Midt i 1850-erne byggede han 5 fag til den søndre længe 
mod øst. Den blev bygget som de øvrige afbindingsværk med murede tavl og 
med stråtag. I denne bygning blev hesteomgangen nu installeret.

På gården var samlede enorme mængder sten i tidens løb og mange af dem 
var ret store. Disse sten var Rasmus Jørgensen begyndt at bruge til vægge, når 
han byggede om eller byggede nyt. Dette byggemateriale fortsatte Christian 
med at bruge, når han byggede om. Han havde i en periode ansat 2 mand, 
som udelukkende huggede sten til og byggede om eller byggede nyt.

Christians far Rasmus Madsen døde hjemme på gården på Nekselø i som-
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meren 1856 af lungebetændelse, som han havde pådraget sig først på året på 
en rejse til Sjælland. Han var vist nok faldet overbord på vejen hjem.

Enken Anne Marie Christensdatter drev selv gården videre på øen indtil 
hun i 1862 solgte og samtidig skiftede med sine to børn. Ved dette skifte køb
te Chr. Rasmussen af sin svoger Mads Larsen de husmandssteder i LI. Egede, 
som var Mads Larsens kones arv. Samtidig forpligtede Chr. Rasmussen sig til 
at bygge et hus til sin mor, hvor hun skulle have fri bolig, kost og forplejning.

Da han nogle år tidligere havde oprettet en friskole på gården og denne 
efterhånden havde fået en halv snes elever, blev huset bygget med 2 lejlig
heder og skolestue, så der også var plads til læreren i dette hus. Han havde 
ellers hidtil haft bolig på gården. Huset blev bygget af materialer fra den ned- 
revede kartoffelmelsfabrik. Denne bygning havde stået ubenyttet hen efter 
ophøret af kartoffelmelsproduktionen, da det ikke rigtigt havde været muligt 
at finde anvendelse til andet formål.

1860-erne var en meget travl periode med byggeri, idet der i denne perio
de blev bygget en hollandsk vindmølle på Hesselbjerg. Man fristes til at tro, 
at det var Gittes ide, at den skulle ligge netop her, da hun jo stammede fra 
Hesselbjerg mølle på Langeland. På toppen af denne bakke lå der fra gam
mel tid en bronzealdergravhøj med en stenkiste øverst, som var dækket med 
en stor flad sten på 6 fods længde. Denne høj blev jævnet ud og stenene fjer
net, så der kunne bygges på toppen. Denne bakke kaldtes senere bare Mølle
bakken. Møllen, der kun var til privat brug, havde et vindfang på 20 alen, var 
forsynet med én kværn og beklædt med fyrrespåner.

Ved denne mølle blev der bygget et møllerhus med 2 lejligheder og i den 
ene ende var der i en periode indrettet et bageri. I dette hus boede mølleren 
og fodermesteren på gården.

Disse to huse, skolehuset og møllerhuset, har sikkert været bygget ens af 
materialer fra fabrikken, så de hver var på 5 fag med tegltag. Lejligheden, 
hvor der var skole, var indrettet med 2 stuer og køkken og de andre lejlighe
der har sikkert været indrettet tilsvarende.

I denne periode byggede han også ladelængen om. Til denne brugtes 20 
kubikmeter kampesten til vægge og den tækkedes med strå. Den indrettedes 
til lade i den østlige ende og hestestald i den vestlige ende med en port mel
lem.

Til den vestlige ende af stuehuset mod nord byggedes i 1869 en længe af 
kampesten med stråtag. Denne længe var på 11 1/2 alen i 5 fag og 14 1/4 
alen bred. Der blev brugt 10 kubikmeter sten til denne bygning. Samtidig 
blev der bygget en længe vest for gården ligeledes af kampesten. Denne 
længe var på 19 alen i 8 fag og 12 alen bred med 2 halvgavle mod øst og vest. 
Begge disse længer blev tækkede.

Han fortsatte med forbedringer og ombygninger, idet han i 1871 forbedre
de stuehuset. Der blev lagt nyt stråtag på med 2 rækker tegl forneden i tag
skægget. De 4 yderste fag mod vest blev revet ned sammen med den vestre
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længe. Her blev nu bygget en ny på 61 1/2 alen i 26 fag og 14 alen bred. Væg
gen mod vest blev bygget af kampesten og mod øst af brændte sten. De 11 fag 
af denne længe blev tækket som de øvrige længer, de resterende fag blev 
beklædt med fyrrespåner i 3 lag. Denne utraditionelle tagbelægning var for
di, der var blevet indkøbt et alt for stort parti spåner til byggeriet af møllen.

I 1870 købte Christian Rasmussen en gård i Gryderup by, Matr. nr. 6a, af 
enken efter Hans Hansen. Denne gård var på 51 tdr. land og blev forpagtet 
ud til sønnen Anders Møller Christiansen.

Chr. Rasmussens mor døde den 15. januar 1876. Efter hendes død blev lej
ligheden samt den lejlighed, hvor der var skole, lejet ud til daglejere. Skole
lærer Didrik Johansen havde nemlig i mellemtiden købt et husmandssted af 
Chr. Rasmussen, hvor han havde indrettet skolestue.

Christian Jespersen fortæ ller
Christian Jespersen fra Tranderupgården fortæller om Gitte og Christian Ras
mussen på LI. Egede, at de var nogle af de dygtigste og flittigste folk i sognet, 
som han kendte.

Den dag Christian Rasmussen ankom til gården, kom en af' naboerne og 
sagde velkommen til sognet og tillykke med købet af gården, men fortalte 
ham samtidig, at han ikke troede, han blev der ret længe, for af de tidligere 
ejere af gården var flere af dem gået fallit og resten havde kun haft gården 
som et investeringsobjekt.

Sådan at få slynget i hovedet, at naboerne ikke troede, han blev der ret 
længe, fik ikke Christian til at tabe modet. Tværtimod gav det ham og Gitte eks
tra kraft og energi til at bevise, at gården kunne drives økonomisk rentabelt.

Christian Rasmussen var en særdeles dygtig landmand med et godt humør, 
som behandlede sine folk med respekt og var derfor en meget velligt arbejds
giver. Som følge deraf havde han aldrig problemer med at skaffe folk.

Han lagde et stort arbejde i at få merglet og drænet jorden, da det var en 
meget stiv og besværlig jord at arbejde med. Besætningen af både heste og 
kvæg blev forbedret og blev snart kendt som noget af det bedste på egnen. 
Han blev derfor hurtigt en respekteret og værdsat mand i omegnen og fik 
derfor hurtigt overdraget en del offentlige hverv.

De udstykkede jordlodder, som Rasmus Jørgensen ikke kunne få solgt, hav
de Christian Rasmussens far købt. Dem solgte han så til husmænd, men måt
te selv kautionere for dem han solgte til.

Christian og Gitte var meget gæstfrie og hjalp gerne med gode råd eller 
endog med mindre lån, når de omkringliggende små husmænd var i bekneb 
og derfor gik til LI. Egede for at få råd og vejledning. Mange af disse hus
mænd drev jo deres små lodder som deres far og farfar havde gjort, så derfor 
var det godt, at der var en, som kunne lære og fortælle dem om de nyere drift
metoder inden for landbruget. Han solgte også avlsdyr til dem, når han selv
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fik overskud deraf, så de kunne få et bedre udbytte. I det hele taget var bon
den på LI. Egede meget behjælpelig overfor småkårsfolk.

Ligeledes skaffede han god såsæd og frø til dem og aftalte med dem, som 
var interesserede, at de i de lange vinteraftener kom op på LI. Egede, hvor de 
fik fortalt hvordan de bedst kunne drive deres jord. Det var nærmest som en 
slags aftenskole. Konerne kom også gerne med og dem lærte Gitte om 
ordentlig husførelse.

Christian Rasmussen, der havde oplevet de gudelige vækkelser og den 
Grundtvigske tankegang på Langeland, kunne ikke rigtigt forliges med 
undervisningsmetoden i den lokale skole. Han mente, børnene der skulle 
lære for meget udenad. Derfor oprettede han LI. Egede friskole, som fik sin 
spæde start hjemme på gården.

Han var ligeledes med til at oprette Bondestandens Sparekasse, hvor han 
sad i bestyrelsen gennem mange år og den første brugsforening i sognet, eller 
som det dengang blev kaldt forbrugsforening, var han også initiativtageren til 
at starte.

Da der på gården altid havde været drevet mejeridrift og Christian hurtigt 
fik forbedret besætningen, blev det hurtigt til store mængder smør og ost, 
som blev fremstillet. På Langeland havde der hærget en kvægpest, mens 
Christian og Gitte boede på øen, så det meste af øens kvæg var udryddet. De 
havde derfor importeret kvæg fra Holsten, som var meget bedre end det 
gamle kvæg, de havde haft på øen. Det var sikkert fra Langeland at Christian 
havde hentet noget kvæg til forbedring af gårdens besætning.

Der havde også været folk i Holsten for at lære mejeridrift. Om Gitte var en 
af dem vides ikke, men det var gerne kvinderne, som var uddannet mejesker. 
I hvert fald havde Gitte hurtigt sat sig ind fremstillingen af godt smør og ost 
og var blevet en god mejerske, som også forstod at få det afsat til en god pris.

Da smørret blev solgt i dritler til en grosser i København, fik Christian Ras
mussen en gang meddelelse om, at hans smør var dårligt og usælgeligt. Det
te blev Gitte meget harm over, for hun vidste, at hun ikke lavede dårlige pro
dukter, så hun rejste strakt til København for at få syn for sagen. I stedet for 
at gå direkte til grosseren og skælde han huden fuld, præsenterede hun sig 
som en kunde, som gerne ville have lov at se hvilke mærker han havde. Gros
seren, der var en meget elskværdig mand overfor sine kunder, viste hende 
hele lageret og fortalte hende velvilligt om forretningsgangen. Bl. a. viste han 
hende et parti af hans allerfineste og de fineste mærker, som var blevet solgt 
til hoffet i England. Uheldigvis var Gittes smør blandt dette og så kom opgø
relsens time. Grosseren undskyldte sig med at det måtte bero på en fejltagel
se, hvad Gitte dog ikke tog for gode varer, så det endte med, at han måtte give 
hende en undskyldning, hvis han fortsat ville have hendes produkter. Fra den 
dag blev der aldrig klaget over hendes varer. Om grosseren så har prøvet at 
snyde andre leverandører på samme måde skal lade være usagt.

Man kunne se på disse to mennesker hvad dygtige, flittige hænder, samt et
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stort slid kunne føre til. Trods skuffelser og nederlag var de et par lykkelige 
mennesker, som altid havde tid og kræfter til overs for deres medmennesker.

Jens Hansen, som havde været karl på LI. Egede, fortalte, at han havde 
været glad for at arbejde der, for der blev ikke gjort forskel på høj eller lav og 
Christian og Gitte arbejdede begge på lige fod med deres ansatte. Derfor 
kunne de ansatte jo ikke så godt beklage sig over, at arbejdet var for hårdt. 
Selvfølgelig skete det at der blev ansat en karl eller pige, som var doven eller 
sløsagtig, men enten oppede de sig eller også rejste de ret hurtigt.

Hvis en karl var sjusket med sit tøj eller ved bordet med maden, kunne Git
te med en passende formaning snart få lært vedkommende god orden og 
tone. Havde de en karl, som brugte lønnen på unyttige ting, så han ikke hav
de til ordentlige klæder og lignende, gjorde Christian Rasmussen alt for at 
han kunne forstå det forkerte heri.

“Herren til Lille Egede”
En mærkelig mani havde i midten af 1870-erne udbredt sig blandt de såkald
te folkelige mænd her på egnen. Det var den del af befolkningen, som var til
hænger af friskolebevægelsen og som i stærke udtryk fordømte alt, hvad der 
hed adel og titler.

Blandt disse familier var der flere, som havde søgt ministeriet om et tillægs
navn, da de til trods for deres påstande, følte sig hævet over den øvrige 
befolkning og derfor rille markere sig på denne måde. Til denne gruppe hør
te også Christian Rasmussen, som fik tilladelse til at føre slægtsnavnet Egede 
i 1877.

Den øvrige befolkning kunne derfor ikke lade være med at trække på smi
lebåndet, da det trods alt var en slags adelsmærke. De kaldte ham derfor 
“herren til Egede”.

Oprettelse a f  andelsmejeri
I 1895 indkaldte Christian Rasmussen Egede gårdmændene og husmændene 
i landsbyerne V. Bøgebjerg, Gryderup og Hulby til et møde angående opret
telse af et andelsmejeri. Der var en husmand i LI. Egede, som havde forsøgt 
sig med et lille privat mejeri, til forarbejdning af mælken fra de omkringlig
gende husmænd, men dette var blevet en økonomisk katastrofe, da omkost
ningerne var for store i forhold til den omsatte mælkemængde.

Da Christian Rasmussen Egede kendte til mejeridrift fra sit eget gårdmeje
ri, kunne han nemt svare på de mange spørgsmål, der blev stillet fra de skep
tiske gård- og husmænd, der var mødt frem. Han havde selvfølgelig lavet nog
le beregninger over, hvad det ville koste og havde regnet sig frem til, at der 
skulle mindst leveres mælk fra 500 køer. Han tilbød endvidere at lægge jord 
til til et eventuelt mejeri.
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Ejeren med fam ilie og tjenestefolk omkring 1895.
Den mørkklædte dame siddende er Birgitte Andersdatter Egede. 'Eil højre fo r  hende sidder 
datteren Marie og til venstre datteren Ello. Stående bagved erdet Christian Rasmussen Egede og 
nr. 2 fra  højre er Rasmus Egede.

Den ønskede mælkemængde lykkedes det da også at få samlet, efter at Chr. 
Rasmussen Egede havde fået forpagteren på Bondenip og ejeren af Tårn
holm til at indse det fornuftige i, at levere mælken til et fælles mejeri, i stedet 
for at de selv forarbejdede den på hver deres lille mejeri.

De nåede allerede at få bygget mejeriet samme år, så det kunne blive ind
viet den 20. december 1895. Det havde kostet godt 20.000 kr., så det var et 
stort beløb Chr. Rasmussen Egede havde fået overtalt andelshaverne til at 
hæfte for.

Generationsskifie
Sønnen Rasmus overtog samme år, som mejeriet blev bygget, LI. Egede går
den. Der var nu en besætning på 30 køer og 2 tyre foruden opdræt af rød 
dansk malkerace, 7 heste med opdræt og der leveredes ca. 90 slagtesvin om 
året. Marken dyrkedes i en 10 marks drift: Brak, vintersæd, byg, roer, bland
sæd, staldfoder, rug og byg, havre og 2 år med kløver og græs. Den gennem
snitlige årlige mælkemængde pr. ko var ca. 3.200 kg.
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Mejeribestyren, der var blevet antaget til andelsmejeriet, var en ung ugift 
mand, som havde ansat en husbestyrerinde, til at holde hus for sig og de 
ansatte. En af disse var Hansine Frederikke Stoltz fra Tuse ved Holbæk. Da 
mejeribestyren giftede sig med Rasmus Egedes søster Ello, flyttede Hansine 
op på LI. Egedegården og fortsatte nu her som husbestyrerinde for Rasmus, 
indtil de blev gift den 16. oktober 1904. Hansine var født den 4. marts 1875 
og var således hele 16 år yngre end Rasmus. De fik 3 børn i deres ægteskab. 
Aksel Egede blev født den 31 august 1905, Gudrun den 5. august 1906. Hun 
blev senere gift med Ejner Jensen Herslevgården ved Høng. Til sidst kom 
Herdis den 12 august 1909.

Christian Rasmussen og Gitte blev gamle folk. Christian var til sidst gået i 
stå. Han kunne ikke længere følge med udviklingen, var blevet senil og var i 
det hele taget ikke nem at føre en samtale med. De nåede dog at holde guld
bryllup i 1901. Han døde i september 1903.

Gitte var de seneste år af hendes liv sengeliggende. Legemet var, efter alle 
de år hun havde arbejdet hårdt, for at have et godt og velfungerende hjem, 
slidt op, men i modsætning til Christian fejlede hendes åndsevner ikke noget. 
Hun døde den 9. februar 1907.

Den 26. juni 1905 gav landbrugsministeriet tilladelse til at udstykke den 
gård i Gryderup, matr. nr. 6a, som Christian Rasmussens enke ejede. Efter 
denne tilladelse blev de udstykkede lodder samt hovedparcellen solgt.

I 1908 var den østre længe revet ned og her blev der bygget en ny hoved
bygning af sandsten med tag af glaserede tegl og med gennemgående front
spids. Et par år senere blev skolehuset og møllerhuset revet ned og tagsten og 
tømmer herfra blev brugt til det nybyggede fodermesterhus ved smedien.

Rasmus Egede døde den 27. april 1921 i en alder af 67 år. Herefter drev 
enken selv gården videre med sønnen Aksel som bestyrer.

Rasm us M. C. Egedr H ansine E Egede
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Den nye hovedbygning 1908.

Hansine viede megen interesse, tid og kræfter på LI. Egede friskole. Hun 
havde også i et par perioder været medlem af Boeslunde menighedsråd.

I 1924-25 blev der bygget en stor trælade med paptag sydvest for gården og 
i 27 blev der bygget et svinehus vinkelret på det eksisterende vest for gården. 
Samtidig med dette byggeri havde Aksel også fået overtalt sin mor til, at inve
stere i noget moderne landbrugsmekanik. Der var blevet købt en traktor med 
tilhørende redskaber.

Aksel Egede blev gift med datteren fra Ormslev friskole Ingrid Tejsen Lyk
ke den 24. maj 1935. Hun blev født den 25. oktober 1909, datter af friskole
lærer Niels Tejsen Lykke og Helga.

De fik deres første barn den 14. november 1938. Det var en søn, som blev 
døbt Niels Rasmus Egede, kaldet Rasmus. De to næste børn blev født under 
besættelsen, idet Anne Birgit Egede, kaldet Birgit, blev født den 18. novem
ber 1941 og Gorm Kristian Egede, kaldet Kristian, blev født den 23. august 
1943. Elterkrigsbarnet Inge Bodil Egede, kaldet Bodil, blev født den 13. 
februar 1946.

Aksel var som sin far og farfar meget hjælpsom overfor sine naboer og små
kårsfolk.

Han lånte velvilligt redskaber eller hestekræfter ud, hvis der var nogle 
naboer, som var i bekneb. Selv traktor med mandskab stillede han til rådig
hed for betrængte, før han selv fik udført samme slags arbejde.

Han var også stærkt engageret i det politiske liv. Han var formand for Boes- 
lunde sogns venstrevælgerforening og næstformand i Boeslunde sogneråd, 
hvor han sad helt frem til kommunesammenlægningen i 1966. Som følge af 
denne post sad han i mange udvalg og havde mange tillidsposter. Uanset
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hvad han havde med at gøre, kunne man være sikker på, at han satte sig grun
digt ind den pågældende opgave, for at kunne få løst den på den bedst muli
ge måde.

Han var også formand for Boeslunde elværk og stod for forhandlingerne 
med SEAS om overtagelsen af dette lokale elværk.

Hans hustru Ingrid var ligeledes et meget udadvendt menneske, som var 
engageret i flere forskellige foreninger. Hun sad bl. a. i Sorø Amts Plejehjems
forening og Sydslesvigs udvalg af 5. maj 1945.

“Den røde hane galede”
Aksel forpagtede LI. Egede af sin mor fra den 1. januar 1940 og allerede to 
år senere skete katastrofen.

Ved middagstid den 25. april 1942 udbrød der brand i træladen på LI. Ege
de, hvorfra ilden hurtigt bredte sig til de øvrige stråtækkede bygninger, skønt 
vinden bar fra. Det var Ingrid Egede der opdagede at det røg fra laden og 
efter at have alarmeret brandvæsenet gik Aksel Egede sammen med gårdens 
folk og tililende naboer straks igang med, at redde gårdens besætning ud af 
bygningerne. Det skulle også gå stærkt, for da brandvæsenet nåede frem, stod 
alle udlængerne i lys lue, så det eneste de kunne gøre, var at sørge for, ikke 
at stuehuset gik med i købet.

Det lykkedes at få reddet så godt som hele besætningen ud af bygningerne, 
men alt inventar og fodermidler og stort set alle maskiner brændte. Det hele 
var nedbrændt i løbet af et par timer.
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Lille Egede omkring 1930.

Det viste sig ved det efterfølgende forhør, at det var en ÿenestedreng på 
gården, som havde ligget ude i halmen og røget, der var årsag til branden. 
Han havde tilsyneladende tabt en glød i halmen, som så var blusset op, efter 
han havde forladt stedet.

“D en ideelle konservesgris”
Den danske konservesindustri var utilfreds med den danske bacongris. Den 
var for mager og havde for lidt kødfylde til dette marked. Slagterierne og 
konservesindustrien indgik derfor en aftale i 1959 om, at de ville udvikle en 
speciel konservesgris over de næste 3 år ved krydsning og med hovedvægten 
lagt på den hvide danske landrace.

Rundt i landet var der flere svineavlere, som ikke mente at dette var den 
rigtige vej at gå, da man lige så godt kunne krydse mellem andre racer. Det
te med at krydse mellem flere forskellige racer faldt ikke i god jord i den dan
ske svineavls ledelse, da de mente det derved ville skade den danske bacon
gris, og da det var herfra tilladelsen til import af levende svin skulle gives, var 
det faktiskt umuligt at få denne tilladelse.

Blandt disse utilfredse svineavlere var Aksel Egede på LI. Egede. Han hav
de allerede, da han overtog driften af gården efter hans fars død i 1925, udvi
det svineproduktionen på gården betragteligt. Han havde hurtigt fundet ud 
af, at der var for store problemer med den hvide danske landrace i renavl.

30



Aksel Egede Ingrid Egede

Den var efterhånden blevet for indavlet og degenereret. Han havde derfor 
købt nogle svin af proprietær Bech på Havdrupgård ved Roskilde af racen 
sortbroget dansk landrace. Denne race var dog ikke helt identisk med den 
gamle sortbrogede danske landrace, da denne var lidt større og havde ikke 
klokker under halsen, som den gamle race. Denne gris gik derfor under 
betegnelsen “Havdruper”.

Denne sortbrogede gris lignede stort set den hvide danske landrace i byg
ning, men var en mere livskraftig type og et bedre moderdyr. Denne sortbro
gede gris blev populær som moderdyr blandt svineavlerne, men ikke på slag
terierne, da den havde den kedelige egenskab, at den sorte farve gik så dybt 
i sværen, at den var synlig på nogle af de slagtede svin og en flæskesteg med 
sort svær var ikke populær hos forbrugerne. Slagterierne indførte derfor et 
fradrag for sortbrogede grise og avlerne fandt derfor ud af at krydse disse 
søer med en hvid orne. Herved blev afkommet hvidt og avlerne var herved 
kommer fradraget til livs.

Denne krydsning var Aksel Egede heller ikke helt tilfreds med, så i stedet 
for den hvide danske landrace som far, brugte han i stedet yorkshire. Denne 
race var også hvid, men var mere kødfuld end den danske landrace, dog hav
de den også en negativ egenskab, den blev meget let stresset, med dårlig kød
kvalitet tilfølge.

Disse positive og negative sider af yorkshireracen kendte svineavlsledelsen 
i Danmark godt, men da de mente, at den danske gris skulle forblive hvid, vil
le de ikke lade initiativrige svineavlere importere farvede racer til landet. De 
sørgede i stedet for at importere noget bedre avlsmateriale af yorkshireracen 
fra England og Canada.

Aksel Egede havde derimod fundet ud af, at der i Belgien fandtes en svine- 
race med en meget større kødfylde end yorkshiren. Denne race kaldtes pie- 
train. Den var mere muskuløs og egnede sig derfor bedre til konservesindu-
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Strien. Den havde dog også en fejl, der kunne nemlig opstå muskeldegenera
tion blandt dyrene, men det var vel til at avle sig fra, mente Aksel Egede. 
Herudover var den sortbroget, hvilket også var et minus, ser med svineavlsle
delsens øjne.

Han søgte om tilladelse til at importere for 3.500 kr. grise i 1959, men der 
var den hage ved det, at der på dette tidspunkt var en smitsom sygdom blandt 
svinene i Belgien og da han skulle have veterinærdirektoratets tilladelse og da 
denne instans ikke gav tilladelse uden at spørge svineavlsledelsen, havde de 
en god undskyldning til at trække det i langdrag. Aksel havde ikke fået tilla
delsen gennem dem men gennem landboforeningerne.

Aksel fik dog kendskab til, at professor Hjalmar Clausen på samme tids
punkt havde fået tilladelse til at importere et beskedent antal af samme race 
fra samme land. Foreholdt denne kendsgerning, måtte veterinærdirektoratet 
nu også give Aksel tilladelsen. De skulle dog i karantæne i 3 måneder på et 
sted, hvor der ikke var fare for, at en eventuel smitte kunne brede sig til de 
øvrige svinebesætninger i landet.

Denne karantænestation blev på øen Tærø i Storstrømmen, hvor Aksel le
jede en svinestald. Her passede sønnen Rasmus grisene i et halvt år, da vinte
ren blev så streng, at det ikke var muligt, at transportere dem hjem før hen 
på forsommeren.

Da Aksel havde fået grisene hjem på gården, henvendte han sig igen til svi
neavlsledelsen om at få lavet et avlsprogram, men de stillede sig stadig på bag
benene og tilbød ham 25.000 kr. for de 15 pietrainsvin, han havde importe
ret. Dette tilbud var han ikke tilfreds med, da der jo havde været store omkost
ninger ved transport og opstaldning, så det eneste de opnåede var, at Aksel 
gav løfte om, at han ikke ville sælge avlsdyr af racen. Denne aftale var kun 
mundtlig, så han kunne jo til enhver tid have solgt avlsdyr af racen pietrain, 
uden at have gjort noget ulovligt, men som Aksel sagde, en aftale er en aftale.

Aksel håbede på, at slagterierne og især konservesindustrien ville få øjnene 
op for denne mere kødfulde gris, men det var ikke tilfældet, selvom de selv 
havde efterlyst sådan en gris. Denne race blev derfor efterhånden for indav
let og udgik til sidst af produktionen.

Aksel ville gerne være på forkant med udviklingen og havde derfor taget 
denne opfordring op. Desværre lykkedes det ikke at få den etablerede ledel
se til at få øjnene op. Der skulle gå hele 15 år før de indså, at der måtte gøres 
noget radikalt og indførte så både duroc og hampshire til krydsningsproduk
tion.

LI. Egede mølle brændt
LI. Egede mølle havde fået nye vinger i 1921, men allerede i 1926 ophørte 
brugen af møllen, efter at der var indlagt elektricitet på gården og investeret 
i en motordrevet kværn.
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Møllen på bakken fik herefter lov at ligge ubenyttet hen og var efterhån
den blevet et vartegn for egnen. Den forfaldt mere og mere, men i 1958-59 
begyndte Aksel Egede at restaurere beklædningen, så den kunne modstå 
vind og vejr. På dette tidspunkt var vingerne forlængst væk.

Om morgenen den 12. februar 1960 nedbrændte dette vartegn. Det var en 
af døtrene på LI. Egede, som opdagede branden, da hun var på vej til skole. 
Hun gav besked til LI. Egede Mejeri om branden, hvor en af gårdens karle 
befandt sig. Karlen og mejeristen diskuterede noget frem og tilbage, om det 
var umagen vær at alarmere brandvæsenet, som derfor først blev alarmeret 
en halv times tid senere. Da var møllen forlængst nedbrændt.

Den letfængelige spåntækning udviklede så høje flammer, at de kunne ses 
viden om, bl. a. kunne de rejsende i morgentogene fra Korsør til Slagelse se 
ildskæret. Årsagen til branden var børns leg med ild i den gamle mølle.

Denne brand nåede Hansine også at opleve, idet hun døde den 21. august 
samme år.

E n  verdensrekord!
En so på LI. Egede slog en helt utrolig verdensrekord i juni 1961, da den ned
kom med ikke mindre end 34 grise.

Den 20., 5 dage før den beregnede faredato, nedkom en sortbroget so med 
15 grise. De var godt nok ikke så store, men dog alle livlige og raske. Soen var 
de følgende dage ikke helt godt tilpas, men Aksel regnede med, at det var på

Den gamle Lille Egedemølle, som den så ud inden den nedbrændte.

33



N. Rastf i us Egede Kirsten B. Egede

grund af, at den havde faret nogle dage for tidligt, for den passede tilsynela
dende sine grise godt. Men så skete det. På den officielle faredato nedkom 
den yderligere med 19 grise, hvoraf en var dødfødt, men de øvrige var i bed
ste vigør. Faderen til dette store kuld var en hvid landrace orne.

Soen, som havde fået 4 kuld før, kunne selvfølgelig ikke selv opfostre så 
meget afkom, så en del af grisene blev delt ud til andre søer, som ikke havde 
flere grise, end de kunne klare et par stykker mere.

Lo - og latrin
Aksel Egede havde i en længere årrække forpagtet Korsørmarken. Samtidig 
med denne forpagtning havde han lavet den aftale med Korsør by, at de 
såkaldte “natmænd” skulle køre latrinen ud på LI. Egedegården, hvor der til 
formålet var bygget et par store beholdere i jorden. Denne latrin blev så kørt 
ud på marken af gårdens karle efter behov. Når dette arbejde stod på, var pro
prietæren ikke særlig populær i nabolaget, for det stank noget så forfærdeligt.

Som med så mange andre ting var han blandt de første i sognet, som fik 
mejetærsker. Det var en bugseret Termænius med påmonteret benzinmotor. 
Denne type mejetærsker havde tilsyneladende fået en stor plads i hans hjer
te, for han fortsatte med at høste med denne type, selv efter at den selvkøren
de mejetærsker var kommet på markedet.

Sønnen Rasmus arbejdede og boede hjemme på gården hos sin far i en 
årrække, men da han blev gift den 24. februar 1968 med Kirsten Merethe Bir
keland, købte de en lille ejendom i nærheden, hvor de boede indtil Aksels 
død i 1984.

Kirsten blev født den 30. september 1943, datter af Margrethe og Svend 
Birkeland i Kalundborg. Hun er uddannet børnehavepædagog og arbejder 
som sådan i Korsør.
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Der er 2 børn i dette ægteskab. Christian der er født den 28. september 
1968 og Jacob der er født den 24. marts 1971.

Rasmus overtog gården efter sin far den 1. januar 1978 til ejendomsskyld, 
som var på 2.870.000 kr. Herefter blev besætningen af grise og køer sat ud, da 
bygningerne efterhånden var nedslidte og utidssvarende at arbejde i. Maskin
parken, som heller ikke var fulgt med tiden, blev fornyet og gården drives nu 
af ejeren alene som et moderne planteavlsbrug med korn, sukkerroer og frø
avl.

Aksel Egede døde på gården den 8. maj 1984. Efter hans død købte Ingrid 
et hus på Gammelgårdsvej i Boeslunde, hvor hun Hyttede ind sammen med 
sine to tjenestepiger fra gården. Rasmus og Kirsten flyttede herefter ind på 
gården.

Ejere a f  Lille Egede
1800-1810 Niels Bøgvad
1810-1821 Johannes Duurloo
1821 - 1824 Thomas Bugge
1824- 1826 Didric Ancker
1826-1830 Olaus Olavi us Meldahl
1830 - 1831 Niels Christian Nøddebo
1831 - 1836 Christian Frederik Dall
1836 - 1837 Jens Peter Enevold Meldahl
1837-1844 Anton Holger Jacobæus
1844 - 1848 Rasmus Jørgensen
1848- 1895 Christian Rasmussen
1895- 1921 Rasmus Madsen Christiansen Egede
1921 - 1960 Enken, Hansine Frederikke Egede
1960 -1978 Aksel Egede
1978- Niels Rasmus Egede

Oplysningerne til denne artikel er hentet på Egnshistorisk Arkiv i Skælskør i skøde- og pantepro- 
tokoller, brandtaksationsprotokoller og kirkebøger. Avisartikler fra Sorø Amtstidende, “Bidrag til 
Langelands historie” af Vilh. Lütken og sidst men ikke mindst kan jeg takke Kirsten og Rasmus 
Egede på LI. Egede, som velvilligt har stillet gamle dokumenter og fotos til rådighed.

Skitser af hus og grundplan er tegnet ud fra oplysningerne i brandtaksationerne og kortene 
er tegnet efter matrikelkortene.

Februar 1995.
Finn Pedersen, Erdrupvej lc, 4242 Boeslunde. 
Bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund for Sorø Amt.
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En nyopdukket vildtbanepæl
A f Helge Jensen

Sidste vinter var jeg til middag i Alsted, hvor bl.a. proprietær Jørgen Ørn
strup, Oldengården, Fjenneslev, var til stede. På et tidspunkt tog samtalen en 
drejning over i den historiske retning.

Vi talte om de vildtbanepæle, der står her i området, den der står ved 
Alsted Mølle, og den der står på gærdet ved Sigersted gi. teglværk, ca. 250 m 
syd for den gamle landevej København-Korsør.

Stenen ved Alsted Mølle har nr. 28 og den nede ved Sigersted gi. teglværk 
har nr. 26.

Jeg fortalte om, at jeg for nogle år siden tog turen fra vildtbanepælen ved 
Alsted Mølle og ned til den ved Sigersted gi. teglværk for at finde en vildtba-

Vildtbanepæl nr 26 /)å gærdet mellem Siger
sled og Eje n n es lev, overfor Sigersted gi. tegl
værk. (Eolo: Helge Jensen, 1996)

Vildlbaneftæl nr. 28  i vejmbatten skråt over 
fo r  Alsted mølle. (Eolo: Helge Jensen, 1996)
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Udsnit a f  Videnskabernes 
Selskabs originalmåling 
1770.

nepæl, som skulle stå på denne strækning, og som jeg mente skulle have nr. 
27. - Men jeg fandt ingen vildtbanepæl.

1 de bøger og artikler, som jeg har læst om vildtbanerne og vildtbanepæle- 
ne i Sorø amt, har der heller ikke stået noget om, at der skulle være en sten 
mellem de to eksisterende; men på Videnskabernes Selskabs originalmåling 
fra 1770 over Alsted, Fjenneslev og Sigersted sogne, er der på strækningen 
Alsted Mølle og ned til, hvor hovedlandevejen mellem Sorø og Ringsted sene
re kom til at gå, markeret tre vildtbanepæle, en ved Alsted Mølle, en på gær
det nordøst for Oldengården og en ud for Sigersted gi. teglværk, så jeg 
mente, at den sten, der er afmærket nordøst for Oldengården, måtte være 
fjernet på et tidspunkt efter 1770’erne.

Stenene er i mange tilfælde fjernet og brugt til andre formål, bl.a. til trap
pesten og overliggere i stenkister o.lign.; men ærgerligt var det, at der ikke 
var nogen sten at finde.

Jamen der er da en vildtbanepæl på gærdet, siger Jørgen Ørnstrup, men 
den er godt gemt, den står inde i noget meget tæt krat.

Jørgen Ørnstrup er født på Oldengården, og han har altid vidst, at stenen 
stod på gærdet mellem Oldengården og Hellekærgårdens marker.

Jeg blev selvfølgelig henrykt over, at der stadig var en vildtbanepæl, og vi 
aftalte, at jeg skulle komme over på Oldengården en dag, så ville Jørgen Ørn
strup vise mig, hvor stenen stod.

Vi mødtes på den aftalte dag og gik hen over markerne mod gærdet, hvor 
stenen står. På lang afstand kunne man se stenen, for Jørgen Ørnstrup havde 
nogle dage i forvejen fjernet en del af krattet, så den var blevet synlig.
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Og der stod den så - vildtbanepælen - som jeg for flere år siden havde søgt 
efter. Den er ca. 180 cm høj, og ca. 30 x 30 cm ved jordoverfladen. Teksten 
vender mod vest og er meget vanskelig at læse.

Øverst er der en krone, og så følger nedefter F 5 - SA - WB - 1762 - og så 
nummeret - og det var ikke nr. 27, som jeg havde forestillet mig - men nr. 33.

Ki onen og F 5 fortæller, at det var Frederik den Femte, som har ladet ste
nen opsætte, SA, at det er i Sorø amt den står, WB står for vildtbane, og num
meret burde vel være stenens placering i rækken af vildtbanepæle, men det 
passer ikke i det tilfælde her.

Langt tilbage i tiden har kongerne haft store jagtområder i mange dele af 
landet, de såkaldte “Vildtbaner”, og de var markeret med pæle, først brugte 
man pæle af egetræ, og senere brugte man pæle af sten.

Den “nyopduk
kede” vildlbane- 
pcel nr. 33  på  
gandet mellem 
Sigersled og 
Ejenneslev nord
øst fo r  “Olden
gården 
(Foto: Helge 
Jensen 1996).
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Ved O de lie lier omtalte xdldtbane/xele.
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De her omtalte vildtbanepæle er alle sat op i 1762 i Frederik den Femtes 
regeringstid (1746-1766), og danner grænsen i den øsdige del af Sorø amts 
vildtbaner.

Vildtbanepælen ved Alsted Mølle står i vejrabatten over for møllen i skellet 
mellem Sigersted og Alsted. Denne sten er 165 cm høj. Teksten på stenen ved 
Alsted Mølle vender mod øst og er meget velbevaret. Alle tre sten har samme 
tekst, bortset fra numrene, men teksten på nr. 26 og 33 vender mod vest. Tek
sten på de to sidstnævnte er meget vanskelig at læse.

Hvor tæt vildtbanepælene har stået ved man ikke, men det menes, at de 
har stået så tæt, at man kunne se fra den ene sten til den anden.

På den nordlige vejrabat ved den gamle hovedlandevej København-Korsør 
i lige linie med sten nr. 26, står en lav stenpæl ca. 50 cm høj, med indskrift 
VB, som vel skal stå for vildtbane, her altså med enkelt V, samt en nyere ind- 
hugning

I
FS
T

som man, så vidt jeg ved, ikke ved hvad betyder.
Man ved, at der mellem de høje vildtbanepæle har stået mindre sten, og 

den nord for landevejen, mener man, kan være en af disse mellemsten.
Ved den private vej ned til den gamle klædefabrik, Frederikshaab i Alsted, 

står også en stenpæl, den er ca. 50 cm høj. Pælen står øst for vejen, omkring 
100 meter nede ad vejen, den er uden indskrift, men det kan tænkes, at det 
er en sådan mellempæl, men er det en mellempæl, er den kommet noget ud 
af kurs i forhold til de i denne artikel omtalte vildtbanepæle.

Gærdet, som de to sten nr. 26 og 33 står på, danner skel mellem Sigersted 
og Fjenneslev sogne, og samtidig danner det skel mellem Alsted Herred og 
Ringsted Herred.

Som gærdet går i dag, har det formentlig gået langt tilbage i tiden. Det 
begynder ved vejskiltet, der fortæller, at her begynder Ringsted Kommune, 
og det fortsætter sydpå næsten ned til Tuel å.

Historien om Vildtbanerne og Vildtbanepælene er godt belyst af Kirsten- 
Elizabeth Høgsbro i “Antikvariske Studier”, Nationalmuseet 1977, samt i “Vil- 
dets og Jagtens Historie i Danmark” af C. Weismann.

//zVgr/w/vr//, Frederikshab, Alsled, 4173 Fjenneslev
Produktionsmester
Medlem al bestyrelsen for Historisk Samfund for Sorø Amt
Har bl.a. skrevet bogen “Historien om et forsamlingshus” - Alsted Forsamlingshus
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Mellern to sogne 
(Nogle minder fra tyverne)
A f Erling Petersen

I disse mediemættede tider med fjernsyn, radio, aviser og hvad mere godtfolk 
ellers kan finde på at fordrive tiden med, kunne det måske være rimeligt, at 
der blev fortalt lidt om, hvad folk i årene efter den første verdenskrig fik tiden 
til at gå med i et lille sjællandsk landsogn - eller rettere i to!

Sagen er nemlig den, at den gamle gård, Mølagergård, hvor dén, der skri
ver dette, i 1916 så dagens lys, ligger på Kyse mark, midtvejs mellem landsby
en Kyse og stationsbyen Hyllinge, og nogle år efter, at min far i 1906 havde 
overtaget gården, havde han af Førslev gods købt et husmandssted, der lå i 
Hyllinge sogn. Der var vel således ikke noget at sige til, at vi, der boede på 
Mølagergård, tid efter anden fik en lidt tvesindet holdning, der bevirkede, at 
vi vaklede lidt mellem på den ene side Hyllinge sogn med station og forsam
lingshus og på den anden side Vallensved sogn med skole, kirke og forsam
lingshus, for det var just de steder, livet udfoldede sig, når hverdagens møje 
og besvær var til ende, det, man med et fint ord kunne kalde kulturlivet. Det 
bør dog nok anføres, at det i første halvdel af 1920’rne var Vallensved sogn, 
vi holdt os til, først senere kom Hyllinge mere ind i billedet, men begge ste
der var det forsamlingshuset, der blev midtpunktet, stedet, hvor folk mødtes, 
og hvor fællesskabet blev styrket.

Forsamlingshuset i Vallensved var dengang af ret ny dato, for så vidt som 
det først blev taget i brug sidst på året 1906. Indtil da havde man klaret sig 
med mejerisalen i det gamle Kyse mejeri, som i 1889 var blevet opført umid
delbart øst for Kyse by i en dalsænkning ved Sørenden, et vandløb, som nu 
tildels er rørlagt, men med indvielsen af forsamlingshuset var mulighederne 
for bedre plads og større udfoldelser øget betydeligt, og de blev da også i 
fuldt mål udnyttet.

Vallensved sogn var dengang delt i tre skoledistrikter, så opførelsen af for
samlingshuset blev på sin vis midtsamlende, for så vidt som der nu fandtes et 
sted, hvor folk fra hele sognet kunne mødes og efterhånden komme hinan
den på nærmere hold, også uden for kirketiden, og de skiftende bestyrelser 
for huset levede da også fuldt ud op til dette formål.

Hvert år, når høsten på behørig vis var fejret i sognekirken, blev glæden 
over en velbjerget høst sluppet løs i forsamlingshuset med en fornøjelig høst
fest, hvor der var underholdning med oplæsning og - så vidt jeg husker - også
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Kori, der viser Mølagergårds beliggenhed mellem Vallensved og Hyllinge. Ved l_ ses Møl- 
agergård, ved 2 Vallensved forsamlingshus, Hyllinge forsamlingshus ligger midt i byen. Ved 3 
ses skoleslien mellem Sønderhave og Hyllinge, en Jlilligt bm gl sm ulvej.

undertiden med fællesspisning, og så var der naturligvis bal bagefter. Der var 
altid tre spillemænd, der var placeret på en forhøjning i salens ene ende. De 
tre var som regel Christen Larsen fra Kyse, der blæste på tværfløjte, barber 
Adolf Jørgensen fra Hyllinge, der spillede violin, og den gamle hvidskægge- 
de smed Hansens søn, Jens Martin, der til daglig drev et lille husmandssted 
på Kyse mark, og som også spillede violin. Det var vistnok ikke de mest musi
kalske ydelser, de leverede, men folk plejede at more sig, og det var jo hoved
sagen.
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Vallensved kirke omkring 1907.

Det samme gentog sig hvert år ved årsfesten, der blev afholdt så tæt ved 
husets indvielsesdag som muligt, og hvor folk mødte mand af huse, når bort
ses fra de få missionsfolk, der fandtes i sognet. Også denne fest indledtes med 
underholdning, som regel med oplæsning, blandt andet var der én, hvis navn 
jeg ikke erindrer, men som læste op på godt sjællandsk, og jeg erindrer også 
en oplæser ved navn Skjoldgaard, der, så vidt jeg husker, var fra Roskilde. Høj
depunktet blev dog nået ved årsfesten, da forsamlingshuset fyldte 20 år. Ved 
den lejlighed havde formanden, gårdejer Hans Jensen fra Gadagergård, for
mået skuespilleren Jacob Texiere, der engang havde været gift med Bodil 
Ipsen, til at komme og læse op. Han havde fra 1913 helt helliget sig sin virk
somhed som fortolker af H. C. Andersens eventyr og kom som sådan verden 
rundt. Det blev da også en aften uden lige. Hele salen morede sig kongeligt, 
ikke mindst Hans Jensens wienerpige, der var ved at omkomme af latter! Nu 
gjorde det nok også sit til morskaben, at Texiere i visse henseender lignede 
H. C. Andersen en hel del. Han var måske knap så mager og knap så langbe
net som den gamle digter, men ansigtet, næsen og håret mindede utrolig 
meget om H. C. Andersen, hvis eventyr blev gjort levende for os. Også ved 
den lejlighed gik dansen lystigt bagefter.

Forsamlingshuset stod også som arrangør af to juletræsfester, én for børn, 
og én for de voksne, og i god tid inden jul gik bestyrelsens medlemmer rundt 
i sognet og tegnede deltagere og tog mod de penge, der skulle købes godte
poser for til børnejuletræet, der hvert år indledtes med, at børnene kom mar-
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cherende ind til tonerne af “Her kommer, Jesus, dine små”, som lærer Niel
sen fra Vallensved, der også var sognets kirkesanger, sang for på. Så vidt jeg 
husker, var det vistnok den eneste lejlighed, hvor lærer Nielsen viste sig i for
samlingshuset! - Efter endnu et par julesalmer, uddeling af godteposer og leg 
omkring træet fik børnene lov til at danse. Jeg for mit vedkommende syntes, 
at der altid var for megen larm, mens festen blev afviklet, og da jeg var blevet 
en tolv, tretten år, strejkede jeg og blev hjemme med en god bog. Det var 
både hyggeligere og mere stilfærdigt!

Forsamlingshuset var dog ikke ene om at gavne sammenholdet i sognet. 
Hvert år, når roerne var luget første gang, blev der afholdt en sogneudflugt, 
men hvem der stod for arrangementet, husker jeg ikke. Udflugten gik på skift 
tre forskellige steder hen: til Karrebæksminde, hvor det - synes jeg - altid reg
nede - til Parnas, der lå ved Sorø sø lige over for akademiet, og til Mogenstrup 
kro og kilde, hvor det næsten altid var meget varmt, så vidt jeg da erindrer.

Disse udflugter foregik med heste og vogne, og hvem der ikke havde disse 
transportmuligheder, fik som regel kørelejlighed de steder, hvor man havde 
plads i vognene. Stort set var det mand af huse, når der var sogneudflugt, og 
de, der blev hjemme, var fortrinsvis dem, der skulle malke og passe kreaturer
ne. Det tog dog en brat ende med disse udflugter. Mod tiårets slutning blev 
en elleveårig pige kørt ihjel, da hun i Mogenstrup løb over vejen fra kroen til 
kilden. Jeg mindes i hvert fald ikke, at der efter den tid fandt flere udflugter

Kyse skole, nedlagt 1940. Billedet taget omkring 1925.
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sted. Det var iøvrigt også ved denne tid, at folk begyndte at anskaffe sig biler, 
så det forhen så festlige lange hestevogntog efterhånden skrumpede ind.

Men tilbage til forsamlingshuset, der jo også var stedet, hvor børn og unge 
mødtes for at dyrke gymnastik. På det tidspunkt var Niels Bukh og gymnastik
højskolen i Ollerup rigtig i vælten, og der var vel intet sogn med respekt for 
sig selv, uden det havde en gymnastikforening.

Vallensved Gymnastikforening var stiftet allerede i den Lingske gymnastiks 
tid, nemlig i 1899. Jeg husker dog kun dens virksomhed tilbage til vinteren 
1923-24, da jeg for første gang fulgtes til gymnastik med min fem år ældre 
broder, Niels Helge, og naboen Christen Andersens søn Ejner. Vi gik natur
ligvis på drengeholdet, der ligesom karleholdet blev ledet af' en af sognets 
unge karle, Ernhard Nielsen. Pigeholdene blev ledet af Ole Jensens Karen fra 
Lille Vallensved, almindeligvis kaldet Store-Karen. Om det var, fordi hun var 
en høj og flot pige, skal jeg ikke kunne sige, men måske var der på pigehol
det en knap så høj pige, som også hed Karen?

Både Ernhard og Karen var delingsførere og uddannet på Ollerup, og den 
gymnastik, vi dyrkede, var den renlivede “ollerupske” med arme, stræk og bøj 
og hiv og sving og for drengenes og karlenes vedkommende efterfulgt af en 
række mere eller mindre halsbrækkende spring, som jeg i hvert fald ikke var 
modig nok til at vove mig helhjertet ud i. Gymnastik blev aldrig rigtig min 
kop te, men alligevel gik jeg til gymnastik, til jeg var 16 år - i næsten ni år - og 
tilmed frivilligt! - Når jeg sidenhen gik til gymnastik, var det, fordi det var obli
gatorisk, men det er en helt anden og senere historie!

Vallensved Gymnastikforenings to voksne hold ved foreningens 25 års jubilæ um  i 1924. M ine  
fire ældste søstre og min ældste bloder var med. Sidstnævnte ses i bageste række yderst til ven
stre. liag gymnasterne ses lidt a f  Vallensved forsamlingshus.
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I Vallensved forsamlingshus - eller samlingshuset, som folk for nemheds 
skyld kaldte det - holdt i min drengetid også sognets foredragsforening til. 
Hvornår den var blevet stiftet, ved jeg ikke, men den levede endnu i tiåret fra 
1920, omend den førte en noget hensygnende tilværelse. Nu var det jo ikke, 
fordi vi børn i almindelighed deltog i foredragsmøder og lignende, men det 
hændte jo, at der blev budt på rejseforedrag, hvor der samtidig blev vist lys
billeder. De var ganske vist af en helt anden kvalitet end i vore dage, men de 
kunne alligevel give et godt indtryk af de lande, hvor billederne var taget. Det 
første foredrag af den art, jeg hørte, blev holdt af en mand, hvis navn jeg ikke 
erindrer. Jeg mener, at han var ingeniør og havde arbejdet som sådan ved 
både Nord- og Sydamerikas vestkyst. Han var noget afen tør hund at høre på, 
men hvad han ikke med sine ord var i stand til at gøre levende, formåede han 
med sine lysbilleder, der åbnede en fjern og fremmed verden for tilhørerne. 
Jeg var i hvert fald meget optaget af det og fuld af interesse, så da der næste 
gang blev indbudt til lysbilledforedrag i forsamlingshuset, lod jeg bøger være 
bøger, skønt de jo ellers fyldte min tilværelse med gode glæder, og fulgte 
mere end villigt med.

Det viste sig hurtigt, at anden gang i høj grad var lykkens gang. Dels var 
foredragsholderen al’ et betydeligt format, og dels var hans emne Grønland. 
Det var forfatteren, kaptajn Ejnar Mikkelsen, som et par år før havde været 
med til at grundlægge kolonien Scoresbysund, og det var just den begiven
hed, han fortalte om. Han var en storslået fortæller og usædvanlig levende. 
Han fængslede samtlige de tilstedeværende, og hans lysbilleder bandt fore
draget sammen, så billeder og ord gik i et. På mig virkede dette foredrag 
sådan, at rejseskildringer i de følgende år blev min foretrukne læsning.

Også folkedans hørte med til de kulturelle udfoldelser i Vallensved sogn i 
tyverne, men til at begynde med var det rent privat og på et begrænset områ
de. Ude i Jenstrup huse, i den enklave, der strækker sig ind i Hyllinge sogn, 
boede dengang en parcellist ved navn Peder Christensen. Hans kone hed 
Dagmar, og de havde adskillige børn, hvoraf flere var jævnaldrende med mig 
og mine søskende.

Peder Christensen var, foruden at være jordbruger, også æggemand, som vi 
kaldte det. Han kom en gang om ugen og opkøbte alt, hvad vi havde af æg, 
der ikke blev brugt i husholdningen. Han var en mand, der var interesseret i 
mange ting. Således samlede han en overgang store drenge og lærte dem at 
spille fodbold, og på et tidspunkt - det har nok været omkring 1924-25 eller 
måske et års tid før - begyndte han at undervise os børn i at danse folkedans. 
Han spillede selv til dansen på sin violin og instruerede os ind imellem dan
sene.

Disse danseaftener blev holdt på skift hos Peder Christensen og Dagmar, 
hos os hjemme på Mølagergård og hos Rugbjergs på Agård. De havde to 
døtre, den ene på min alder og den anden på alder med min ældste broder. 
Desuden kom vi også hos den tredie nabo på Kyse mark, Sofie og Martin
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Togel ankommer til Hyllinge station omkring 1910. Stationen så også sådan ud  i 1925. Kun  
folks klædedragt var lidt anderledes.

Hansen. De havde ingen børn selv, men stillede alligevel en stue til rådighed 
for folkedansen, og her deltog så pigen og karlene i dansen.

Efterhånden blev vi så dygtige, at vi gav opvisning med vor kunnen, først og 
fremmest i Vallensved forsamlingshus, som regel efter gymnastikopvisningen 
om foråret, men især husker jeg, at vi engang var i Arløse, hvor vi optrådte i 
en bygning, der havde brugsforening i den ene ende og forsamlingshus i den 
anden. Opvisningen kulminerede gerne med, at min ældste broder og Peder 
Christensens Verner dansede “degnedansen”, der altid gjorde lykke.

Når jeg især husker den aften i Arløse, havde det nok sin årsag deri, at 
hjemturen ikke forløb helt, som vi havde regnet med. Da vejen om ad Førs- 
lev og ud til Næstved-landevejen var lettere at befare, valgte vi at køre den vej 
hjem. Vi sad så, stuvet sammen i den store jumbe med følhoppen spændt for, 
men da vi kom ud på landevejen, mødte vi en af de dengang ret sjældne biler. 
Den holdt sig uanfægtet midt på kørebanen, så vi måtte helt ud i grøftekan
ten, og her gik det ene hjul op over en af de skærvebunker, som dengang - 
med visse mellemrum - lå i vejkanten. Det var mere end hjulet kunne holde 
til. Nogle af egerne knækkede, så vi måtte lade vogn være vogn, spænde he
sten fra og gå de sidste fire, fem kilometer hjem til Mølagergård.

Årstallet for denne begivenhed erindrer jeg ikke, men den må have fundet 
sted i midten af tyverne, og det var netop ved disse tider, at forbindelsen til 
Hyllinge begyndte at blive tættere. Den havde vistnok egendig været til stede
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altid, eftersom Hyllinge jo, som før nævnt, var vores stationsby. Desuden kom 
vi ikke så sjældent i hjemmet hos byens førstelærer, Niels Chr. Nielsen, som 
indtil 1909 havde været lærer i Kyse, endda i 19 år. Han var iøvrigt gift med 
min mors faster, så der var altså allerede en del forbindelser mellem Hyllinge 
og familien på Mølagergård.

På et eller andet tidspunkt i disse år overværede vi en gymnastikopvisning 
i Hyllinge forsamlingshus, og efter den tid begyndte vi at gå til gymnastik i 
Hyllinge. Om det var ledernes kvalitet eller andre ting, der trak, kan jeg ikke 
i dag erindre, men jeg ved i hvert fald, at jeg syntes vældig godt om Karl Hen- 
nekes måde at lede drengene på. Hans broder Konrad, der selv var en meget 
fin gymnast, tog sig af karleholdet, og deres søster, Karen Sofie, ledede pige
holdene. Fra midten af tyverne kom vi mest i Hyllinge Gymnastikforening. 
Måske hang det også sammen med den kendsgerning, at man i Hyllinge 
havde sommergymnastik, som sidst i juni blev afsluttet med en opvisning i fri 
luft. Den fandt sted på en grøn plads ved skolegården i Hyllinge.

Ved forårsopvisningen, der blev afholdt i forsamlingshuset, som i vore dage 
- af uransagelige grunde - kaldes Centergården, var der altid mange gymna
ster og talrige tilskuere, og når opvisningen var forbi, blev der dækket borde, 
hvorefter folk samledes om et fælles kaffebord med taler og sang. Siden skul
le der så danses. En af disse opvisninger står stadig tydeligt i min erindring, 
ikke mindst på grund af det efterfølgende kaffebord. Der blev som nævnt

Hyllinges gymnaster foran forsamlingshuset omkring 1923. Ydersi l il høj tv ses Karl Henneke, 
hans broder, Konrad s tarved  vinduet til højtv mellem to høje juger, mens søsteren, Karen Soße, 
sidder j)å bænken yderst til højre. De var alle tre dygtige delingsførere.
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sunget nogle sange og holdt flere taler, og blandt talerne var der ved denne 
lejlighed en forhenværende gårdmand, som nu boede i et hus på hovedga
den, og som selv i sine unge dage havde været en ivrig gymnast. Han hed 
Christian Egegård, og han havde kun gode ord til overs for den gymnastik, 
han havde overværet, men derefter tog han fat på at kritisere karleholdets 
påklædning, der svarede godt til den primitive gymnastik, som nu var på 
mode. Man var nemlig, for første gang, efter Niels Bukhs forbillede gået bort 
fra de lange hvide benklæder og den hvide tricot, som man ellers altid havde 
brugt ved opvisningerne og var gået over til at give opvisning i et par korte, 
sorte bukser, som almindeligvis blev omtalt som “de små sorte”. Dette var Ege
gård meget forarget over, så det spandt han en lang ende om. Da han omsi
der sagde: “Jeg vil indrømme, at der kan laves meget i de små sorte!”, så 
boblede salen af latter, men da han så - efter omsider at have fået ørenlyd - til
føjede:” Ja, gymnastik, altså!”, ja, da steg jubelen til umådelige højder. Ved 
siden af mig sad “den lille Hans Jacob” fra Saltøby - kaldet således, fordi hans 
far hed Hans Jacobsen, han hed ellers Aksel - og han næsten skreg af latter! 
Der blev så ikke holdt flere taler den aften, men Aksel fik alligevel endnu et 
latteranfald, da gymnastikforeningens formand, Jørgen Pæesens Svend, stod 
op og sagde velbekomme. Derpå oplyste han, at bagefter var der bal, og det 
var gratis “for gifte børn og folk”. Svend var en lidt genert natur og kunne 
godt somme tider fjumre lidt i sit ordvalg. - Nå, salen blev ryddet, musikken 
spillede op, og ballet kom i gang, og tid efter anden stilnede Aksels fornyede 
latterhulk af. Den gymnastikopvisning var den første, jeg var med til i Hyl
linge, og det blev ikke den sidste, men den har altid stået for mig som den 
fornøjeligste.

Forøvrigt var der også andre ting, der bevirkede, at vi følte os draget mod 
Hyllinge. Forsamlingshuset her havde allerede dengang en fast scene, Og her 
opførte lokale aktører mindst én gang om året én eller to dilettantkomedier. 
Det var næppe noget for de finkulturelle, men det var morsomt, folkeligt og 
fornøjeligt. Det var der i 1925 ikke noget af i Vallensved sogn, men det var 
forekommet tidligere og dét allerede, mens man kun havde mejerisalen til 
rådighed. Da man hverken i mejeriet eller forsamlingshuset havde en fast 
scene, og det var besværligt at få en scene stillet an, var det efterhånden ebbet 
ud med at opføre dilettantkomedier. Den sidste, jeg har hørt om, fandt vist
nok sted senest i 1921 eller det følgende år, men så hørte det også op. Man 
havde ellers habile “skuespillere” til rådighed. Således gik der længe ry af, 
hvad Hans Jensen på Gadagergård og Christen Larsens kone, Henriette, fra 
Kyse gennem årene havde præsteret, når de optrådte på de skrå brædder. 
Heller ikke Christen Christensen, en husmand ude fra Vallensved Skåre, var 
uden evner, navnlig i det komiske rollefag. Han havde en lille skævhed i krop
pen, så han blev altid omtalt som Skæve Christen, men trods skævheden var 
han ikke bare morsom på scenen, men samtidig en ivrig og dygtig gymnast, 
som hvert år ved opvisningen optrådte med sit glansnummer, der bestod i, at
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han satte sig ned og hoppede på bagdelen ud af salen - i takt med karlene, 
der gik ud! - Og så havde Christen den fordel, når han var med i en eller 
anden folkekomedie, at han ikke havde behov for at arbejde med udtalen 
eller med sproget i det hele taget, for hans herlige sydvestsjællandske mål var 
ens, enten han slog en sludder af med sin nabo, eller han førte sig frem i en 
dilettantkomedie.

Men det var som nævnt Hyllinge forsamlingshus, der havde den fåste 
scene, så det var der, man fik tilfredsstillet sine teaterlyster, også selvom man 
undertiden kunne få afløb for dem, når forskellige omrejsende teaterselska
ber - blandt andet Svend Vedels - gav forestillinger i teatersalen på Industri
bygningen i Næstved. Behovet blev dog stort set dækket af dilettantforestil
lingerne i Hyllinge.

Det var jo kendte folk, der optrådte, og det var i sig selv fornøjeligt, men 
ikke så få af dem var virkelig gode. Det gjaldt således gårdejer Frederik Han
sen fra Tåstrup og hans kone Andrea. En søn, Sigfred, optrådte også under
tiden, og en af de særlig gode var byens sadelmager, Emil Manderup Jensen, 
der både gjorde sig i det komiske og det lidt tragiske rollefag. Desuden havde 
man - netop i tyverne - malermester Pedersen Porse. Så vidt jeg husker, var 
det ham, der havde malet både fortæppet og prosceniet, den del af scenen, 
der ligger foran tæppet, så man havde en fornemmelse af at være hensat til 
det gamle Grækenland. Pedersen Porse var en udmærket instruktør og en 
god skuespiller, og somme tider spillede han selv med i de stykker, han instru
erede, ja, han undså sig endda ikke for at spille hovedrollen. Den allerførste 
gang, jeg var til dilettant i Hyllinge, opførte man først Peder R. Møllers 
“Under hammeren”, en intrigefyldt og dramatisk folkekomedie med skurke 
og helte. Ved den lejlighed tog Pedersen Porse sig selv af hovedrollen som 
den forgældede proprietær, der var kommet i kløerne på nogle samvittig
hedsløse mennesker, deriblandt en led prokurator, som truede med at tage 
gården fra ham. Jeg tror nok, at hovedparten af tilskuerne var dybt grebne, 
da Pedersen Porse sønderknust og selvopgivende sank ned i en stol og skjul
te ansigtet i hænderne, mens hans kone stod med skæv mund og strøg ham 
over håret og flere gange trøstende sagde: “Du har jo mig, Alfred!” Jeg ved 
bestemt, at jeg, min unge alder til trods, fandt hele denne scene lidt komisk, 
vistnok fordi jeg ikke helt kunne se bort fra, at det jo bare var vores maler og 
barberens kone, der var kommet i noget andet tøj!.

Dramaet fik dog en lykkelig ende. Sadelmageren, Emil, der spillede sagfø
rerfuldmægtig, og som kendte rævestregerne til bunds, fik samvittighedsnag 
og kom grædende og afslørede sin overordnede og dem, der havde stået ham 
bi i forsøgene på at få fingre i gården. Jeg husker tydeligt, at én af dem, der 
var med i komplottet, under afsløringen gik rundt med strittende forhår og 
knyttede hænder, alt mens han gang på gang mumlede: ”Nu synker båden! 
Nu synker båden!” Dén rolle blev spillet af savværksejeren Schrøder i Hyl
linge. Det bør nok tilføjes, at gården blev reddet fra tvangsauktionen, og at
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det unge par, der blev spillet af' Laurids Larsens Lily fra Ågerup og Aage Mad
sen fra Hyllinge, fik hinanden til sidst, som det sig hør og bør.

Da “Under hammeren” var spillet til ende, blev der skiftet scene, og derpå 
blev der opført en lille munter enakter, “Besøget i Møllegården”. Heri 
optrådte sadelmageren som møllersvend iført en ræverød paryk.

1 1907 og 1910 holdt foredragsforeningen en del møder. Fra samme tid 
omtales også en sangforening, men begge synes i tyverne at være afgået ved 
en blid og rolig død, idet ingen af dem nævnes blandt de foreninger, som i 
1927 gjorde brug af forsamlingshuset. Jeg har dog været til foredrag i Hyl
linge, og det var endda i Dansk Kvindesamfund, men det var forårsaget af, at 
det bød på foredrag af en grønlandsk præst, der skulle fortælle om sit virke i 
Grønland, og denne præst, der hed Jens Chemnitz, var gift med min mors 
kusine, Ingrid, datter af førstelærer Nielsen i Hyllinge. Så derfor har vi hjem
mefra mødt mand af huse. Hvad han fortalte, erindrer jeg naturligvis ikke, 
men jeg kan mindes, at den stedlige formand for Dansk Kvindesamfund var 
den gamle gartner Jørgensens kone, mor til gartner Arne Jørgensen i Hyl
linge.

Det var dog i hovedsagen mest gymnastikforeningen, vi kom i. Vi deltog i 
gymnastikken, var med til opvisningerne og foreningens øvrige arrangemen
ter, og en enkelt af disse erindrer jeg meget tydeligt, blandt andet fordi min 
dengang ret nybagte svoger, Laurits Raaddam Sørensen, på det tidspunkt var 
foreningens formand, men også fordi der den aften skete ting og sager. Just 
som dansen gik allerbedst, troppede pludselig en seks, syv stykker af Spjelle- 
rupgårds karle op og forlangte at komme ind. “Det kan I også godt få lov til,” 
sagde Laurits, “men så må i løse medlemskort!” Svaret var en knytnæve i 
ansigtet, så Laurits resten af aftenen gik rundt og tog sig til sine ophovnede 
læber. Derefter spærrede karlene døren ind til salen, så ingen kunne komme 
ud og heller ingen ind. Ingen vidste råd med undtagelse af kromandens søn, 
der mente, at landbetjenten fra Fuglebjerg nok sad omme på kroen og fik sig 
en øl sammen med hans far. Han slap så ud gennem forsamlingshusets køk
ken og have og løb hjem til kroen. Da der var gået en tid, hørte vi yderdøren 
gå op og et gevaldigt bulder op ad trappen, hvor der var garderobe. Det var 
karlenes eneste flugtvej, da de stak af for at undgå betjenten, der dog fulgte 
efter dem. Vi kunne tydeligt høre ham trampe op ad trappen. Derpå hørtes 
der klaskende lussinger, seks gange gentaget, og lige så mange hovedkulds 
styrt ned ad trappen, og så kunne dansen fortsætte i fred og ro. Pudsigt nok 
fik vi året efter hjemme på Mølagergård en høstkarl, som hed Gustav. Det 
viste sig, at han havde været i flok og følge med de andre karle fra Spjellerup- 
gården, men han havde været snarrådig nok til at gemme sig bag et par frak
ker, gribe fat i knagerne og løfte benene op, så han ikke kunne ses. Da alt var 
roligt, listede han ned ad trappen og ud af døren, og han havde derved und
gået betjentens hårdhændede behandling.

Det bør nok også nævnes, at der i 1928 blev oprettet en trop gule spejdere
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i Hyllinge, og her var min ældste broder og jeg med. Det var andenlæreren 
ved Hyllinge skole, Thorvald Amtz, der havde taget initiativet, men den eksi
sterede kun et års tid. I 1929 tog førstelærer Nielsen sin afsked og flyttede til 
Høng, hvor hans ældste datter var forskolelærerinde, og da Arntz ikke blev 
førstelærer, søgte han andet embede og blev førstelærer i Menstrup. Med 
hans bortrejse var det også forbi med spejderiet, for der var åbenbart ingen, 
der havde lyst til at fortsætte hans arbejde.

Med året 1930 var det så ude med et tiår, hvor det folkeligt-kulturelle arbej
de i de to sogne havde udfoldet sig således, som jeg her har berettet, og som 
det nok var gængs i de fleste landsogne. For os på Mølagergård varede tilknyt
ningen til Hyllinge sogn ved og blev snarere øget, idet mine to ældste søstre 
begge fandt deres ægtefæller i Hyllinge og fik deres bopæl der. Efter 1930 
spillede min bror og jeg fodbold i Hyllinge, men det ligger uden for det åre
mål, jeg her har fortalt om, så det er en helt anden historie.

Erling Petersen, Dalsgårdsvej 68, 4250 Fuglebjerg.
Pens. overlærer, tidligere årbogsredaktør.

Har et omfattende historisk og skønlitterært forfatterskab, har bl.a. skrevet erindringsbøgeme 
“Dengang det var før” og “Dengang det blev senere.”
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Den gamle Myntmester i Lundforlund
A f Jens C. E Jensen

Gennem de sidste 10 år har der fundet registrering sted af bevaringsværdige gravsten. 
Allerede i 1965 skrev daværende sognepræst i Lundforlund - Jens C. E Jensen om en 
interessant gravsten, og selvom artiklen har været bragt som kronik i Sjællands Tiden
de, januar 1966, har redaktionen valgt at bringe den i årbogen.

På Lundforlund kirkegård står der en gammel gravsten med følgende 
inskription:

Iohan Georg Madelung
Forhen Myntmester ved Kongsberg Sølvværk
Født d. 27. Iuli 1765, død d. 19. April 1841.
Graae Haar ere en Ærens Krone, naar de findes paa Retskaffenhedens Vei.
Sal. Ordsp. 16.31.

Utallige gange har jeg i årenes løb passeret forbi denne gravsten på min vej 
til og fra kirke. Enkelte gange blev jeg stående lidt foran stenen og tænkte på, 
hvordan det mon var gået til, at han endte sine dage her, den gamle mønt
mester. - En enkelt gang har jeg haft besøg af møntmesterens efterkommere 
her i Danmark. Man kom for at tale om, hvordan man kunne sikre sig, at 
gravstenen blev bevaret for eftertiden, og vi blev enige om, at det måtte være 
en naturlig sag for os her i Lundforlund at værne om dette værdifulde histo
riske dokument.

Indtil nu var dette alt, hvad jeg vidste om den gamle møntmester i Lund
forlund. Men da jeg med min kone i sommer holdt ferie i Kongsberg og 
omegn, begyndte Johan Georg Madelungs historie næsten afsig selv at folde 
sig ud for vore øjne. Det var jo ikke helt tilfældigt, vi rejste til Kongsberg; vi 
rejste netop derop med den bagtanke, at vi måske kunne finde spor efter 
møntmesteren på dette sted, hvor han engang havde færdedes, hans billede 
måske, eller i hvert fald hans navn. Og da måtte vi først og fremmest søge på 
det store sølvværksmuseum i Kongsberg, hvor også Den kongelige Mønt har 
en stor afdeling. - Hans billede fandt vi ikke, men hans navn fandt vi, eller ret
tere hans initialer, IGM, på mønterne fra den tid han var møntmester. Fra 
gammel tid har møntmestrene sat deres initialer på de mønter, der blev slået 
i deres embedsperiode. - Men det blev ikke ved navnet alene. Heldige

53



omstændigheder førte med sig, at vi en dag sad hos den nuværende mønt
mester på Den kgl. Mønt i Kongsberg, møntdirektør Arne Bakken. Og for 
første gang begyndte der nu at tegne sig et billede for os af manden bag nav
net på den gamle gravsten og af' de forhold, hvorunder han havde levet og 
arbejdet i Kongsberg. Vi fik endvidere anvist litteratur, som vi kunne arbejde 
videre med.

Senere har jeg så igen søgt kontakt med Madelung-slægten her i Danmark. 
Den gamle møntmester i Lundforlund har temmelig mange efterkommere i 
Danmark. To af dem har giftet sig med hinanden og bor ikke så langt herfra. 
Hos dem fik jeg lov til at låne en fin gammel slægtsbog, håndskrevet, og med 
mange indsatte billeder. Her fandt jeg også møntmesterens billede, omend
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kun et skyggebillede, en silhouet. - På grundlag af de oplysningerjeg således 
er kommet i besiddelse af, skriver jeg dette lille rids afj. G. Madelungs histo
rie.

Madelung-slægten stammer fra Tyskland. Der er enkelte noget usikre spor, 
der viser tilbage til en slægt af lensgrever på slottet Madelungen i Sachsen- 
Weimar. Men fuldt dokumenteret er det, at den gamle møntmesters nærme
ste forfædre var bjergværksfolk i Klausthal i Harzen, i et ældgammelt vigtigt 
bjergværksområde med bl.a. kobber, bly og sølv. Vor møntmesters fader, 
Johan Henrik Madelung, blev i 1737 indkaldt til Norge, som så mange andre 
tyske bjergmænd på den tid. Efter at have haft ansættelse forskellige steder 
ved bjergværksdriften i Norge blev han 1742 ansat som bjergproberer ved 
Kongsberg sølvværk, og senere blev han møntguardein og møntmester ved 
mønten på Kongsberg.

Johan Henrik Madelung blev ret sent gift - med en norsk pige i 1756 - og 
har så vidt man ved kun haft en søn, Johan Georg Madelung, der er født 27. 
juli 1765 i Oldenburg, hvor laderen var møntmester en kort tid. - Grevskaber
ne Oldenburg-Delmenhorst stod under dansk overhøjhed i ca. 100 år, 1676- 
1773. Flere gange havde de danske konger været fristet til at oprette et mønt
værksted i Oldenburg foi' at skalfe sig indtægter i krigstider, hver gang stødte 
de dog på kraftig modstand fra landsregeringen i grevskaberne, man vidste 
jo, meningen var, at der skulle slås undervægtig mønt. Men omkring 1760 
blev det alligevel til alvor med møntstedet i byen Oldenburg, denne gang 
efter ønske fra grevskaberne selv. Det var i den preussiske syvårskrigs dage, 
som sædvanlig i krigstider blev der slået falsk mønt i mængde i de tyske lande, 
og på grund af sin beliggenhed blev landet Oldenburg oversvømmet af al 
denne dårlige krigsmønt, som førte det lille land ud i en økonomisk krise. 
For at bringe landet ud al' denne alvorlige situation blev det da besluttet at 
oprette mønten i Oldenburg, ogjohan Henrik Madelung blev hentet ned fra 
Kongsberg for at blive møntmester ved den nyoprettede mønt. Mønten i 
Oldenburg synes dog ikke at have været nogen stor succes, allerede i 1765 
blev den nedlagt igen og Madelung vendte tilbage til Kongsberg som guar- 
dein, idet han dog fik lov til at beholde titlen som møntmester. Fra 1767 og 
til sin død i 1774 var han dog tillige virkelig møntmester på mønten i Kongs- 
berg.

Johan Georg Madelung blev født lige omkring den tid, hvor mønten i 
Oldenburg blev nedlagt; han har kun været få måneder gammel, da familien 
vendte tilbage til Kongsberg. Her voksede han da op og gik siden i sin faders 
fodspor som bjergmand ved sølvværket og som møntofficer ved mønten. 
Slægtsbogen fortæller, at han først tog juridisk embedseksamen med bedste 
karakter, og derefter tog han også bjergværkseksamen med et godt resultat. 
1793 blev han schichtmester på sølvværket, og fra 1797 til 1806 var han mønt
mester. (Af en eller anden grund findes han initialer dog allerede på en 
mønt, der bærer årstallet 1796).
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Det var på et meget kritisk tidspunkt, at J. G. Madelung blev møntmester i 
Kongsberg, både sølvværket og mønten gik sin undergang i møde. - Sølvvær
ket, som havde været Kongsbergs stolthed og grundlaget for hele byens eksi
stens, og som endnu i 1771 havde givet arbejde til et mandskab helt oppe på 
4200 mand, var begyndt at give underskud, 1804 var de beskæftigedes antal 
nede på ca. 1900. Og produktionen, som i 1765-68 havde været oppe på 
32.000 mark fint sølv årlig, var i 1798 gået ned til lidt over 10.000 mark og i 
1799 til noget under 9.000 mark. Ved kgl. resolution af 14. januar 1791 var 
det bestemt, at underskuddet på sølvværket og mønten, som blev drevet sam
men med bjergværket, ikke måtte overskride 50.000 rigsdaler om året. Men 
da underskuddet alligevel blev ved med at overskride den fastsatte grænse, 
blev det besluttet i 1805 at standse driften. Et alt for vidtløftigt administra
tionsapparat i forbindelse med korruption og sølvtyverier angives også som 
medvirkende årsager til, at den sørgelige beslutning måtte tages.

Nedlæggelsen af sølvværket førte til en katastrofe for byen Kongsberg. 
Siden grundlæggelsen i 1624 var den vokset til at være en af Norges største 
byer og havde nu ca. 8.000 indbyggere. Arbejdsløsheden var meget stor og 
kostede staten mange penge. Folk ville ikke gerne rejse væk fra deres vante 
milieu; de blev ved med at håbe på, at sølvgruberne skulle komme i gang 
igen.

Da sølvværket var lukket, blev det snart nødvendigt også at nedlægge møn
ten. Siden 1686 havde der været mønt på Kongsberg i forbindelse med sølv
værket. Det var sølvet, der var møntfod i de dage, og her havde man sølvet 
lige for hånden og kunne undgå den farlige og kostbare transport over læn
gere afstande. Når mønten på Kongsberg nu måtte standse sin virksomhed, 
skyldtes det i første omgang naturligvis, at sølvtilførslerne ret omgående 
hørte helt op. Men hertil kom også, at møntværkstedet selv var i en temme
lig ringe forfatning; maskiner og redskaber var f orældede og trængte til kost
bare reparationer eller fornyelse, hvilket meget tydeligt kunne ses på mønter
nes tarvelige udseende. Der var dengang tre møntsteder i det dansk-norske 
rige, i Altona, i København og i Kongsberg, og mønten på Kongsberg var ofte 
kommet til at stå i skyggen af de to andre, både når det gjaldt tildelingen af 
arbejde, og når det gjaldt bevillinger til reparationer og til modernisering. 
Ofte lå den helt stille.

Regel ungen i København var i disse år i færd med at sanere rigets pengevæ
sen, bl.a. ved at fremskaffe nye beholdninger af gode speciedalere. De gode 
sølvmønter havde længe haft en tilbøjelighed til at forsvinde ud af omsæt
ningen, og man havde måttet klare sig med pengesedler og skillemønt så 
godt man kunne. Men nu var det meget påkrævet at få skabt mere tillid til 
den danske mønt. - Af forskellige grunde havde man grebet sagen an på den 
måde, at man først var gået i gang med reformere møntvæsenet i Slesvig-Hol- 
sten; havde man først fået hold på møntforholdene der, kunne man derefter 
videreføre reformen til rigets andre dele. - Det lykkedes nu ikke særlig godt,

56



og tilmed kom der nu med revolutions- og napoleonskrigene særdeles van
skelige tider for landene. Det kom i høj grad til at gå ud over mønten på 
Kongsberg; af rigets tre møntværksteder var det den, der sidst kom i gang 
med sit bidrag til møntreformen; og da det endelig blev Kongsbergs tur til at 
få del i moderniseringen, da var det allerede for sent for denne gang, som 
foran er fortalt. 1806 blev mønten nedlagt og møntofficererne blev sat på 
“vartpenge” - møntmesteren, guardeinen, stempelskæreren, justermesteren 
m.fl.

Så sørgeligt endte Johan Georg Madelungs dage som møntmester på 
Kongsberg. Med sin familie flyttede han til København, hvor de snart efter 
kom til at opleve englændernes bombardement af byen. -1798 var Madelung 
blevet gift med Elisabeth Salome Thams, datter afen norsk sognepræst. Viel
sen fandt sted i Kongsberg, og de havde nu to små drenge, født henholdsvis 
1800 og 1801. Peter Vilhelm Madelung, som var den yngste af dem, har ofte 
fortalt sin svigerdatter, “at hans moder flygtede med sine små drenge for at 
komme til et sted i byen, der var mindre udsat for bombardementet”. Det er 
den samme svigerdatter, der har skrevet slægtsbogen, som er min kilde til alle 
oplysningerne om familieforholdene. - Mønthistorikeren Julius Wilcke, der 
er den anden kilde til det, der fortælles her, citerer et dokument fra denne 
tid, hvoraf det fremgår, at møntmester Madelung i København “ikkun såre 
vanskeligt kunne have sit udkomme af sine vartpenge for sin familie der er 
stor og som består af uopdragne børn”. Da englænderne tilmed havde øde
lagt hans ejendom på Falkoneralléen, fik han i erstatning for fribolig, brænd
sel m.m. et tillæg af 200 rigsdaler årligt til sine vartpenge.

Forøvrigt er forbindelsen til Kongsberg ikke helt afbrudt. - Ret hurtigt efter 
møntens nedlæggelse, og efter at bygningerne og grunden lidt for hurtigt var 
blevet solgt, blev det på grund af de sørgelige krigsforhold nødvendigt at få 
bragt mønten på fode igen. Norge var blevet helt isoleret fra Danmark, pen
geforsendelser var det næsten umuligt at gennemføre. Da der derfor snart 
indtraf' en meget følelig mangel på skillemønt, måtte man hurtigt se at få 
mønten på Kongsberg igang igen, for at kunne udmønte det sølv og kobber, 
man endnu havde i behold. - Der var naturligvis mange vanskeligheder at 
overvinde, før mønten kunne komme igang, og senere blev der forhandlet 
frem og tilbage om møntens fremtidige skæbne, for at blive enige om, hvor 
meget man skulle satse på den. Her kommer da den gamle møntmester 
Madelung ind i billedet igen. Han bliver spurgt til råds, og han afgiver erklæ
ringer. Een af erklæringerne, som man kender, går bl.a. ud på, at man ikke 
for hurtigt bør skride til at erstatte de hånddrevne maskiner med maskiner til 
vandkraf t; det ville blot føre med sig, at man ville få mange fattige at forsør
ge. - Arbejdsløsheden var Kongsbergs store bekymring i de dage.

I fortegnelsen over møntmestre i Kongsberg står J. G. Madelung opført 
som møntmester igen for året 1813 - sammen medj. G. Prahm. Om det bety
der, at han har været deroppe igen for en kortere tid, vides ikke. - Fra samme
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år foreligger dokumentation for, at finanskollegiet i København har indstillet 
Madelung til stillingen som møntmester i København. Han skulle afløse den 
besværlige møntmester Warberg, der havde voldt kollegiet så mange vanske
ligheder, så man gerne ville af med ham. Kongen ville dog ikke gå med til at 
afskedige Warberg, og Madelung nåede ikke at blive møntmester i Køben
havn.

Om hans videre skæbne i tiden herefter har jeg ikke andre oplysninger end 
det, der fortælles i slægtsbogen. Her fortælles, at Madelung en tid ejede 
Nærumgård i Nordsjælland, men tabte 40.000 rigsdaler på den. En villa ved 
Hillerød måtte han også skille sig af med, da de uheldige pengeforhold i 
tiden førte med sig, at han næsten mistede hele sin formue. Siden boede 
Madelung og hans hustru først en tid i Slagelse og derefter en tid i Køben
havn. Her døde hustruen i 1839, omtrent 60 år gammel. Hun blev begravet 
på kirkegården ved Helligåndskirken; “hun ligger under fortovet på Strøget”, 
siger man i slægten.

Da den gamle møntmester nu var blevet ene og tillige var syg og svagelig, 
skiftede han bopæl for sidste gang i sin omskiftelige tilværelse. Han flyttede 
ud til sin yngste søn, Peter Vilhelm Madelung, som på den tid ejede Lundfor- 
lundgården. Han havde da kun få år tilbage at leve i, men de år skal have 
været besværlige og pinefulde for den gamle møntmester, han fortæller, at 
han led af den almindelige gammelmandssygdom, og at han sandsynligvis 
også til sidst havde mistet det ene ben på grund af koldbrand. Men - som det 
hedder i slægtsbogen - han blev “plejet med den største omhu af sin søn og 
svigerdatter til sin sidste stund. Han døde pludselig den 19. april 1841”.

Dette er i korte træk historien om, hvordan det gik til, at møntmesteren fra 
Kongsberg fik sin grav på Lundforlund kirkegård. Dette er historien bag grav
stenen, som står her endnu, og som naturligvis skal blive stående også i f rem
tiden. Nu ved vi lidt mere om manden, som ligger her. - Hans ydre historie. 
Manden selv kan vi ikke se, ingen kan se hans ansigt for sig, blikket. Vi har 
kun en skygge, en silhouet. - De fremdragne data siger heller ikke så forfær
delig meget om manden selv, personligheden, karakteren. Materialet er alt 
for spinkelt til at drage vidtgående beslutninger om, hvordan han var. Og der 
er næppe håb om så mange år efter at komme ham synderligt nærmere ind 
på livet. - Vi må da nøjes med at tage til efterretning det eftermæle, som hans 
efterladte har villet give ham på hans gravsten at citere Sal. Ordsp. 16.31 : Grå 
hår er en ærens krone, når de findes på retskaffenhedens vej.

Jens C. E Jensen (1909-1995)
Tidligere sognepræst i Lundforlund ( 193(>1977)
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Lykkelig barndom
Spændende ungdom 
Rig manddom
Erindringer fra Sydvestsjælland
Af Ejlif Mølledal, Skælskør

Drengene fr a  Møllebjerggård
Der lå den, den store gård, Møllebjerggård. Og det er denne gård, som er så 
betydningsfuld for mit liv.

Gården var fra udstykningens tid. Cirka 200 år. Bindingsværket lagt på syl
stene. Det vil sige, at den var ikke grundmuret. Der var stråtag på alle byg
ninger. Stuerne var lave og små. Man kom ind i bryggerset gennem en halv
dør. Til højre kom man ind i køkkenet, hvor et brændefyret komfur og et blå
malet køkkenskab samt en dør indtil hverdagsstuen optog hele den ene side. 
Det var en dum dør. Den var styret af en fjeder, således at den automatisk 
smækkede i, og mange små fingre har i tidens løb stiftet et smertefuldt 
bekendtskab med den.

Inde i hverdagsstuen stod det store egetræsbord med faste bænke ud mod 
haven. For enden af bordet stod slagbænken. På væggen ud mod køkkenet, 
stod der en kakkelovn og ved siden af den en brændekasse. Stuen var med 
panelbeklædning i halv højde. Loftet var hvidmalede stafbrædder. Der var 
også et gammelt chatol af massivt eg. Der gemte bondemanden de alminde
lige papirer og forskellige rekvisitter såsom lakstang og laksegl, men det blev 
kun brugt til særlige breve.

Bondemanden, som jeg vil beskrive, var ikke, som bønder var flest. Han var 
lidt af' en tænker, og på sin vis havde han erhvervet sig et stort litterært kend
skab. Han havde blandt andet læst Odysén så grundigt, at han kunne fortælle 
lyslevende om hele den græske mytologi. Jeg mindes at have hørt Teije Vigen 
deklareret frit efter hukommelsen. Og mange andre. Det var ikke almindeligt, 
at bønder beflittede sig med den slags. Stjerner var også hans store hobby. I 
det hele taget var han meget opmærksom på de ting, der rørte sig i tiden.

Men det var drengene på Møllebjerggården, det skulle dreje sig om. Der 
var 4 drenge, lad os kalde dem Arne, Jens, Gunner og Ejlif. Gunner var den 
ældste, men handicappet afen svulst på hjernen. Blev opereret på Rigshospi
talet af doktor Skjaldemose, og det var en alvorlig affære dengang. Den side 
hvor indgrebet blev foretaget, gik vækstmæssigt i stå, således, at den ene side 
var som et 12-årigt barn og den anden, som en fuldvoksen mand. Samtidig 
led han meget af kraftige krampeanfald. Så fra han var omkring de 17 år, til
bragte han den meste tid i sin seng indtil sin død som 33-årig.
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Dina og Johannes Mølledal med Arne, Jens, G unner og den lille Ejlif.

Det var et strengt kapitel. Det var både en lettelse og et utroligt savn, som 
forældrene havde meget svært ved at overvinde.

Den næste broder Arne, var en ilter krabat. Jeg vil ikke kalde ham for en 
slagsbroder, men temperament, det havde han. Så var der Jens. Han var den 
af brødrene, der så afgjort havde de bedste evner. Alt skolearbejdet flød 
legende let for ham, og han havde vel også selv forventet, at han skulle bru
ge sine rige evner udadtil. Men det kom det til at knibe med i det lange løb. 
Så var der Ejlif, den sidste af brødrene, og ham kender jeg meget mere til, 
end de andre 3.
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Der var ikke så få års mellemrum mellem de 3 ældste brødre og “Benja
min”. Og denne aldersforskel gjorde sig gældende på mange forskellige 
måder. Han måtte ikke være med, når de store drenge legede røvere og sol
dater. Forstå det hvem der kan. Men sådan var det bare. “Benjamin” måtte 
ihvertfald ikke. Og så fandt han på narrestreger. Han slap fårene løs. Så måt
te de store drenge være med til at fange dem igen. Men da de ikke opdage
de, at det var ham der havde sluppet fårene løs, så gjorde han det aldrig 
mere. Så var der jo ikke noget sjovt ved det.

De store drenge lavede selv noget lignende. Der var så mange kalve, at man 
måtte sætte nogle af dem i en halmbod lidt fra gården. Så fandt de på at slip
pe én af dem fri. Og da bonden opdagede, at den manglede, måtte de ud og 
lede efter den. Men de vidste hvor den var. Så de gik tur i marken og ledte på 
skrømt efter den bandit til en kalv, der var hoppet ud af dens indelukke. Og 
når de så syntes de havde haft det dejligt frit for arbejde længe nok, hentede 
de kalven. Og så var den dag gået. Bonden slog en granlægte seks tommer 
højere oppe på hegnet. Men så en dag, da det var usandsynligt varmt, satte 
de kalven fri igen, og det hele gentog sig. Men da de skulle finde den efter 
lang tids forløb, var den pist væk. Og nu var det pludselig blevet ramme alvor. 
Man ledte fra morgen til aften i 3-4 dage. Så fik man at vide, at der var opda
get en bortløben kalv 21/? kilometer fra Møllebjerggården. Så de var noget 
slukørede, da de havde slæbt, halvt båret den hjem. Men bonden fandt aldrig 
ud af, hvordan det var gået til.

På samme tid tjente der på gården en karl, som hed Robert, han var en lil
le tæt mand, rigtig typen på en husar. Så det mente han så afgjort, at når han 
kom på session, ville han automatisk blive udtaget til rytteriet. Det gik han og 
pralede med. Om han blev soldat, husker jeg ikke noget om. Men husar blev 
han ihvertfald ikke.

Den vinter var der en karl i overskud. Det var en ung mand, som havde 
været husar, men som var hjemsendt med ordre til at stille igen ved flyvevåb
net, som dengang lå ved Ringsted.

Og nu kommer der en episode, som jeg aldrig skal glemme. For at komme 
i betragtning som flyaspirant skulle man bestå en flyverprøve, som bestod af 
følgende: Ind i en tønde, der snurrde rundt om som væltede, sommetider til 
den ene og sommetider til den anden side.

Der gik en livlig diskussion, om han kunne klare denne prøve i længere tid 
uden at miste orientering og stedsans og ikke blev rundtosset i hovedet.

OK, sagde Robert, jeg kan danse vals både forlæns og avet om en hel nat. 
Så det skulle vel ikke være noget problem for ham. Det er da i orden, svare
de alle de andre karle, men så må du også bevise det i ord og gerninger.

Den vinter stod man på loen og rev langhalm til at tække tag med. - Putte 
ham ind i langhalmsriven turde man ikke, da den nok løb for stærkt. Men så 
udfandt man en ganske snedig plan. Man havde på den tid, det man kaldte 
en avnekurv. Det var en høkurv i stor størrelse. Der kunne lige sidde en mand
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i kurven. Et langt reb blev kastet op om et hanebånd højt oppe, og de to reb
strenge bundet til kurven, så den svævede en alen over logulvet. Og så satte 
man Robert op i kurven og drejede den rundt, til den var kommet så højt op, 
som overhovedet muligt. Ja man brugte endda to høtyve for at få den endnu 
højere op. Og så slap man den løs. Den begyndte straks at rotere, og jo læng
ere ned den kom, jo stærkere gik det rundt.

Nu var Robert lidt af en spasmager, så han gav nogle sjove lyde fra sig, som 
vakte utrolig morskab mellem karlene. Jo stærkere det gik, jo sjovere blev 
lydene. Men da den nåede bunden og begyndte at spinde sig den modsatte 
vej, - ja, så grinede man, så man lå flade, og simpelthen ikke var i stand til at 
stoppe rotationen. Men nu gik det rigtig galt. Robert begyndte at knække sig, 
så man ikke kunne komme til hjælp. Det endte med, at han blev så dårlig, at 
han fyldte sine bukser. Resten af dagen kunne han ikke arbejde. Ja, det var 
tider dengang. Flyver blev han aldrig, men derimod vejmand, et arbejde han 
passede til han gik på pension.

Tordenvejret
Når man er ung, syntes livet at være så langt, så langt. Men jo ældre man bli
ver, dets kortere fornemmer man det har været.

Dengang man var barn, syntes en dag at være så uendelig lang. Der var 
dage, man næsten ikke kunne få has på, til andre tider fløj de afsted så stærkt, 
at man næsten ikke kunne følge med. Men alligevel var det som om, der var 
en uendelighed af' år at tage af.

Jeg mindes endnu min barndoms solfyldte sommer som noget langt og 
varmt. Jeg mindes nætter så varme, at det næsten var umuligt at falde i søvn. 
Det var så varmt om dagen, at jord og huse blev varmet op i den grad, at den 
smule kølighed, der kom om natten, nærmest gjorde det endnu mere lum- 
mervarmt, så det næsten ikke var til at trække vejret for bare varme.

Jeg husker, at vi satte ventilatorer op i vinduerne til vores soveværelser. Det 
hjalp, medens de kørte, men de lavede sådan en støj, at de ikke var til at sove 
for.

Så endelig kom tordenvejret. Før det kom, var der en underlig stilhed med 
en mærkelig fornemmelse af, at man ligesom kunne høre lyde inden for et 
stort område på en mærkelig klar og dog sær måde. Vi kunne høre fasaner
ne helt ovre fra Rude Skov, og der var vel 3 km i lige luftlinje. Længe inden 
vi kunne høre tordenbuldret, kunne vi høre fasanerne, der skogrede i tusind
tal, som om de ville fortælle os alle at et forfærdeligt uvejr var i anmarch.

Det skal jeg også love for, at det blev. Aldrig har jeg været med til et mere 
storslået og aldeles rasende tordenvejr, end den aften for mange år siden.

Tordenen trak op mellem Karrebæk Klint og Glænø land. Der stod den så 
i strandkanten og rasede i en lille times tid. Det var, som om den samlede 
kræfter og samtidig hidsede sig selv op til uanede højder. Og da den endelig
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begav sig ind over landet mellem Rude Skov og Klinteby Klint og kom ind 
over Skafterup Mark, så var det, som om alle onde ånder var sluppet løs. Der 
kom cirka et lyn hver andet minut, og det var lyn og knald samtidig, så den 
var tæt på hele tiden. Det var så stærke udladninger, at der lugtede som på et 
gammeldags elektricitetssærk af svovl og ozon.

Fra det øjeblik tordenen slap kysten og til den var ovre, gik der vel cirka tre 
kvarter. I den periode talte jeg en 15-16 nedslag. Med ét var det hele forbi. 
Pludselig udbryder min far: ‘‘Jeg tror lynet er slået ned i Oppermanns gård.”

Himmelen var begyndt at blive rød imod øst, så retningen kunne godt pas
se. Min broder Arne og min lader sagde til mor, at de ville løbe over at hjæl
pe med at få dyrene ud. Det viste sig i mellemtiden, at det var et mindre hus
mandssted, der lå i samme retning, som brændte.

Så da morgenen kom, var der ikke andet end de røgsværtede mure tilba
ge. Og de havde ikke andet end det tøj, de gik og stod i. Oh, hvilken ulykke 
for de stakkels mennesker, men de havde dog livet i behold.

Skaflerup, Bisserup og Tom em ark
Man sagde altid; de onde fra Tornemark, de gode fra Bisserup og så Skafte- 
rupperne. Det var sådan som man vurderede hinanden i den tid, denne 
beretning skal handle om.

Hvad der egentlig lå i denne talemåde var vel, at de forskellige områder var 
mere eller mindre ugudelige eller indremissionske. Man så ihvertfald lidt 
skævt til hinanden.

I det daglige gik det vel på bedste beskub, som man sagde dengang. Men 
man kom ikke sådan sammen i de forskellige forsamlingshuse - nej, nej, der 
drog man grænsen.

Det hændte, at en ung mand fra den ene by blev gift med en pige fra en 
anden by, men det hørte til det mere sjældne. Man var jo stavnsbundet på 
daværende tidspunkt, og sønnerne flyttede sjældent længere væk, end de 
kunne se deres moders skorsten.

Der var som sagt undtagelser, men en pige fra Bisserup flyttede ikke gerne 
længere ind i landet, end at hun kunne høre havet, når det larmede i stran
dens stene. Og på den egn kunne man altid høre, når det enten blev storm 
eller regn, for så skiftede havet karakter, således at det larmede enten mod 
øst eller vest. Og var det mod øst, betød det storm, og omvendt blev det regn.

På denne egn var det meget slemt med tordenvejr, idet der ved Bisserup lå 
en meget stor skov, som trak tordenen. Og mod øst lå der et højland, som tor
denen ikke gik ind over. Det var som om, disse to punkter dannede en slags 
tragt, som opfangede uvejret og ledte det ind over land, og det var ofte med 
katastrofale følger, så som ildebrand og køer og heste, der blev lynramt og 
derved mistede livet.

Somme tider var der også skypumper, der jævnede store bygninger med
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jorden. Ved en mølle, der fandtes på egnen dengang, lå der noget, som man 
kaldte et das. Det var et lille træhus med et hjerte i døren. Og møllerens kone 
var inde og forrette et ærinde, som man sagde, da uvejret kom. Og det for
tælles, at da hun skulle lukke døren efter sig, tog skypumpen det lille hus 
med sig og smed det en kilometer væk. Der stod ikke andet end lokumsspan
den tilbage, men man kan godt forestille sig, at der har været sus i skørterne 
på møllermadammen.

Bisserup var i gammel tid udskibningshavn, og der findes den dag i dag en 
anløbsbro.

Fiskeriet var også i ældre tid rentabelt. Især ålestaderne gav et hæderligt 
udbytte, og ålefiskerne blev betragtet som solide folk.

Om foråret og om sommeren drev man lidt kvægavl og fåreavl. Om efterå
ret var det så ålefiskeri, der betød meget. De fattige strandenge gav et kum
merligt udbytte. Sommetider, med megen tørke, gik kornet i jorden igen. Og 
så var der trange tider for folkene i Bisserup.

Men ellers var det et samfund, som var selvforsynende med næsten alt. Der 
var væver, rebslager, hjulmand, smed og bødker, som lavede tønder til saltsild. 
En gang om året kom der en skude med salt, som købmanden så lagde på 
lager, til det skulle bruges.

I mine erindringer fra den gang skulle der både have været kro og gæstgi
veri, hvor dagvognen holdt ind og skiftede heste og tog passagerer og post 
med.

Dengang var der mange sigøjnere, der drog rundt i landet. De kom også til 
Bisserup, og så var det med at få alt Qerkræ fanget og lukket inde. Men hun
de og katte var også i farezonen, idet sigøjnerne sÿal alt, hvad de kunne kom
me i nærheden af. Sigøjnerne er et hårdført folkefærd. Det skete, at der fandt 
en fødsel sted, og man havde den skik, at man anbragte det nyfødte barn i 
hestens mulepose. Den hang under vognen, og der anbragte man den nyfød
te. Og hvis det var levende efter et døgns forløb, så regnede man med, at det 
var stærkt nok til det hårdføre liv, som disse mennesker levede under.

Dengang fandtes der ikke cykler eller biler. Postbudene gik på deres ben, 
og det kunne godt være 20-30 kilometer hver dag. Og det var, som alt andet 
dengang, til en ussel løn. Selvfølgelig var postens størrelse ikke, om vi kender 
den i dag. Men brevene skulle bringes ud. Selv som det ikke var så mange, så 
måtte postbudet gå sin runde hver dag.

Det selvsamme postbud blev endog på sin rute ved en pengeveksling fra
narret en meget stor pengeseddel, en plovmand, og det var mange penge 
dengang. Det skete hos en af egnens større bønder, som tillige var medlem af 
Indre Mission. Men han nægtede totalt, og postbuddet måtte selv, igennem 
et langt liv, afdrage det store beløb. Ak ja, de hellige var ikke altid til at stole 
på-

Da jeg var barn, var landbruget meget arbejdskrævende. Vi drev familie
landbrug, det var økologisk, omtrent.
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Der var en bestemt rytme i markdriften. Man høstede de afgrøder, som 
marken kunne yde. Vores jord var meget blandet, lige fra stiv leijord til flyve
sand. Så man måtte tage stærkt hensyn til at udvælge de forskellige afgrøder. 
På den gode jord var det korn, på sandet kartofler og rug. Lucerne blev der 
forsøgt med. Slår lucerne rigtig an, kan denne plante sende sine rødder flere 
meter ned i jorden og derved hente vand op. Men ellers var det rug og kar
tofler, gulerødder og turnips.

Sandflugt kendte vi også til. I østenstormen lagde der sig et næsten usynligt 
støvlag overalt i huset. Det var så galt, at man kunne fornemme det i vores 
mad. Selv rugbrød måtte pakkes forsvarligt ind, ellers knasede det mellem 
tænderne. Det var ret så ubehageligt.

Til tider var sandflugten så kraftig, at den formørkede solen. Støvskyen 
kunne strække sig op til 4 kilometer, hvor det lagde sig i driver. Så naboerne 
fik også ubehag af vores flyvesand.

Det var som sagt trange tider for landbruget. Små afgrøder, mange folk på 
gårdene. Hos os var vi altid 10-12 personer på daglig kost. Slagtegrisen skulle 
helst veje 400 pund. Al' den blev der smeltet fedt, røget skinker, lavet 20 spe
gepølser, 2 flæskesider røget. Af småkød blev der lavet finker og sylte. Blodet 
blev brugt til blodpølser. Der blev også lavet medister. Og så var der al det 
ukorrente; skanker og knogleben. Det blev saltet i store sulekar, der stod i 
kælderen. AJt, hvad der kunne henkoges, blev henkogt eller smeltet til med 
fedt, og skulle så kunne holde sig en måneds tid. Vi havde ingen anden måde 
at konservere på.

Om søndagen fik vi stegt høne. Til pinse var det hanekyllinger, stegt med 
persille, peber og salt. En gang imellem slagtede vi en fedekalv. Så var der 
fersk kød i et par ugers tid igen. Ellers var det sulevælling, grød af forskellig 
art, f.eks. byggrød med æblekompot, sagosuppe, fløjsgrød, pandekager, ølle
brød. En gang om ugen fik vi stegefisk. Ellers var det stegeflæsk 7 gange om 
ugen. Der skulle jo bruges meget fedt til at smøre på brødet. Der skulle smø
res mange rundtenommer til de 10-12 mennesker, der arbejde på gården.

Min far købte gården i 1919.1 1920 blev jeg født på gården. Det er et spand 
af tid, hvor der har været en utrolig udvikling.

Mor var meget musikalsk, så vi havde klaver. Det var meget fint dengang 
med opretstående klaver. Jeg fik et års undervisning, men så måtte jeg ikke 
mere, fordi min fader sagde, at alle musikere endte som drukkenbolte.

Far og mor var afholdsmænd. Far var grundtvigianer, mor missionsk. Jeg 
gik i søndagsskole med en 10-øre, som man pænt skulle aflevere til søndags
skolelæreren. Far og mor skulle helst i kirke hver anden søndag. Kortspil var 
forbudt. Man tillod ludo, skak og “bedstemor med slag i” eller sorteper. Jeg 
måtte ikke lære de sange, som tjenestepigerne sang. Jeg måtte stå ved moders 
klaver og synge: Fred hviler over land og by.

Min barndom var vel lys og dejlig. Men sådan tror jeg de fleste føler det. Vi 
var fattige, men det var alle andre også. Så det føltes ikke, som noget nedvær-
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digende. Vi fik jo mad hver dag, og det var vel det væsentlige. Kærlighed, det 
viste man ikke sådan udadtil. Der var jo normer og regler, som man ikke over
skred. Men det lå ligesom sådan i luften, det gjorde man altså bare ikke.

Jeg var den yngste af søskendeflokken og blev som sådan lidt forkælet. 
Mine brødre var 10 år ældre end jeg. Dette aldersspring betød, at jeg var 
mere til irritation end til fornøjelse. Og der var langt mellem børnene, så 
legekammerater fik jeg først, da jeg begyndte i skole.

Naboen havde en dreng på min alder, som hed Karl, og vi knyttedes tæt til 
hinanden. Det er en utrolig fornemmelse, at have et sådan venskab, der har 
strakt sig over så langt et spand af år. Vi har holdt sammen i tykt og tyndt.

Karl blev gift med en Ingeborg fra Sønderjylland. Jeg blev gift med Amanda 
fra Skælskør. Disse to kvinder kom også utrolig godt ud af det med hinanden.

Vi er gudfædre til deres førstefødte dreng, Lejf. Vi er kommet mere sam
men med dem, end med den øvrige familie.

Karl og jeg legede meget sammen som børn. Dengang var det med bue og 
pil og slangebøsse, siden blev det med salonrifler. Vi var vel ikke bedre end 
andre børn, og somme tider røg vi i totterne på hinanden. Men der gik sjæl
dent mere end en uge, så var vi venner igen.

Vi lavede drager, byggede modelfly. Vi røg også cigar i smug, men det blev 
vi så syge af, at der gik lang tid, før vi skulle prøve igen.

Vores leg gik over mark og skov og mose. Med de forhenværende midler 
og materialer blev der bygget lige fra røverhuler til borge. Vores fantasi udfol
dede sig i alle afskygninger. Vi kæmpede mod vilde drager og drev fjender på 
flugt med bue og pil. Og den, der kunne skyde længst med bue og pil, hav
de vundet over fjenderne.

Om aftenen spillede vi et gammelt spil, der kaldtes pind. Det var to mur
sten, hvorover der var lagt en kort pind. Så havde man en anden pind til lige
som at vippe den korte pind ud med. Og så gjaldt det om for modspilleren 
at fange den i luften. Hvis det skete, skulle man lægge sin stav ned over de to 
mursten, og så skulle griberen fra 3 skridts afstand, - tre skridt fra liv eller død 
- slå staven af stenene. Hvis ikke pinden blev slået af stenen, måtte man ni in
se, idet man tog den lille pind og ligesom spillede bold med den inden man 
slog den ud i lutten. Og point fik man for anslag og slagets længde.

Stranden mellem Bisserup og den høje klint mod øst, var i min barndom 
berygtet for spritsmugleri. Og den var vel også velegnet til dette formål, idet 
der var en skov imellem, som spærrede for udsynet, således at man ubeset 
kunne sejle helt ind under land og bringe spritten, som var i 5 liters dunke, i 
land. Derfra fragtede man dem videre på små last- og personvognsbiler.

Men sådan noget skulle jo være organiseret. Og i mørke nætter var det risi
kabelt at sejle kysten nær, uden at man havde et eller andet punkt på land, 
som man kunne styre efter. Og direkte stille et fast fyr eller lys op, var ikke så 
lige sagen. Det skulle ihvertfald camoufleres på en sådan måde, at man ikke 
direkte kunne kalde det for et ledefyr.
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Der var én på egnen, som havde et lille sted, der lå på en banke, og man 
undrede sig over, og måske også med rette, at han byggede en port af mure
de sten, der var lavet som en stor kuppel. Og midt i denne kuppel var der 
anbragt en stærkt lysende pære. Men det mest karakteristiske ved det hele 
var, at det eneste vindue i kuppelen vendte mod sydøst, ud mod stranden. 
Når så lyset var tændt, var den en snedig konstruktion, som man kunne navi
gere efter, og undgå at gå på grund.

Den gang jeg var lille, havde vi en pige som hed Dagmar. Hun tjente hos 
os i tre år, så hun blev næsten min anden mor. Jeg knyttede mig utroligt 
meget til hende, og da hun rejste, fordi hun skulle giftes med Henry Håkon- 
sen, følte jeg det, som om hun havde svigtet mig. Det gjorde ihvertfald utro
ligt stort indtryk på mig.

Samtidig fik vi en anden pige, som hed Laura, og de to var som dag og nat. 
Den ene blid men bestemt, den anden fræk og drillesyg. Så hvor der før var 
tryghed og kærlighed, var der ingen plads for lille mig. Og det mærker børn 
med det samme. Jeg stod lige pludselig næsten alene i verden. Mine større 
brødre drillede mig. Jo mere fortvivlet jeg blev, jo mere skældte mor de store 
drenge ud. Det gjorde ikke sagen bedre, for så var jeg pludselig en patteunge. 
Jeg følte mig som jaget vildt.

Til al held var hun der kun et halvt år. Så fik en der hed Anna. Et rødhåret 
pigebarn af fars familie. Hende husker jeg ikke som andet, end at hun altid 
drillede karlene. Så der var næsten altid vandkamp med vaskefade og vand
spande og af og til en tur i vandtruget, der stod ude under vandposten. Der 
røg hun engang i, og en holdt hende, og en anden pumpede afalle kræfter 
koldt vand på hende. Det tæmmede lidt på gemytterne, da mor stod i døren, 
og sagde, at de straks skulle holde op med det sjaskeri.

Dagmar blev gift. Hun og manden flyttede ud til et hus som lå et stenkast 
fra stranden. Her boede de i den første tid under meget fattige forhold. Man
den gik på dagleje, og de golde strandenge gav ingen afgrøde. De holdt et 
par geder, havde lidt høns, fangede lidt fisk i Smallerenden, og jeg kan end
nu se de kartofler, som var skabt under hver blok: 2-3 stykker. Det var ikke 
noget man kunne blive fed af.

Da hændte det engang, at der strandede et skib. Håkon kunne gå rundt om 
det. I kabyssen lå der to mand og sov en kæmpe brandert ud. Hele skibet var 
fyldt med smuglersprit, og det var det, de havde forgrebet sig på. Henry hav
de dagen i forvejen lånt en hest, som han så spændte for, og trak skibet ind 
på lavere vand, samtidig med, at han tilkaldte politi og toldvæsen. Men han 
sagde senere, at han næsten fortrød det, idet myndighederne behandlede 
ham på en meget uforskammet måde. Han fik ikke engang tak for sin dåd. 
Næsten tværtimod. Og de beskyldte ham for at have fjernet op til flere dun
ke med sprit. Og bagefter sagde han, at havde han vidst det, så havde han 
skubbet skibet ud igen, og ladet det drive hen, hvor det ville.

Den måde hvorpå vi drev vores landbrug, var på en måde harmonisk. Det
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var efter ganske faste regler. Et års cyklus bestod af at pløje, harve, tromle, så 
korn og høste. Og om vinteren var det styrning af piletræer og afhentning af 
brænde i skovene rundt om os. Det blev kørt hjem i passende stykker, som vi 
så flækkede og siden satte i store brændestakke, som stod til tørring til midt 
på sommeren, hvor det blev kørt ind i brændehuset. Det var så vores varme
kilde i komfur og brændeovn igennem vinteren. Briketter og kul var næsten 
ukendte begreber i min barndom. Senere kom der koks, som var nemmere 
at fyre med. Tørv var også noget vi kendte til, men for det meste var det bræn
de.

Vinteren igennem var der indkøring af rodfrugter såsom kålroer og kålra
bi, aftærskning af korn og grutning af kornet til grisefoder og kraftfoder til 
køer og heste. Til hestene blev der skåret hakkelse. Det var havreneg der blev 
finskåret i en maskine, med kerner og strå i en skøn blanding. Det var godt 
hestefoder sammen med valset havre eller knækket majs. Sukkerroer var nær
mest slik, fodergulerødder den rene luksus.

Det var meget beskidt arbejde, idet det støvede kraftigt, når man tærskede 
kornet af negene, som var oplagret i laderne vinteren igennem.

Jeg føler idag, at jeg har været vidne til en så rivende udvikling, at menne
skene ikke har kunnet følge med. Dette århundrede har i alle måder indfri
et de tanker og fremsyn, som vore bedsteforældre måske svagt fornemmede 
ville komme, - og dog. Den trådløse telefon, Çernsyn, radio og atombomben 
havde de nok ikke forestillet sig, og at mennesker landede på månen, var for 
dem den rene utopi.

I min barndom var afholdsforeningen en stor faktor på min fødeegn. Der 
blev hvert år til Sankt Hans aften, sammenkaldt til et mægtigt stort sankthans
bål, som min fader arrangerede og afholdt.

Det kunne til tider samle op mod et par hundrede mennesker. Der var kid- 
fe og lagkage, dækket på lange borde i haven. Kaffevandet blev kogt i brygge
kedlen og hældt på mælkejunger, som var sat ned i trætønder med aviser og 
halm omkring, således at de holdt varmen.

Sådan en dag og aften var jo det rene spas. Der var udklædt hekse og trol
de, som gik rundt og spåede folk og som forskrækkede de unge piger, når de 
løb rundt og lavede skæg og ballade. Men det gik aldrig over gevind, og som 
sådan var det en utrolig dejlig fornemmelse, når de sidste gløder i sankthans
bålene ebbede ud.

Men man må sige, at det var hele egnen, der stod hinanden bi med at bage 
lagkage og dække borde og gå til hånde med det praktiske.

Min fader var en stille mand, men han havde kreativitet og sans for at få 
sådan noget til at fungere på en fin og alligevel storslået måde.

Jeg skrev før, at Karl var min bedste ven. Det passede også, men jeg har én 
til, der betød utroligt meget for mig.

Vi gik sammen i en skole med blandede klasser. Han kom til at betyde, at 
jeg kom til at interessere mig for Røde Kors. Men før dette var der gået en
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lang tid med at lege sammen. Han havde en broder, der byggede legetøjsbi
ler af træ med styretøj, der kunne dreje med en almindelig bils funktioner. 
Hjulene var lavet af skosværtedåser, som der var lagt brugte cykelslanger 
omkring, så de ikke skilte ad under kørslen.

Men her skal fortælles, hvordan det første møde med disse dejlige biler 
blev til, og hvordan det forløb. Vi fulgtes hjem til ham fra skole, og jeg speku
lerede ikke på, at mor og far ville optage det på den måde, som tilfældet blev. 
Og jeg kan mindes at vi fik stegt lever.

Vi kom ud til stedet med bilerne og tiden gik, og det blev aften, før jeg 
endelig kom hjem. Og så skal jeg lige love for, at der faldt brænde ned. Mor 
var fortvivlet og far var aldeles rasende. Jeg fik et lag tæsk, som jeg aldrig 
nogen sinde vil glemme. Jeg havde også fortjent det. Men siden fortalte jeg 
altid mor, når jeg besøgte min ven og legede med hans biler.

Vi byggede som sagt røverborge. Og en aften, da det var ved at være mørkt, 
var vi ved at konstruere en borgvold. Og vi gravede i grusgravkanten, da Karl 
lige pludselig fandt en underlig sten, som i kraft af sin størrelse forekom at 
være meget lettere end en sten af samme størrelse. Den stak han mig i hån
den, og jeg skulle lige til at lægge den på plads i volden, da det pludselig gik 
op for mig, at det var hovedet id’ et skelet, som var gravlagt for måske to tusin
de år siden. Jeg rakte det tilbage til Karl, og gjorde ham samtidig opmærksom 
på, hvad det var, han havde fundet. Og nu kom så spørgsmålet, hvad vi skulle.

Vi var nødt til at fortælle min fader om fundet. Vi var ikke ret store, da vi 
stod i stuen med hovedet under armen. Jeg kan huske at min moder straks 
udbrød: Vil I aldeles omgående gå op og lægge det på plads igen. Hun var 
nemlig overbevist om, at den døde ville komme i løbet af natten og kræve sit 
hovede tilbage igen.

Dagen efter blev resterne af skelettet fremdraget. Og så blev det gravsat på 
en plads under et stort piletræ, som stod i bunden af grusgraven. Og far sag
de, at der måtte vi aldrig grave mere. Og dette fører så hen til det, som skal 
berettes i næste afsnit.

Om vinteren, når det var så strengt vejr, at vi ikke kunne nære os uden for, 
så havde vi små sysler inden døre. Noget bestod i at binde halmknippegarn 
sammen. Det blev vundet til garnnøgler, som blev indleveret til en rebslager, 
som så lavede det til reb, som vi brugte dagligt. For eksempel til hornreb eller 
til at binde forskellige ting sammen med. Men til skagler og lignende blev der 
købt Randersreb, for det var kvalitetsreb. Det bedste var ikke for godt, når vi 
skulle køre i skov eller til høst. Reb var en del af vores daglige tilværelse.

Sådan en dagligdag sad man og fortalte historier om alt muligt. Man pra
lede med dette og hint. Og her kommer vi til sagens kerne, idet vi diskutere
de alt mellem himmel og jord, også det unaturlige, det ukulte, overtro, 
dæmoner, spøgelser og overtro om tro og meninger.

Vi havde en karl der hed Poul, og han troede ikke på hverken fanden eller 
Gud eller spøgelser, så han var en knøv karl. I vores øjne var han lidt af en
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pralehals, som vi godt ville dukke lidt i al fordragelighed. Vi sad og snakkede 
om, om han turde gå op til grusgraven og grave det hoved op og sætte det på 
mit bord. Det skulle være den første torsdag efter fuldmånde kl. 12 midnat. 
Det skulle der ikke være noget problem i, mente han. Men han ville have 10 
kroner for det, og det gik vi med til. Men så begyndte vi at organisere det såle
des, at han ikke kunne gennemføre dette forehavende under nogen omstæn
digheder.

Og nu skal jeg fortælle, hvordan vi organiserede det: I grusgraven var der 
et stort piletræ, og der var dybe huller, således at vi kunne skjule os. Og her 
er så en skitse.

Imellem hullet og træet var der en vej. Fra hullet gravede vi et jernrør ned, 
således at man kunne tale igennem. Det blev camoufleret sådan at det ikke 
kunne opdages hverken dag eller nat. I træet slog vi kramper, som vi satte en 
hegnstråd imellem. Her hæftede vi nogle lodder i, således at vi ved hjælp af 
et træk i en kinesertråd kunne få de forskellige lodder til at falde ned i det 
visne løv under træet uden at man kunne opdage, hvorfra bumpet kom og 
således skabe en uhyggelig atmosfære, der skulle gøre indtryk på Poul, når 
han skulle prøve at hente kraniet ved midnatstid første torsdag efter fuldmå
ne.

Dagen kom, og nu skulle Poul så prøve sine overnaturlige evner, som gik 
ud på at grave kraniet op og aflevere det på mit skrivebord. Men nu meldte 
der sig så pludselig problemer, idet Poul begyndte at bakke ud af program
met med undskyldninger om, at han ikke rigtig var oplagt. Så der måtte over
talelse til. Du må låne mit jagtgevær, sagde jeg. Det stivede ham ikke så lidt af.
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Han fik også patroner, men jeg havde taget slagstifterne ud af geværet. Og jeg 
fortalte ham, at hvis der kom et gespenst, og han skød på det, ville der ikke 
ske noget som helst, og han kunne da nok forstå at ingen af' os ville risikere 
at møde sådan et. Så vi skulle nok holde os på lang afstand af det.

Klokken nærmede sig 11.30, og jeg sagde god tur, og så gik jeg ind på mit 
kammer og slukkede lyset, som om jeg gik i seng. Men i stedet hoppede jeg 
ud af vinduet og løb op i grusgraven og hoppede ned i det hul, hvorfra jern
røret nåede frem til piletræet, og jeg havde samtidig fat i kinesertråden, såle
des at jeg kunne få lodderne til at falde, når jeg ville gøre det. Min anden 
medtjener skulle så komme til syne med et lagen på kanten af grusgraven, og 
således være med til at gøre det så realistisk som muligt. Men det blev ikke 
nødvendigt. Poul ankom med lygte og spade og gevær og gav sig straks til at 
grave, hvor han formodede, at hovedskallen skulle ligge, en god meters 
penge ned. Og jeg skal love for, at han havde fart på. Så jeg trak i snoren, så 
der faldt et lod ned gennem træet og landede i de visne blade, så det var umu
ligt at skelne fra bladene. Men det gjorde sin virkning på Poul. Han for op af' 
hullet og lyste omkring sig, medens han ligesom mandede sig selv op til at 
fortsætte. Så han begyndte med ny energi at grave igen. Så trak jeg endnu et 
lod, og nu var det, som om der gik panik i Poul. Han lyste om sig og bande
de og svovlede, at han såterne nok skulle vise os, at han ikke var bange for 
noget. Men så begy ndte jeg at puste i jernrøret og sukke og stønne og udstø
de nogle hylelyde. Så var han øjeblikelig stiv som en støtte. Så sagde jeg. O - 
lad mig ligge. O - lad mig ligge. Så var den sidste rest af hans heltemod pist 
væk, og han begyndte at løbe sidelæns bort fra hullet i jorden. Og så tog fan
den ved ham, og han løb hjem mod gården. Så gjorde jeg noget, som helt for
virrede situationen, idet jeg løb bagefter ham for at stoppe ham, men det 
gjorde det fuldstændig af med den sidste gnist af' modstandskraft. Jeg har al
drig set en mand rende så stærkt, og der gik en dags tid, inden han faldt helt 
til ro oven på den omgang. Og da vi så endelig fortalte ham, at det var os, der 
havde arrangeret det hele, ville han næsten ikke tro på det. Han kunne siden 
hen ikke lide at tale om denne tildragelse.

Vi legede “røvere og soldater”. Det var under begyndelsen af krigen, og det 
var vores mening at oprette modstandsgrupper, men vi blev splittet for alle 
vinde. Så det blev ikke til noget. Derimod meldte Karl og jeg os ind i Røde 
Kors og blev tilsluttet kolonnen i Skælskør. Men mere om dette i et andet 
afsnit.

Som sagt legede vi krig, og det gjaldt om at angribe og forsvare et bestemt 
punkt i grusgraven eller et vejgab, der gik igennem et vejgærde. Her løb post
stien, som førte ind over markerne fra gård til gård. Den sti er nedlagt i dag. 
Men i min barndom og ungdom eksisterede den og blev holdt vedlige.

På nabogården boede en enkekone, som et par ungkarle gjorde haneben 
til. De kom fra hver sin side. Så de vidste aldrig, om de var alene med enken, 
eller om de skulle mødes.
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Den private modstandspfiuppe, som E jlif Mølledal var medlem af.

Og sådan en aften havde vi besluttet, at der skulle indledes et angreb på 
ovennævnte vejgab. Jeg havde anbragt en mand inden for volden med 
besked på at skyde på alt, hvad der prøvede at forcere igennem volden. Han 
var bevæbnet med en hundeproppistol. Og jeg lå uden for en lucernemark 
for at falde eventuelle angribere i ryggen. Pludselig ser jeg en mand komme 
vandrende hen ad stien. Det var en af rivalerne der skulle besøge enken. Jeg 
prøvede forgæves at gøre min vagtpost opmærksom på situationen, med det 
mislykkedes. Og da manden gik igennem vejgabet, blev der skudt på ham, og 
samtidig lød der en røst: Nu er du fandeme død! Der lød et brøl, og så for
svandt han i strakt galop. Men det kunne nemt have bevirket, at han var fal
det om af et hjerteslag, idet hans rival var en habil jæger. Man har før hørt, at 
fantasi kan udarte sig i den retning. Han glemte os aldrig for den forskræk
kelse.

H verdagen p å  gården
Jeg vil også gerne berette om vores daglige gøren og laden. Vi var som sagt 
altid 10-12 mennesker på en almindelig bondegård. Det var husbonden og 
husmoderen, der så afgjort var dem der til daglig førte kontrol med hele 
vores tilværelse.

Dagen begyndte med at røgte køerne. Det bestod i at malke og fodre. Der 
var 20 køer og lige så meget opdræt. Det vil sig en tyr og alle de kvier og kal-
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ve, som blev lagt til. Så alt ialt var der en 40-50 stykker køer og opdræt tilsam
men.

Så var der hestene. Det var vel nok de dyr, der blev gjort mest stads af. Vi 
havde gerne 7 heste og 1 eller 2 føl. Hvert år skulle der gerne køres en plag 
til, som så altid gik sammen med moderen og trak på en tredelt hammel. Det 
var altid så spændende, når plagene første gang skulle have sele på. De var 
vant til at stå bundet i deres båse. Så blev selen lagt. Og den fik de så lov til at 
have på en uge i træk, så de ligesom kunne vænne sig til den. Så kom det sto
re øjeblik, hvor den blev spændt for. Hos os skete det altid med en jordslæde, 
som bestod af en lang planke med pileris, som var slået på en ramme, der var 
spændt sammen med den store planke.

Dette redskab blev normalt brugt til at fjerne muldvarpeskud i græsmarker
ne med, og så til at jævne jorden, således at de værste knolde og pulter blev 
jævnet. Dette skete for at gøre overfladen så lille som muligt, ellers tørrede 
jorden ud. Og det var med at være præcis med det, således at såbedet blev så 
jævnt som muligt.

Derefter kom de forskellige harver og tromler og såmaskiner. Og når for
årsarbejdet var tilendebragt var der tid til et pust inden høhøsten satte ind. 
Men imellem den og den rigtige høst, skulle der luges roer og lægges kartof
ler og sås frø, hakkes mellem de forskellige frøafgrøder. Hvad enten de var 
bredsået eller det var rækkekulturer, ukrudtet skulle holdes nede med hakke
jern og håndkraft. Gødning fra sudden var jo fordelt om efteråret og pløjet 
ned på den ager, som skulle bære roeafgrøden. Derefter var det kartoflerne, 
der skulle gødes for.

Siden hen kom kunstgødningen til at betyde mere og mere for foldudbyt
tet. Men i min barndom var det meget små mængder, det drejede sig om. 
Noget med 50 kg pr. tønde land. Og ellers så klarede vi os med staldgødnin
gen.

Der var gerne 3 karle, 2 piger og en fodermester og en husmand, foruden 
far og mor og fire sønner i forskellige aldre, som gik i spand sammen. Ingen 
for stor, ingen for lille. Der var altid noget man kunne bruges til.

Jeg har næuit før at min moder var utrolig omsorgsfuld over for de perso
ner, der var tilknyttet gårdens drift. Det var hendes ansvar at folkene fik den 
bedste behandling og rigelig med god, kraftig og fed mad, således at de hav
de kræfter til at udføre det meget fysisk krævende arbejde.

Jeg husker, at vi fik en ung mand til maj. Han var radmager. Han havde sår 
på arme og ben og indfaldne kinder. Mor spurgte ham, hvor mange rundte
nommer han kunne spise til aftensmad. Og jeg kunne fornemme hans for
bavselse over de ord: “Kan du spise 6 rundtenommer?”Ja, det vidste han ikke 
rigtig. Så fik han (5 rundtenommer med pålæg. De forsvandt som dug for 
solen. Så sagde mor: “Det gik jo godt”. Og så fik han 4 til. Og de forsvandt 
også. Så 2 til. Så begyndte det at hjælpe!

Og det var brød af 8 punds størrelse. Men da der var gået en lille måneds

73



tid, bad han om at få et par rundtenommer mindre. Og som drengen fik sul 
på kroppen, jo mindre spiste han. Han blev hos os i to år. Han var en flot karl, 
da han tog afsked med Møllebjerg.

Gårdens brand
I 1934 brændte gården ned til grunden. Og det var d. 2/6 1934 på min far
broders fødselsdag.

Far, mor og jeg var cyklet til Korsør til færgen, for at sejle til Nyborg. Men 
vi kom for sent til færgen, fordi vi havde lidt mere modvind end beregnet. Så 
sad vi på banegården og diskuterede, hvad vi så skulle. Der var cirka 1 >/2 time 
til næste afgang.

Jeg havde en underlig uro i mig. Så jeg foreslog at vi hellere måtte ringe til 
Fyn og sige, at vi var forsinket, eller hjem og høre hvordan de havde det. Men 
så fik vi skibslejlighed med det, der dengang var vognmandsruten, Freja. Så 
det var bare med at komme ombord med cykler. Og vi var på vej mod Nyborg.

Ombord så jeg en dør, hvor der stod “Telefon til land”. Og da var klokken 
cirka lidt i 12. Men far sagde, at det kostede mange penge at ringe i land, så 
det havde vi skam ikke råd til.

Vi kom til Nyborg og ud til farbroder Jens. Han modtog os med ordene: 
“Hvad kommer I her for?” Far sagde: “Jamen er det ikke din fødselsdag i 
dag, og er vi ikke velkomne?” “Jo, jo da, sagde farbroder, men jeg troede at 
I var blevet stoppet i Korsør.” “Hvorfor?” Spurgte far. Så siger farbroder: 
“Selvfølgelig er I velkomne, men jeg må desværre fortælle jer, at Møllebjerg 
er brændt ned til grunden. Men alt levende er reddet, og min broder Gun
ner, som var lam, var også i god behold.” Men gården var jævnet med jor
den.

Først forstod far ingenting. Men da det alvorlige budskab gik op for ham, 
blev han så han rystede og måtte sætte sig på trappeopsatsen. Jeg husker end
nu min moder udbryde: ‘Johannes, vi har dog livet i behold. Gunner er i god 
behold. Dyrene er reddet. Så må vi være stærke og begynde forfra.”

Og så kunne det ikke gå stærkt nok med at komme hjem. Taxa til færgen. 
Taxa fra Korsør med cyklerne på bagagebæreren. Det var en rædselsfuld tur. 
Jeg sad foran hos chaufføren og viste vej.

Slægten
Mit barndomshjem, Møllebjerggården, som ligger på Skafterup Mark og som 
min bedstefader Hernik Petersen fik i fæste under godset Holsteinborg, var 
før i tiden også i familiens brug, idet den del af slægten, som var på vores far
faders spindeside besad gården indtil bedstefader overtog den. Og der 
henviser jeg til en Niels Rasmussen Skafterup, som i flere tilfælde skulle have 
krydset vores slægt, og i flere tilfælde været bindeled til hele forslægten.
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Mølkbjerggård efter branden.

Siden hen blev den overtaget af min farbroder Jens Kristian Petersen. Og i 
1919 købte min fader gården for 100.000 kr. Det var lige på det dyreste tids
punkt. Og jeg mener, at tiden der fulgte efter 1923 var begyndelsen til tredi
vernes depression, som afstedkom utrolig megen sorg og elendighed. Mange 
måtte gå fra hus og hjem. Folk begik selvmord. Gårde brændte, således at 
man kunne få assurance og på den måde ride stormen af. Dermed ikke være 
sagt, at alle brande var kriminelle, men en stor del var. Gik det godt, så var alt 
i orden, ellers var tragedien så meget større.

Min fader, Johannes Kornelius, født Petersen, og min moder, Dina Johan
ne, født Olsen, drev gården fra 1919 til 1936. Da lod han sin ældste søn over
tage gården i forpagtning.

Sønnen Arne Sigurd Mølledal og hans kone Ebba Rasmussen, drev den til 
deres søn Ebbe Mølledal købte den. Og han drev den så i en halv snes år, men 
på grund af sygdom måtte han sælge den til en Lasse Petersen.

M in  moder
Min moder, Dina Johanne Olsen, datter af postbud Olsen, Bisserup, har for
talt mig om sin barndom. De var som alle småkårsfolk fattige. Her var mange 
børn. Der var 5 med den første kone og 4 med den næste, så der var mange
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munde at mætte. Da de boede ved fiskerlejet i Bisserup ved Smålandshavet, 
var det fisk, brød, kartofler og byggrød, der var den daglige kost. Sjældent var 
der til kød.

Min moder fortalte mig, at på grund af underernæring var hun mellem 18 
og 19 år før hun fik sin første menstruation. På daværende tidspunkt tjente 
hun hos en præst, der boede i Fyrendal Kommune. Mor var jo født i den del 
af egnen, hvor de gudelige forsamlinger havde deres højborg. Bisserup var 
det hellige land. Og derfra udgik megen aktivitet.

Jakob Fisker og min tipoldefar var lægprædikanter, der tog rundt og holdt 
vækkelsesmøder, hvor der kunnes samles små flokke, som de sagde, for Her
rens åsyn. Så man kan da sige at hendes barndom og opvækst var i det krist
ne regi. Og det prægede hendes liv lige til hendes død.

Min moder og et par andre piger gik til møde i Rude Missionshus. Det fore
gik på gåben igennem Rude Skov. De fulgtes som sagt i samlet flok til disse 
bønnemøder. Men så en aften traf det sig, at de 2 andre piger var blevet syge, 
så de måtte opgive at tage med. Min moder besluttede så selv at gå til Rude. 
Der var vel 4 kilometer. Men gennem skoven var der lidt kortere, så den valg
te hun både frem og tilbage. Hun var ikke rigtig tryg ved situationen, idet der 
på denne tid var en fæl mandsperson, som blev kaldt Lemmerdas og han 
skulle, efter moders udsagn, navnlig være ude efter de unge piger, som han 
havde gjort fortræd på det kønslige område. Så da hun gik hjem alene igen
nem den store mørke skov var det med hjertet oppe i halsen. Og bedre blev 
det ikke, da der pludselig kom en mandsperson op på siden af hende og 
spurgte, hvad hun foretog sig her i skoven på denne tid af natten. Hun for
talte ham troskyldigt, at hun havde været til bønnemøde i Rude, og at hun 
var på vej hjem, at hun var så utrolig bange, hvis hun skulle møde Lemmer
das, for hun havde hørt så meget grimt om ham, så det måtte han da kunne 
forstå.

Han sagde til hende, om hun nogensinde havde set ham, og det måtte hun 
erkende, at det havde hun ikke.

Så spurgte han hende, om hun troede, at alt det der blev fortalt om Lem
merdas kunne passe.

Det mente hun ikke, da der altid var noget godt i hvert et menneske, sag
de hun.

Han sagde, at hun ikke skulle være bange, han skulle nok følge hende sik
kert igennem skoven.

Da de var kommet igennem sagde han til hende: “Hvem tror du jeg er?”
“Det véd jeg ikke”, svarede hun, “men jeg er glad for, at du har fulgt mig 

godt og trygt igennem skoven.”
Så siger han: “Farvel lille dame, så kan du sige, at det var Lemmerdas, der 

fulgte dig igennem skoven.”
Hun sagde, at hun næsten troede, at det var noget hun havde drømt.
Som lille pige måtte hun bringe post ud til en pensioneret kaptajn der boe-
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de i Bjørnebækshuset. Det ligger tæt ved stranden efter skoven mod øst, kal
det Kristiansholms Plantage. Min moder måtte gå ud med breve, og der var 
3 kilometer ud, så det var da et stræk på 6 kilometer i al slags vejr. Lidt strengt 
for en lille pige.

Om originaler
Hjemme på min hjemegn, var der en del originaler. Det er mennesker, som 
man måske ikke ligefrem normalt ville berette om. Blandt andet Valdemar 
Olsen, også kaldet Valde. Han var gift med Karoline. Valde var ikke meget for 
at bestille noget. Så de levede af, hvad Karoline kunne tjene som vaskekone. 
Valde gik på krybskyttejagt, og der røg vel også et par høns fra bondens høn
segård engang imellem.

Valde var en nasseprins, og blandt ligestillede blev han efterhånden en 
klump, man helst gik uden om. Hans omgangskreds bestod af’gartneren, vej
manden og mosekongen, som de faste. Dertil kom flere andre, som jeg ikke 
er helt sikker på.

Valde var arbejdssky, og dengang kunne man idømme sådanne personer, 
at komme på arbejdsanstalten. Og det kom Valde. Han har siden berettet om 
denne uhyggelige oplevelse. Han blev lukket inde i en beholder, som der blev 
lukket vand ind i. Der var en pumpe i denne beholder. Så når vandet steg, 
kunne man selv pumpe det ud igen. Og som sådan var det et redskab, der var 
med til at få stædige personer til at arbejde for livet. Men Valde ville ikke 
pumpe. Han sagde, at han ikke ville pumpe et slav, før alle fingrene var lige 
lange på hver hånd. Men vandet steg og steg. Og til sidst kunne benene dår
ligt nå ned til bunden. Og så måtte Valde til at pumpe, enten han ville eller 
ej. Han fortalte siden, at han aldrig havde været så bange. For vil du tro mig, 
de havde fanden tordme drovnet mig de sataner! Det skulle han aldrig udsæt
te sig for mere.

Men en skønne dag forlod Karoline ham og flyttede ind hos vejmanden, 
som havde mistet sin kone. Så var Valde helt alene. Samtidig svigtede venner
ne ham. Men så blev det vejmandens 50 års fødselsdag. Valde var ikke budt 
med, men Valde var ikke til at komme uden om, så han kom listende ind i 
stuen til vejmanden. Og nu udspandt sig et ordspil, som var Valdes helt ale
ne. Jamen hvad fanden i helvede er her på fære, mandsling. Her er jo både 
øl og brændevin og andre gode sager. Ser man det, ser man det. Der var en 
som sagde, det er vejmandens fødselsdag. Er det vejmandens fødselsdag. Ja, 
men så tillykke for stejlen, for fanden, for helvede mandsling.

Dette var lidt om en original i Tornemark. Han døde i kommunehuset som 
en gammel mand.

Det år gården brændte, havde vi 4 tønder land sukkerroefrø. Det var en 
afgrøde, der dengang var lidt af et eksperiment og noget helt nyt inden for 
frøavl. Vi havde ikke tid og kræfter til at høste denne afgrøde. Idet den skul-
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le skæres af ved hjælp af det gamle høstredskab, som kaldes en segl. Det et en 
krumkniv på et kort skaft. Dengang var en stor arbejdsledighed. Far henvend
te sig til fagforeningen, om de ikke havde en 5-6 mand, som kunne tænke sig 
at skære roefrøet af, og stakke det op i kokke, som bestod af 4 rundter, som 
så fik en snor omkring oppe i toppen, så de blev stående og derved kunne 
vejres og tørre, således at frøene ikke tog varme i sækken, så de brændte sam
men

Der kom tre mand, og de forlangte, at få arbejdet på akkord, og der var en 
bestemt pris per hundrede favne. Men der var så meget afgrøde på jorden, at 
de ikke kunne holde daglejen ved akkorden. De gik og bandede og smed 
med frøet. Det så far. Han og jeg gik ned i marken til dem. Og far spurgte, 
hvad der var galt. Vi kan ikke holde pengene sammen på det her, var svaret. 
Far spurgte så, om de ville gå over til daglønnen. Det var de ikke særlig begej
stret for. For som de sagde, afgrøden rev og sled utrolig meget på deres tøj. 
Daglejen dengang var på 4,80 kr. om dagen. Så det var jo småt. Far tilbød 
dem en krone mere om dagen, hvis de ville tage alle frørankerne med. Og 
det lovede de.

Da vi gik ind på gårdspladsen, fik jeg et par flade øretæver. Og jeg spurgte 
ganske forbavset, hvad jeg fik dem for. Far svarede mig, du hilste ikke på 
arbejderne, og det skal du altid gøre, fordi disse mennesker er lige så meget 
værd som præster og skolelærere, at du ved det. Vi er alle lige for Vorherre. 
Glem det aldrig.

Og det har fulgt mig lige siden.
Far var vensüemand, men utrolig social bevidst. Og det har også præget 

min livsanskuelse. Jeg kan oplyse at vi fik 3000 kr. per tønde land al' denne 
afgrøde. Den normale afgrødepris var på 700 kr. per tønde land.

F rugtavl
I 1932 plantede vi 4 tønder land med frugttræer. Det var lidt af et spring, idet 
man ikke kunne høste afgrøde de første 3-4 år. Men mellem træerne blev der 
sået vikkehavre og turnips og fodergulerødder. Så der blev lidt til kreaturer
ne alligevel. Og da træerne omkring 1938 begyndte at give maksimal udbyt
te, høstede vi ca 100 tons per år. Der var maksimalpriser på æbler. Men alli
gevel var det en god forretning. 100 tons gav en indtægt på 100.000 kroner. 
Så selvom der var udgifter til sprøjtning og bygning af frugthuse med særligt 
temperaturanlæg, så var det en fin forretning.

Vi fik vores første bil i 1936. Det var en Ford Y, som blev købt hos Ford i 
Næstved. Men da krigen kom, blev den klodset op, og kom ikke ud at køre 
igen før engang i 1947. Det var på dispensation med benzinkort, og kun til 
ganske specielle formål.

Ikke alene leverede vi frugt til danskerne. Men al 2. klasse og 3. klasse blev 
eksporteret til Tyskland. De blev pakket i jernbanevogne. Og når det frøs, og
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det gjorde det dengang, så måtte vi fore vognen indvendig med halmknipper, 
og på denne måde holde den frostfri på rejsen til f.eks. Berlin.

Ude at tjene
Det forår, jeg fyldte femten år, fæstede jeg mig på en gård i Skafterup, som 
dengang tilhørte min fætter Henrik Petersen. Fæstet løb fra første maj til 
november 1935.

Der var fem heste, 22 malkekøer plus opdræt, en del svin, men ikke over
vældende mange. Det var jo den tid, man havde svinekort. Så det i sig selv 
begrænsede produktionen af fedesvin.

Min farbroder Peter og hans kone og en søster, der hed Karen, forestod 
den daglige forplejning. Det var god solid bondekost. Grød, vælling, stege
flæsk og grønkål. Og jeg syntes, vi levede ganske godt. Men jeg har aldrig 
været kræsen, når blot maden ikke var svedet (brændt på). Og det kunne 
nemt ske, idet man fyrede med risbrænde på komfuret.

Jeg skulle have 125,00 kr. for halvåret. Det var ingen stor løn, men så fik jeg 
50,00 kr. ekstra, idet jeg sagde ja til, i sommerhalvåret, at være med til at køre 
i engene 4 kilometer væk, ude ved Kristiansholms Plantage. Der gik 22 mal
kekøer og tre kvier. De blev sat ud omkring maj og gik så dér hele sommeren.

For at nå at køre til engene og malke køer og være hjemme igen til kl. 7.00 
til mælkekusken, som kørte til mejeriet, skulle vi stå op kl. 4.00. Og det var 
somme tider, at der var bøvl med at fange køerne ind, således at vi kom for 
sent tilbage. Så måtte vi selv køre til Tornemark Mejeri med mælken. Det var 
som at løbe spidsrod. Alle mælkekuskene kom med spydige bemærkninger, 
så det var lidt af en flov affære.

Jeg mindes en morgen, hvor det blev et forfærdeligt tordenvejr og lynene 
slog ned rundt om os. Da nægtede jeg at malke køer, der var bundet til heg
net. Og medens Henrik og jeg stod og diskuterede det, slog lynet ned i heg
net cirka en kilometer væk. Det resulterede i, at der var seks køer der faldt 
om på jorden, og fråden stod dem ud af mulen. Men da de havde sundet sig 
lidt, rejste de sig op igen. Men nu var han til at tale med. Hvis vi havde siddet 
ved køerne med hånden på yveret, er det ikke godt at vide, hvad der kunne 
være sket med sådan en bevidstløs ko oven på sig. Det var lidt barsk, men 
køerne kom sig. Men de ville ikke lade sig binde til hegnet den første tid efter.

Jeg var også ude for en dramatisk hændelse, idet jeg blev kørt over afen 
ringtromle. Vi havde pløjet en mark op efter frøgræs, og den var utrolig knol
det. Den skulle jeg så tromle, og for at tromlen skulle veje lidt mere, skulle 
jeg stå på tromlen.

Det gik også godt, men pludselig standsede hestene med et ryk. Det resul
terede i, at jeg røg forover og ramte hestene bag i, således at de gik igang 
igen, og jeg faldt forover og tromlen gik op og låste mine ben. Der lå jeg så. 
Og det var ved 11-tiden om formiddagen og langt ude i marken. Det gjorde
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forfærdelig ondt i mine ben. Tromlen vejede 14 hundrede pund, og jeg lå 
knapt midt for. Jeg havde fået standset hestene, men jeg kunne ikke frigøre 
mig. Og i min store nød og afmagt, traf jeg så den beslutning, at få det over
stået så hurtigt som muligt. Jeg fandt nogle store jordklumper og fik dem 
anbragt rundt om min krop op til armhulerne, og et par af de største rundt 
om mit hoved. Og så bad jeg en stille bøn til Vor Herre om at stå mig bi. Og 
så satte jeg hestene igang og håbede på det bedste, mens jeg tog linerne med 
mig, således at hestene ville blive stående når linerne strammede. Det var 
overstået på nul komma nul.

Smerten i benene forsvandt. Men jeg skal lige love for, at det kunne mær
kes op ad min ryg og mit hoved. Men jeg var da i stand til at rejse mig. Men 
jeg kunne næsten ikke hale linerne fri af tromlen. Hvordan jeg kom hjem til 
gården med hest og hammeltøj, “erindrer” jeg næsten ikke. Men det gik.

Hjemme på gårdspladsen mødte jeg Henrik, som sagde: Du kommer for 
tidligt hjem, hvad er meningen? Og jeg svarede ham, at jeg var blevet kørt 
over af ringtromlen. Det ville han ikke tro på. Men da han så den flænge, som 
jeg havde i nakken, hvorfra blodet silede ned af ryggen på mig, så fattede han 
først, hvor nær jeg havde været på at blive dræbt.

Vi vaskede det værste af med koldt vand og så cyklede jeg 2 kilometer til 
lægen i Tornemark, som rensede såret med jod og syede det sammen. Så fik 
jeg en stivkrampeindsprøjtning. Jeg kørte hjem og gik i seng med en dun
drende hovedpine. Men næste dag var jeg med i engen igen. Man var ikke så 
pivet dengang.

1 1937 tjente jeg på en gård i Arløse. Der var forkarl og fodermester, og jeg 
var lillekarl. Det var også et gammeldags landbrug. Det år blev der installeret 
malkemaskine på den gård. Det var en Manus, så var det ingen sag, når foder
mesteren havde fri en gang om måneden.

Det år kom vinteren 6 dage før jul, og der faldt på en nat 25 centimeter sne 
overalt, således at jeg ikke kunne komme hjem til jul.

Man begyndte at køre hestetrukken sneplov. Det var også mægtigt. Men så 
begyndte det at fyge, så den fyldte det op, som ploven havde pløjet op. Sådan 
gik det, og til sidst kunne ploven ikke flytte sneen mere. Så var der skovlene 
tilbage. Det var fra morgen til aften. Jo mere vi kastede op, des mere kunne 
der være på vejen. Til sidst kastede vi på lad helt op over de elektriske led
ninger. Vi måtte lave porte i snevolden, og ude på marken satte vi xxx op. Vi 
måtte holde vagt og hjælpe læge, dyrlæge og jordemoder igennem. Det var 
en drøj tid, 33 dage stod det på.

Det værste var, at vores tøj blev vådt, for vi kunne ikke få tørret det. Det hang 
i hestestalden, og så var det så stift, at det brækkede om morgenen. Det var 
ganske forfærdeligt. Frost i fingrene og fødderne. Det kløede og blodet 
sprang ud af' revner på fingerne. Der var dødkød i sårene, så det måtte skæres 
væk med barberblad lige ind til det blodige kød. Så smurte vi levertran og fåre- 
talg i sårene og lå med vanter på om natten. Og på den måde kom vi os igen.
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Jeg blev syg, og far hentede mig hjem, så jeg ikke skulle sove på det kolde 
karlekammer. Dynen var stivfrossen om morgenen. Der var 2 centimeter frost 
på væggene. Der var ingen muligheder for opvarmning.

Sommeren 1938 tjente jeg hos Thorvald Dinesen i Lundby, ved Skælskør. 
Det var landbrug med utrolig meget frøavl. Det var næsten udelukkende 
stamfrø, så det var meget interessant.

Dinesen var vidt berygtet for at handle med næsten alt mellem himmel og 
jord. Foderet til køer og heste og grise var noget vi blandede selv. Det bestod 
af rødkløver, avner, indsugninger fra majslaster, tariokamel fra et sunket skib. 
Alt det blev blandet sammen med melasse, og så blev køerne fodret med den 
blanding. Men der var mange gange søm og glasskår i. Og så blev køerne 
syge. De blev stikkelhåret, når de fik søm ved hjertet. Så var det bare med at 
få dem slagtet.

Den gang kom der skibe til Skælskør, og de skulle have proviant. Og Vergi- 
lius i Vestergade havde en aftale med Dinesen om, at han altid kunne hente 
de første 2 køer lige inden for døren. Så det var altid spændende, når man 
kom om morgenen, om der så var forsvundet 2 køer.

Men engang gik det galt. Der var én, som havde bundet den bedste ko, som 
malkede en spandfuld mælk, på dørpladsen, og om morgenen var den væk. 
Vi kørte til Skælskør med det samme. Men vi kom for sent!

Jeg var fæstet af' Dinesen til alt det forefaldende arbejde, så jeg blev sendt 
rundt mellem de tre gårde, som vi havde på daværende tid. Jeg boede på den 
lille gård. Der var en bestyrer, som havde os på kost.

Og nu skal jeg beskrive den. Morgenmad var rugbrød, der var sat i blød om 
aftenen. Når det var lidt for varmt, var mælken blevet sur, og vi fik ikke suk
ker at drysse på. Så fik vi en run tenom med kommenost på. Kunne vi spise 
mere, var det med margarine, aldrig marmelade. Kaffen var to Richs til en 
Danmarks. Frokosten bestod af spegesild, spejlæg og ostemad. Sjældent spe
gepølse. Middag var det gerne grød eller vælling. Vællingen var meget ofte 
brændt på, så der sad brune klatter i den. Det var sjældent vi så kød.

Den sommer tabte jeg 30 pund. Vi var konstant sultne og sommetider kun
ne vi næsten ikke falde i søvn. Men så har man da også prøvet det. Søndag fik 
vi pæn morgenmad med franskbrød og rugbrød, ost og marmelade. Midda
gen var enten kogt eller stegt høne. Aftensmaden var også bedre. Den dag 
spiste bestyren sammen med os.

Den samme bestyrer var noget af en slagsbroder og humørsyg person. Vi 
kunne altid mærke, når han havde været ude og spille kort og tabt. Så var der 
ingen, der kunne gå og stå ham tilpas. En morgen, en månedstid før novem
ber, kommer han ned i stalden, hvor pigen og karlen er ved at malke. Karlen, 
som hed Verner, var lige blevet færdig med sin ko, og pigen var lige ved at 
være færdig: Så ville alle køerne være malkede.

Verner sad på skamlen på gangen, og det kom bestyreren og så. Han blev 
aldeles rasende og fôr hen og tog fat i Verner, rusker ham og skælder ham ud
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for doven og ugidelig. Han skulle værsgo malke pigens ko færdig, så hun kun
ne komme ind og lave morgenmad. Hvad Verner fik fremstammet ved jeg 
ikke, men så klemte bestyreren ham op i en viduesniche, og var ved at bræk
ke ryggen på ham. Så tog jeg mugegreben, og gik ind i kostalden og bad ham 
om at slippe Verner aldeles omgående, idet jeg henholdte mig til tyendelo
ven, om at man ikke måtte revse og straffe tyende, således at de kom til ska
de. Så fik jeg besked på, at det var fanden tordme noget han selv bestemte, 
og hvis jeg ikke forsvandt omgående, ville han give mig et lag tæsk, jeg aldrig 
ville glemme.

Truer du mig? sagde jeg. Han svarede at det kunne jeg vel for fanden høre!
Så sagde jeg, det kan du jo så prøve på, hvis du tør. Men hvis du prøver på 

noget, så slår jeg dig i hovedet med møggreben, så selv din mor vil få svært 
ved at kende dig igen. Og så er det med at få sluppet Verner, ellers melder 
jeg dig til politiet for vold mod sagesløs person! Så slap han Verner. Men idet 
han gik forbi mig, spyttede han og ramte mig i ansigtet.

Det afskedkom en være batalje. Besyreren ville ikke have mig boende og 
ikke koste mig mere. Så jeg gik over til Dinesen og satte ham ind i den alvor
lige situation. Dinesen prøvede at mægle, men jeg sagde, at det skulle han 
ikke gøre, for så var det ligesom at anerkende, at det han havde forøvet over
for Verner blev legaliseret. Så den sidst måned spiste jeg ovre hos Dinesen. 
Det var som at komme i himmelen. Aldrig har jeg fået så god mad. Jeg byg
gede en frugtkælder i haven. Og den står der den dag i dag.

Røde Kors
Aret 1938 tog jeg kørekort til bil. Det var Thorvald Hansen, Stigsnæs, der var 
kørelærer, og mange vil huske ham, som en venlig, rar og god kørelærer.

Jeg tog samarittereksamen sammen med Helge Høgh, og vi blev optaget 
som korpssamaritter i afdelingen her i Skælskør. Og da krigen nærmede sig, 
blev vi udpeget til at være i beredskab i en krisesituation. At det kom til at få 
stor betydning for mit liv fremover, havde jeg næppe tænkt mig. For det før
ste fandt jeg min kone inden for Røde Kors. Senere var det med til at jeg blev 
ansat ved Falck Redningskorps her i Skælskør. Min kone var med i Danske 
Kvinders Beredskab, og i den sidste ende af krigen til at etablere opsamlings
lejre for de flygtninge, som i krigens sidste uger skyllede ind over Danmarks 
grænser.

Det var en stor opgave, som det lykkedes at klare med de forhåndenværen
de midler. Flere af' vore folk inden for korpset havde samtidig været medlem
mer af modstandsbevægelsen, og således på en måde været camoufleret. Vi 
anede det. Men tyskerne kunne ikke finde ud af det.

Den 9. april 1940, da vi blev besat af tyskerne, lå jeg i sengen med sprængt 
trommehinde grundet mellemørebetændelse. Det var en grim dag, med mas
ser af overflyvninger. I den første tid mærkede vi ikke meget til besættelsen,
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udover at vi skulle have mørklægning for alle vores vinduer, således at al belys
ning ikke kunne observeres fra luften.

Jeg var på session 14. april her i Skælskør, men blev grundet mellemørebe
tændelse kasseret. Og jeg var på en måde glad. Vi havde jo ikke noget, som vi 
kunne kalde vores, og som sådan at forsvare over for udenlanske fjender.

P å højskole
I vinteren 1940-41 var jeg på højskole på Antvorskov ved Slagelse. Forstande
ren hed Nissen. Det var en kold vinter det år. Og man fyrede med tørv, så det 
var minimalt, hvad der var af varme. Og vi blev da også syge af influenza næ
sten alle sammen. Når vi lå på vores kammer, kunne vi høre de tyske kolon
ner marchere forbi oppe på Slotsalleen. De sang, så de kunne høres langt 
væk. Da vi ikke havde varmt vand på skolen, badede vi en gang om ugen på 
Slagelse badeanstalt.

I  Sydsjæ lland
Fra maj 1941 tjente jeg på Brandlevegnen hos en Johannes Felthausen. Går
den var på 75 tønder land. Vi havde 20 køer, 5 heste og svin. 10 tønder land 
med sukkerroer og kålrabi. Så der var meget håndarbejde med hakkejernet. 
Og siden hen optagning og kørsel til Brandelev station, hvorfra de blev sendt 
videre til Mern saftstation. Derfra blev saften så pumpet til Stege sukkerfabrik.

Den sommer var jeg med til at skære tørv af god kvalitet. På denne gård var 
det almindeligt at landevejsstrygerne kom og bad om logi for natten. Så måt
te de aflevere tændstikker og tobak, inden de gik til ro i høet.

En morgen var der en, som i nattens mulm og mørke var gået på høstæng
et, uden at vi vidste det. Og da fodermesteren skulle vælte hø ned til køerne, 
kom han lidt tæt på den farende svend med høtyven. Så lød der et forfærde
ligt vræl. Fodermesteren blev så forskrækket at han sprang direkte ned gen
nem lemmen i loftet, samtidig med at han holdt fast i høtyven, således at den 
knækkede midt over. Og så kom vagabonden ned og beklagede sig til mig 
over, at han kunne være blevet spiddet med høtyven, således at han kunne 
være blevet dræbt. Jeg sagde til ham, at han jo var kravlet op på høstænget, 
og at vi ikke vidste, at han var der, som det normalt ville være. Gå du nu ind 
til fruen og sig godmorgen, så får du lidt morgenmad. Og så lad det være 
glemt. Men det ville han ikke. Har du ikke noget karbid, spurgte han. Hvad 
i alverden skal du bruge det til.

Ja, ser du, jeg skal tage fusen på kogespritten.
Så jeg måtte skille en karbidlygte for at finde et par gnallinger karbid, som 

han puttede i kogespritten, og lystede flasken, hvorpå han tog et lille nip, og 
skuttede sig, idet han sagde: Så, nu er det ligesom, det bliver lidt bedre. Nu
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ryster jeg ikke så meget mere oven på den forskrækkelse. Og så hilste han 
mig, med et “Godmorgen kammerat, du er en kammerat af folket”.

Vinteren 1941-42 var jeg på Lundby Landbrugsskole. Vi var 175 elever 
dengang. Forstanderen hed Cristensen.

Vinteren var også streng det år. Her var maden betydeligt bedre end på 
Anverskov. Men det var i kraft af vore store landbrug. Der var små 100 tønder 
land til skolen. Der var både inspektør og overfodermester og elever, så det 
var ret store forhold.

Der skete det, at vi havde en køkkenpige, som havde fået en betændt fing
er. Og hun inficerede maden med stafylykokker. Så vi fik det, man kalder dur- 
kløb. Det var så slemt, at der var en der døde. Resten lå lig i flere dage efter. 
Der blev taget bakteriologiske prøver. Otte dage efter gentog det sig igen. Og 
det var ved denne lejlighed, at det krævede dødsfald, idet vi ikke var kommet 
os over første omgang. Bagefter fik mange fåresyge. Og det var ret så alvor
ligt, da vi var svage i forvejen.

Jeg fik aldrig udbytte af det ophold, idet jeg ikke egnede mig for landbrug, 
men derimod til håndværk, som var mere mig. Sådan skulle det heller ikke 
gå. Dengang var der ikke store muligheder, andet end ved landbruget. Og 
som sådan begyndte min selvstændige løbebane.

Æ gteskab
Jeg havde lært en pige at kende gennem Røde Kors, som hed Amanda, og 
som jeg siden blev gift med. Hun tjente hos direktør Heilmann som stuepi
ge. Hun havde aldrig været på landet. Så da hun så, hvad vej det bar, forlang
te hun at komme et år i huset på en gård, for at lære landbolivet og hushold
ningen at kende, således at hun kunne stå rustet til den dag, hvor hun selv 
skulle stå med ansvaret for den daglige husførelse.

November 1942 kom hun ud at tjene på Skafterup Mark hos min fætter 
Torkild Petersen på Iglekjærgården.

Hun var en lille, men utrolig sej og bestemt dame, der havde sine mening
er og mod til at forfægte dem. Den vinter var lige så streng som de foregåen
de. Der var 15 kilometer til Skælskør. Og vi måtte cykle, hvis vi ville ud og se 
til hendes forældre. Og der husker jeg en aften, hvor hun absolut vdlle ud at 
besøge dem. Det havde været snestorm dagen før, så vejene var ikke ryddet 
helt endnu. Men vi begav os på vej på cyklerne. Det vil sige, det meste af vej
en måtte vi enten trække dem eller bære dem over snedriverne. Så vi kom 
først til Skælskør ved 11-tiden om aftenen. Vi var der i 3 kvarter, så var det 
med at komme hjemad igen. Vi var ude på Skafterup Mark igen ved 4.30- 
tiden.

Foråret 1944 blev vi gift og købte et lille sted på Tornemark Mark. Det var 
på 14 tønder land. 5 køer, 2 heste, 2 søer og 20 høns. Der begyndte vi. Den
gang kunne man ikke købe udstyr af nogen art. Alt hvad vi fik at starte på var
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gaver fra familien, så som dyner og lagener. Jeg havde en dyne med hjemme
fra. Og vi var så heldige, at vi fik købt en stor klodset dyne hos marskandise
ren her i Skælskør. Lagner og dynebetræk havde vi kun et sæt af, så der var 
ikke noget at skifte med. Det blev taget af om morgenen, vasket og hængt til 
tørre ude om formiddagen, så ind ved komfuret. Men vi måtte sommetider 
vente til ud på natten, før det var tørt, så vi kunne komme i seng.

Dengang var der en meget streng rationering af de daglige fornødenheder. 
Lige fra sæbe til brændsel og arbejdstøj. Kort sagt alt muligt.

Brændsel var det slemt med. Vi fik tildelt 2 rummeter brænde. Og så var 
det tørv for resten. Det vil sige det var også rationeret. Jeg husker ikke antal
let af kokke tørv. En kok var, så vidt jeg husker 20 tørv. Det var stablet i rund
kreds ovenpå hinanden, således at de lignede en stor kransekage. Det var for 
at de skulle lufttørres. Men i dårlige somre, når det regnede meget, var tør
vene våde. Men det måtte vi finde os i, hvis vi i det hele taget ville have noget 
at putte i komfuret og kakkelovnen om vinteren.

Tøjet var på mærker. Det blev kaldt maksimaltøj. Det var vævet af halvt 
papir og halvt kradsuld. Der var ingen varme i det, og man skulle have lange 
underbukser på for i det hele taget at kunne døje at have dem på.
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Hvedemel fandtes ikke, uden det var blandet op med rugmel eller bygmel. 
Så det var ikke nemt at bage med. Det var forbudt, at man selv lod formale 
på stormøllen i Tornemark. Men engang imellem lykkedes det. Og så var der 
glæde i de små hjem.

I 1944 var krigen ved at gå i stå på alle fronter. Tyskerne begyndte at træk
ke tropper til Norge og Danmark for at gøre en sidste kraftanstrengelse. Og 
modstanden mod dem voksede dag for dag.

Vi boede midtvejs mellem Skælskør og Næstved. Vi kunne om aftenen se 
lyskasterne ude over Østersøen, når de søgte himlen for allierede flyvere.

Min kone og jeg var tilsluttet samaritterkolonnen i Skælskør. Som sådan 
havde vi mødepligt, men da vi boede så langt ude, var vi at betragte som reser
ve. Kun i meget pressede sitautioner skulle vi møde. Det var også et godt ali
bi over for tyskerne, idet vores identitetskort var påtegnet Røde Kors. Det 
respekterede de til en vis grad, og det var med til, at der et par gange kom 
danske modstandsfolk på flugt og blev en dag eller to. Men aldrig mere.

Min kone smurte en madpakke, og den blev lagt på et aftalt sted. Vi vidste 
ikke hvorfra de kom, eller hvor de skulle hen. Men ellers var det ret fredeligt.

Dog engang var der nerver på: Vi var taget ud til svigermor i Skælskør. Om 
aftenen blev der ringet, at vi ikke måtte komme hjem. Der havde været razzia 
på vores ejendom. Uvist af hvilken grund. Naboerne passede besætningen. 
Efter 2 dage tog jeg hjem, men sov de første dage rundt om hos naboer. Huset 
blev gennemmålt af en elektriker, for at finde skjulte mikrofoner eller falske 
ledninger. Vi fandt intet, og efter 8 dages tid var vi samlet igen, mor og mig.

Det var små forhold. Den første jul fejrede vi alene, idet vi var enige om at 
vores hjem, det var der, hvor vi boede. Og som sådan skulle det danne ram
me om vores fælles liv og virke. Det var der slet ingen tvivl om.

Vi frøs meget det første år. Tørvene var ikke nemme at holde ild i og mås
ke ikke af så god kvalitet, som man kunne ønske. Vi bar næsten lige så meget 
aske ud, som vi bar tørv ind.

Vi havde ikke forsatsvinduer. Glas var ikke til at opdrive. Røg der en rude 
var vi ulykkeligt stillede. Det var næsten umuligt at få sat en ny i.

Det år var en uhyggelig kold vinter med megen sne. Foderroerne frøs i roe
kulerne. Det kneb med kreaturerne kunne holde varmen i staldene. Hønse
æggene frøs fra aften til morgen, så de revnede og derfor ikke kunne sælges. 
Kartoflerne frøs også i kulerne, og vi kunne ikke købe nye forsyninger hos 
købmand eller gartner.

De forsygninger vi skulle leve af om vinteren, skulle vi sørge for at avle i 
sommerens løb. Mælk havde vi selv. Gris slagtede vi også. Men der måtte ikke 
slagtes ubegrænset til os selv. Der var afleveringspligt. Hønseæg var mors ind
tægt til supplering af husholdningspengene. Mælkejungerne var fars, og alt
så med til at klare gårdens økonomi. Sammen med slagtegrisene, aflevering 
af brødkorn og afsætning af frøafgrøder skulle det helst kunne bære udgifter
ne. Og der var maksimalpriser på alle varer. Det vil sige, alt var centralt
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besternt. Alt hvad der var rationeringsmærker til, var underkastet valutakon
trol og skulle nøje følges.

På sådan et lille sted, er det nødvendigt, at man hjælpes ad, ellers går det 
ikke. Og helbred og held med produktionen var aldeles nødvendigt. Døde 
der et kreatur, kunne det betyde en kastrofe for dem, som beboede sådant et 
lille sted. Der var ingen nicher. Og dog: Jeg drev et rugeri. Det vil sige, at jeg 
havde en Kildebo rugemaskine til tretusinde æg. Der kom i heldig fald mel
lem 6 og 7 hundrede kyllinger ud om ugen. De kostede 1 kr. stk, daggamle. 
Jeg rugede cirka 15 tusinde kyllinger ud om året. Æggene kostede 50 øre pr. 
stk. De kom fra kontrollerede besætninger. Man lagde 1000 æg i maskinen 
hver ugedag. Og hvis man var heldig, lå udrugningsprocenten på mellem 60 
og, i meget få tilfælde, 75-80. Det afhang meget af det foder, som hønsene 
blev fodret med. Det var især grønt-lucerne og vitaminer, såsom kødbenmel 
og levertran, der betød meget.

Som omtalt var min kone en lille sej dame, 1,63 m høj. Hun havde aldrig lidt 
af nogen form for sygdom. Men den vinter på landet, kom der en slem influen
za. Og hun blev syg. Men da hun aldrig havde været syg før, og ikke fik feber af 
nogen betydning, ignorerede hun aldeles sygdomstegnene. Og da hun samti
dig skulle slagte gris, blev hun, stædig som hun var, oppe og gjorde sit arbejde.

Det resulterede i at hun fik bronkitis og senere astma. Og det måtte hun døje 
med resten af sit liv. Hun beklagede sig sjældent, og hun var mig en god og tro
fast støtte og en god og kærlig moder for vores fire drenge. De 2 var tvillinger. 
Så der var nok at se til. Ingen moderne hjælpemidler, så som elvaskemaskine. 
Det var på gammeldags maner i bryggerset ved en gruekeddel, som blev opfy- 
ret en gang om måneden. Ellers var det klatvask på komfuret i køkkenet.

Da børnene var små under krigen, fik man det man kaldte en fødepakke. 
Der var 10 celluldsbleer og 4 par bukser, 4 undertrøjer og 2 bluser. Og det 
siger sig selv, at når det frøs måtte tøjet tørres på kakkelovnen. Så man kun
ne altid lugte om der var småfolk i hjemmet.

Vi var på jordstedet fra 1943 til 1949. Da var min kone ved at dø fra mig og 
to små drenge. Arsagen var bronkitis og astma. Doktor Klein, Tornemark, 
spurgte mig direkte om jeg holdt af min kone. Så ville han råde os til at skif
te erhverv, da hun ikke kunne tåle husdyrstøv.

I efteråret 1949 solgte vi stedet til Svend Eriksen. Vi havde købt hus i Skæl
skør, men kunne ikke overtage det før 1. februar. Så vi boede hos svigermor 
i 3 måneder. Det var en slem overgang. Men også det kom vi over.

Jeg købte en fiskerute af Frede Ditlevsen og kørte på landet indtil 1963, 
hvor jeg blev fast redder på Falck i Skælskør. Jeg fungerede som brandmand 
og redder til 1979, hvor jeg fik en blodprop og måtte forlade mit arbejde. 
Men jeg kom så meget til hægterne, at jeg kunne udføre lettere arbejde igen. 
Samtidig søgte jeg efterløn, og fik den bevilliget. Jeg har været glad for den 
gode ordning, som har hjulpet mangen nedslidt arbejder til at få en værdig 
afslutning på et langt og slidsomt liv.
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M it liv  som fiskehandler
Det var op om morgenen i al slags vejr, året rundt. Jeg købte mine fisk af fis
keeksportør Viggo Nielsen. De bestod af årstidens fiskesorter, skrubber, rød
spætter, sild, makrel, hornfisk, stenbidder, ål, torskefileter og røgvarer. Deng
ang bestod al salg af levende fisk. Det vil sige at jeg måtte flå dem ved vognen. 
Så man skulle rubbe neglene, når man skulle køre ud til 60-70 steder på en 
formiddag inden kl. 12.00. Folk kunne stille deres ure efter mig. Og var der 
en dag en smutter, og jeg kom 10 minutter for sent, så havde de sat stegeflæsk 
over, og så var det bare med at komme videre til næste sted i en fart.

Det var et meget interessant erhverv. Man lærte utrolig mange mennesker 
at kende på godt og ondt. Samtidig med at man handlede, fortalte man vit
ser og fløjtede og sang. Og somme steder var man lidt af en psykologisk sjæ
lesørger. Man levede iblandt folk og folk med sorg og glæde. Der fik jeg 
megen menneskekundskab, som var mig til utrolig hjælp i mit næste erhverv. 
Idet jeg som sagt i 1963 blev ansat ved Falck her i Skælskør.

M it liv  som fa lckm a n d
Mit liv som falckmand begyndte i 1951, idet man da oprettede et hjælpe
brandmandshold inden for korpset. Der blev ansat 6 mand til at være til 
rådighed døgnet rundt. Vi skulle møde på stationen i tilfælde af brand og 
køre ud sammen med det faste mandskab og redde dyr, mennesker og vær
dier, samt slukke ildebrande.

Det er jo alle raske drenges ønskedrøm, at være med der hvor det foregår. 
Men det var et beskidt stykke arbejde. Sommetider også et alvorligt job. Navn
lig når der indebrændte dyr og, en sjælden gang, mennesker. Det var tragisk. 
Og man kørte hjem med en underlig fornemmelse. Så var vi ret så tavse, og 
vi talte med en anden stemmeføring, derom ingen tvivl.

Men der var også interessante oplevelser og frem for alt et fantastisk kam
meratskab. Vi stod hinanden last op brast når vi var ude i aktion. Her er en 
enkelt sjov tildragelse: Der står en brandmand med økse og hugger løs på en 
dør hvor det brænder bagved. Der er røg og meget lidt belysning. Men så 
kommer der en og tager i håndtaget, og så går døren op! Sådanne ting kan 
meget nemt afstedkomme en sund latter.

Jeg erindrer, at vi blev kaldt ud på et lille husmandssted, som lå ved en 
mose. Da vi ankom var der ild i tagetagen. Manden trak med en ko uden for 
i haven. Vi gik igang med at slukke branden. Vi spurgte manden om han vid
ste, hvordan ilden var opstået, og han angav som sin opfattelse, at det måtte 
stamme fra skorstenen, idet han havde tændt op i kakkelovnen inde i stuen. 
Det undersøgte vi. Der lå tre stykker flækket brænde og en stump avis, som 
der havde været ild i, men ikke var brændt ud. Så det kunne ikke stamme fra 
ovnen. Samtidig kom en af vores mænd og fortalte, at han nede i haven hav-
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de fundet skabe og stole og dyner, som var dækket over med presenning og 
halm. Og vi spurgte manden, hvordan det var kommet der. Jo, svarede man
den, det havde han båret ud, da det begyndte at brænde. Det forklarede os 
da også, hvorfor der var så lidt indbo tilbage inde i huset. Det viste sig, ved 
nærmere afhøring af manden, at det var ham selv der havde sat ild til sit sted. 
Det er det mest kluntede, jeg har set i min tid som brandmand.

En af de største brande som jeg erindrer, var da cikoriefabrikken på Bas
næs brændte. Der var gået ild i en silo med cikoriesnitter, cirka 1000 tons. Der 
var en nederdrægtig fedtet, kvalmende røg og os. Vi måtte have gasmasker 
på. Og alligevel gik den sødvalme lugt igennem vore filtre, så vi blev dårlige. 
Vi kunne være der inde i et kvarter. Så ud i den friske luft en halv time. Så ind 
igen. En overgang var vi 80 mand igang med at tømme siloen for cikoriesnit
ter. Det skulle køres ud på en trillebør og spredes uden for. Der gik en uges
tid, inden vi var færdige.

Af andre store brande kan nævnes da raffinaderiet sprang i luften. Det var 
en alvorlig affære idet 2 mænd fik deres bekomst. Brandmand Steff Ander
sen døde af sine forbrændinger og brandmand Falconi blev så meget for
brændt, at han aldrig blev til et menneske igen.

Jeg har beskrevet mit arbejde som falckmand. En periode kørte jeg udeluk
kende til København med patienter til Finsen og Rigshospitalet.

Det var op kl. 6.00 og ud og samle patienter sammen. Vi skulle være inde 
ved 8-tiden med patienterne til ambulant behandling. Og så samlede man 
dem sammen ved 11-12-tiden og kørte dem hjem igen. Og så fremdeles. Det 
var til tider ret så deprimerende at modtage tilsyneladende raske mennesker 
og så se og fornemme den langsomt, fremskridende forandring, der skete. 
Det var belastende at fornemme deres angst, deres håb og forven tn inger, 
deres utrolige livsvilje, og så se deres skuffelse, når det gik op for den enkel
te, at håbet brast. Det var menneskeskæbner, som det handlede om. Jeg glem
mer ikke en kone, som jeg havde kørt med igennem lang tid. En dag, da vi 
skulle køre hjem, siger hun til mig. Du Mølledal, vi kunne vel ikke på vejen 
hjem finde et sted, hvor vi kunne købe enten te eller kaffe og måske lidt 
smørrebrød. Og jeg svarede, at det lå lidt tungt, og hvorfor kunne du tænke 
dig det? Det skal jeg sige dig, svarede hun. Jeg har i dag fået af vide, at jeg 
allerhøjst har en måned tilbage og leve i. Og dagen i dag er min fødselsdag. 
Jeg bliver 42 år i dag. Da må jeg sige, så slukkede jeg for radioen. Og vi kør
te ind på en lille landevejskro og sad og hyggede os og talte om alt andet end 
sygdom og død en god halv times tid. Så kørte vi hjem og tog afsked. Ganske 
kort efter blev hun indlagt på Pinsens og døde fra mand og børn. Men den 
halve time glemmer jeg aldrig.

Jeg kunne blive ved, men det fører ikke til anden end en form for registre
ring, og det er min tid for knap til. Jeg føler selv, at jeg har haft et stort og rigt 
liv. Jeg har været med til lidt af hvert. Hvor mange mennesker får lov til at 
opleve så mange forskellige spektre inden for ens livsbane. Jeg fik lov til at
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opleve krigen, befrielsen, atombomben, måneraketter, radio, fjernsyn, bilis
men, jetalderen og nu EDB, som er i en rivende udvikling. Og som med al 
sin indlysende klarhed måske i sig selv bærer misteltenen, så det der i første 
omgang så så lovende ud, skal vise sig at være et meget farligt medie i lande 
og riger. Ja, i det hele taget over for menneskeheden i særdeleshed.

Raffinaderiets start set med m ine øjne
Grundet den store havdybde ved Stigsnæs, blev der først i 1960’erne opført 
et olieraffinaderi på kysten ud mod Agersøsund.

Vi inden for Falck i Skælskør blev engageret på mange forskellige fronter. 
Vi pumpede sænkekasser tomme for vand, så de kunne flyde og ved hjælp af 
slæbebåde blev bragt på plads. Og så pumpede vi vand i dem igen således at 
de satte sig på bunden.

Da Raffinaderiet var begyndt, kom der et meget stort problem. Kølevandet, 
som blev indtaget fra Agersøsund, indeholdt så meget fedt, møg og tang, der 
var slået i stykker i havstokken, og de satte sig i filtrene til kølevandspumper
ne. Således at der var fare for at Raffinaderiet skulle blive overophedet og 
springe i luften. Der blev udfoldet stor anstrengelse for at afhjælpe dette. 
Man satte et stort net op ud for indløbet. Der var anbragt finmasket sold, som 
blev hejst op og sat ned igen i en bestemt rytme, således at det vandindtag var 
så rent som muligt. Men der slap alligevel smadret tang ind, som satte sig på 
filtrene. Og her kommer Falck ind i billedet. Idet vi var bemandet med svøm
medykkere, som måtte komme til undsætning. Og vi dykkede somme måne
der for 30-40 tusinde kroner. Vi lå konstant i beredskab på vagten. Og det var 
næsten altid med horn og lamper. Og når vi kom derud, kunne vi høre deres 
alarmsignal nede ved pumpehuset. Så var vi i dragten og nede ved filtrene 
inden for 3 minutter. Og med en skraber fik skabt passage for vandet, så tem
peraturen i de store kølere faldt til leje på det normale niveau. I rigtig hårdt 
vejr, har jeg været med til at iklæde dykkerne op til 30 gange på et vagtdøgn. 
Og det var ret så fysisk anstrengende, idet dragten skulle krænges på. I ned
dykningen var jeg linholder og skulle gennem linen være i kontakt med dyk
keren. Linen kaldes en livline, og er det i bogstaveligste forstand også.

Vi anbefalede at man etablerede en rørledning direkte i 12 meters dybde. 
Men da det ikke var en ingeniør, der kom, med forslaget, så blev det overhørt. 
Menigmand må ikke have de logiske og fornuftige løsninger. Men 4 år efter 
vi havde fortalt dem, hvordan problemet kunne løses, blev de famøse rør 
lavet på den skitserede måde.

Efterløn 1980
Dengang jeg måtte stoppe med mit arbejde på Falck grundet den blodprop 
ved hjertet, blev der mere tid til at gå ind i organisationsarbejde. Jeg blev ind-
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valgt i faglig Efterløns- og Pensionist Klubben her i Skælskør i 1980. Jeg blev 
kasserer. Og så tog det fart med at uddanne mig til at varetage mit fremtidi
ge virke inden for klubarbejdet i det hele taget. Jeg blev sendt på det ene kur
sus efter det andet. Jeg var i første omgang ikke selv klar over, at jeg på en 
måde var på vej til at skulle være amtsformand for Vestsjællands Amt, idet her 
var 18 klubber. Jeg kom til møde i Ringsted, og daværende formand Jens 
Christensen fra Haslev, blev på dette møde nedstemt og måtte forlade for
mandsposten. Så skulle de vælge en ny formand. Karla Johannesen fra Kor
sør blev opstillet. Hun var formand for Korsørklubben og som sådan kvalifi
ceret. Hun var partisoldat. “Røde Karla” var hendes kælenavn.

Der blev nu en tænkepause inden valget af hende. Vi var nogle stykker, der 
skulle på wc, og da vi står der og vasker hænder, kommer der en hen og slår 
mig på ryggen og siger: “Hvad med at du lader dig opstille som et modstykke 
mod Karla. Hun skal vel ikke vælges uden lidt konkurrence.” Først sagde jeg 
nej, men da flere pressede mig til at stille op, sagde jeg ja, ud fra det syn, at 
det var en umulig tanke, at jeg skulle kunne opnå valg i stedet for Karla, idet 
jeg var ukendt med de store linier inden for organisationen.

Men da valgresultatet forelå, havde jeg fået 90 stemmer ud af 100. Det cho
kerede mig. Aldrig er jeg blevet så forbavset over noget. Jeg kommer ganske 
ukendt til amtsmøde, og går derfra som amtsformand. Du milde verden. Jeg 
var rystet. Der gik nok en lille uges tid, inden jeg fik samlet mig så meget, at 
jeg så småt kunne begynde at overskue konsekvenserne af dette.

Nu begyndte der en helt ny verden at åbne sig for mig. Det første møde 
fandt sted på Højstrupgård ved Helsingør. Det er et gammelt herresæde, der 
er lavet om til kursusejendom. Det var meget herskabeligt og ganske overdå
digt med værelser. Og maden var ud over alle grænser. Det er ligesom om, at 
man skulle tro at arbejderbevægelsen léd af mindreværdskomplekser. Det 
kan ikke beskrives, det skal opleves. Man kan dårligt være det bekendt over 
for vore medlemmer, at leve i sådan et fråds.

Det arbejde, som organisationerne virkede inden for, var hovedsageligt at 
varetage efterløns- og pensionisternes levevilkår, såsom efterløn og status i 
samfundet, herunder beskatning, boliger, hospitaler, sygesikring, hjemme
pleje, beskyttede boliger og alderdomshjem j a  kort sagt hele den sociale sek
tor inden for vores samfunds grænser. Så det var en stor mundfuld at fordøje. 
Det tog mig 3 år at komme bare så nogenlunde ind i systemet.

I de 10 år som amtsformand for Vestsjællands amt har jeg deltaget i 4 lands
møder om året, samt 3 kongresser. 2 på Nyborg Strand og et i Esbjerg, samt 
møder med invalide- og ældreorganisationerne og Det jyske-fynske samvirke. 
Disse møder blev afholdt på Nyborg Strand. Og der var som regel socialmi
nisteren med som hovedtaler. Jeg har været sammen med Simonsen, Else
beth Koch Pedersen og Mimmi Jacobsen. De var forskellige. Men Simonsen 
og Mimmi var nok dem med den bedste sociale agt. Men som Mimmi sagde 
til mig: “Mølle je g  ville så gerne, men jeg har kun begrænsede pengemidler
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så du må ikke forvente at få alle dine ønsker og forhåbninger opfyldt. Det er 
der ikke penge til”.

Elsebeth Koch Pedersen, det var hende “med længst i egnede hjem”. Da 
hun ikke kunne læse inden ad, så blev egnede hjem til eget hjem i stedet for. 
Og det er det vi lider af den dag i dag, hvor man ser ældre alvorligt handicap
pede må lide den tort at være spærret inde både på 1., 2. og 3. sal, uden bad 
og uden at kunne komme ud fra deres hjem, undtagen med Falcks hjælp. Det 
burde ikke være lovligt. Der er love for hvordan hunde, køer og grise skal 
behandles. Men mennesker er overladt til amter og kommunernes forgodt
befindende. Det er ganske uacceptabelt.

Jeg syntes, det har været noget træls, og at de opnåede resultater ikke står 
mål med de skønne spildte kræfter.

Dagcenter og m in  indsats
Efter at min kone, Amanda Mølledal, født Jensen, døde, var jeg en lang over
gang meget dårlig. Så efter 43 dage på Slagelse Sygehus og efter en svær blod
prop samt en psykisk depressionsperiode på et lille års tid, blev jeg opfordret 
til at søge ud til det nystartede dagcenter i Rådmandscentret. Jeg kunne køre 
bil, så det gik så nogenlunde.

E jlif Mølledal.
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På daværende tidspunkt gik jeg endnu med invalidestokke, for det kneb 
stadigvæk med benene og balancen. Jeg gik ud og købte min middagsmad, 
som kostede 17 kroner for maden og 4 kroner for sodavand.

Da der skulle vælges nyt centerråd, blev jeg indvalgt sammen med tre 
damer. Det var Hilda Høgh, Erna Halkær og Kamma Vedel. Knud Gjerum var 
også med. Vi prøvede på at få sat fod på forholdene på centret både i daglig
dagen, som i det kulturelle. Inden for hendes periode, som daglig leder af 
centret, blev det mere klart, at det ikke fungerede tilfredsstillende. Så det var 
med nogen lettelse og også med bange anelser, at vi gik den kommende tid 
i møde. Centerlederen var en dame som hed Hartex. Hun var uddannet 
hjemmehjælper, og som sådan ikke særlig bevandret i det regnskabsmæssige, 
som også til sidst oversteg hendes evner. Og det afstedkom, at vi lige pludse
lig stod uden centerleder og daglig administrator. Der var sådan et rod i papi
rerne, at der gik det meste af et år, inden vi fik sat skik på dette. Det var et 
drøjt arbejde og samtidig skulle vi ansætte ny centerleder. Der var 40 ansøg
ninger til stillingen. Der var mange, der var overkvalificerede, så da endelig 
vi havde udtaget 3 kandidater, kom disse til optagelsesprøve. Af dem valgte vi 
Jørgen Rasmussen, som kom fra Slagelse. Sammen med ham og centerrådet 
lykkedes det os at få sat skik både på det økonomiske og det administrative. 
Således at der fra dette punkt, der var nul, atter blev sat fart i centret. Og det 
er en dejlig fornemmelse at have været med til at redde stumperne. Vi opnå
ede i den periode at anskaffe en handicapbus til 100.000 kr., som vi betalte 
kontant af vores overskud på kaffesalget. Så jeg syntes vi kan være stolte af 
vores indsats.

Det samfund jeg husker som barn, tåler ingen sammenligning med det, 
som vi kender i dag. Ingen har nødigt at lide afsavn i Danmark, hvis man ikke 
selv skaber sig utilbens.
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Tilbageblik
Tekst og melodi: E jlif Mølledal

Det kan hænde jeg drømmer mens tiden den går, 
mig tilbage til barndommens hjem, 
hvor de skønneste roser de blomstred hver vår, 
sådan en drøm kalder minderne frem.
Rugen den redte på bakken sit hår, 
og byggen den modnes mens tiden den går, 
og når solen gik ned så faldt landet til ro.
Bonden stængte for natten sin lo.

Her var herligt når solen i øst titted frem, 
og forgyldte det dugvåde strå, 
og den hilste os alle hvor den kommer frem, 
og den kaldte på store og små.
Fiskeren startede fra næs og fra fjord, 
han sejler hen der hvor fiskene bor, 
og ham bonden han høster i engen sit græs, 
så til koen der bliver et læs.

Og hans kone stod op hver en morgen så glad, 
mens hun hentede fra brønden sit vand, 
mens hun kaldte på alle og sa’ der var mad, 
og på bænken vi sad alle mand.
Så fik vi davre med mælk og med brød, 
kaffe med franskbrød og honning så sød, 
og mens ovnen den knitred’ med lystelig ild, 
ku’ det hænde vi risted’ en sild.

Der var arbejde fra morgen til solen gik ned, 
bonden havde sin daglige dont, 
der sku’ malkes og strigles og flyttes en ged, 
det var hele hans livshorisont.
Men så ved aften når solen sank ned, 
gik han til hvile med sindet i fred, 
han var helt i balance med himmel ogjord, 
li’som alt i den slumrende gård.
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Der var arbejde til alle dengang jeg var barn, 
der var næsten for meget af det, 
hver en fisker han slæbte med net og med garn, 
nej for arbejdet var ikke så let.
Men så ved aften han træt roede hjem, 
årernes tag kaldte morilden frem, 
så slår bølgerne kluk om hans klinkende båd, 
som en hilsen om fiskerens dåd.

Jeg er gammel og tiden er løbet sin vej, 
men endnu vælder minderne frem, 
og jeg mindes det liv der betød alt for mig, 
og jeg husker min egn og mit hjem.
Sollyse dage og regn tunge skyer, 
gårde og huse, slotte og byer, 
der var herligt når solen i vest gik til ro, 
bonden stængte for natten sin lo.

Efterskrift
Jeg sidder i min havestue. Regnen trommer på det gennemsigtige tag. Det er 
en behagelig lyd. Den kan næsten lulle en i søvn med sin monotone rytme. 
Tankerne glider så stille omkring. Der ligger en særlig fred og ro over dagen 
i dag.

Det er søndag. Som regel den længste dag i ugen. Ingen trafik ude på 
gaden af nævneværdig betydning. Købmanden og cykelsmeden har ikke 
åben, så alene det sætter tempoet ned. Om hverdagen sker der en masse.

Over for mig er falckstationen. Jeg kan sidde og følge med. Når alarmen 
går igang og lysene på væggen begynder at blinke, véd jeg, at der sker noget 
om få sekunder. Det er dejligt at sidde at tænke på, at det, som nu bliver 
udført af andre, har været hele mit liv og virke siden 1952 til 1979, hvor jeg 
måtte stoppe og siden da har været på efterløn.

Jeg blev alene for få år siden, idet min hustru Amanda døde som 70-årig. 
Hun havde igennem et langt, og til tider smerteligt, livsforløb lidt af astma og 
overfølsomhed for snart alt og til tider været så syg, at jeg troede, at jeg skul
le miste hende. Hun blev trods sin sygdom moder til 4 drenge - Bjarne, Jens, 
Peter og Søren, deraf de to sidste tvillinger. Hvor utroligt det end lyder, så 
havde hun desuden mod og kræfter til at tage sig af andre børn. Vi havde i 
sommerperioden altid feriebørn. Vi begyndte i sin tid med Ole Andersen, 
som var hos os, til han kom i lære som kommis. Siden hen kom Helle Hem- 
pel og til sidst hendes lillesøster Anni, som hed Nielsen til efternavn. Og da 
vi ikke selv havde piger, så blev de betragtet som vores døtre.

Derfor har vi mange børn, svigerbørn og børnebørn, ikke af blod, men af 
kærlighed og navn. Jeg sidder her og mindes den tid, der svandt hen. Reg-
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nen slår stadig på verandataget med tusindvis af dråber, som falder med en 
behagelig monoton lyd. Jeg sidder og tænker, - de falder og forsvinder. Sådan 
er livet også for os mennesker.



Nye bøger - udgivet i 1995

Erling Petersen: Dengang det blev senere
152 SIDER.
Overlærer Erling Petersen, Fuglebjerg udsendte i 1988 bogen med sine barn- og ungdomserind 
ringer under tiden “Den gang det var før”. Nu foreligger erindringerne fra manddommen 
under uden “Dengang det blev senere”.
En læseværdig bog, der giver et interessant billede af tiden, lokaliteterne og personerne.

Paul Honoré: Livets labyrint
Poul Kristensens Forlag. 171 sider.
Pastor emeritus Paul Honoré, Sorø har skrevet sine erindringer, og deri berettes bl.a. om de 14 
år, hvor han var sognepræst i Sorø.
Det er en både varm og humoristisk bog.

Edvard Paludan: Forsvundne bygninger på akademigrunden i Sorø
Udgivet af Sorø Amts Museum. 75 sider.
Værket har underdden “En håndbog”, men det er også en nyttig bog for den, der ønsker en 
hurdg orientering om Sorø Akademis historie og bygninger.
Det er en meget fornem gennemgang af det, der har været på Akademigrunden.

Ole Hansen og Jan F. Hansen: Illegal udrykning
Modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse.
Forlaget Argo. 161 sider.
Bogen er bearbejdelsen af et historiespeciale, og den fortæller om, hvordan lederen af Falck- 
stadonen Bruno de Neergaard organiserede modstandskampen i Vestsjælland.
Bogen er både interessant for den, der vil kende Slagelses modstandskamp, men også for dem, 
der vil have et indblik i, hvordan modstandskampen blev organiseret.

Poul Fredebo: Sognefogedinstitutionen gennem 200 år
56 SIDER.
Tidligere sognefoged i Sønderup-Nordrup ved Slagelse - Poul Fredebo giver i sin bog en kort 
historisk oversigt vedrørende sognefogedinstitutionen, og beretter dernæst om de mange opga
ver, der påhvilede sognefogeden.
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Jørgen Burchardt: Arbejdsliv og ny teknologi
Vilh. Langes Tobaksfabrik Slagelse 1873 - 1966. Udgivet af Sorø Amts Museum og forlaget Kul
turbøger. 208 sider.
Bogen giver indledningsvis en kort beskrivelse af tobakkens kulturhistorie, Slagelse by og to
baksfaget. Bogens formål er, at skildre arbejdslivet på en fabrik, i det åremål, hvor udviklingen 
ændres fra håndværk til industriarbejde.
Bogen rummer mange oplysninger om de mennesker, som var ansatte på Langes Tobaksfabrik.

Kirke og kunst
33 eksempler på dansk kirkekunst. Udsendt af Akademirådet på Christian Ejlers' Forlag. 99 
sider.
Efter at menighedsrådene selv har fået ansvaret for kirkernes udsmykning, har Akademirådet 
valgt at udsende en bog, hvor kirkekunstudvalgets ti medlemmer (smagsdommere) vurderer en 
række kirkekunstværker.
Det gamle Sorø Amt er repræsenteret ved Sørbymagle kirkes altertavle af kunstmaleren Arne 
L. Hansen udført i 1965.
Bogen er en god inspirationskilde for dem, der vil søge interessante udflugtsmål.

Henning Dehn-Nielsen: Kirker og klostre i Danmark
Sesam. 534 sider.
Bogen rummer 480 udvalgte kirker og klostre, som har fået en historie med på vejen. Har man 
ikke andre håndbøger om seværdige kirker, så er denne en god anledning til at begynde på 
emnet.
Et sådan værk er vanskeligt at skrive, for har man ikke besøgt samtlige kirker, men alene støttet 
sig på tilgængelig litteratur, så kommer der små smuttere, som f. eks. i omtalen af* Boeslunde 
kirke, hvor prædikestolen fra midten af 1960'erne tillægges restaureringen i 1922.

Søren Nancke-Krogh: Stenbilleder i danske kirker
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 192 sider.
Som titlen fortæller, er det et værk om billeder hugget i sten. Foruden omtale af lokaliteterne 
sættes billederne også ind i en spændende sammenhæng. Det er en bog, man kan lade sig inspi
rere af til en søndagstur.
Fra det gamle Sorø Amt er følgende lokaliteter nævnt : Gyrstinge, Slaglille, Ørslev, Bråby, Trel- 
leborg(Nationalmuseet), Vemmelev, Eggeslevmagle, Skælskør og Førslev.

Kunst og kirke i 100 år
Historie - arkitektur - udsmykning. Sølv og tekstiler. Under redaktion af Anne-Mette Gravgaard. 
96 sider.
Kirkefondet har markeret sit 100 års jubilæum med meget læseværdig lille bog.
Læseren far de sidste 100 års kirkehistorie, arkitekturhistorie og kunsthistorie præsenteret 
på en overskuelig måde.
Fra “vores område” er bl.a. medtaget Sørbymagle kirke (Arne L. Hansens alterudsmykning) og 
Høve Valgmenighedskirke (Niels Skovgaards udsmykning af triumfvæggen).
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Helge Jensen: Historien om et forsamlingshus
Alsted Forsamlingshus. 55 sider.
Produktionsmester Helgejensen har skrevet en interessant bog om Alsted Forsamlingshus, som 
han har været i bestyrelsen for i mange år.
Det er både historien om forsamlingshuet og historien om baggrunden. Højreregeringen for
bød Venstrefolk at samles i skoler og offen dige anlæg og derfor fik man på landet behovet for 
forsamlingshusene.

Thomas Clausen: Boesiundes smukke skole
Træk af Boeslunde Skoles historie fra 1935. 56 sider.
Skolebestyrelsesmedlem Thomas Clausen har skrevet jubilæumsskriftet i anledning af Boeslun- 
de Skoles 60 års jubilæum.
Man far en række skole- og lokalhistoriske oplysninger, men mest af alt et kampskrift for sko
len, der føler sin eksistens truet.

Arne Sejr: En kamp for frihed
Studenternes Efterretningstjeneste 1940 - 1945. Reitzels Forlag. 306 sider.
Den 18 årige gymnasieelev Arne Sejr i Slagelse gik straks i 1940 til modstand mod besættelses
magten, en kamp der førte til oprettelsen af Studenternes Efterretningstjeneste.
Bogens første afsnit handler om modstandskampen i Slagelse.

Brobybilleder 2
Huse og mennesker ved Standvejen. Udgivet af Lille Anes Venner. 24 sider.
Den lokalhistoriske Forening for Broby og Omegn “Lille Anes Venner” har udsendt bind 2 af 
Brobybilleder, denne gang om huse, mennesker og miljøer i Broby by.

Johannes Fjordside: Træk af Holsteinborg brugsforenings historie 1870-1995
Tegninger af Mads Stage. 40 sider.
Gennem 30 år var Johannes D. Fjordside formand for Holsteinborg Brugs i Bisserup, og han 
har skrevet det festlige jubilæumsskrift, som både fortæller om brugsforeningen og lokalsam
fundet.

Jørgen Nielsen: Korsør på tværs
Skæve og skæmtsomme træk af Korsørs historie. Udgivet af Korsør Bibliotek. 76 sider.
“Den gamle Redaktør” på Korsør Avis og senere Korsør Posten - Jørge Nielsen - skrev i 1994- 
1995 en række lokalhistoriske artikler i Korsørposten, og dem valgte Korsør Posten at udgive i 
samarbejde med Korsør Bibliotek.
Det er en festlig samling fortællinger om byen, som også udenbys kan have glæde af.

Johannes Lyshjelm: Skælskør - en sejltur på fjorden
Udgivet af Skælskør Egnshistoriske Arkivs Udgiverselskab. Tegninger afO le Berg. 28 sider. 
Hæftet er skrevet for lystsejlerne på Skælskør Fjord. Der fortælles om det man ser, og om noget 
af det, der har været at se på langs Qorden.
Hæftet rummer mange interessante oplysninger, så andre end lystsejlere kan få glæde al'skriftet.
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Helge Christiansen: Lokalhistorier
6. samling Kirke Stillinge. 28 sider.
Traditionen tro, har Helge Christiansen samlet årets artikler i beboerbladet for Hejninge og 
Stillinge i et hæfte, og det er en samling gode og læseværdige beretninger fra de to sogne.

Helge Christiansen: Kirke Stillinge kirke
Udgivet af Kirke Stillinge menighedsråd. 12 sider.
Samspillet mellem Helge Christiansens viden og menighedsrådets budget har skabt et både 
interessant og smukt skrift om Kirke Stillinge kirke, der er af de mere interessante kirker i Vest
sjælland.

Steen Wulff Andersen: Vikingeborgen Trelleborg
Udgivet af Museet ved Trelleborg. 44 sider.
Museumsinspektøren ved Museet ved Trelleborg har skrevet en kort men vellykket introduktion 
om Trelleborg. Her far man en sober redegørelse for, hvad Trelleborg var.
Bogen er let læselig og nyttig for enhver, der vil besøge den gamle borg.

Jul i Slagelse
Hæftet indeholder en række artikler, der på forskellig måde beretter om Slagelse og omegnen 
før og nu. Bl.a. godsejer Max l^awaetz om sin barndom og barndoms jul på Falkensteen, Johan 
Den ta om “Bygningen i Eriksgade”, Villy Nielsen om Hockey i Slagelse, apotekerne Mensberg 
og Garup om receptkuverter med lokale motiver og Børge Riis Larsen om Slagelse Gymnasium.

Jul i Skælskør
Hæftet har flere historiske artikler om bl.a. Skælskørs ældste bevarede rådhus, Ulrich greve Hol
stein beretter om herregårdsparken og Thormod Nielsen fortæller om barndomslege i 1930'- 
ernes Skælskør.

Jul i Sorø
Arshæftet byder på historier om bl.a. “Barn i Sorø under besættelsen”, om tørvegravning ved 
Bromme Mølle og ikke mindst Helge Jensen om “Giftblanderen fra Alsted” - en marmeladefa
brikant, der også fremstillede rottegift.

Carsten Fich-Olsen: Glemmebogen
Sjællands Tidendes tegner Carsten Fich-Olsen har igen i år fået samlet sine tegninger fra avi
sens lokalsider til et hæfte, så man ikke glemmer, hvad der er ironiseret over i årets løb.

Svend C. Dahl: Stednavne på Næstvedegnen
155 stednavne, deres alder, betydningog kulturhistoriske værdi.
Udgivet af Ugebladet for Næstved og Omegn. 31 sider.
I anledning af Ugebladets 25 års jubilæum udsendtes bogen om stednavnene, der forklarer de 
gamle navne og fortæller historien om dem.
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På opdagelse i kulturlandskabet
Redaktion: Vivian Etting.
Udgivet i samarbejde med Miljø- og energiministeriet, Skov-og Naturstyrelsen samt Gyldendals 
Forlag. 301 sider.
Det er en meget fornem bog, der i sit indhold svarer til det ydre.
Der berettes om landskabet geologisk, kulturhistorisk og kunstnerisk.
Der er ikke de mange lokale oplysninger i bogen, men den giver indsigt i det kulturlandskab, 
ri alle er en del af, og derfor er bogen meget interessant.

Nytårsgave til Borupsris’ venner 1995
Redigeret af' Preben V. Andersen. 32 sider.
Medlemmerne af foreningen Borupris' venner modtager sidst på året en nytårsgave, hvor der 
foruden de praktiske meddelelser fra foreningen, også er gode historien fra egnen omkring 
Borupris ved Fuglebjerg.
Nytårsgaven har i 1995 to artikler, en om De plessenske Fideikommisser og en om Dyhres sten, 
høje og digevoldinger i Tvedevænget.

Slaglosia - Årsskrift 1995
Redaktion : Kaj Hansen. 52 sider.
Slagelse Amatørarkæologiske Forening har i sit årsskrift bl.a. en interessant artikel om hekse- 
planter og trolddomsurter ve l̂ vore gamle voldsteder og en beretning om en arkæologisk 
undersøgelse under GI. Kloster på Bredegade.

Anders Bjørnvad: Faldne allierede flyvere 1939-1945
Odense Universitetsforlag. 218 sider.
I samarbejde mellem Frihedskampens Veteraner og Odense Universitetsforlag foreligger nu 2. 
udgaven af Anders Bjørnvads bog fra 1978.

Niels-Jørgen Hansen: Ringsted - en by i Midtsjælland. 3. bind
Borgerskole. Byfoged. Bane, Bytur.
Udgivet af Midtsjællands lokalhistoriske Arkiv, Ringsted. 75 sider.
Nu foreligger 3 bind af arkivar Niclsjørgen Hansens værk om Ringsted. Bogens undertitel giver 
emnerne, som behandler byen i første halvdel af 1800-tallet.
Bogen er værd at læse, ikke bare for de lokale, men for alle, som har interesse i 1800-tallets ud
vikling.

Bjarne Nielsen: Bokserne fra Slagelse
48 Sider.
Slagelse Bokseklub markerede i 1995 sit 50 års jubilæum med et skrift, der fortæller om klub
ben og ikke mindst de boksere, der har kastet glans over den.
Et interessant træk ved omtalen af klubbens stjerner er, at der også fortælles lidt om, hvor de 
blev af.
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Peter Friis Møller og Henrik Staun: Danmarks skove
Beskrivelser og seværdigheder fra 167 skove. Politikens Forlag i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening. 288 sider.
Det er en håndbog for dem, der vil færdes i skove. Man får oplysninger om terræn, træer, skov
drift, planteliv og dyreliv, men også om skovens historie og eventuelle fortidsminder.

Sorø husholdningsskole
Jubilæumsskrift - 100 år. Redaktion : Mette Nielsen. 60 sider.
Den 3. maj 1995 markeredes 100 året på Sorø Hushoildningsskole, og der udsendtes et for
nøjeligt jubilæumsskrift, der beretter om skolen og de personligheder, der har præget den.
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Årsberetning

Generalforsamlingen i 1995 var henlagt til Kongskilde Friluftsgård. Historisk Samfund ville også 
gerne markere 50 året for Danmarks befrielse.

Efter generalforsamlingen holdt kammerherreinde, ph. D. Gerda Lunn Gramm, Knabstrup 
Hovedgaard foredrag med titlen: “Hovedtræk af norsk modstandsbevægelse 1940-1945 med sam
tidig påvisning af fælles og forskelle mellem norsk og dansk modstandsbevægelse.” Det var et 
meget interessant foredrag, med nye synsvinkler på norsk og dansk politik samt på modstands
bevægelsens arbejde.

Generalforsamlingen blev ledet af Erling Petersen, Fuglebjerg. Lars Rvnord, Slagelse ønske
de ikke genvalg og i hans sted valgtes Helge Jensen, “Frederikshåb” ved Alsted. Der blev rettet 
en tak til Lars Rynord for hans arbejde i bestyrelsen og især for indsatsen i turudvalget.

Formandens bereuiing og kassererens regnskab blev begge godkendte. Regnskabet er gengi
vet andetsteds i Arbogen.

Vi havde en dejlig forårstur i april til Jægerspris Slot og Skuderlev dukkemuseum og legetøjs
samling. Dukkemuseet i Skuderlev er et nyt museum, og et besøg kan anbefales.

Efterårsturen 1995 gik til Ørslev kirke og Bissenip. I kirken fortalte pastor emer. Henrico 
Andersen om kirken, dens inventar og historie. Desværre var Nationalmuseet begyndt en 
udgravning i sideskibet med kalkmalerierne, så det var vanskeligt at se dansefrisen og de andre 
kendte motiver fra kirken.

Johannes Ejordside fortæller medlemmerne, a f  Historisk Sam fund  om Bisser up.

103



Fra præsentationen a f  Årbogen 1995. Fra venstre form anden fo r  Historisk Sam fund  sparekassedirektør 

Preben V. A ndet sen, arkivar, ph.D. Jørgen Mikkelsen, rand, mag. Jens Chr. M ohr og fliv. overlærer Erling  
Petersen. (Forfatteren til årbogens fjerde artikel, rektor Erik Stengaard, var forhindret i at deltage).

I Bisserup tog Johannes Fjordside os med på en byvandring i “bondebyen”, og senere under 
kaffen fortalte Johannes Fjordside om Bisserups interessante historie. Dagen sluttede med en 
vandring til Bisserup havn, og på trods af det meget kolde vejr, var fremmødet stort.

Årbogen 1995 blev præsenteret på Førslevgård ved Fuglebjerg, hvor godsejer, hofjægermester 
Nie. de Neergaard og frue meget beredvilligt havde åbnet deres hjem i den smukke hovedbyg
ning for Historisk Samfund. Til præsentationen indbydes forfatterne, pressen og bestyrelsen for 
Historisk Samfund.

Det er mit indtryk, at alle er glade for at hilse på hinanden og drøfte fælles historiske emner. 
Pressen har mulighed for at tale med forfatteren til netop den artikel, der har interesse for den 
pågældende.

Historisk Samfund takker hoQægermester Nie. de Neergaard og frue for den gæstfrihed vi 
modtog og for den interessante eftermiddag vi fik på Førslevgård.

Historisk Samfund retter en tak til bidragyderne ffa amt, kommuner og pengeinstitutter. Lige
ledes skal der rettes en tak til vore trofaste medlemmer og god opbakning til de afholdte arran
gementer.

Preben 1< Andersen.
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Driftsregnskab fra 1/10 1994-30/9 1995 Indtægt Udgift

Kontingent................................................................................................ 50.220,00
Salg af ældre årbøger.............................................................................  329,00
Salg af Bugges k o r t.................................................................................  65,00
Tilskud offentlige ...................................................................................  8.250,00
Tilskud private.........................................................................................  500,00
Møder........................................................................................................ 0,00
Ture ..........................................................................................................  399,00
Renter........................................................................................................ 217,17
Indtægter ialt...........................................................................................  59.980,17
Trykning af Årbog...................................................................................  48.656,25
Porto..........................................................................................................  9.352,00
Medlemsadministration.........................................................................  6.059,38
Kontor ...................................................................................................... 0,00
Bestyrelse.................................................................................................. 95,00
Møder........................................................................................................  674,75
Ture ..........................................................................................................  0,00
Gaver ........................................................................................................ 1094,25
H onorarer................................................................................................ 2750,00
Kontingent DLF .....................................................................................  2142,00
Diverse......................................................................................................  0,00
Udgifter ialt.............................................................................................. 70.823,63
Årets resultat............................................................................................ -10.843,46

STATUS Aktiver
Indestående giro 2/10 95 .............................................................................................. 27.052,06
Indestående sæson 2/10 95...........................................................................................  429,83
Indestående standard 2/10 95 .....................................................................................  4.451,46
Tilgode..............................................................................................................................  0,00
Boglager............................................................................................................................  10.000,00

Aktiver ialt........................................................................................................................  41.933,35

EGENKAPITAL + GÆLD
Gæld................................................................................................................................... 175,00
Kontingent 9 6 ..................................................................................................................  180,00
Saldo 1/10 1994 ..............................................................................................................  52.421,81
Årets resultat....................................................................................................................  -10.843,46

Egenkapital og gæld ialt.................................................................................................. 41.933,35

Revisionspåtegning 22/4 1996
Udgifts- og indtægtsbilag er gennemgået. Der er intet fundet at bemærke. Indestående på giro 
og bankbøger er afstemt.

sign. L ena  Kristensen sign. ^ ars H ansen
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FØLGENDE HAR GIVET TILSKUD i regnskabsåret 1994/95:

Kulturministeriet

Haslev kommune 
Skælskør kommune 
Slagelse kommune 

Slagelse Sparekasse

Nye medlemmer pr. 30/4 1995:

1. Andersen, Karen, Tranebæksvej 6, Sørby, 4200 Slagelse
2. Eversby, Flemming, Orebyvej 102, 4261 Dalmose
3. Hagen, Per, Solbjergvej 26,3., 2000 Frederiksberg
4. Hansen, Astrid, Skælskør Landevej 49, Lundforlund, 4200 Slagelse
5. Hansen, Erik, Syvhøjvej 1, Tornemark, 4262 Sandved
6. Hansen, Jens, Ty-Hastrupvej 10 B, 4690 Haslev
7. Hejlesen, Holger, Spjellerupvej 1, 4747 Sandved
8. Henneke, Asger, Sønderhavevej 5, Hylling, 4700 Næstved
9. Herkild, Jørn, Gamlevej 50, Agersø, 4230 Skælskør

10. Koch, Aase, Linde Allé 48, 2. tv., 4220 Korsør
11. 1 arsen, Børge H., Lindum Skovridergård, 8830 Tjele
12. Larsen, Iæif, Motalavej 37,3. tv., 4220 Korsør
13. Nielsen, Knud Erik, Marie Kirkegårdsvej 8, 4230 Skælskør
14. Nielsen, Lise Hein, Overdrevsvej 5, 4250 Fuglebjerg
15. Nielsen, Marie, Erik Bøghsvej 3, 4250 Fuglebjerg
16. Nielsen, Ruth, Brogade 32, L, 4100 Ringsted
17. Olsen, Bent Munk, Birkehøj 8, 2900 Hellerup
18. Pedersen, Lene Søgaard, Sigerstedvej 36, 4100 Ringsted
19. Pedersen, Mogens, Bredegade 8, 4200 Slagelse
20. Pedersen, Niels Jørgen, Benediktevej 11, 4250 Fuglebjerg
21. Thrane, Poul Fl., Engelsborgvej 4, 4173 Fjenneslev
22. Tliunbo, Tove, Kjærgårdsvej 276, 4220 Korsør

106



Love for Historisk Samfund for Sorø Amt

§ 1. Samfundets formål er at vække og styrke den historiske sans og uddybe forståelsen af 
fortidens minder i den store befolkning inden for amtets grænser.

§ 2. Formålet søges nået ved at afholde offentlige møder med historiske foredrag rundt om i 
amtet og ved at udgive en årbog - og om muligt mindre skrifter - , der indeholder 
skildringer vedrørende amtet og dets historie i jævn og letlæselig form. Årbogen tilsendes 
medlemmerne.

§ 3. Medlem af samfundet kan enhver blive ved at indmelde sig hos et ;if bestyrelsens 
medlemmer. Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4. Samfundet ledes af en bestyrelse på mindst 7 og højst 11 medlemmer. De vælges på 
generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed for 2 år ad gangen, således at der 
årlig afgår skiftevis mindst 3 og 4 og højst 5 og 6. Bestyrelsen vælger af sin midte 
formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 5. Årbogen udsendes samtidig med opkrævningen af medlemsbidraget. Dens udgivelse
varetages af et redaktionsudvalg bestående af en redaktør og 2 medlemmer, alle valgt af 
bestyrelsen.

§ 6. Regnskabsåret går fra 1/10-30/9. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges 
samtidig med bestyrelsen.

§ 7. Generalforsamlingen holdes om muligt i forbindelse med et foredragsmøde. Den
sammenkaldes med mindst 8 dages varsel. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved 
almindelig stemmeflerhed. Ændringer i lovene skal dog for at være gyldige vedtages med 
mindst 2 /3  af' de afgivne stemmer. Den ordinære generalforsamling må ikke holdes 2 år 
i træk på samme sted.

§ 8. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 15 
medlemmer ønsker det. I sidste tilfælde skal bestyrelsen indkalde den forlangte 
generalforsamling senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

§ 9. Forslag til behandling på generalforsamlingen må i skriftlig form forelægges for 
bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens aflholdelse.

§ 10. Hvis samfundet skulle opløses, skal dets ejendele overgå til offentligt arkiv eller samling, 
så vidt muligt inden for amtets grænser. Denne bestemmelse kan ikke senere forandres.

Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt:

FUGLEBJERG EGNSHISTORISKE ARKIV:
Beliggenhed: Sandvedvej 22, 4250 Fuglebjerg.
Telefon: 53 75 60 28.
Åbent: Fredage 15-19 og efter aftale.
Leder: Holger Johansen, I ringgade 22, Sandved, 4747 Sandved.
Område: Fuglebjerg kommune.

LOKALHISTORISK ARKIV FOR HASHØJ KOMMUNE:
Beliggenhed: Flakkebjerg skole, Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse.
Telefon: 53 58 43 31.
Åbent: Mandage 17-19 og efter aftale.
Leder: Søren Grønnebech, Seerdrupvej 17, Fardrup, 4200 Slagelse, tlf 53 58 43 31.
Område: Hashøj kommune.
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HASLEV LOKALHISTORISKE ARKIV:
Beliggenhed: Haslev Folkebibliotek, Jernbanegade 62, 4690 Haslev.
Telefon: 56 31 24 44.
Åbent: Mandage 14-17, 1. torsdag i hv. md. 16-19.
Leder: Lilian Hovman, Højbjergvej 24, 4250 Fuglebjerg.
Område: Haslev kommune.

HOLSTEINBORG GODS- OG EGNSHISTORISKE ARKIV: 
Beliggenhed: Holsteinborg, 4243 Rude.
Telefon: 53 75 90 05.
Åbent: Efter aftale på hverdage.
Leder: Ulrich Holstein-Holsteinborg.
Område: De to Flakkebjerg herreder.

LOKALHISTORISK ARKIV FOR KORSØR OG OMEGN: 
Beliggenhed: Søbatteriet 11,4220 Korsør.
Telefon: 53 57 36 72.
Åbent: Mandag, onsdag 10-12, torsdag 14-17.
Leder: Kirsten Slot Larsen.
Område: Korsør kommune.

MIDTSJÆLLANDS LOKALHISTORISKE ARKIV:
Beliggenhed: Skolegade 9, 4100 Ringsted. 53 61 68 59.
Telefon: 53 61 68 59
Åbent: Mandag-onsdag 9-11,30, torsdag 9-18, fredag lukket.
Leder: Niels Jørgen Hansen, Dronning Margrethesvej 33, 4100 Ringsted.
Område: Ringsted kommune.

NÆSTVEDEGNENS LOKALHISTORISKE ARKIV:
Beliggenhed: Teatergade 16, 4700 Næstved.
Telefon: 53 73 65 07.
Åbent: Tirsdag og onsdag: 9-14. Torsdag 9-18
Leder: Rasmus Nielsen.
Område: Holmegaard, Næstved og Suså.

SKÆISKØR EGNSHISTORISKE ARKIV:
Beliggenhed: Maglebyvej 13, 4230 Skælskør.
Telefon: 53 59 43 73.
Åbent: Tirsdag 10-12, 14-16
læder: Jobs. Lyshjelm, Kærsangervej 11, 4230 Skælskør.
Område: Skælskør kommune.

SIAGELSE LOKALARKTV:
Beliggenhed: Centralbiblioteket, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse. 
Telefon: 53 52 12 45.
Åbent: Tirsdag 16-19, onsdag 10-15, 1. lørdag i md. 10-13.
Leder: Gitte Strange Hansen, biblioteket.
Område: Slagelse kommune.
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LOKALHISTORISK ARKIV FOR SORØ OG OMEGN: 
Beliggenhed: Biblioteket, Storegade 7, 4180 Sorø. 
Telefon: 57 87 01 01
Åbent: Efter aftale. Onsdag 10-12.
Leder: Ronald Stout.
Område: Sorø Kommune.

STENLILLE KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV:
Beliggenhed: Hovedgaden 66, 4295 Stenlille.
Telefon: 53 60 46 27.
Åbent: Hele året (undt. juli og august) 2. tirsdag i måneden kl. 19-21.
Leder: Use Bruun, Vibevej 15, 4295 Stenlille.
Område: Stenlille kommune.
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