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Erindringer
N€r man bliver •ldre, st€r barndomserindringerne tydeligere, og det, som for•ldre og
bedstefor•ldre sagde og gjorde st€r i et andet lys, end da man var barn. Da er man tit
opr‚rsk og synes, de har uret; og n€r man s€
opdager, hvor vanskeligt det er at opdrage og
lede b‚rn og unge, f€r man lyst til at dykke
ned i minder fra den tid, da tornene trods alt
var sm€.

holdt s€ lokalerne rene ovenp€, for at de kunne bo der. Det var morsomt at f€ en snurretur
p€ en h‚j kontorstol, mens Bedstemor gjorde
rent. Mor havde tre br‚dre, der boede hjemme i deres l•retid, de fik l•rt et h€ndv•rk.
Bedstefar holdt streng hustugt. Jeg kan huske
ham som en smuk, m‚rksk•gget mand, siddende for bordenden og bede bordb‚n for os

Da min bror Ejlar blev f‚dt, kom jeg op i Bedstefars og Bedstemors lille sovekammer, og
der sov jeg siden, f‚rst hos dem i dobbeltsengen, siden i en seng, Bedstefar k‚bte til mig.
Jeg har aldrig sovet i slagb•nken. Det gjorde
derimod Dagmar. Der var m€ske ikke altid
lige hygiejnisk i det lille rum med de t•tlukkede vinduer. Men s€ inderligt trygt, n€r Bedste
sagde:„Kan du s€ l•se dit Fadervor!” - Ja, s€
syntes jeg, at intet ondt kunne n€ os. - Engang som seks-€rig var jeg syg, og l•ge
Knud M‚ller fra Vejle blev hentet i hestevogn.
Jeg syntes, det var s€ morsomt, at han lod,
som om han blev bange for duskene p€ olmerdugs-dynen. - Jeg var ellers sund og rask
og trivedes godt. Det var min bestilling, …n gang om ugen at
hente †Ugens Nyheder‡, som vi holdt sammen med Larsens p€ H‚jg€rd, fra en holdeplads p€ banen Vejle - Jelling. Jeg var meget
bange af mig, og jeg turde ikke g€ p€ den
smalle gangbro, der f‚rte over en b•k, der
var f‚rt under banen. At g€ p€ banelinien var
strengt forbudt, men s€ kravlede jeg p€ skr€ningen holdende i gr•stotter og stirrede ned i
det brusende vand, som jeg syntes var m•gtigt. Da jeg var lille, kom jeg tit til Vejle til mors for•ldre. Det var, n€r de havde travlt med landbruget hjemme. - Den f‚rste gang var jeg s€
lille, at jeg ikke kunne kende Mor, da hun kom
og ville hente mig. Da gr•d Mor! - Mors for•ldre boede i en k•lderlejlighed under
†Vejle Amts og Bys Sparekasse‡. Bedstemor

Jens Peder Pedersen, Bedstefar fra Vejle

alle. Mors fire s‚stre fik vel byplads, gik •rinder for en lille forretning og siden i huset. Men
to af dem blev da sygeplejersker. Mine bedstefor•ldre i Vejle h‚rte til Metodistmenigheden, hvor de f‚lte sig hjemme. Bedstefar arbejdede i mange €r p€ gasv•rket.
Der var en dejlig bagg€rd til sparekassens
ejendom, med store tr•er, s€ var der et baghus med boliger for gamle damer. Jeg har engang f€et lov til at g€ over til dem med penge
i mit forkl•de. Det har vel v•ret en slags
pension. - En af de damer hed fru Dysseding.

Side 5

Barndoms- og ungdomserindringer
spand. Det var vist meget billigt, og s€ fik jeg
en kop fuld og stod s€ p€ nederste trin af forh‚jningen med en stol foran og spiste den
l•kre skum.
Engang havde moster Karoline bes‚g af en
veninde, som ogs€ sov der. Hun smittede
hende og mig med fnat, og jeg kom hjem til
H‚rup og smittede bedste og bedstefar. Vi
m€tte ud til l•ge Knud M‚ller i Vejle og have
noget, der lignede sirup at sm‚re os i. Uha,
sikken en skandale! Bedste m€tte af sin s•rk
hos l•gen og jeg ogs€, men jeg var ikke s€
ked af det. - Jeg holdt meget af dem alle i Vejle og blev fork•let. Af onkel Marius fik jeg en
dukke med porcel•nshoved og rigtigt h€r. Da moster Hanne blev stor, fik jeg hendes
dukkevogn. Jeg legede n•sten aldrig med
den, da den ikke m€tte g€ i stykker for bedste. Derimod havde jeg en dukke syet af l•rred med savsmuld i og med blikhoved, den
kunne holde. Bedste syede t‚j, det blev syet
fast. S€danne narrestreger med at tr•kke t‚jet af, ville hun ikke have. Alt gik sparsommeligt til, men vi havde fint t‚j, som s€ mange
b‚rn ikke havde. Jeg havde en m‚rker‚d
fl‚jlskjole i flere €r. Den kunne l•gges ud og
l•gges ned. Ejlar havde bl€t fl‚jlst‚j med broderet b•lte.

Signe - Martha - Henny
og dukkevognen, som jeg senere fik.

Jeg synes, at jeg aldrig siden har h‚rt s€dan
en spurve-kvidder, som i den g€rd! - Mors
yngste s‚ster Henny og jeg legede i en sanddynge. Hun legede tit, at hun pyntede sin
mands grav fint. Jeg blev sendt til mejeriet i
Gr‚nnegade efter for 10 ‚re fl‚deskum i en

Det er sÄ mig selv

Ejlar var svagelig som lille, ja, indtil han skulle
i skole. Kunne ikke t€le sin mad, havde diarr….
Hans tyktarm var for stor, sagde l•gen, og
han ville have ham p€ Rigshospitalet, men
det blev til en skrap di•t: En liter k•rnem•lk

Ejlar og mig
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†ÅstbjerglundÇ i HÉrup
Far - Bedstefar - Dagmar - Mor - mig selv - Bedste

j•vnet lidt og s€ mixtur. Det var ikke s•rt, at
han var bleg, og ‚jnene l€ langt inde. Ingen
vitaminer og levertran fik han. Vi blev fotograferet, vist mest fordi Far og Mor var bange for,
at han ville d‚. Ejlar troede vist det samme,
for han sagde, at han ville i samme grav som
mor, han var kun 5 - 6 €r dengang. Han var
pjevset i flere €r, fr‚s og gr•d og ville ikke
spise. Bedste pr‚vede at narre et •g i ham,
og jeg stod ved siden af og ‚nskede, at han
ville levne hviden til mig. Vi legede med dukker om vinteren og om sommeren med tr•k‚erne, som bedstefar havde lavet til os. Dem
t‚jrede vi p€ markvejen og trak dem ind om
natten. Ejlar blev tit gal og gr•d, n€r han ikke
kunne magte sit arbejde i legen. S€ r€bte han
til mig:„Du er en KOKHUE!” Et sjovt udtryk,
som han selv har hittet p€. Der var to sm€
damme ved ejendommen. Der blev ogs€ sat
fisk ud engang, men det blev ikke til noget.
Ejlar havde et fiskenet, Det blev brugt til at
samle fr‚-yngel op med. Storken kom tit p€

bes‚g. Det var let at skaffe vand i det bakkede skovterr•n. Et sted var der et v•ld ved
foden af en bakke, her blev k‚erne vandet
om sommeren. I k•lderen, som ogs€ var
k‚kken, var der ogs€ en br‚nd p€ kun et par
alens dybde med et tr•l€g over. Bedste faldt
engang i den uden at tage skade.
Bedstefar var forstmand i det sm€ og holdt
den lille skov m‚nsterv•rdigt. De n•nnede
ikke at f•lde de smukke b‚getr•er, men
k‚bte til br•ndsel. Men de folk, der k‚bte efter os, f•ldede det hele og tog noget af sk‚nheden v•k. Bedstefar havde anlagt stier og
trapper, rejst et par store sten, plantet bregner
og rejst en flagstang. Han var glad for at hejse Dannebrog, selv om han var f‚dt i Sverige.
Det hele i H‚rup var idyllisk, det bar det stolte
navn †ˆstbjerglund‡. Husene var af bindingsv•rk og velholdte. I haven var der et lille bed
med et par roser og en b•nk ved. Det var
mors b•nk. En kant med fine aurikler var
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bedstefars. En stor kugle, som vi kunne spejle
os i, var sjov. Ved m‚ddingen groede nogle
gamle •bletr•er. De fleste •bler faldt ned
p€ den sommert‚rre m‚dding; de blev skyllet
i vandtruget og smagte herligt. Et lille stykke
fra ejendommen l€ et lille bitte hus med kun

ham udstrakt p€ gulvet med benene ud af d‚ren. Dagmar l‚b skrigende hjem til Mor og
Bedste. De kom og fandt ham og fik ham ind i
seng. Om natten sad de hos ham; han skulle
hentes af sygevognen, men d‚de forinden.
Mor og Bedste var fyldt med lopper. Efter den
nat m€tte de smide t‚jet ude. Knarup havde en s‚n, som kom for at
lede efter penge, men han fandt
ingen. Knarup havde ellers ligget
og fantaseret om „• p•ng i •
bank”, f‚r han d‚de. Huset og indbo blev solgt til far for 30 kr. Han
og Bedstefar rev det ned og plantede tr•er. En dag, de rev skorstenen ned, og jeg stod og s€ p€
det, fandt jeg en skindpung med
penge i! -

Bedstefar og Bedstemor, Svante
og Amalie Aakeson havde f‚rst
v•ret forkarl og kokkepige p€
†Lerb•k‡. Bedste kom dertil, da
ejeren hed S‚lvtoft. Da de blev
gift, hed ejeren Georg Sass. De
kom til at bo i et hus, der kaldtes
†‰ nyhus‡. Men Bedstefar blev
skovfoged. De kom til at bo smukt
i dalen ved €en. Bedstefar var fra
Sk€ne, t•t op til det stenede og
magre, skovkl•dte Sm€land.
Hans mor havde giftet sig med en
fattig karl, og de fik et hus i skoven, hvor de kunne gr•sse en ko.
Hendes bror arvede g€rden. Hun
kunne have giftet sig velstand til,
S€dan var det. Dengang i forrige
€rhundrede var Sverige ringere
stillet end Danmark, s€ da Bedstefar var 18, udvandrede han til Danmark. F‚rst kom han til en amagerbonde, hvor han havde det
godt. Han k‚rte gr‚nsager til K‚Amalie og Svante Aakeson - Min Bedste og Bedstefar
stue og forstue. Her boede en gammel mand, benhavn og tog m‚g med hjem igen. - Siden
som hed Knarup. Han var over 90 €r. Han var blev han karl p€ †Klintholm‡ p€ M‚en. Hvorp€ sognet, som det hed, og hjemme har de dan han kom til Jylland og fik lyst til det, ved
nok f€et lidt for at give ham middagsmad. jeg ikke. M€ske har der v•ret svenske venMistroisk og gnaven var han. Dagmar, som ner. Han havde da gode venner p€ stolefadengang var en stor pige, var han efter. „Hun brikken i Grejsdalen sidenhen. Men han kom
piller kalken af mit hus”, sagde han. En dag, til †Lerb•k‡. Han var en stor naturelsker med
hun havde mig med ned med maden, fandt vi et ikke ringe kendskab til tr•er, fugle og dyr.
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En dygtig arbejder i et huggehus til at lave
redskaber til landbruget og arbejde med f•ldning af tr•er om vinteren. Det var h€rdt arbejde og lang vej at g€ hjem. Han hjalp til i h‚st

Skovfogedhuset i Grejsdalen, hor Bedste og Bedstefar
boede, da han arbejdede pÄ LerbÑk.

og ve h‚bj•rgning, men havde ellers ikke lyst
til landbrug eller dyr. Han var vist en stor egoist, holdt af at pynte sig. Jeg holdt meget af
ham, l‚b ham i m‚de, n€r han kom fra
†Lerb•k‡. Jeg kan endnu f‚le den lugt, der
var ved hans t‚j: Tr• og harpiks blandet med
lugten af det hjemmebryggede ‚l og den
snaps, han havde med i skoven. Om aftenen
ville han godt l•se for mig af †Ugens Nyheder‡. mens jeg sad hos ham i sofaen. Bedste
var vist for meget til den anden side, kunne
ikke g€ simpelt nok kl•dt til daglig og var me-

get sparsommelig. Det er nok hende, der har
samlet lidt sammen ved ikke at bruge pengene. Men hun ville ogs€ havde det p•nt. Hun
var den f‚rste af de Lerb•k-koner, der brugte
senget•ppe. Mor skulle ogs€ pynte op i stuerne og h•nge gardiner p•nt op. Vi levede
solidt med flere m€ltider end nu, men det var
tit m•lkebr‚d til †n•ter‡. Ofte fik vi stegt
fl•sk til middag med gr‚d til formad. - Engang fik vi indkvartering af soldater, og da
havde vi lige slagtet en lille gedebuk. Den
blev stegt til dem, og den smagte vist godt.
Bedstemor var f‚dt p€ Langeland. Hendes
for•ldre flyttede senere til Givskud, dengang
en ordentlig rejse. Hendes far var skr•dder;
han var ogs€ graver og ringer ved kirken der.
Bedste havde vist tre s‚stre og to br‚dre.
Den •ldste bror hed Kristian og var m‚ller i
Lindeballe. Der kom vi ud, mens vi boede i
H‚rup. Jeg f‚lte allerede dengang, hvor ‚de
og n‚gen der var, og sandet, der f‚g hele tiden. Jeg l•ngtes efter vor b‚geskov. Hans
kone var en p•n lille kvinde med en grov
stemme. Hun kl•dte lig p€ og lavede kranse.
Den anden af Bedstes br‚dre hed Jens Rasmussen og var skr•dder i Brande. „Jens i
Braa n”,
sa gde
Bedste.
Han
var
†Braan‡ (Brande) en god mand. Han og hans
kone, Hanne, havde en del b‚rn. Jeg kender

Bedstes forÑldre kom til Givskud fra Langeland. P. Chr. Rasmussen var skrÑdder - og ringer og graver ved kirken.
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dej; men bedste havde sikret sig •g fra h‚nsehuset.
Siden sagde jomfruen:„Kan
du se, Amalie, der blev meget gode boller af de to •g!”
- Bedste ynkede hendes
dumhed, n€r hun fortalte
den historie.
Bedste kunne ikke flette sit
h€r, fra hun var 30 €r, s€ stive var hendes skulderled.
Alligevel fik hun et langt liv
og var med i arbejdet lige til
det sidste. Hun ville gerne
fort•lle historier for os, da vi
var sm€. Hun fortalte om
r•ven, der tog hendes
Hanne og Jens Rasmussens guldbryllup i Barnde (Bedstes bror og svigerinde)
h‚ns, da de boede i skovfogedhuset. V•rste var det, da
kun …n, Ernst. Han kom i k‚bmandsl•re i Aa- den bed 10 af hendes h‚ns ihjel. De l€ p€ endal og bes‚gte os i Sandvad. En datter af Kri- gen og var varme endnu, s€ hun fik travlt med
stian i Lindeballle blev min gudmor. Hun blev at g‚re nogle af dem i stand. En skrukh‚ne
gift med en slagter Anders Andersen. De fik blev nuppet, da den gik med sine sm€ kyllinforretning i Jelling, men den blev ikke passet. ger, men Bedstefar og hunden Vagge l‚b efDe m€tte k‚be selvd‚de dyr, fl€ dem eller ko- ter r•ven, og den smed h‚nen. Den havde
ge fedt af dem. Det gjorde hun og fik en me- kun f€et en lille rift, og den syede Bedste
get streng tilv•relse. Hun fik mange b‚rn, en sammen. S€ kaldte h‚nen p€ sine kyllinger
syg mand, men hun klarede sig. I mange €r og satte sig over dem og varmede dem. Bedgik hun ud og kogte til gilder. De boede i ste havde et par k‚er, som hun m€tte gr•sse
i skoven. Hun lagde d•kken p€ dem for myg,
Tykh‚je, og hun blev meget gammel.
tog strikket‚jet med og passede dem. Om
Men tilbage til min Bedste, som var s€ s‚d og sommeren samlede de h‚ til dem. Hun k•rgod ved os, da vi var sm€. Hun gav os megen nede selv sm‚r og solgte det til en k‚bmand.
k•rlighed, lidt af den skulle hun have givet Da Far begyndte at g€ i realskole i Vejle, tog
vor stakkels mor, som blev behandlet lidt han det med.
skidt. - bedste kom tidligt ud, sov i en stor
tr•vugge i sin f‚rste plads, sagde hun. Da Det var meningen, at Far skulle v•re noget
hun blev konfirmeret, var hun ikke engang ved banen, skulle tage en eksamen. Men han
hjemme, hun m€tte ud til k‚erne i marken holdt op og ville gerne til s‚s. Han kom af
bagefter. Hun har g€et ud at sy p€ g€rdene sted med skoleskibet †Georg Stage‡, hvor de
sammen med en s‚ster. Hun havde ogs€ fik al mulig skoleundervisning og s‚mandsplads p€ store g€rde, vist mest som kokkepi- skab. Han m€ have v•ret en dygtig fyr, for
ge, pr‚vede at g‚de det lidt godt for folkene. han fik f‚rste pris af fru Stage. Det var her p€
P€ Lerb•k stjal hun sirup fra t‚nden i k•lde- †Georg Stage‡, at han faldt ned og slog rygren, s€ hun havde lidt at give karlene til deres gen. Vi tror, at det var grunden til hans sygstive pandekager og gr‚d. Hun gemte den i dom, som han altid m€tte lide under. Det ligkakkelovnen i folkestuen, n€r den ikke var i nede nervegigt og lammelse. P€ Rigshospitabrug. En gang til et stort h‚stgilde, hvor folk let kaldte de sygdommen krybende b‚rnelamskulle have suppe, kom en kom en uforst€en- melse. Far var p€ s‚en i to €r, var p€ togt b€de husjomfru med to •g til en hel balje bolle- de til Amerika og Australien med handelsskib.
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Ville s€ l•se til styrmand, men sygdommen
br‚d ud, han fik lammelser i det ene ben, og
‚jet var det ogs€ galt med. Efter et ophold p€
professor Slomanns klinik i Aarhus blev det
meget bedre, men p€ s‚en kunne han aldrig
mere komme. - Ejendommen i H‚rup blev
k‚bt, der var samlet nogle f€ tusinde, tre i det
hele, har far engang sagt. Far m€tte jo s€ til
at v•re landmand. Det var ikke let for ham.

har nok v•ret dr‚jt for dem derhjemme. Da
Far kom hjem, kunne han n•sten ikke g€.
Han sl•bte benene af sted, med Mor under
armen og en stok i den anden h€nd. De havde ikke kunnet hj•lpe ham derovre. Det blev
nok n•rmest v•rre. Far var meget ensom
under opholdet derovre, kun mors s‚ster, Karoline, bes‚gte ham to gange. Det kunne ikke
tillades, at mor rejste derover. S€ nerverne

Matros Oskar Aakesen

Benene var tit d€rlige. Jeg kan huske, at ham
stampede i gulvet, n€r der var forandring i vejret. - Far og Mor blev gift, og de skulle bo
sammen alle fire. Det var strengt for Far og
Mor. Han - fordi han vel magtede for lidt og
ikke var dygtig nok. Mor - fordi hun skulle rette sig efter Far og Bedste og l•re nyt arbejde.
Far var ked af den bakkede jord, og efter ti €r
i H‚rup flyttede vi til Jerlev.
Men jeg vil f‚rst skrive fars og Mors lidelseshistorie f•rdig: Det blev f‚rst rigtig galt, da de
boede i Sandvad. Far ville p€ Rigshospitalet.
Han var der i tre m€neder, 15 kroner om dagen. Det var under f‚rste verdenskrig 1914 18. Pengene til det var lagt til side, der var
ikke megen hj•lp at f€ i sygekassen. Far cyklede til Vejle og tog derfra toget. Ejlar og jeg
blev sendt ud p€ isen, da han tog af sted. Det

var d€rlige. Han l€ p€ en 14-mands stue (!),
kun en sk•rm for, n€r en skulle d‚! - S€ han
var r‚rende glad, da han kom hjem. Men det
bedredes noget, og i perioder gik det nogenlunde. Men Mor sl•bte jo rundt med ham.
Han var ogs€ p€ doktor Neves klinik i Odense, uden synderlig held. Et ophold p€ en kiropraktisk klinik i Fredericia fik h€bet til at blusse op igen, men kun for en kort tid. S€ sagde
de, at det var for gammel en lidelse. Det var
en stor skuffelse! - Da jeg var 21 €r, fik han
en rullestol, s€ kunne vi da k‚re ham. Han var
dog lige arbejdsivrig for det, misundte alle,
der kunne arbejde, og det var ikke s€ s•rt. Far skulle jage p€. De unge karle, som vi havde, var ikke alle lige dygtige. Vi b‚rn var det
nok heller ikke, og selv om vi blev voksne, s€
var vi vel ikke altid kloge nok. - men mest gik
Fars sygdom ud over Mor. Hun havde haft
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plads i Vejle, sidst hos direkt‚r Thisted i otte
€r, hvor hun var meget afholdt. Mor m€tte l•re det hele og tilligemed passe en halvd€rlig
mand: Hj•lpe ham i t‚jet og af t‚jet, p€ VC
og i seng, i vognen, til telefonen, i kostald og i
marken. Tit kom der fremmede om aftenen,
s€ skulle der vartes op. Tit l€ han s‚vnl‚s om
natten og holdt mor v€gen. De sidste to €r, far
levede, l€ han mest til sengs, og Mor gav ham
morfin-indspr‚jtninger. En hjemmesygeplejerske i sognet kom to gange om ugen og ordnede aff‚ringen. Hun var til stor opmuntring
for dem begge. - Men Mor blev ogs€ selv syg.

DirektÉr Thisted og frue

s€ t€lmodig og taknemmelig overfor Mor. „G€ du blot ud i din have. Jeg har det godt,
Hun led af galdesten, og efter fars d‚d gen- n€r jeg har mine flasker, …n til at lade vandet i
nemgik hun flere operationer p€ sygehuset. og …n til at drikke af!”, kunne han sige. Det var
En sommer gik hun i †klokken‡, en behand- andre toner end dem, der l‚d overfor Mor i
alle de andre €r. Jeg vil gerne huske Mor, som hun fik det, da hun
blev ene: Tid til at pynte sig, holde hus og have. Tage en tur til
Vejle til Karl og Dagmar. Hun var
glad for sine b‚rneb‚rn og tog tit
en tur til Hygumg€rd og Kolleruplund. - Var hendes liv som landmandskone mon blevet bedre,
om Far havde v•ret en rask
mand? - ja, det er et sp‚rgsm€l.
Han ville nok ikke have v•ret
mindre kr•vende. - Men mor elskede sit arbejde, og hun var
dygtig!! Tante Sine og onkel Kristians gÄrd i Gadbjerg - Bedstes sÉster.
Harald, sÉn - onkel Kristian - Alma, plejedatter - tante Sine (Hansine)

ling mod for store lunger. Dem havde hun f€et
ved at sl•be s€ meget rundt med Far. Hun
havde til sidst ogs€ Bedstefar at passe. Han
blev sengeliggende og n‚d hvilen. Han blev

Johanne - min mor

Oskar - min far

Til de st‚rste oplevelser i min
barndomstid h‚rer bes‚gene hos famlien.
Bedstes s‚ster, tante Sine, og onkel Kristian
havde en lille g€rd i Gadbjerg, meget d€rlig
sandjord. Han var en rigtig slider af den gamle jyske type med gr€t kindsk•g. Han havde
f€et meget plantet, gran og fyr, gravet gennem alen for hvert eneste tr•! De avlede
mest gr€ havre, rug og turnips-roer. De klarede sig vist godt nok endda. Tante Hansine
havde store tanker, ville gerne v•re fin. Hun
havde en stor pelskrave af r•v med flere haler. Det syntes Bedste var fjollet. Hun fik ogs€
sat igennem, at der blev bygget nyt stuehus
med to skorstene. Det bet‚d noget!!
Men Kristian Knudsen var ikke s€ glad efter
den tid, de fik for megen g•ld. De havde to
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s‚nner, Valdemar og Harald. De
var ikke rare mod †de gamle‡,
som de kaldte dem. N•svise og
dovne! - Kristian Knudsen sagde
om Harald:„Han vil banden € ta
igen!”. Det var, n€r han ville revse
drengen. Harald blev da en dygtig
mand, s€ det var jo nok opdragelsen, det var galt med. Far og mor
holdt skiftevis h€nden over dem.
De havde ogs€ en plejedatter, Alma, en m‚rkh€ret og m‚rkhudet,
vild pige, som de slet ikke magtede. De holdt da vist af hinanden. Vi havde dejlige ture derud, k‚rende i fjedervognen, med de gr€ isMarie og Peter Rasmussen og deres bÉrn, Ejstrupholm.
l•ndere for, Peter og Klavs hed de.
BemÑrk fotoet af Svante og Amalie pÄ bordet! (Smlg. side 8)
Der var altid rent og hyggeligt hos
tante Sine. Her fik jeg for f‚rste gang budding l‚bsk. Han var bange for at k‚re, og k‚rte
med r‚d sovs til. - Šh, hvor det smagte!
endda godt til. Bedstes bror, m‚lleren fra Lindeballe kom engang vandrende til os i SandEn gang k‚rte vi fra H‚rup derud. Det var vad. Stor og knoklet, fuld af historier og altid i
sne, og vi k‚rte i kane. Hestene havde kane- godt hum‚r. Han bakkede p€ en lang pibe,
klokker p€, og de var bange, s€ de var n•- som ustandselig skulle t•ndes, fordi han
sten l‚bske hele vejen. Det gik over stok og snakkede s€ meget. Han kaldte Ejlar en
sten og sne. Bedste havde kyse og fransk sjal †Kumpen‡. I Ejstrupholm boede Bedstes
p€ og f‚dderne i en fodpose af f€reskind. Om s‚n, Peter Rasmussen. Han var nok opdraget
sommeren blev markerne studeret, og var der hos Bedstes for•ldre. Det blev ikke n•vnt,
folk, der arbejdede, s€ sagde bedstefar:„Gud det var tys, tys overfor os. Det var vist en hihj•lpe jer!” - „Tak!”, sagde de, s€ op og smi- storie fra tiden p€ Lerb•k, med at den ene
ikke var god nok til den anden.
Men Marie og Peter Rasmussen
kom til os og vi til dem. De var
smukke folk. Han var skr•dder
med forretning. De havde fire s‚nner og en datter, som jeg var meget glad for.

- dem kom vi altid meget sammen med.

lede. N€r onkel Kristian kom p€ bes‚g hos
os, sad han altid med forl•deret knappet op,
s€ han kunne springe af, hvis hestene l‚b

I Grejs boede Bedstes s‚sterdatter
Ane med sin mand Andreas og
datteren Karoline. Der kom vi
mest. Vi fik altid god mad der, s‚dsuppe med mange svesker i, steg,
kaffe og aftensmad. De boede i et
gammelt hus, der var bygget sammen med kostalden. Der var d‚re i
stuen ind til en alkove. Den blev nu
ikke brugt tl at sove i. De havde gode k‚er og fed jord, og det hele blev passet.
Men haven gjorde de ikke meget ud af, ikke
som hjemme, hvor vi gjorde meget ud af om-
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givelserne. N€r vi bes‚gte dem eller de os,
varede det hele dagen og aftenen med. N€r
der ikke var m€ne, var det ikke let at finde vejen, men hestene kunne n•sten selv. Andre-

kunne komme op. De fik ikke lov til at l‚be,
han holdt h€rdt p€ dem, det s€ sjovt ud. Karoline og jeg har tit haft det sjovt, da hun var
ung pige og jeg en stor t‚s. Engang var jeg

LerbÑk Gods

as fodrede altid sine heste, s€ de blev ikke ret
gamle; de blev for fede. De hoppede og dansede for vognen, s€ Ane og Dres n•sten ikke

Karen og Georg Sass - godsejere pÄ LerbÑk

med til h‚stgilde p€ Lerb•k. Jeg har nok v•ret seks €r, og vi boede i H‚rup. Det var en
stor dag for folkene og deres b‚rn. S€ fik b‚rnene nyt t‚j, hvis ellers der var r€d til det. - Vi
m‚dte op om eftermiddagen og blev budt p€
suppe og k‚d. Der var d•kket i et stort rum,
vistnok i vognporten. Vi skulle selv have ske
og gaffel med. Jeg kan ikke huske, om vi fik
mere, men der blev danset. Til slut blev der
budt p€ punch i store terriner, og s€ blev der
r€bt hurra for herren og fruen, som nu kom
frem og sk€lede med. M•ndene blev sm€fulde, inden de gik. - Det €r, jeg var med, havde
Bedste ogs€ Bedstefar med. Vi kom af sted
foran de andre. Han vr‚vlede noget, men det
hjalp ikke. Vi kunne h‚re m•ndene skr€le.
Bedstemor har nok t•nkt:„Godt, vi kom af
sted, vi har jo †• baan m•‡.”
Lerb•k ejedes af Georg Sass og Karen f‚dt
Westenholt fra Mattrup. Hun var moster til Karen Blixen. De blev kaldt Herren og Fruen. De
var j•vne i deres optr•den, de gik med deres hunde tur til os i H‚rup. En dag kom de
og ville gerne have nybagt rugbr‚d, sm‚r og
hjemmebrygget ‚l. De sad i den bedste stue.
En aften kom de, da vi sad og skulle til at spise. De stod i d‚ren og snakkede lidt. Ejlar
havde f€et lovning p€ en pandekage, som
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stod til varme i kakkelovnen. Tiden blev ham
for lang. „G€r I ikke snart, s€ jeg kan f€ min
pandekage?”, udbr‚d han omsider. „Jo, jo,
lille Ejlar, nu g€r vi”, sagde godsejeren s€. de havde ingen b‚rn, blev meget gamle begge to. Bedstefar s€ op til dem, han var nok
selv lidt konservativ. Far var vel venstremand.
Det var lige bleven skabt dengang. Jeg kan
huske, da stakkels I.C. Christensen var ved at
g€ nedenom p€ grund af Alberti-skandalen:
Alberti, Alberti,
han g€r fra d‚r til d‚r.
Han s•lger to bananer
for femogtyve ‚r'.
Han taber …n p€ gaden,
men ta'r den op igen
Per Smed (Thomsen) - var altid flink til at danse med
Mor, da Far jo ikke kunne.

og gi'r den til sin gode ven
Herr I.C. Christensen.
Det var en sm•devise, som jeg ogs€ l•rte.
†Hjalmar og Hulda‡ og †I en seng p€ hospitalet‡ kunne jeg ogs€. Og s€ kom †Hvem sidder der bag sk•rmen‡ p€ postkort. Jo, vi var
ikke bagefter i H‚rup Skov.
Medens Bedste endnu var kone i skovfogedhuset, kom fru Sass en dag spadserende
med sin gamle barnepige. Fruen var lidt nysgerrig og ville gerne se sig om. Da de skulle til
at g€ hjem til Lerb•k igen, var den gamle meget tr•t. Men Bedste fandt p€ r€d:Hun og fruen trak hende hjem i en firehjulet vogn, som
bedste havde lavet til Dagmar, da hun kom til
dem.
Det for€r, da jeg fyldte seks i december, kom
jeg i skole hos l•rer Jensen i H‚rup. Det var
vist sm€t med l•rdommen, men jeg var der
s€ kort. Renligheden i skolestuen var d€rlig.
Vi sad ved lange borde. Under bordene var
der stoppet fuldt af avispapir, som vi havde
haft mad i. St‚vet stod i t•tte skyer, n€r vi
tumlede derinde i frikvarteret. Vi kunne ikke f€
andet drikkevand end det, der stod i en kruk-

ke i vindueskarmen. Der var en kop i, men
der blev ikke skiftet hver dag. Det var heller
ikke let at holde rent i de kakkelovnsfyrede
stuer, og b‚rnene var vel heller ikke for rene.
- Jeg kan ikke huske, at vi sang andre sange
end †I ‚sten stiger solen op‡ og †N€r kommer v€ren vel?‡. Men de var ogs€ gode, selv
for et syv-€rigt barn. - Jeg fik l•rt at l•se og
skrive. Det tog ikke s€ lang tid, som nu om
dage. Mor havde l•rt mig bogstaverne. f‚r
jeg kom i skole, s€ vi var klar til at stave. Jeg
elskede at l•se.
P€ min vej til skole kom jeg forbi Peter ˆstergaards g€rd. Der var tre b‚rn. De to meget
fork•lede. Den •ldste k‚rte galt med cyklen,
som dengang var en ny ting. Marie, som jeg
havde leget lidt med, fik som voksen tuberkulose og d‚de. Den yngste s‚n, Aage, kan jeg
bedst huske. Han skulle ligesom vi andre se
flyveren Robert Svendsen give opvisning p€
Lerb•k Mark. Vi kunne se det hjemmefra,
men han ventede ikke l•nge nok, gik hjem
og sagde:„A ka ingen flyvmagin se!” Dagmar tjente dengang hos Peter ˆstergaards. I en anden g€rd boede Peter Mols og
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Marie. De var meget dygtige folk, der sled sig
igennem, til de fik r€d. De havde lergulv i den
‚verste stue, indtil der var r€d til tr•. Deres
b‚rn, tre drenge og to piger, kom tidligt til et
arbejde. De trak med k‚erne, men var for

Dagmar

sm€ til at n€ at koble dem sammen. Tit gr•d
de. Deres jord l€ t•t ved vores jord. De to
•ldste t•ndte en dag ild i noget lyng t•t ved
vores skov. ‹n kom gr•dende hen til Bedste,
og hun og Bedstefar fik fat p€ skovl og spade
og fik ilden slukket. Hos Mols's brugte de,
som hjemme, at sidde flere n•tter hos grises‚erne, n€r de havde faret, for at soen ikke
skulle ligge grisene ihjel. Karen og Olga har
siddet meget oppe, og Karen spillede p€ harmonika for at holde sig v€gen. En dag, jeg var
seks €r, skulle jeg g€ med en besked til Mols,
og Karen, som var en voksen pige, ville give
mig noget. Hun skar en stor rugbr‚dsmad af
et 8-punds-br‚d, kom saftskum p€ og gav mig
det. Jeg var ikke sulten og blev hurtigt m•t.
Da jeg gav hende det tilbage, sagde hun:„N€,
ka' du ikke spise det?”. S€ slikkede hun
skummet af, kaldte p€ den store danske hund
Daks og gav den br‚det. Jeg kan se det hele
for mig, som var det i g€r.
En begivenhed, som kom til at pr•ge mig,
skete en aften, jeg var syg. Dagmar skulle til
danseskole. Knap var hun kommen udenfor,
f‚r hun opdagede, at det br•ndte i et ensomt
beliggende hus i en skovkant. Her boede en

r‚gter med kone og barn. De var g€et til
malkning og havde ladet den fire-€rs dreng
tilbage sammen med en hund. Far og bedstefar kom hurtigt derover, og da ilden var slukket, fandt de det lille barnelig i en kasse, der
skulle v•re hans seng. For•ldrene havde
t‚rret tr• ved siden af kakkelovnen med ild i.
Senere p€ aftenen kom de hjem til os med
det lille forkullede lig i moderens forkl•de. De
fik da et lagen at b•re det i, inden de gik til
nogle venner i H‚rup. - Men jeg s€ det br•ndende hus ud ad vinduet og fik en frygtelig
skr•k for ild og for at v•re ene hjemme.
Engang var vi til et stort bryllup i Hover hos
venner af Bedste og Bedstefar, Hanne og Peter Gaarde. De havde en adoptivdatter, der
hed Margrethe. Hun var k‚n og s‚d, men
blev gift med en skidt fyr, fordrukken og det,
der var v•rre. Han hed Gorm, hans far var
hestehandler og fynbo. Han pralede:„Gorm
har f€et tyve tusinde, og han kan f€ tyve tusinde til!!” - Men han kunne ogs€ bruge dem.
Der var stort bryllup med mange g•ster og et
stort telt i g€rden. Jeg har nok v•ret 7 €r og
fik en hvid kjole. Mor fik et sort silkeliv syet.
Jeg skulle v•re brudepige, vi var seksten i
alt! - under vielsen stod vi i to r•kker op ad
ki r ke g u l ve t .
Der var middag med suppe og steg,
og jeg kan
huske kransekagerne!
Bedste listede en stump i
lommen, den
har nok v•ret
til
Dagmar,
der ikke var
med.
Hun
skulle passe
Ejlar. Da bruden
havde
danset brudeBedste og Bedstefar
valsen,
trak
hun af den sorte silkekjole og i en hvid, s€
kunne hun danse bedre til morgengry. - Det
var ogs€ medens far, Bedste og Bedstefar var
til Hanne og Peter Gaardes s‚lvbryllup, at Ej-
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Osby Station
herfra rejste Bedstefar til Amager i Danmark

- med sig havde han dette chatol,
som hans bedstefar havde lavet til hans mor omkr. 1850

Visseltofta SÉndergÄrd

Landin tog navn efter sin husbond.

Verum Kyrka, hvor Svante blev konfirmeret
PalmesÉndag den 9. april 1865

OvenstÄende tekst findes i Bedstefars konfirmations-bibel

Bordet har Bedstefar givet mig. PÄ det ligger biblen, han fik
til sin konfirmation, urtepotten, der stod i hans vÑrksted og
vindepinden, han forÑrede Bedste.
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lar blev f‚dt. Mor syntes, at hun hellere m€tte
blive hjemme, og det var da ogs€ det rigtigste. Dagmar og en helt ung pige var hos Mor.
De m€tte have fat p€ Marie Mols, og …n der
fra g€rden m€tte k‚re til Jelling efter jordemoderen. Da de senere p€ natten vendte hjem
fra gildet, var drengen f‚dt! „Da malkede jeg
med st‚vlerne p€”, sagde Bedste, n€r begivenheden senere blev dr‚ftet. Hun var blevet
noget bestyrtet.
Far drak ellers ikke noget videre - men en
gang gik det meget galt: Han var k‚rende til
Vejle og havde et par m•nd med af deres
bekendte, meget •ldre end ham selv. de blev
kaldt Peter Kusk og Andreas Klodsmager. De

blev p€ denne m€de frugtbare. En € l‚b
tv•rs igennem. Far og Bedstefar brugte leen,
de gik der ned, n€r duggen var v•k. Siden
skulle det vendes, t‚rres og stakkes. Mor gik
derned med middagsmad og skulle s€ vende
det gr•s, som de havde sl€et. Det var strengt
for dem og for vor stakkels mor, som var i s€
meget t‚j, b€de sk‚rter og s•rk. Nej, man
lavede det ikke behageligt for sig selv! - Det
var jo Lerb•k enge, og n€r de s€ledes havde
sl€et og stakket det, fik de h‚ for det, ingen
penge! Det var godt at fodre k‚erne med om
vinteren. Som det duftede af blomster, gr•s
og krydderurter! - Jorden til vor g€rd var meget bakket og leret. Far med de d€rlige ben
ville gerne s•lge og have flad jord. Da vi hav-

Visseltofta, som Bedstefar stammede fra.
Julehilsen fra Bedstefars mor. 

boede i et hus under Lerb•k. Hvad de har
givet Far at drikke, er ikke godt at vide; men
han blev d€rlig, m€ske ogs€ fordi han ikke var
s€ rask. De sm€ russerheste kunne selv finde
vej ad den bakkede smalle vej op til ejendommen. Men i et sving fik de drejet for skarpt, og
vognen v•ltede! De l€ alle tre p€ jorden,
mens hestene stod stille. Mor og Bedste havde ventet dem, de kom til og fandt dem. Hvad
Bedste har sagt til de to andre, er ikke godt at
vide, men de kunne da selv g€ hjem. Men Far
m€tte de b•re hjem. Mor gr•d, men Bedste
tog det ikke s€ tungt. Om natten lovede Far,
at det aldrig skulle ske mere. Hans b‚rn skulle ikke se ham som et svin. Det har Mor fortalt
mig, og det l‚fte har han holdt! I h‚sletten, det vil sige, n€r engene var fyldt
med masser af blomster, og gr•sset var
langt, s€ var det tid at sl€ engene med le eller
†Hj‚le‡, som det hed. Det var enge, som under vand, overrislings-enge om vinteren. De

de boet i H‚rup i ti €r, k‚bte far en gammel
g€rd i Jerlev. Det var en ejendomsm•gler fra
Vejle, der var hos os. Han ville ogs€ k‚be mig
med hjem til sin kone. „Du skal f€ en ny kjole
hver uge”, sagde han. Jeg var ikke bange,
vidste, at jeg ikke var til salg.
Gerda var f‚dt i november, som vi s€ rejste i
for€ret. Det var en stor beslutning. Far handlede alene, ja, Bedstefar har da ogs€ skrevet
under. Mor og Bedste s€ ikke g€rden i forvejen. Far kom hjem og forklarede med knive og
gafler, hvordan husene l€ i forhold til hinanden. Der var mange l•s, der skulle flyttes
med hestevogn ad den d€rlige vej ned til landevejen. Bedstefar havde meget gavntr•,
h‚vleb•nk og v•rkt‚j. Men en dag var der
s€ kun vuggen, som Gerda l€ i plus en kurv
med madvarer tilbage. Far var k‚rt med sengene, og s€ kom Harald Knudsen fra Gadbjerg og k‚rte for Mor, Bedste, Ejlar, Gerda
og mig. Vi fik lidt mad p€ den omvendte vug-
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ge, inden vi blev l•sset p€
vognen. Mor og Bedste
havde t€rer i ‚jnene, da vi
k‚rte ud af g€rden. - Det
var en stor forandring at
komme til en stor landsby
fra vort ensomme hjem.
Bygningerne var store og
gamle og med str€tag. Der
var to l•nger og et stort
kampestens-svinehus, der
var bygget til kostalden.
Men alt var fors‚mt. Den
tidligere ejer havde drukket
s€ slemt. Overalt l€ flasker. Kurvefulde samlede
vi sammen og bragte dem
GÄrden i Jerlev.
Bedste - mig - Far - Mor - Gerda - Ejlar - Bedstefar
til kroen, som l€ lige ved
siden af. Da vi kom ud i
gangen og skulle ind i stuen, stod der en N€, plads var der jo nok af: Tre tre-fags-stuer,
spand med beskidt vand. Det var pigen, som fire kamre, fire indgangsd‚re, k‚kken, brygvar der. Hun lod det st€ og forsvandt for at gers, spisekammer og k•lder. Men det hele
pakke sit t‚j. Mor s€ kun ryggen af hende. - var s€ upraktisk: Vi skulle gennem stuen og
gangen for at komme fra k‚kken til bryggers.
Det skulle g€, som det var, der var ikke penge
til at t•nke p€ stuehus! - Bedstefar fik stadsstuen til v•rksted! - og der blev h•ngt sm€
gardiner op! - M‚blerne blev anbragt i to af
stuerne. Det blev helt p•nt, men lidt for pakket. Vi kom s€ til at sove i to kamre. Vi to store i kammer med Bedste og Bedstefar. Der
var bare hvidkalkede v•gge og en tilmuret
d‚r. Jeg dr‚mte om, hvad der var bagved.
Jeg var bange for s€ meget i de €r, vi boede
der! - Snart traf jeg en pige, vistnok den allerf‚rste dag, som jeg optr€dte for ved at synge:
†I en sal p€ hospitalet‡ og †Jens Vejmand‡.

Bedstefar Svante

P€ et stykke jord ud mod vejen havde vor nabo, smeden, lavet en skrammelplads med
gammelt jern og redskaber. Far ville have det
v•k, smeden blev vred, det kneb at holde
fred med ham. Mor og hans kone kunne dog
godt sammen. Der blev plantet lidt og en h•k
udenom, det pyntede! En stor ajlebeholder
var d•kket med r€dne br•dder. Der kom
jernbj•lker og cement over med det samme.
V•rre var det med de f€ k‚er, der var der. De
var vist i en s‚lle forfatning, har vel haft tuberkulose. Far m€tte l€ne 500 kr. af Andreas i
Grejs til at k‚be lidt nyt for. - I 1914, da krigen
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kom, steg grisene og alt andet i pris. Vi fik
nogle gode grises‚er, som blev passet b€de
dag og nat, n€r grisene var nyf‚dte for at
undg€ tab. - Far var p•nt k‚rende, og det var
flot, n€r han k‚rte rask gennem byen med grisekassen bagi til torvet i Vejle, hvor handelen
foregik.

vor have l€ kroens have. Her var der en keglebane. Folk fra Vejle kom k‚rende derud
s‚ndag eftermiddag, drak kaffe og spillede
kegler. - Engang var nogle b‚rn og voksne p€
tur til kroen, de kom fra Metodist-menigheden.
De kom ogs€ over i g€rden til os og legede,
sang og spillede p€ guitar. Hvor var Mor glad!

T•t op ad vort var et udhus
med et †Boskammer‡, der
sov landevejens folk. Vi troede, der var lus i dynerne! T•t ved vort boede Lene og
Laurids Hansen. De havde
haft en g€rd og var velst€ende. Laurids havde v•ret n•rig, blev der sagt. De levede
skidt sammen. Han sad oppe
om natten med f‚dderne i
komfur-ovnen og fyrede. Om
dagen l€ han i sengen. Deres
datter Karen var gift med Chr.
S‚rensen. De havde en g€rd
med fine bygninger. De l€ s€Karen og Christian SÉrensens gÄrd i Jerlev. (Det er tjenestefolkene, man ser)
dan, at de sk‚d genvej over
Markerne l€ tre forskellige steder, to stykker kirkeg€rden, n€r de bes‚gte os og hendes far
t•t ved, resten udenfor byen. Der var ogs€ og mor. De brugte ogs€ den vej i m‚rke! - De
otte t‚nder skov, hvor Bedstefar fik ryddet lidt forblev, ogs€ efter at vi var flyttet derfra, fars
op og plantet end del gran. - N€r Dagmar ikke og mors gode venner. Karen havde ikke haft
var hjemme, havde vi en tjenestedreng fra Vejle, der hed
Mads. - Jeg fik snart legekammerater, det var s€ dejligt at
lege med andre b‚rn. Der var
is•r …n pige, der hed Karen
Murers. Hun var s€ s‚d ved
mig. Hendes mor var s€ hysterisk, og hun sk•ldte s€dan p€
sin mand. Hvad de spiste af
sukkermadder der!! - et tykt lag,
men fik vist mest s€dan mad. De boede i et hus med Maren
Mattiesen. Hun havde en pogeskole, hvor de seks€rige kunne
g€. Hun var skrap, havde et ris
bag klokken, og det blev brugt!
FÉdselsdagskort fra Karen til min mor, Johanne. Sendt d. 10.11. 1916.
Hun havde ogs€ syskole, hvor
jeg fik lov at g€ sommetider. Ved siden af l€ held med at f€ b‚rn dengang, s€ hun blev s€
der et hus, hvor der boede en sypige, der hed forelsket i vor lille s‚ster Gerda. - Ude i SmalMet Marie; men min lilles‚ster sagde: „Sm•k Jerlev boede Sofie og Jens Bendiksen. Han
i”, s€dan syntes hun, det l‚d. - Ved siden af stammede fra H‚rup. De var ogs€ barnl‚se
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og holdt meget af os, is•r Gerda, som var s€
s‚d i de €r. De fik gerne et stort sigtebr‚d
bagt i den store ovn, n€r mor og Bedste bagte
rugbr‚d. S€ skulle jeg ud og side det til dem,
om de ville komme med dejen. S€ m€tte jeg
have Gerda med i en vogn. N€r jeg s€ kom
derud, fik Sofie lov til at tage sig af Gerda, og
jeg str‚g hen til Anna, Mads og Marie Madsen, som jeg gik i skole emd. De l•rte mig at
cykle - uha, hvor var jeg glad! - Jens var et
rigtigt †drys‡, der ustandselig bakkede p€ sin
pibe.
Den nat, da krigen i 1914 br‚d ud, k‚rte der
biler ud fra Vejle med indkaldelsesordrer til
den ene €rgang efter den anden. Biler var jo
noget nyt dengang. En af dem k‚rte forkert
og kom til Smal-Jerlev i stedet for til sognefogeden. Da lyset fra billygten faldt p€ Jenses
hus, blev han forskr•kket og r€bte: „Sofie,
Sofie • hus br•nder!!” Ja, den aften glemmer jeg aldrig: Det var en sk‚n august-aften.
Folk stod langs landsbygaden og dr‚ftede
begivenhederne. Konerne gr•d, is•r de, hvis
m•nd skulle ind til sikringsstyrken med det
samme. Jeg f‚lte tydeligt den tunge stemning
og holdt mig til Mor og Bedste. Mostrene Henny og Signe var hos os, og de legede med
Ejlar, tog ham i arme og ben og svang ham.
Jeg syntes, at det var s•rt, at de kunne lege,
n€r s€Œmange var bange og kede af det! Hvor er barnesindet dog modtageligt! Skolen, hvordan var den? - For at l•re noget,
var den vist ikke meget bevendt. L•rer Hedegaard var en mand med f‚lsomme nerver.
Det var en daglig kamp for at ordne nogle f€
af b‚rnene; og det led vi andre under! der var
hvert €r nogle tjenestedrenge fra Vejle, der
havde pladser og gik i skole. Dem var han
altid efter. Vores Mads var nu heller ikke rar.
Hedegaard ville smide ham ud, men m€tte
sl€s med ham. Han satte sit ben ind ved bordet og sl•bte det med. Men v•rre var det
n•sten for ham at ordne de b‚rn, hvis for•ldre han og fruen kom sammen med. der var
en g€rdejer Kring, der havde fire piger. Det
var is•r Marie, en rigtig vildbasse; hun kom
ikke ind, n€r frikvarteret var forbi, red i stedet
p€ naboens hest. Hun var n•svis og lavede
gale streger. Hun skrev s€ d€rligt. SommetiSide 22
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der fik hun samme sk‚nskriftsbog igen for at
skrive den om. Da kunne hun blive s€ gal,
surmule og kyle bogen hen ad bordet. S€
kunne hun pludselig s•tte sig til at skrive bogen fuldt i l‚bet af et par timer i en skrift, der
var meget v•rre end f‚r! Det kunne Hedegaard ikke g‚re noget ved. Han rynkede panden og s€ forpint ud. En skarnsdreng, der hed
Jens Franskvaskers var s€ fuld af kunster. En
dag, Ejlar og jeg gik hjem, gik vi forbi et €bent
vindue p€ drenge-das. Herfra sendte Jens en
str€le ud p€ Ejlar, og s€ grinede han. N€r fru
Hedegaard sommetider holdt skole, var der
bedre orden. Hun begyndte med at sige:„Visn•sede vil jeg ikke have her!” Vi havde en god legekammerat, Victor hed han.
Hans far var post. Victor havde brune ‚jne og
sort h€r. Han var s€ feminin, men vi var glade
for ham. Det gik ikke s€ godt for ham senere.
Han blev l•rer, men afskediget af en eller anden grund.
‹n begivenhed fra de tre €r, vi boede i Jerlev,
st€r s•rlig tydelig for mig: Mads, der havde
set meget skidt hjemme i Vejle, havde en
middagsstund opf‚rt sig uterligt overfor smedens lille fire-€rige Asta. Hun sagde det til sin
mor, og selvf‚lgelig blev smeden vred. Han
gik til far og ville have politiet. Da jeg kom
hjem fra skole, spurgte Bedste mig ud, om
Mads havde v•ret s€dan overfor mig. „Nej,”
jeg blev s€ forbavset, kunne vel forst€ en
halvkv•det vise. „Nej, Mads var da altid rar
og delte bolcher, og hvad han ellers havde,
med os!” - N•ste dag kom politiet. Mads var i
skole, og jeg blev sendt op efter ham. Hedegaard kom ud i gangen til mig og ville vide,
hvad Mads skulle hjem efter. Jeg stammede
og fik da hvisket noget frem. S€ l‚b jeg hjem
og Mads kom tudende bagefter. Men, uha,
betjenten havde en pisk med blykugler i
sn•rten med. Han brugte den ikke, men
snakkede med Mads inde i stuen. Mor tog os
med ud i haven, hun var meget ked af det.
Efter den tid kunne jeg ikke lide Mads. Som
voksen bes‚gte han os en gang p€ Kolleruplund. Bagefter sagde Ejlar til mig, at jeg var
en vigtigt‚s, fordi jeg ikke ville snakke med
ham.
Vi b‚rn var n•sten aldrig alene hjemme om

aftenen. Bedste blev hos os. Men en dejlig
sommeraften var de alle fire bedt til andendags-bryllup hos Anders Andersen. En datter
var bleven gift. Jeg skulle passe Gerda. Mads
og Ejlar var ogs€ hjemme, men de forsvandt
over p€ kroens keglebane. Det var ellers forbudt, undtagen hvis de rejste kegler for nogen. Da det begyndt at m‚rkne, gik der panik
i mig. Vi gik fra det ene rum til det andet, jeg
med Gerda p€ armen, og vi gr•d begge to.
Jeg syntes, at der var nogen efter os. Jeg bad
om, at Mor og Bedste snart ville komme hjem.
Men pludselig stak jeg af med Gerda, hen,
hvor der var gilde. Jeg for ind ad bryggersd‚ren til kogekonen. „Er Bedste og Mor her ikke?”, gr•d jeg. I stilhed gik der bud efter
dem, og lidt efter kom de. Jeg var sat til en
tallerken med steg og kartofler, men jeg gr•d
og sn‚ftede. Mor var vred, da vi gik hjem. „Du
fortjener slet ikke toppen af en kransekage,
som jeg har taget med hjem til dig”, sagde
hun b‚st. Men Bedste sagde:„Vi ka' la' v•r' a
g€ fra • b‚rn!” - Ejlar og Mads gjorde det, der
var v•rre: De gik til ford‚ren go stod og kiggede p€ alle de spisende g•ster! Heldigvis
s€ Far dem ikke; ellers havde der vanket lussinger! - S€dan noget fik han slet ikke at vide.
Mens vi boede i Jerlev, kom der rigtig gang i
bilerne, is•r om s‚ndagen. Vi skulle nok l•gge m•rke til dem, for de brugte tudehornet
hele tiden. Ja, …n sad endda og str‚g p€ en
violin, nogle klagende lyde! - Det var €bne
biler, og damerne havde lange bilsl‚r p€ hovedet, og de flagrede flot bagud. En s‚ndag
kom en bil s•rlig st•rkt gennem byen, og
nedenfor den stejle bakke mod Nr.Vistrup
v•ltede den, og tre blev dr•bt, slynget op ad
en skr€ning. Det blev der talt meget om. Nej,
s€ var en hestevogn da bedre, sk‚nt der ogs€ skete l‚bskk‚rsel. Der gik en €ben postvogn, den kunne tage folk med fra Vejle om
morgenen. Vi var ellers selv godt k‚rende i
fjedervognen, men ellers var det store dage,
n€r vi k‚rte i charabanc til Gadbjerg. S€ k‚rte
vi omkring Haraldsk•r. Der var megen skov
omkring vejen og meget skummelt. Engang
var smedens med. Der blev fortalt historier fra
gamle dage om r‚vere. der overfaldt kr•mmere. Uha, hvor var jeg r•d! - men hvor var
det sp•ndende! -
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Bedstemor i Vejle - Öfin BedsteÇ - Gertrud Marie Pedersen dÉde den 21. juli 1927 - 70 Är gammel.

En begivenhed, s€ tragisk, at det rystede alle,
var, da Anders Andersens datter Laura var p€
†Vestbirk H‚jskole‡. Hun gik en aften i s‚en
der og druknede sig. Hun satte sikkerhedsn€le i sit sk‚rt, s€ vandet ikke bar oppe. Jeg tror
nok, at hun havde skrevet et brev, men jeg
ved det ikke. Hvor blev der sorg i hendes
hjem, ja, i hele byen. Den dag vognen med
hendes kiste kom, gik pigerne fra byen imod
og str‚ede blomster og gr‚nt. Den gamle
strenge pr•st n•gtede, at hun m€tte komme
ind i kirken, da hun var selvmorderske. Folk
var forargede over, at han kunne v•re s€dan.
Men hun fik sin grav lige udenfor kirked‚ren. Jeg var med Mor en dag i Vejle hos Bedste, †fin Bedste† til
forskel for †gammel Bedste‡
derhjemme. Fin Bedste var nu
en fattig kone, med f€ kroner i
pension. Men da Mor stod og
fortalte hende om Lauras d‚d
og sagde:„Šh, hvis nu Himmerigs port er lukket ligesom kirkens...” - - „S€,s€, Johanne”,
sagde Bedste, „der er det ikke
pr•sten, der r€der!”
Dagmar var hjemme en gang
imellem, ellers havde hun
plads p€ sygehusets vaskeri i
Vejle. Hendes k•reste Karl
Hjort kom med hende hjem. Vi
kvinder kunne godt lide ham,

men far og bedstefar ville dr‚fte politik med
ham, og s€ gik b‚lgerne h‚jt. Han var socialdemokrat og de andre venstrefolk. Nej, det
var ikke let at ordne tingene - heller ikke dengang! - Mor kaldte ham sommetider ud i k‚kkenet:„Syng for os, Karl!”, og s€ sang han
med sin k‚nne stemme. Ja, s€ skulle de giftes, alt for unge, kun 19 og 20 €r. Dagmar
gr•d, da Mor pyntede hende. Bedste plukkede en buket i haven, der var ambr• og roser.
det var en k‚n sommerdag, og da gudstjenesten var forbi, fulgtes vi alle ad over i kirken.
Karl havde da en mor og en bedstemor. De
var gode ved dem og skrabte lidt sammen.
Om aftenen k‚rte far dem til
Vejle. Dagmars brudesl‚r flagrede for vinden, det var s€ flot,
syntes jeg. De havde f€et en
lejlighed i Wedelsgade. Karl
havde f€et arbejde p€ boltefabrikken, han fik atten kroner
om ugen. Der i Wedelsgade
blev f‚dt seks drenge. Da de
boede p€ Vardevej, fik de s€
Lilly. - Senere begyndte Karl
for sig selv. Han reparerede
cykler og meget andet, kakkelovne, centralfyr m.m. Han ejede to ejendomme i Wedelsgade og drev forretning der. Han
blev en velhavende mand. To
af hans s‚nner drev ligeledes
forretning der. Dagmar og Carl Hjort
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Vi havde en skoleudflugt til Randb‚ldal, mens
jeg gik i Jerlev skole. Det foregik i kreaturvogn
fra Vingsted, men det var sp•ndende. Vi havde efterh€nden f€et det p•nt og ryddeligt omkring g€rden. Men der var langt til mar-

ge. Hun snakkede s€ sjovt. Senere k‚rte vi til
†S‚ndermarksg€rden‡ og skulle s€ se at blive hjemme der. For os b‚rn var det ikke s€
sv•rt; men for de •ldre m€ det ikke have
v•ret rart at flytte s€ tit. Dog var det jo altid til
noget bedre. - Der
blev lavet et lille
v•rksted til bedstefar, s€ han kunne f€
orden p€ sine ting og
sit v•rkt‚j. Mor fik
orden inde, alt var
p•nt og rent. Vi kunne godt v•re der. et
v•relse p€ loftet blev
delt, s€ der blev et
lille rum til Ejlar og en
g•steseng, Far og
Mor fik den anden
halvdel. Gerda sov
hos de †gamle‡, s€dan sagde vi nu ikke.

Ejlar og jeg skulle i
skole i Ildved. Der var
fire klasser og to l•ÖSÉndermarksgÄrdenÇ i Sandvad.
rere. Det hele var
Svante Ükeson, Amalie, Ejlar, Gerda, mig, Johanne og Oskar Aagesen
mere tidssvarende,
end
vi
var
vant
til.
Vi
skulle
l•re noget mere.
kerne, og bygningerne ville blive dyre at holde
i stand. Derfor ville Far gerne s•lge igen. Un- Det var nu ikke s€ sjovt for mig. Pigerne var
der krigen var ejendommene steget i pris. noget vigtige, s€ ned p€ os, fordi vi havde g€G€rden blev solgt til †g€rdslagtere‡, som de et i to forskellige skoler f‚r! Det gjorde †kun‡
kaldtes. G€rden blev delt op og solgt til for- r‚gterb‚rn og andre. - Vi fik snart gode kamskellige, ogs€ skoven. Krokonen k‚bte byg- merater i vor nabos b‚rn, Astrid og Ejner
ningerne og lagde haven ind under sin egen. Christensen, og vi fik vor gang i deres gode
Der blev lavet et par lejligheder i stuehuset, hjem. Is•r var deres mor en sj•lden kvinde.
Hun kunne g‚re alt for sine egne og for andre
og s€ var det hjem v•k.
med.
Far havde set p€ forskellige g€rde. Han ville
gerne have noget st‚rre, men han var jo ikke
rask, turde ikke k‚be for meget. Derfor blev
pengene sat i †N‚rremarksg€rden‡ i Sandvad pr. Jelling. Der var 16 tdr. land, stiv lerjord. N•sten nye bygninger, alt sammen meget p•nt. Det var to s‚stre, Mine og Andrea
Bertelsen, der ejede og drev den selv. Ejendommen var taget fra f‚deg€rden, som deres
bror, Jens Peter, drev. Da vi alle kom k‚rende
til Sandvad f‚rste gang, var vi bedt til middag
der. Han har nok ogs€ hentet et flyttel•s i
Jerlev. Hans kone hed Mary og var fra TasinAstrid Christensen og mig
Side 25

Barndoms- og ungdomserindringer
T•t ved vort hjem l€ tre huse: I det n•rmeste
boede Gine, som vi holdt meget af. I det n•ste boede Karen Mari. Hun havde tr•ben.
Hun havde vist haft tuberkulose i kn•et. Hun
klagede tit over smerter i benet, hun ikke havde, helt ud til storet€en! - Hun syede for folk,
linnedsyning, og s€ l•ste hun alt, hvad hun
kunne f€ fat p€. Jeg gik ofte til hende, og n€r
jeg havde fortalt det ny, jeg vidste, l•ste vi
nogle v•rre †knaldromaner‡. - En hed †Den
smukke fabrikspige‡ og mange andre. F‚rst
skulle jeg hente en spand vand i en stensat
br‚nd. Vi hejste spanden op
med et reb, og fr‚erne sad og
kiggede p€ os dernede fra.
Vandet var godt nok. Hun brugte nu meget lidt vand. - I det
tredie hus boede en skomager,
Kristen, gift anden gang med
Johanne. Som hun da kunne
snakker!!! - Kristen havde to
b‚rn af f‚rste •gteskab, Elias
og Rosalie. Dem gik vi i skole
med. Rosalie kunne altid sige
s€ meget pjat og skabe sig.
Men hun blev en dygtig kone
med et smukt hjem. De havde
en blind gammel bedste til at
sidde i en halmstol. Hun blev
n•sten hundrede €r. Johanne
var god ved hende. Hun var altid ren - udvendig da.
Jeg glemte at fort•lle f•rdig om Karen Mari.
Hun endte sine dage p€ †Sandvad Fattigg€rd‡. Den var da lavet om til at hedde
†Alderdomshjem‡, dog uden s•rlige bekvemmeligheder. Dassen var ude i et halmskur. T•nk p€ Karen Mari, d€rlig gang og
med smerter, g€ derom i d€rligt f‚re. I den
ene h€nd havde hun en stok, i den anden
natpotten. Hun s€ med foragt p€ de beboere,
der kun havde et halml€g til potten. Nej, hun
havde rigtignok et tr•l€g! - Men de fik god
mad der, og det var rare folk, der bestyrede
hjemmet.
Vi havde gode naboer og havde flere b‚rn at
lege med; dog skulle vi f‚rst hj•lpe hjemme.
Far var d€rlig til at g€ og kunne kun hj•lpe
lidt, var ogs€ tre m€neder p€ hospitalet. Det

v•rste for mig var hestene, jeg var bange for
dem. - En tid havde vi et par sm€, gr€ heste,
der hed Potifar og Potimor! - De var da til at
styre. Men Far ville v•re fint k‚rende, og vi
fik et par Frederiksborg-heste. Men de blev
brugt for lidt. N€r de skulle for t•rskev•rket,
stod de p€ bagbenene, og jeg, der skulle k‚re
dem, kunne ikke f€ dem til at tr•kke. S€ m€tte de, og her is•r den ene, i en line ud i pl‚jejorden og l‚be rundt, s€ de blev tr•tte og
mere medg‚rlige. V•rre var det n•sten, n€r
de var p€ gr•s og kom l‚s, og vi skulle fange

Rigshospitalet, hvor Far lÄ i 3 mdr.

dem. Ejlar og jeg var heller ikke stolte, n€r
k‚erne skulle vandes i en mergelgrav. S€
kunne det ske, at de var ved at tr•kke os
med ud. - Om sommeren kneb det med vand.
Mange steder var br‚ndene ikke dybe nok.
Ofte m€tte Mor vente med storvask, indtil hun
havde samlet regnvand nok i baljer.
Vi havde en halv mil til skolen i Ildved. Om
sommeren cyklede vi p€ nogle gamle cykler.
Men om vinteren, n€r der var sne, kunne det
v•re tr•ls nok, n€r sneen klumpede p€ tr•sko og tr•skost‚vler. Men der var mange at
f‚lges med, og n€r man kunne forliges, var
det da sjovt. Vi kom forbi Sandvad Fattigg€rd.
Der var en bestyrer, som havde fire b‚rn,
dem fulgtes vi med. Den fattigg€rd, senere
alderdomshjem, var en lang l•nge med en
gang midt igennem og kamre til begge sider.
Der var fuld af mennesker, det ene mere originalt end det andet, og alle havde et tilnavn.
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Min sÉster Gerda

Gerda og mig

Krigen rasede videre ude i verden - og Danmark hyggede sig i smug. Folk begyndte at
f‚le mangel p€ mage ting, og omsider blev
der trykt rationeringskort, s€ledes, at alt blev
mere retf•rdigt fordelt. Vi havde hamstret petroleum, det skulle der spares p€. Vi sad syv
mennesker omkring en st€lampe. P€ slaget ni
blev den slukket. Nu var det, at karbidlygterne
kom frem. Men folk var bange for dem, de
kunne eksplodere. - Der var gode priser p€
landbrugsvarer,
og
tyskerne kunne bruge
alt. Der var ikke s€
ringe en ko, uden den
kunne bruges til p‚lser. I Tyskland begyndte
hungersn‚den, og folk led n‚d. Da s€ endelig krigen
sluttede, og der blev
v€benstilstand,
begyndte den spanske
syge. det var en smitsom epidemi, hvor
folk fik lungebet•ndelse, og mange d‚de. Det var v•rre for Danmark. Unge f‚rhen
raske m•nd blev syge. De ville ikke d‚. Der
var ikke andre hj•lpemidler end varme omslag, og de hjalp ikke. - Der var op til tre spalter med d‚dsannoncer i †Folkebladet‡. Det
var slemt. Mange steder l€ alle, og dyrene
m€tte passes af naboer. - Da vi var flyttet til
Kolleruplund, gik Mor og jeg til Karl Jensens,

vor nabo, og passede dyrene et par gange. Vi
stak et hvedebr‚d ind ad sovekammervinduet, de l€ alle. Vi var ikke selv s•rligt syge. N€, jeg kom for langt.....
Far kunne jo ikke lave noget s•rligt, og da
Kolleruplund blev til salg, flyttede vi igen. Her
kunne Far holde karl. Det var kun et kort flyt,
men det var ad lerede markveje om efter€ret,
s€ det var s€m•nd strengt nok. Da l€nte vi

Kolleruplund

en m•lkevogn. Det var jo en fladvogn, lidt
lettere at l•sse m‚bler p€. Vi kom til Kollerup
sogn, men fik lov til at g€ i Ildved skole. Naboerne hjalp igen. Det var et dejligt stuehus, og
vi kom i orden igen. Bedstefar fik et dejligt
v•rksted. Det var v•rst med sovesteder. Der
var ingen v•relser p€ loftet, og det skulle jo
ogs€ bruges til s€ meget andet, korn m.m. -
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Far og Mor

Vi fire sÉskende:
Mig - Gerda - Ejlar - Inga 

Vi fik lidt l•ngere at g€ i skole, og n€r vi kom
hjem, var der nok at bestille. Om vinteren
skulle der t•rskes og sk•res hakkelse til hestene, passes k‚er og malkes. Mor og Bedste
malkede ogs€. Om sommeren skulle der hakkes roer, og vi gravede ogs€ selv t‚rv. Og s€
var der sm€grisene.... Lige megen lyst havde
vi ikke altid, men vi havde respekt! Vore unge
karle var ikke altid lige skrappe, og jeg fik tit
besked om at g€ forrest i roerne for at tr•kke
dem med. - her p€ Kolleruplund blev vor lille-

s‚ster Inga f‚dt den 10. november 1920. Det
har nok v•ret en sorg, at de ventede barn.
Far var halvsyg og mor, der var den •ldste,
41 €r! - Det var en frygtelig d€rlig vej. leret og
opk‚rt og vist heller ikke for god helt til Jelling, hvor Far og karlen hentede jordemoderen. Inga var f‚dt, l•nge f‚r de var hjemme
igen! Karl Jensens Kirstine var hos os, Bedste
og jeg. Det var en let f‚dsel, og da Far kom
ind i gangen, stod Bedste der og sagde:„Til
lykke med pigen!” - „N€, er det overst€et?”

Bedste Amalie fodrer sine hÉns

Bedste med Inga

Bedstes nathue 
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sagde Far glad. Jeg var 15 €r dengang. Siden
blev det slemt med Mors nerver, og det smittede nok af p€ den lille. Hun trivedes godt,
men skreg s€ meget, is•r om aftenen. Der

vogn, og Mor skulle ordne det hele, n€r de
kom hjem. - hvis Mor havde f€et lov til at f€
lidt p•nt t‚j, for i flere €r tr•ngte hun, og hvis
Bedste ville have givet lidt af magten over
saltbalje og gryderne fra sig, s€ havde det ikke v•ret s€ slemt for hende!
Da jeg skulle til at g€ til pr•st, og jeg gerne
ville til Hvejsel pr•steg€rd, kunne det godt
lade sig g‚re, selv om vi h‚rte til Kollerup.
Der var s€ hyggeligt hos pastor Hjelesen i
den store gamle pr•steg€rd. De var unge
glade mennesker, og vi, der gik til pr•st,
samledes med dem i deres spisestue, hvor
fruen spillede p€ klaveret til morgensalmerne.
Jeg var god til at l•re udenad og rigtig flink til
at svare, og det gjorde mig glad. Det var et
rigtig godt €r det sidste skole€r. - Vi var vist
kun otte piger og seksten drenge, da vi blev

Gerda
Inga og Esther

var nok for mange til at give gode r€d og til at
kritisere. Det sled p€ mor. - Men Inga blev en
dygtig lille pige til alt. „Ina ka' sjel”, var hendes
valgsprog. Hun var da ikke mere end 3 €r, da
hun begyndte at vaske sig selv over det hele,
mens vi andre malkede til aften. Hun var til
stor gl•de for os alle. Far morede sig over
hende, og Bedstefar blev glad for hende, ligesom han var det for mig. Han gjorde forskel
p€ os. Ejlar og Gerda var han um€delig glad
for. - Inga gik mest i byen og legede . Hun siger selv, at hun havde en god barndom trods
fars sygdom. - Vor nabo, Karl og Kirstine Jensen havde 7 b‚rn. Nogle af de yngste fulgtes
vi med til skole. Asger var en rigtig drillepind.
Han kaldte Ejlar for den †lille Rode‡ efter
udenrigsministeren. Jeg sm•kkede Asger en
lussing for det en dag. Jeg blev selv s€ forskr•kket over det.
Men vi havde da ogs€ forn‚jelse af familien.
Karl Jensen var tit Far til forn‚jelse, nej selskab, da Far kom til at sidde s€ meget. Men
han var da godt klar over, at han fik, mange
sm€l‚gne fortalt. Tit kom andre naboer og
spillede kort med ham. Han kunne ikke selv
smide dem ud, men Inga stod tit og ordnede
det for ham. Det var ikke, fordi Far var d€rlig,
og der var megen vr‚vl. Far ville gerne lidt i
by, og der m€tte gerne komme fremmede. Alt
det gik ud over Mor. De skulle jo k‚re i heste-

Moster Henny med Polly

konfirmeret i Ildved kirke. Jeg stor ‚verst, en
stor •re dengang, men her gik det nu efter
alder. Vi havde g•ster og der var gaver.
Jeg skulle blive hjemme og hj•lpe til. Det
kunne godt beh‚ves. Men det var jo udearbejde, og med tiden tabte jeg lysten. det havde v•ret helt anderledes, hvis Bedste ikke
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ville r€de i k‚kken og bryggers. Det var ikke let for Mor
og mig. Jeg m€tte ikke r‚re
ved madlavningen og l•rte
ikke noget. Hun blev jo ogs€
gammel. Jeg m€tte h‚re for
det af en af vore karle, at det
var et skidt madsted. Det
skulle have v•ret lavet lidt
p•nere. Bedste var ikke tilfreds med, at jeg ville vaske
lidt bedre op og vaske mig
selv lidt bedre. „Ska' du synes?”, sagde hun. Min egen
s‚de Bedste blev kritisk
overfor den store Olga, som
var s€ †hvalle‡ en pige, da
hun var lille.

Der var en ungdomsforening i Hvejsel sogn.
Der gik vi alle de mange unge fra b‚nderg€rdene til m‚de hver fjortende dag. Det kunne
vi leve p€ l•nge, n€r der havde v•ret noget
morsomt og noget, vi kunne forst€. Der var
ogs€ dans sommetider, og den sluttede kl.
24.00. Det var altid en af sognets l•rere, der
var formand. Der var ogs€ udflugt om sommeren. En gang sejlede vi fra Vejle til Elb•k,
her ved Horsens fjord. Vi gik en lang tur fra
Elb•k til V•r kirke for at se Griffentfeldts
grav, eller kiste var det vel. - Ja, sikken en
forn‚jelse! - De fleste var vel tr•tte og ville
gerne have haft f‚dderne i det dengang s€
rene vand. Men hvor var det en forn‚jelse
med s€ lang en sejltur! -

og hun var meget s‚d
og rar. Hun blev tidligt
gift med en l•rer og
kom til at bo i T‚rring.
Hendes mor l•ngtes
meget efter hende, og
det kom til at g€ ud
over mig, syntes jeg.
Jeg f‚lte, at hun var
ked af at se p€ mig, n€r
vi om eftermiddagen
sad i stuen og syede.
det var vel ikke s€ s•rt,
at hun ‚nskede sin datter hjemme i stedet for
mig. - men jeg kunne
da ikke g‚re for det! Hun var utrolig sparsommelig. Hovederne
p€ h‚ns og duer blev
mig
Mor
gjort i stand og stegt og
Gerda m. Inga
suttet rene, n€r vi spiste. Det gjorde bedste da alligevel ikke. Milten
i grisen, som hjemme blev regnet for uspiselig
og kogt og hakket til h‚nsene, blev her hakket sammen med lidt k‚d og givet til fodermesteren. Mandens gamle far, som havde ejet
g€rden f‚r dem, havde en lille stue i det store
hus, og hvor fik han en d€rlig behandling! Maden kom ind p€ en blikbakke og med bestik, der skulle vaskes af for sig selv. Der var
en grim t‚rvelugt hos ham. Hans kakkelovn
gik ud, og asken st‚vede. Hans •ldgamle
sorte t‚j var plettet og fedtet. Han klagede sig
tit til mig:„J‚rgine er slem ved mig!” - Manden,
som var rar, gik for et syns skyld ind og sad
lidt med sin avis hos sin far. - Der var et par
flinke karle og en polsk fodermester. Og som
han kunne snakke! Der lugtede stramt hos
dem. De havde heller ikke engang vand ved
deres hus. De m€tte hente det i spande p€
g€rden. Han var gift med en lille lys pige, hvis
mor var p€ Sandvad fattigg€rd. - Men i det
hele var jeg da glad for det halve €r i den p•ne g€rd. Jeg l•rte da ogs€ en hel del.

N•ste vinter fik jeg plads i en stor nybygget
g€rd i Kollerup. Der skulle spares p€ alt. Reng‚ringen skulle v•re sk€nsom for at spare p€
fernis og maling. „Brug en t‚r klud!!” - og jeg
fik l•rt at passe p€. De havde kun en datter,

Det var ikke let for dem derhjemme. Da de
kom til Kolleruplund, tr•ngte der s€ meget til
dr•ning. Der var s€ mange sm€s‚er, som
blev til dejlige glidebaner, den f‚rste vinter.
Far, Bedstefar og karlen begyndte selv at gra-

Jeg kom en vinter til syerEjlar
ske Petrea Tyrsting i SandSigne m. Esther
vad. Her kunne man godt l•re noget, men jeg f‚lte mig s€ dum p€ madlavningen og var bange for at sp‚rge, s€ jeg
har nok lavet mange dumheder. Men Petrea
har da sagt sidenhen, at jeg var god efter min
alder. Jeg var god nok i systuen, n€r jeg skulle hj•lpe der.
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ve gr‚fter og l•gge dr•nr‚r ned. Men r‚rene
var for sm€, s€ det hele virkede for lidt. Far
ville med i gr‚ften og l•gge r‚rene ned, men
det var jo ikke noget for den svage mand. Jeg
kan endnu se mors fortvivlede ‚jne, n€r hun
m€tte hente ham og sl•be ham op. - V€d,
leret og tr•t! - Vi havde tuberkulose blandt
k‚erne, tit kom anden sygdom og s€ mundog klovesyge. En grim kalvesygdom angreb
de nyf‚dte kalve. De m€tte i en fart bringes til
et andet sted. - Vi var da kommet i sygekassen igen, efter at v•re bleven smidt ud, da vi
boede i Jerlev. Det var kun for sm€folk! Ak ja!
- H€rde tider p€ mange m€der, men vi var nu
st•rke alle, undtagen far.
Jeg kom hjem om sommeren. Vinteren 192425 fik jeg plads i Vejle hos en Hindborg. Hans
far havde en papirfabrik. Hindborg var en flot
mand, der rejste for fabrikken. Alts€, for at
s•lge det fine papir, de lavede. Han har nok
sl€et nogle slemme slag og drukket godt til.
Sikke noget t‚j, han kom hjem med! - To - tre

- s•t i kufferten. Det skulle skrabes og b‚rstes p€ spisebordet af mig. Puha! - N€r han
kom hjem, skulle vi n•sten altid kogt torsk,
men f‚rst vandgr‚d. Fruen var en k‚n, sorth€ret dame. Hun var adelig, f‚dt de Nedergaard, men vist fattig. Hun havde redet skoleridning, da hun var ung. Nu gik hun der og led
under mandens opf‚rsel, ingen b‚rn, „Hvor
skulle vi dem have, der var intet barnekammer!” - Ingen veninder. Hun kunne g€ en lille
tur og spille lidt p€ klaver. Ellers var det emd
at holde mig i €nde hele tiden med reng‚ringen. „De kan sige derhjemme, at De er kommet i et herskabshus!” - der var fire stuer plus
sovev•relse og andet, ovenp€ var der tre
v•relser. Hun spiste altid alene, og selv om
der kun var vandgr‚d og en eller anden p‚lse, som jeg m€tte v•lge, s€ var der meget
s‚lvt‚j p€ bordet. Alt var l€st inde, kun rugbr‚d og margarine plus en d€se med sukker
havde jeg adgang til. - „Det er Dem og hunden, der •der det hele”, sagde hun. Sommetider ville hun bage et hvedebr‚d. En gang

Familien Aagesen
Mor, Gerda, mig, Ejlar go Far - Forrest Inga
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Knap 70 Är gammel skulle Svante rejse til Sverige pÄ familiebesÉg og fik derfor udstedt et
rejsepas af politimesteren i Vejle.
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kom det for tidligt ud af ovnen og var kl•gt.
S€ skulle jeg spise det. Men jeg m€tte ikke
selv sk•re af det. Jeg skulle komme med det
i et viskestykke ind til hendes seng, s€ hun
kunne sk•re af det. - Jeg m€tte g€ til bageren efter en krydder til hende. S€ skulle hunden, en broget jagthund, med. Jeg var til grin
hos bageren, kunne jeg m•rke. - Hun brugte
ogs€ nogle gange at l•gge een-krones sedler p€ gulvet, det var nok for se, om jeg rapsede. En h€rn€l p€ en hylde skulle vise, om jeg
ogs€ t‚rrede st‚v af. Jeg lagde den p€ skrivebordet. „Fruen m€ have tabt noget.” Jeg m€tte ikke tale med postmesterens pige. De boede nedenunder. En gang sn‚d vi os til at bes‚ge hinanden p€ v•relset. Fruen kom op og
kaldte. Jeg fik en ordentlig omgang og et andet v•relse, hvor der kun var opgang ad hovedtrappen. - Hos postmesterens gik det ogs€ n‚jsomt til. De spiste gr‚nk€lssuppe en
hel uge, fortalte pigen d…r. Den arme pige
blev bortvist. Hun havde taget en ti-kroneseddel; det fik jeg fortalt af fru Hindborg. Jeg
skulle ikke have fundet mig i alt det pjat. Men
det var den m€de, tjenestefolkene blev holdt
nede og fik mindrev•rdskomplekser p€!
Det var en trist vinter. Men fruen tog mig da
med til kirke en aften. Hun syntes ogs€, at jeg
skulle en tur i biografen og se †G•sta Berlings Saga‡ med Greta Garbo i sin f‚rste rolle. Jeg gik til Dagmar og Karl s€ tit, jeg kunne.
Jeg bes‚gte ogs€ Mormor, som vi nu ikke
sagde, men Bedste. Det hjalp lidt. Hjemme to
dage f‚r jul var jeg da ogs€, men al opvask
stod til mig. „De m€ v•re glad for, at jeg har
h•ldt vand i glassene”, sagde fruen. - „Du m€
komme p€ Uldum H‚jskole til sommer”, sagde Far, og s€ talte jeg dagene. Fru Hindborg
gr•d, da jeg sagde farvel og tak. Hun havde
st€et bag vinduet og beundret vore fine heste
og den p•ne vogn. Bedstefar sad i agestolen
og s€ v•rdig ud. Ejlar kom til k‚kkend‚ren og
heppede mig op. „Lad da den k•lling selv vaske op, vi kan da ikke blive holdende her!”
Men jeg blev f•rdig, og de fik b€ret min kommode ned, mens jeg holdt hestene. Men jeg
var glad, da jeg tog plads imellem dem i agestolen. Det var i 1925.
P€ h‚jskole hos Marie og Svenning Petersen

var der godt at v•re. Vi h‚rte mange foredrag, sang og l•rte vel ogs€ noget, lidt
dansk, regning og h€ndarbejde. Men det bedste var samv•ret med de andre, traditionerne, morgen- og aftenandagter. Vi var 142 elever den sommer. - V i spiste solidt og godt, og

Uldum HÉjskole

LÑrerstaben

ElevmÉdet forberedes - jeg er nr. 4 fra venstre

jeg tog det p€, som jeg havde tabt vinteren i
forvejen - desv•rre! - Jeg boede sammen
med Marie Dalsgaard fra Vindelev og Melka
Gr‚nning fra Jerlev. Gennem hende fik jeg
plads hos mejeriejer Svend Tr‚st Hansen i
B‚gballe. Hertil kom jeg s€ til november. Det
var p€ mange m€der en god plads. Men mange ting gjorde, at det var noget forvirret. Vi var
to piger, og der var mange folk p€ kost, s€ der
var altid nok at lave. To mejerister, …n svine-
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Snede og en meget stor kirkegang. Det er der
ogs€ nu. -

BÉrnene fra BÉgballe Mejeri

passer og to andre, der k‚rte biler. S€ var der
tre sm€b‚rn, og …n blev f‚dt, mens jeg var
der. Sigrid, fruen, kom p€ hospital lige efter,
jeg var kommen der. Vi m€tte tage os af et
lille barn, der skulle til at have anden mad lige
pludselig; men det gik da. Der var altid livligt,
og de andre piger var gode nok. Og s€ var
der ikke s€ langt til h‚jskolen, hvor jeg kunne
komme med til m‚der, der bet‚d for mig.
Jeg var der det meste af to €r. Vi havde en
tragisk oplevelse der: En morgen tidlig kom
en af m•ndene, der boede t•t ved os, og
bankede p€ sovekammervinduet. „Šh, kan du
ikke komme herhen, Klare er kommet til at
ligge den lille ihjel!” - Sigrid sendte mig derhen, og det var trist: En to-dage gammel pige,
s€ s‚d og k‚n med kr‚ller, l€ der p€ den ene
halve side. Og s€ de ulykkelige for•ldre!
M•lken l‚b ud af brysterne p€ moderen. Jeg
havde h‚rt noget om, at brysterne skulle bindes op. Det gjorde jeg s€. Men hun kom ti at
d‚je meget med bet•ndelse og var l•nge
syg. De havde en meget lille lejlighed. Der var
kun plads til to smalle senge med en lille
gang imellem dem og slet ikke plads til nogen
vugge. Det var s€ almindeligt, at sm€b‚rn sov
hos moderen. Sigrid og jeg var derhenne, da
det lille lig blev sunget ud. Da var det f‚rst at
t€rerne fik frit l‚b, og jeg s€ tragedien i dens
fulde omfang. Der var mange †gammelst•rke‡ der p€ egnen, og der stod nogle koner og
sang om synd og d‚d over det lille lig. Hun
n€ede nok ikke at blive d‚bt, s€ hun var en
hedning! Det var ellers noget, som skulle ske
den f‚rste s‚ndag, selv om barnet var f‚dt
om l‚rdagen. Der var en stor kirke i ˆster

Der var mange sm€folk p€ egnen, men de var
†gammelst•rke‡ og st•rke i troen. Nogle
familier deriblandt Svend Tr‚st og Sigrid,
landbrugsminister Bording og Helga og nogle
familier i Kragelund havde dannet et †Kirkeligt Samfund‡ med en fremmed pr•st af
grundtvigsk retning, der kom og pr•kede …n
gang om m€neden. Der var stor forskel p€ de
to retninger dengang. Hos landbrugsminister
Kristen Bording tjente Christian Jepsen. Vi
blev kendte og kom til at holde af hinanden.
Vi blev viet i Kollerup kirke af pastor Hassing.
Mor f‚rte mig op, og da vi var viet, gik vi ned
til udgangen, hvor Far sad i sin k‚restol og
lyk‚nskede os med t€rer i ‚jnene. Christians
s‚skende , hans far og mor og min familie var
der til gildet bagefter. Og s€ var landbrugsminister Bording fra B‚gballe der med familie.
Det var jo fordi Christian havde tjent der i 12
€r, og Christians far og Bording havde kendt
hinanden fra ungdommen af. Der blev nok
snakket om, at de var med, men, uha, han var
jo socialdemokrat!. Det var ikke s€ godt.
- Nanne Bording, datteren, tog det lille amat‚rbillede af os. Det var vi meget glade for. Vi
havde gilde derhjemme, og det var fint vejr
den 4. august 1928. S€ begyndte €rene p€ N‚rremarken med sorger og gl•der og vore tre gode b‚rn.
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Billedgalleri
Fotos fra hÄjdepunkter i familien

Kollerup kirke, hvor der har lagt rum til mange kirkelige handlinger indenfor vor familie.

Vi og vore sÉskende.
Ejlar (O), Gerda (O), mig selv og Christian, Alfred (C)
 Anna (C), Johanne (C), Arthur (C), Else (C)

Ejner (C), Inga (O)
(O) = mine sÉskende, (C) = Christians sÉskende
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Far og Mors sÄlvbryllup den 4. august 1929

Mig selv og Christian, Gerda, Mor og Ejlar.
Inga og Far

Mor med sine sÉskende
??, ??, ??
Martha, ??, Henny, Johanne, Signe, Kylle
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Mor - dÉde den 20. januar 1952, 74 Är gammel.

Far - dÉde den 12. februar 1936, 53 Är gammel.

4 sÉskende - Inga, Gerda, Ejlar, Olga fotograferet den 16. juli 1964
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Gravminder over slÅgtens
aner stÇr pÇ
Kollerup kirkegÇrd.

DÄdsannoncer og mindeord kan lÅses pÇ slÅgtens hjemmeside:
www.svante-amalie.dk

Svante og Amalie Ükeson

Oskar og Johanne Aagesen
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Fire konfirmander

Olga

Ejlar

Gerda

Inga
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Fire brudepar

Olga og Christian Jepsen

Karen og Ejlar Aagesen

Gerda og Marinus Lauritsen

Inga og Johannes Nielsen
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Fire gÇrde - fire familier

NÉrremarken
Olga og Christian Jepsen

Kolleruplund
Karen og Ejlar Aagesen

HygumgÄrd
Gerda og Marinus Lauritsen

HulegÄrden
Inga og Johannes Nielsen
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Den svenske gren
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Den svenske gren
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Tanta Annas forÅldre

Josef Ükesson senere Landin

Bengta Nilsdotter

Anna Landin gift med Sjunne Jánsson

Tante Anna og farbror Sjunne
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>GÄrden i Maglerád

AftÑgtsboligen samme sted
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