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Min barndom  
En varm sommerdag, d. 3. juni 1937, kom en lille fyr til verden i lands-
byen Smidstrup vest for Gadbjerg. Jeg kan af gode grunde ikke huske 
noget derfra. 
Vi flyttede til »Hygumgård«, da min far skulle hjem for at være besty-
rer for min bedstefar, som var blevet enkemand. 
Mine forældre havde, efter hvad de har fortalt, en vanskelig tid både 
med det ene og det andet, fordi min bedstefar var en vanskelig herre 
at have med at gøre. 
Det første, jeg husker, er en hændelse fra krigens tid. Min far var sen-
geliggende. Han var faldet ned fra hestestaldsloftet og havde slået sig 
slemt. Lige pludselig kom der tyske flyvere drønende tæt hen over vo-
re hoveder, og min far sprang ud af sengen, men der skete ikke noget. 

Da jeg var ca. 10 år gik jeg til danseskole i Hygum forsamlingshus. Alle 
børn skulle lære at danse. En dag, hvor jeg var til dans, var Karl Aage 
syg og skulle have læge. Det var dengang lægerne kørte ud til patien-
terne. Min mor fortalte lægen, at hun havde set, at jeg havde blod i 
urinen, så lægen ville også se mig. Derfor hentede mor mig i danse-
skolen. Det viste sig, at det var nyreblødning, så der var ingen vej 
uden om. Jeg skulle i seng, og der lå jeg i 6 måneder. Jeg måtte ikke 
komme ud af sengen i hele den periode. Da jeg kom op, skulle jeg til 
at lære at gå igen. 
Jeg havde heldigvis nogle gode kammerater, som kom og besøgte mig. 
Jeg husker især malerens søn Jens Karl. Han sad troligt og legede med 
mig en hel eftermiddag. Jeg tror også, der kom piger på besøg. 
Det var om sommeren, jeg var syg, så når det var godt vejr, bar min 
far og mor mig ud i haven, hvor jeg lå under træernes skygge.  
 
Skolen, der var bygget i 1907, var delt op i to klasseværelser, én for de 
små i 1.-2. klasse og én for de store.  
I klassen for de små var frk. Nissen lærerinden. Hun var egentlig me-
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get sød. Hun behandlede os godt og var meget retfærdig. Hos frk. Nissen 
fik vi lært at regne og stave, så vi var godt rustet til de store klasser, 
som lærer Læsø stod for. Hos ham skulle vi lære salmevers, og det var 
svært, for de skulle læres udenad. Jeg husker, jeg var træt af det, for 
hvorfor skulle vi lære dem udenad, når de stod i salmebogen; men det 
skulle vi – dermed basta! 
De store drenge havde fundet ud af, at der var faldet en knast ud af plan-
keværket. Igennem det kunne de se, at frk. Nissen lå og tog solbad næ-
sten uden tøj på. Det var ret sjældent den gang, men det var noget, 
drengene kunne lide.  
Vi havde også forskellige lege, som vi morede os med. Der var en leg, 
som hed »Antonius«. Vi delte os op i to hold, og så skulle vi være et hold 
på hver side af et hus. Vi skulle så skyde bolden over taget. Hvis en mod-
stander på den anden side greb bolden, skulle han løbe om på den anden 
side huset til dem, der havde kastet bolden. Her skulle han forsøge at 
ramme en modstander. Hvis det lykkedes, kom den ramte med over på 
det andet hold. Det gjaldt om at få så mange som muligt på sit hold.  Der 
var også en leg, der hed »Jæger«. Vi blev delt op i to hold. Der skulle 
være et hold i hver sin ende af skolegården. Vi skulle løbe imod hinanden 
og fange dem, man nu kunne få fat på. 
Om vinteren løb vi i frikvartererne på skøjter på vores dam, som lå tæt 
på skolen. Når frikvarteret var ovre, kaldte lærer Læsø os tilbage ved at 
puste i en fløjte. Når det tog for lang tid, inden vi kom, råbte han efter 
os, at vi skulle skynde os; men så var der en, der råbte tilbage: „Vi har 
kun én skøjtenøgle til os alle sammen”. Så han måtte kunne forstå, at 
det tog lang tid. 
Vi havde også mange gode oplevelser. Vi var f.eks. i nogle dage på lejr-
skole i Mørkholt. Det var nogle gode dage, vi havde der. Vi badede til den 
store guldmedalje, og vi legede sanglege. Det var meget morsomt. En 
dag måtte forældrene komme på besøg. De kom kørende i hestevogne. 
Der var som regel to familier, som kørte sammen. Det var en køretur på 
ca. 30 km. Jeg husker, det var der, jeg fik min første lussing af Læsø. 
Nogle af pigerne skulle om at handle i Hvidbjerg. Vi var nogle drenge, 
som havde set, at de gik, og så måtte vi efter dem. Men da vi kom tilba-
ge, blev vi kaldt ud på badebroen en for en, og der fik vi så en lussing, så 
det sang 
I vores fritid løb vi om vinteren på skøjter, og det gjorde vi rigtig meget. 
Vi løb nede på Møller Larsens eng, som næsten altid var oversvømmet. Vi 
blev rigtig gode til det. Jeg husker, vi løb om kap, så vi kunne se, hvem 
der var den bedste. Banen var temmelig lang, så vi kunne rigtig få drøn 
på, hvis da ikke skøjten røg af. Vi havde nemlig kun gummistøvler på, og 
det var ikke let at få skøjterne til at sidde fast på dem. 
Vi stod også en del på ski, og det foregik nede i Carlo Søndergaards bak-
ker nede ved Hørup station. Det var Jørgen Mikkelsens far, der lavede 
skiene til os. Han bøjede dem i kogende vand, så de ikke gik i jorden. 
Skistavene var kosteskafter. Med det udstyr gik det bare der ud ad. 
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Jeg havde en hel kaninfarm, da jeg var dreng. Jeg lavede selv burene. De 
stod omme bag ved vores maskinhus, hvor der var læ, så det var et godt 
sted. Burene blev sat op på nogle pæle, så hunde og katte ikke kunne 
forstyrre kaninerne, for når de skulle have unger, skulle der helst være 
ro. Det var spændende at se, når en hun havde fået unger. De blev nem-
lig pakket ind i moderens uld. Jeg kunne se, når en hun skulle have un-
ger, for så havde hun plukket sig for uld. Det var også spændende at se, 
hvor mange unger, der var, når de kom ud af ulden. 
 

 Konfirmation - pligterne kalder.  
Så kom den store dag, hvor jeg skulle konfirmeres. Det var d. 8. april 
1951 i Vindelev kirke. Vi var 14 konfirmander, og det var pastor Nielsen, 
som foretog den kirkelige handling. Der blev læst et skriftsted for hver af 
os. Derefter skulle vi hjem at fejre min store dag med min store familie 
og se alle gaverne. Jeg tror jeg fik hele 300 kr. i kontanter. 
Ja, så skulle der til at ske noget. Nu var man jo blevet voksen, troede 
man, og så skulle der arbejdes. Jeg var med i mark og stald. Jeg husker, 
jeg skulle muge ud i stalden, når min far skulle passe hjemme. Jeg læs-
sede møget på trillebøren, og så kørte min far den ud på møddingen, og 
det var ikke altid let, hvis det havde regnet, for så var kørebrættet jo 
glat. 
Det var noget andet, når der skulle køres roer ind. Roerne lå i en roekule. 
De var dækket først af et lag halm og så af et tykt lag jord. Det var et 
kæmpe arbejde at få fjernet jord og halm, inden man kunne begynde at 
læsse roerne på vognen. Pålæsningen foregik selvfølgelig med håndkraft, 
og når vi kom hjem, skulle roerne smides igennem en lille luge. Min far 
stod i den ene ende af vognen, og jeg stod i den anden. De første år var 
vognen en såkaldt kassevogn, senere fik vi en vogn med fladt lad og 
gummihjul; det var en stor dag, da vi fik den. 
Der var meget arbejde, men der var selvfølgelig stadig tid til leg sammen 
med andre unge. 
Jeg var også til stor hjælp for min mor. Jeg skulle skrabe hønsemøg ned 
fra, hvor hønsene sad om natten, og jeg skulle også hjælpe med at sam-
le æggene ind. Æggene var en væsentlig indtægtskilde. De kunne godt 
betale dagligvarerne i Brugsen, selv om vi var mange daglige mennesker. 
En af mine store interesser var hestene. Vi havde en dejlig brun hoppe, 
som hed noget så charmerende som Lotte. Jeg tog mange rideture på 
den, men vi brugte den også som kørehest. Jeg har mange gange kørt 
over for at hente min bedstemor i Vindelev, og jeg kan huske, at hun ik-
ke var så glad for, at det var mig, der kom. Så sagde hun: „Er det dig, 
der kommer for at hente mig igen. Jeg troede, at det var din far, der 
kom.” 
Den her Lotte blev bedækket af en fuldblodshingst, og det kom der første 
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gang et dejligt brunt hoppeføl ud af. Det var vi meget stolte af, og det fik 
navnet Prins. To år senere fik Lotte et hingsteføl. Skønt de to føl havde 
samme far, så var det nye føl sjovt nok rødt. Føllet kom til at hedde Blis. 
Vi havde meget fornøjelse af de to, da de blev så gamle, at de kunne til-
rides. Det var min far, som gjorde det. Han var en virkelig god rytter; 
han havde som soldat i Fredericia været oppasser for en oberst og især 
hans hest. Da de var veltilredne, kunne vi begynde at tage til ringridning. 
Det gjorde vi tit og mange gange, og jeg fik da også nogle præmier. 
Engang var alle vore heste rendt ud af indhegningen. Vi havde på det 
tidspunkt otte til ti heste inklusivt føl. Blis var imellem, og den var så 
uheldig at komme til at sidde fast i noget pigtråd. Den fik hele bringen 
flået op, så den måtte sys sammen. Det så ikke godt ud, den fik et or-
dentligt ar på bringen. 
Prins og Blis var nogle rigtig gode heste. De gik selvfølgelig sammen altid, 
og jeg husker, at de kunne lave lige så meget som de store, tunge heste. 
De var langt hurtigere til at komme rundt om sig selv, det tog ingen tid. 
Især når vi skulle pløje var de gode, for de kunne vende som cirkusheste. 
Engang mor og far skulle have gæster, skulle vi låne en stor grammofon 

hos en nabo. Vi skulle 
hente den i vores jumbe; 
det var en vogn på to 
hjul, hvori der kunne sid-
de fire personer, og der 
var kun en hest for. Det 
var en af vore karle, der 
skulle hente den. Jeg fik 
lov at komme med. Da vi 
kom hjem og skulle have 
grammofonen løftet over 
lågen i bagenden af jum-
ben, blev Prins så bange, 
at den stak af, rundt i 
gården, op ad vejen, ned 
bag svinestalden og hen 
langs kostalden, bag en 

roevogn, hvor den så sad fast, men der var ikke meget jumbe tilbage. 
Heldigvis var vi kommet af. Jeg tror ikke festen blev så god som forven-
tet. 
Min far var som sagt en god rytter, og han elskede at vise, at han var rig-
tig god til hest. Vi havde en kvie, som var blevet vild, og som ikke lod sig 
fange; men det havde min far et råd for. Han sadlede bare Blis, og så red 
han den stakkels kvie træt. 
En anden gang, da vi skulle køre hø ind, gik det også helt galt. Normalt 
kunne vi lade hestene stå alene, medens vi var inde for at drikke kaffe, 
men den dag gik det ikke. Hestene må være blevet bange for et eller an-
det, for pludselig hørte vi et rabalder ude i gården. Det var Prins og Blis, 



side 11 

 

som var løbet tyve meter om bag en træstak, hvor de sad uhjælpeligt 
fast. 
En pudsig ting var, da de to dejlige dyr skulle sælges. Jeg tror, Prins blev 
slagtet, men Blis blev solgt til en hestehandler, som brugte den, når han 
skulle hente andre heste. En aften så vi dem komme forbi derhjemme, 
og vi kunne se, at Blis ville dreje ind til os. Den kunne altså huske, hvor 
den hørte hjemme. 
Jeg vil prøve at beskrive den daglige dag på »Hygumgård«, så godt som 
jeg husker. 
Jeg vil starte med køb af brænde, som jo var en nødvendighed. Vi købte 
det meste brænde om vinteren nede i præstens og Brandbjergs store 
skov. Det foregik på den måde, at der blev holdt auktion over træet. Der 
var en skovfoged, som stod for at tage imod budene. Den, der bød hø-
jest, fik træet. Det var som regel sat op i rummeter; det er en stak træ, 
som måler en meter på alle led. 
Vi kunne også købe pinde dernede. De var meget vanskeligt at læsse og 
køre hjem med; grenene skulle ligge meget præcist, ellers kunne de let 
falde af. Som en af vore naboer sagde, skulle der læsses så tæt, at der 
ikke kunne flyve en flok fugle igennem. Når vi så kom hjem med bræn-
det, og det gælder både træ og pinde, skulle det jo saves og kløves. Det 
foregik som regel omme bag svinehuset. Der har jeg stået mange dage 
og kløvet træ, det var hårdt arbejde. Der skulle stilles en huggeblok op, 
på den kløvede vi så træet, og derefter skulle det stakkes i en træstak. 
Det var vanskeligt, for stakken skulle helst være lige på alle sider, ellers 
kunne den vælte. Brændet stod så og tørrede i stakken, til det blev efter-
år, så blev det kørt ind. Det skulle op over porten at ligge. Jeg syntes, 
det var besværligt, men sådan havde det altid været, så hvorfor lave om 
på det. Når det så skulle ned igen, skulle der sættes en stige op til lugen, 
hvor det skulle smides ud af. Det var ikke altid, stigen var der, for den 
blev også brugt andre steder, vi havde nemlig kun en stige. Det var næ-
sten altid den unge pige, som skulle op for at hente brænde ned. 
Så var der pindene, som skulle hugges. Til det havde vi en pindehugger, 
som vi kaldte den. Vi lejede den nede ved Alex, og den skulle hentes 
med to heste. Ved hjælp af et langt remtræk blev en motor koblet til for  
at trække maskineriet. Så skulle der stoppes pinde ind i indføringsvalser-
ne, og somme tider skulle man hænge i vægtstangen for at få valserne til 
at trække de store grene ind til selve kniven; det var ikke et arbejde for 
drengebørn.  
Pindene skulle også køres ind. De skulle op igennem en lem til hønsehus-
loftet. Hvor var det besværligt, men sådan havde det altid været, og så-
dan skulle det blive ved med at være. Så skulle pigen op at hente det 
ned, stakkels lille pige. Pindene blev brugt til at tænde op i komfuret 
med.  
Da min far overtog »Hygumgård«, var der tre huse, der var tækket med 
strå. Stråtaget skulle jo vedligeholdes, og det havde vi Jens tækkemand 
fra Mølvang til. Der skulle lægges noget op på mønningen, det var 
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rughalm, det kunne åbenbart holde længst. Til sidst blev der lagt hønse-
net omkring, så halmen ikke fløj af. Ud over den almindelige vedligehol-
delse af taget, skulle der somme tider lægges nyt. Når det skulle ske, 
skulle tækkemanden have en hjælper inde på loftet, som skulle sy ud. 
Det kunne godt være ret ensomt at sidde der i buldermørke. Et stråtag 
kan holde ca. 20 år. Al det strå, vi skulle bruge, avlede vi selv. Vi havde 
altid en mark med rug. Rugnegene måtte ikke komme igennem tærske-
værket, for så blev stråene ødelagt. I stedet blev toppen af negene stop-
pet ind i en tagribber, som maskinen hed. Den var udstyret med nogle 
pigge, som rev kernerne af. Der skulle et bestemt håndelag til dette ar-
bejde. Stråene blev lagt på loftet og gemt, til de skulle bruges. 
Kernerne og avnerne, som var blevet slået af, kom igennem tærskevær-
ket for at blive renset. Det var et stort arbejde med sådan et stråtag. 
Men så var der alt det andet korn, som skulle tærskes. Det skulle først 
smides ned fra korngulvet og derefter op i tærskeværket. Kernerne løb 
ud i sække, som blev sat hen langs væggen, til det skulle males. Der var 
også noget, der blev båret op på stuehusloftet til videre opbevaring. Av-
nerne var meget vigtige til strøelse, de blev stoppet i sække og båret 
over i hestestalden. Den løse halm skulle køerne have at æde. 
Min far var meget interesseret i heste, og han vidste meget om dem. Vi 
havde på et tidspunkt fire belgiske heste og tre ride/køreheste, som alle 
kunne få føl. Det gav jo en rimelig tilvækst af føl. Vi havde på en gang 
fire føl at holde styr på. 
Når hopperne skulle fole, skulle de helst i boks og være alene, til det var 
overstået. På et tidspunkt havde vi tre bokse i gang, den ene var i ma-
skinhuset. Det var spændende, når hopperne folede. 
Vi havde i mange år foreningshingst opstaldet, og det gav en del arbejde. 
Der kom en gammel nabo og kørte ud med hingsten til bedækning. Han 
kørte både til Vonge og Kollemorten, og det foregik i skridtgang, for hing-
sten måtte ikke blive overanstrengt. Det var en god tjans for manden at 
have, for så kunne han rigtig nå at se noget på vejen derud. 
Min far havde dengang så mange heste, at han kunne holde en karl et 
helt år. Der var nemlig rigtig mange penge i at holde heste. Det var un-
der krigen, og efterspørgslen var stor. Engang da han var et ærinde i Jel-
ling, kørende med den lille, brune Lotte, var der nogle tyskere, som ger-
ne ville købe den, men far afslog, og det var godt, han gjorde det, for det 
kunne have fået fatale følger at sælge til tyskerne. 
Vi brugte jo hestene til markarbejde. Vi havde tre spand, et spand er to 
heste, der går sammen. Når vi så rykkede ud, var det et flot syn. Når vi 
skulle pløje, havde vi hver sin ager at pløje på, så kunne man vurdere 
hvert pløjestykke, om furerne nu var lige eller skæve. 
Til harvning havde vi tre forskellige typer harver. En spidsharve, en sæd-
dækker med krumme tænder, som var sej at trække, og så var der 
ukrudtsharven, som blev brugt til at harve med, når kornet var sået. 
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Vandel Ungdomsskole 1951-1952. 
Så kom tiden, hvor jeg skulle en tur på ungdomsskole, og det blev Van-
del. 
Skolen var en gammel gård, som tyskerne havde beslaglagt under krigen. 
Flyvepladsen lå lige i nærheden, så gården kunne de bruge til forskellige 
formål. 
Nogle år efter krigens afslutning var der et søskendepar, der købte går-
den for at indrette bygningerne til skole. Gymnastiksalen var allerede la-
vet i den gamle lade af tyskerne. Klasseværelserne var i en anden fløj, og 
vores værelser var på loftet over hovedbygningen. 
Vi var 24 elever på det hold, som jeg startede på. Vi var det fjerde hold 
efter skolens start. 

De ældste af de to søskende hed Astrid Puggaard. Hun var en venlig da-
me, som var ligesom en mor for os, og så var hun god til at fortælle og 
læse op. Hun havde dansk med os. 
Hendes bror hed Torkild Puggaard, ham havde vi til gymnastik. Jeg kan 
huske, at der var to drenge, som var større end mig, men jeg var den 
eneste, som kunne slå et kraftspring. Vi var meget imponerede, da Tor-
kild cyklede rundt i gården, vel at mærke siddende baglæns på cyklen. 
Vi havde også engelsk, og det var med pastor Tisted, som kom fra Rand-
bøl. Det er nok det eneste engelsk, jeg har haft. 
Så var der køkkenet. Der var ikke mange penge at rutte med, så jeg vil 
nok sige, at maden var spartansk. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at vi fik 
rødbedebøf to gange om ugen; men vi fik, hvad vi kunne spise. 
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Der var mange gode kammerater. Der var blandt andre en fyr, som hed 
Frede Kyed, og han var fra Hørup. Vi fulgtes tit ad, når vi skulle cykle til 
Vandel. Min far forbarmede sig sommetider og kørte os i en fjedervogn 
med to heste spændt for; men når vi kom til Bredstenvejen, blev vi sat 
af, og så måtte vi selv cykle resten af vejen til skolen. 
Jeg fik også nogle flere kammerater. Der var to fyre fra Højen. Den ene 
hed Bent Ove og den anden Vagn Aage. Det var to gode kammerater - 
især Bent Ove, som har besøgt os jævnligt i årene efter. Der var også en 
fyr, som hed Børge, vi kaldte han »Bøvs«. Ham var jeg også med hjem-
me, han boede i Vorbasse ikke så langt fra Vandel. I Vorbasse forsam-
lingshus så jeg min første boksekamp, det syntes jeg ikke om, kan jeg 
huske. 
Vi havde meget sjov på skolen. Vi var seks mand på et værelse, og vi 
skulle være i seng kl. 22. Vi sov i treetages senge med løse bundbræd-
der. Når man lagde dem lidt på skrå, så de kun lige havde fat med et 
hjørne, så kunne de let falde ned. Når Torkild kom for at sige godnat, 
skulle det gå stærkt med at komme i seng. Ham fra den øverste køje 
kom farende og sprang op i sengen og braste igennem to senge. Vi andre 
lå og morede os ovre i modsatte senge, men det opdagede han først 
bagefter. 
Vi havde da også noget, vi kaldte orienteringsløb ude på heden, det var 
meget morsomt, husker jeg. 
 
Ja, så er ungdomsskoleopholdet slut, og så skal der trækkes i arbejdstø-
jet. Fra 1. april til 1. november arbejdede jeg hos min far. Fra den tid hu-
sker jeg ikke så meget andet end vores nabo Alfred Kristensen. Han var 
en mand med mange ideer, og han havde et forfærdeligt gåpåmod. Han 
startede en maskinstation, det var godt nok på et beskedent plan. Han 
havde købt en Fordson Major traktor med jernhjul. Med den kørte han og 
hjalp folk med at høste med deres egen binder, som var beregnet til at 
blive trukket af heste. Stjerten blev kortet af, og så gik det derudaf, hvis 
den ellers kunne starte, det foregik med håndsving. 
Vi skulle også tage roer op inden 1. november. Først toppede vi roen af, 
og så trak vi roen op med det samme jern, hvorpå der var to pigge, som 
vi hakkede ind i roen og trak til. Det var meget hårdt arbejde at gå hele 
dagen, så man kunne godt få ondt i ryggen. Der var imidlertid kommet 
en ny opfindelse på markedet, nemlig en roeslæde, som skulle trækkes 
af en hest. Min bror og jeg plagede længe vores far, om han da ikke nok 
ville købe sådan en, den kostede 300 kr. Til sidst blev han så træt af os, 
at kørte op til smeden og købte en, og jeg tror nok, han blev glad for 
den. Min far købte ikke noget, hvis han ikke havde pengene. 
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Hos Gunnar Skausen »Ildvedgård« 1953 – 1955  

Så gik den sommer, og jeg skulle ud at tjene. Min far havde været på 
højskole sammen med en mand, som hed Gunnar Skausen. Han havde 
overtaget sit fødehjem, som hed »Ildvedgård«. Det skulle efter sigende 
være en rigtig god læreplads. Det kom også til at holde stik. Jeg tror, det 
var der, jeg lærte at holde orden. 
Min far og jeg kørte til »Ildvedgård«, og jeg fik pladsen til den formidable 
løn af 2.800 kr. for et helt år. Jeg kan huske, at jeg var meget impone-
ret, da jeg så den store gård. Sikke nogle stalde, de var store efter dati-
dens forhold, og så var der en utrolig orden overalt. 
Jeg skulle begynde d. 1. november, så jeg cyklede over og hentede en 
fjedervogn til at køre mit skab over med. Det var kutyme, at man lånte 
en vogn, der hvor man skulle tjene. 
Der var to andre karle, som også skulle starte d. 1. november. Det var 
forkarlen, som hed Svend og andenkarlen Jens Peter, og jeg blev så tred-
jekarl. Derforuden var der et fodermesterpar Otto og Klare med seks 
børn. De boede i fodermesterhuset ikke så langt fra gården. 
Karen, som madmoderen hed, havde en tjenestepige, som hed Inger, så 
der var fem på lønningslisten på en gård på 80 tønder land. 
Vores værelser var ikke noget særligt, de var iskolde om vinteren, der var 
ingen centralvarme. Andenkarlen og jeg sov sammen i et værelse, og så 
havde forkarlen sit eget værelse. Vi måtte vaske os ude bag ved hestene 
i et trætrug, som var dækket med en plade, men den var ikke tæt, så det 
var lækkert, det som stod der. Vi kunne hente en spand varmt vand inde 
hos madmor Karen, men det var ikke altid, vi gad, så vi har nok lugtet 
dejligt, når vi skulle til idræt om aftenen; men sådan var vilkårene den-
gang, vi kendte jo ikke andet. 
Vi havde hjemmetur hver tredje uge i hestestalden. Der skulle muges ud 
og strigles, og så skulle vi køre møget over gården, og hvis vi spildte, 
skulle det fejes op. Vi havde også hjemmetur i kostalden. Jeg tror, vi 
skiftedes til det. Det var barskt, vi skulle op kl. 4.30 og drive køerne 
hjem fra marken. Ungdyrstalden neden for kostalden skulle også ordnes, 
men der var husbond flink til at hjælpe om søndagen.  
Gunnar var flink til at hjælpe med de forskellige ting. Vi skulle engang til 
at så korn med heste for såmaskinen. Det var svært, men så viste han, 
at han kunne køre lige. Ellers bestilte han ikke det helt store; jo han kom 
ned og fodrede grisene i den lille stald, og så kunne han jo passende se, 
om vi var kommet op. Nej, han var en travl mand på andre områder. Han 
var sognerådsformand i den tid, jeg var derovre, og han har også været 
formand for Ådal mejeri i en årrække, og han har været i menighedsrå-
det, så man kan godt forstå, at han var en travl mand. 
Der var en stor have og stor græsplæne, som Otto klippede. Køkkenha-
ven var også stor med masser af frugttræer. Det var vores arbejde at 
plukke æblerne; det var også vores arbejde at garve den store køkken-
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have om efteråret. 
Når der skulle spises, havde vi vores faste pladser. Gunnar sad for bord-
enden, og vi karle sad i rækkefølge efter rang. Vi fik en god solid kost; 
men vores madmor kunne ikke lide, hvis vi sjuskede med at skære ost, 
så sagde hun: „Her i æ hus huler vi æt æ wost”. Gunnar kunne godt væ-
re spydig. Han sagde, at i Bredsten sagde de „grov fin” om en ting, når 
den var rigtig fin. 
Et normalt vinterarbejde var at tærske. Det var forkarlen, som stod og 
lagde i, som vi kaldte det. Han skar båndet på negene over og lagde kor-
net i tærskeværket. Andenkarlen stod oppe i korngulvet og smed negene 
ned på bordet, og tredjekarlen var på halmloftet, og det var mig. Kornet 
blev blæst op på kornmagasinet, som var i to etager, ligeledes blev av-
nerne blæst et sted hen. Vi tærskede også hvidkløver direkte fra marken, 
og det støvede noget så grusomt. 
Jeg kan også fortælle, hvordan vi gjorde, når vi skulle køre møg ud. Der 
blev kørt med to spand heste. Vi to yngste stod i møddingen og læssede 
vognene til og kørte ud i marken til forkarlen, som trak det af i roger 
med en møghakke. Dagen efter skulle vi så ud for at sprede møgdynger-
ne, og derefter skulle det pløjes ned med en plov, der kun tog en fure. 
Det var et ret afslappende arbejde. Det kunne godt tage en uge at tøm-
me møddingen, det blev gjort to gange om året. 
Det første år, jeg var der, købte Gunnar en traktor med plov, harve og en 
lille vogn. Det var en lille grå Ferguson, og den blev jeg sat til at passe 
og køre. Jeg tror ikke de andre havde lyst. 
En dag skulle jeg ud med den lille traktor for at hente roer med krop og 
top. Det var lidt blødt og smadret, så jeg kom til at sidde fast. Det betød, 
at jeg kom ti minutter for sent hjem med roerne til fodermesteren. Det 
var dumt af mig, for da jeg kom hjem, stod Otto og tog imod mig. Han 
greb mig i kraven og stak mig en på tuden, så jeg blødte; men det så 
Svend, og så tog han Otto i kraven og sagde, at han ikke måtte slå på 
mig, for så skulle han få med ham at bestille. Vi hørte aldrig mere vrøvl 
fra Ottos side, og vi var gode venner resten af tiden. Otto var en meget 
dygtig fodermester, og han var meget præcis. Fodring, malkning og ren-
lighed skulle gå efter en snor. Han havde den regel, at hver lørdag skulle 
der vaskes vinduer, og han havde altid et af sine børn med til at skylle 
efter. 
Vi havde et stort roehus med transportør. Det var der ikke mange steder, 
man havde. Når vi skulle køre roer ind, var det bare at slå vognsiden ned 
og skovle ned i transportøren, så blev roerne transporteret ind og renset 
i samme ombæring. 
Da det første år var gået som tredjekarl, kom Gunnar en dag hen til mig; 
vi var ved at køre roer ind, og han spurgte, om jeg kunne tænke mig at 
blive et år mere, men så som forkarl. Jeg var lige ved at falde af vognen 
af bare befippelse. Det kunne jeg naturligvis godt tænke mig, og vi aftal-
te, at lønnen for det næste år skulle være 4.500 kr., det var næsten en 
fordobling fra sidste år. Nu var det så lige, om jeg kunne leve op til for-
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ventningerne. Jeg ville selvfølgelig gøre mit bedste, og jeg kunne jo hu-
ske arbejdsgangen fra sidste år.  
Der skulle ansættes to nye folk for det følgende år, og det blev som an-
denkarl Ejgild, og som tredjekarl Søren. Det var et ungt folkehold 16, 17 
og 18 år, men det gik jo godt nok.  
Om morgenen skulle vi over i kostalden for at strigle køerne. Det var dej-
ligt varmt en kold vinterdag; men så var det ikke så rart, når vi skulle ud 
at køre roer ind bagefter. Det var dengang, der var rigtig vinter til, det 
frøs 10-15 grader om dagen. Der skulle tages jord af roekulen, men på 
grund af frosten, var det umuligt. Vi måtte smide roerne ovenud af kulen, 
og så måtte vi bagefter læsse dem på vognen, det var hårdt. 
Jeg var jo en slags traktorfører, så en dag skulle jeg til Alsted at hente et 
læs sand, som naturligvis skulle læsses med skovl. Jeg kom hjem med 
det hersens sand, som skulle læsses af. Jeg slog sidefjælen ned og gik i 
gang. Nu var det sådan, at det var en tohjulet vogn, det havde jeg ikke 
tænkt på. Jeg læssede af fra den ene side, men så væltede vognen plud-
selig, og al sandet lå på den modsatte side, så det sand havde jeg på 
skovlen tre gange. 
Arbejdet gik som året før, men vi havde det også sjovt sammen. Vi var 
med til en masse gymnastik og boldspil og dilettant. Jeg kan huske, at 
Ejgild og jeg var med sammen med en som hed Hanne i et syngespil, 
som foregik i Ådal forsamlingshus. Vi var også aktive i præstens have i 
Hvejsel. 

Frederiksborg højskole vinteren 1955-1956 
Så tog jeg på højskole en vinter. Det var nu nok for tidligt, men nu skulle 
det være. Jeg var sammen med pastor Andersens to sønner Jørgen og 
Mogens. Vi blev kørt over på skolen af pastor Søren, som vi kaldte ham. 
Det var en hel dagsrejse, for der var jo ingen motorveje, og der var langt 
til Frederiksborg; men vi kom da derover og blev indskrevet og fik anvist 
et værelse. Jeg kom til at bo oppe på anden sal, så der var langt ned, når 
vi skulle spise. Jeg kom til at bo sammen med en fra Als og en fra Fal-
ster, men vi havde ikke meget 
med hinanden at gøre. 
Det var en skole med gymna-
stik som det store fag, så det 
valgte jeg, og jeg fik en ud-
dannelse som delingsfører i 
gymnastik. Den uddannelse 
brugte jeg en del, da jeg kom 
hjem. Det var især drenge, 
som jeg tog mig af. Vi havde 
en fantastisk lærer til gymna-
stik. Han hed Bent Jakobsen, 
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han kunne stå oppe på scenen og di-
rigere os, uden at vise os nogen af øvelserne overhovedet, for han var 
nemlig kommet til skade engang ved gymnastik. 
Jeg havde en lærer, som hed Tøpholm. Hun underviste os i dansk og reg-
ning, og hende var vi meget glade for. 
Jeg har helt glemt at fortælle, at vi var 120 elever på det vinterhold, så 
der var fuldt hus. Halvdelen var piger, og dem måtte vi besøge søndag 
eftermiddag fra to til fire, så der var streng disciplin; men det blev nu ik-
ke overholdt, for vi kunne jo bare mødes i parken. 
Det var en hel oplevelse, når vi skulle spise, og der skulle deles post ud. 
Forstander Haugstrup smed brevene ud til de enkelte med en sådan præ-
cision, at man skulle tro, det var løgn. 

Militæret i Fredericia og Helsingør 1957-1958  
Den første april 1957 blev jeg indkaldt til første kompagni i Fredericia. Vi 
var 24 mand på stuen, og vi lå i etagesenge. Jeg havde nr. 365. 
Det var en hård tid som rekrut. Vi havde en masse eksercits og meget 
felttjeneste, som bestod i røvture ude i felten, op og ned ad de fedtede 
skråninger og så hjem at gøre udstyret rent bagefter; men det gav et 
godt sammenhold og kammeratskab. 

Men så var der jo nogle, som skulle udtages 
til korporal- og sergentskolen. Jeg var en af 
dem, der skulle på sergentskole. Der var ikke 
noget med frivillighed, det var ren tvang. Jeg 
blev sendt til Kronborg, og det var ikke no-
gen søndagstur, skal jeg love for. Sergent-
skolen var den barske virkelighed. Vi havde 
en eksercerplads, som lå 8 km fra Kronborg. 
De to første måneder gik eller løb vi derud. 
Igennem byen skulle vi gå »giv agt march«, 
og når vi så kom uden for byen, var det i løb. 
De næste to måneder cyklede vi derud. Hver 
soldat havde fået udleveret to cykler, så der 
var ingen undskyldning, hvis den ene var 
punkteret. De sidste to måneder blev vi kørt 
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derud i lastbiler, så det var den rene luksus. 
Gården, som var vores eksercerplads hed »Hellebæk«, det var et dejligt 
område med bække og søer, bakker og huller, som vi kunne trimle os i. 
Jeg husker engang, vi havde en såkaldt øvelse, hvor vi skulle kravle 
igennem en bæk og nogle rør, da tabte jeg pusten, og jeg lod som om, 
jeg var besvimet, så blev øvelsen afblæst, og det takkede de andre mig 
for. 

Om eftermidda-
gen skulle vi til 
teori i klasse-
værelset. Jeg 
kan godt sige, 
at det var be-
sværligt at hol-
de sig vågen. 
Når vi så var 
ved at falde i 
søvn, blev der 
kommanderet 
op at stå, så det 
var ikke muligt 
at få lov at so-
ve. 
Når vi skulle 
spise, skulle vi 

sidde i retstilling, dvs. med hænderne på hver side af tallerkenen. Når 
der så blev sagt værs’go, måtte vi begynde at spise, men vi måtte ikke 
tale sammen under spisningen. 
Vi havde et utal af alarmeringer, sommetider 3-4 stykker på en nat, hver 
gang med fuldt udstyr. Der var nogen, som tænkte, at de kunne snyde 
lidt, så de lod være med at tage sokker på, men det skulle de aldrig hav-
de gjort, for vi skulle på en marchtur, så det kom de vist til at fortryde. 
Jeg var så uheldig at have en frygtelig masse bylder det år. Jeg havde en 
i lysken, der var så slem, at jeg var indlagt i tre uger på Helsingør syge-
hus. Jeg fik skiftet forbinding hver dag, for det skulle læges indefra.  
Der var mange, der blev indberettet hver eneste uge, og det betød, at de 
kun fik en orlov om måneden. Årsagen var ofte bagateller, f.eks. uorden i 
ens skuffe; men når fenrikken kom på besøg, trak han måske skuffen ud 
lidt hurtigt, så der blev uorden i skuffen, og så blev vedkommende indbe-
rettet, og så røg den weekend. Vi skulle stille til appel foran hovedbyg-
ningen kl. 13 lørdag middag, og alt skulle være pudset og presset, inden 
vi blev sluppet fri. Når vi på vores orlov mødte nogen, som var yngre i 
tjenesten end os, skulle de hilse med honnør, og hvis ikke de gjorde det, 
så måtte vi indberette dem, men det var nu sjældent, vi gjorde det. 
Vi havde det ritual, at den, som ikke blev indberettet, skulle en tur i vold-
graven. Det var vi to, som kom, dagen før vi skulle hjemsendes. 
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Vi havde en kæmpe afslutningsfest med damer nede fra byens sygepleje-
skole. Jeg havde nu ingen med, så jeg blev sat til at dirigere holdene op 
ad gulvet og derefter fordele dem til kvadrille. 
Jeg skal lige nævne, at vores løn ikke var særlig stor. Som rekrut fik vi 
14 kr. om ugen, og da jeg var på sergentskolen, fik jeg 35 kr. Jeg kom 
fra skolen som nr. 57 af 59 beståede. Vi var 126, da vi startede, så man 
kan godt sige, at det var en hård skole. 

Så kom vi tilbage til regimentet som sergenter. Det var en stor dag, da vi 
kunne gå i messen sammen med de gamle befalingsmænd og snakke på 
lige fod med dem. 
Jeg kom til at være næstkommanderende i fjerde deling-første kompagni 
på den ny kaserne. Her havde vi 2-mands værelser, og jeg kom til at bo 
sammen med en fyr, som hed Knud Degn fra Samsø. Han blev min bed-
ste ven under hele min soldatertid. Jeg lånte hans scooter, selv om jeg 
ikke havde motorcykelkørekort. 
Jeg blev flyttet til de forskellige kompagnier, og jeg var en overgang inde 
på den gamle kaserne, hvor jeg boede på et stort værelse for mig selv, 
det var rart. 
På et tidspunkt var jeg ude på Ryes kaserne igen. Der var mangel på offi-
cerer, så jeg blev sat til at holde eksercits med et helt kompagni på 125 
mand. Det gik såmænd rigtig godt, for de havde før haft en fændrik til at 
kommandere med dem, men han var blevet syg. Men så ville skæbnen, 
at vi en dag mødte obersten, og så skulle vi gøre holdt, vende front imod 
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ham og præsentere gevær og melde, hvad vi var i gang med. Han sagde 
til mig, at det så godt ud, fortsæt med det. 
Så var soldatertiden slut, og jeg vil sige, at det trods alt var en god tid, 
som alle unge mennesker kunne have godt af at prøve, så de kunne lære 
at holde orden og adlyde en ordre; det er selvfølgelig ikke alle, der har 
behov for det.   

Tilbage til bønderne 1958 - 1960 
Så skulle jeg have en plads, og det skulle være hos en bondemand. Jeg 
havde ellers et stort ønske om at komme ind til politiet. Jeg havde søgt, 
og jeg kunne godt være kommet ind, men mine forældre syntes, at det 
var bedst at forblive ved landbruget, så det gjorde jeg så, som den artige 
dreng, jeg var. 
Jeg kom til Jens Møller, som lige havde købt gård i Jerlev. Han var kun 
fem år ældre end mig, så det skulle nok gå, og det gjorde det såmænd 
også. Han var lige kommet hjem fra Canada, hvor han havde været i to 
år, så han havde en masse ideer, han skulle have prøvet af. Han havde 
24 jerseykøer plus opdræt, og så havde han grise på loftet. Det var mit 
arbejde at muge ud ved dem; det var temmelig besværligt arbejde, for 
der var skråt loft, så man skulle gå med hovedet bøjet hele tiden. Ellers 
var det markarbejdet, der var mit domæne. Vi havde en gammel Farmal 
traktor, og så havde han en Køla mejetærsker, som han selvfølgelig selv 
ville køre med, og det kunne man ikke fortænke ham i; det var ikke al-
mindeligt, at man havde mejetærsker dengang. 
Det var nogle hyggelige mennesker at være hos. Om aftenen spillede vi 
kort, og det var meget hyggeligt. Kosten var der ikke meget ved. Jeg var 
jo lige kommet hjem fra militæret, og da vejede jeg næsten 200 pund, 
der var altså noget at tære af, men da jeg kom hjem første gang, blev 
mine forældre næsten helt forskrækkede, da jeg trådte ind ad døren. 
Heldigvis, var jeg så heldig at have en faster og en farbror omme i Stub-
drup, som jeg besøgte af og til, og faster smurte en solid madpakke til 
mig, og så var jeg glad. 
Den 1. november 1959 kom jeg over til Ejner Kristensen på ”Stormgård” 
som forkarl, og der kom jeg til at tjene sammen med en, som hed Bjar-
ne, han var andenkarl, og så var der en fodermester Arne og hans kone 
Karen Margrete, endelig var der en pige, som hed Dorthe. 
Det var en meget selvstændig plads, for Ejner var folketingsmand valgt i 
Give kredsen af Venstre, så han var ikke meget hjemme. Det var mit job 
at køre ham til toget tirsdag morgen, og derefter havde vi hele ugen ale-
ne. Det var så mig, der skulle tage stilling til de forskellige ting, der skul-
le laves. Vi havde selvfølgelig snakket det igennem, inden han tog af 
sted. Men jeg husker en speciel ting, som skete. Vi havde en Ferguson 
traktor med en original Ferguson plov til. Ploven var ikke særlig god at 
pløje med, fordi forskærene tvang ploven skævt ud til siden. Så beslutte-
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de jeg at køre ned til smeden og købe nogle nye og bedre forskær. Det 
skulle jeg aldrig have gjort. Ejner Kristensen blev fuldstændig tosset, jeg 
skulle ikke selv gå ud at gøre sådan noget. 
Vi havde ca. 30 røde malkekøer plus opdræt, og så havde vi 10-15 grise-
søer. Jeg skulle holde smågrisene, når de skulle kastreres, og foderme-
steren skulle skære. Han havde tykke briller på, og det kunne ske, at blo-
det sprøjtede op på dem, så han ingenting kunne se. 
Vi havde to spand heste, som der skulle muges ved og skæres hakkelse 
til. Hakkelsen blev skåret oppe på loftet, og det var meget tidskrævende. 
Der var en søn, som hed Ole. Han var en lystig fyr, og han kunne finde 
på mange ting. Da vi havde fået en ny traktor, så vi nu havde to, kom 
han i tanke om, at de skulle døbes. Det foregik en aften, hvor vi havde 
gilde, og det gik meget højtideligt til. De blev overhældt med øl og kom 
til at hedde »Babs« og »Nutte«. 
Det år blev jeg for resten forlovet med Inger; det var stort for os begge 
to. Inger tjente det år hos Kristen Olsen i Hygum. Når jeg skulle besøge 
hende, lånte jeg Arnes gamle HGF. 

Gråsten Landbrugsskole november 1960 – august 
1961 
Den 1. november 1960 begyndte jeg på Gråsten Landbrugsskole, og jeg 
må nok sige, at det var 9 dejlige måneder, jeg fik der. Vi havde Karlskov 
Jensen til forstander; han var en dejlig mand, som vi kom til at holde 
meget af. Endvidere havde vi en lærer, som hed Filt Jensen; han var me-
get dygtig, og han blev forstander efter Karlskov Jensen. Så var der den 
tidligere forstander, som hed Lauritsen, en ældre mand, som vi havde 
kvægavlslære med. En anden lærer hed Hvid, han var tidligere kvæg-
avlskonsulent i Vejle, så ham kendte jeg godt i forvejen. Den sidste læ-
rer, som jeg husker, hed Carstensen, og han underviste i maskinlære. 
Det var et dejligt år, skal jeg love for, da fik jeg lært at regne. Jeg tog 
nemlig svinekontroleksamen, som vi havde med hr. Hvid. Det var noget 
vanskeligt, men jeg fik mg+, så det var da 
meget pænt. 
Vi havde planteavlslære, hvor vi skulle ud i 
marken til forskellige øvelser bl.a. plante- og 
ukrudtsbestemmelse og sprøjtelære, der blev 
kombineret med indstilling af sprøjten. Vi 
havde også praktiske øvelser såsom malk-
ning, så var det med at komme tidligt op om 
morgenen. Det var et stort landbrug med ca. 
60 malkekøer plus opdræt. Der var en mand 
fastansat i stalden, og så var der tre-fire 
mand i marken. Det år, jeg var der, havde vi 
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et meget vådt efterår, så det var meget besværligt at få roerne samlet. 
Man sad ofte fast med maskinerne, og man måtte hjælpe hinanden med 
at komme fri. 
Vi havde et godt kammeratskab, så jeg fik nogle gode venner, som jeg 
har holdt sammen med næsten lige siden. Der var især en, som hed Mar-
cus Winter, som jeg arbejdede meget sammen med omkring de forskelli-
ge opgaver, vi fik, og det var mange. Somme tider arbejdede vi til langt 
ud på natten. 
Vi var nogle stykker, som kørte sammen, når vi skulle hjem på weekend. 
Der var en som havde bil, så ham fik vi lov at køre med. 
Vi hakkede også roer, og det fik vi betaling for. Det var en god hjælp til 
en flok fattige bønderkarle. Vi var også på mange ekskursioner til vel-
drevne landbrug; det var meget lærerigt, og vi blev altid taget vel imod, 
for de landmænd, vi besøgte, satte jo en ære i at have os på besøg. 

Der var naturligvis også tid til, at vi 
kunne dyrke noget idræt og gå til 
svømning. Vi skulle til Sønderborg 
på idrætshøjskolen for at komme i 
svømmehal. Jeg husker, vi skulle 
springe fra 3-meter vippen; der fik 
jeg den største maveplasker, jeg 
nogensinde har fået, så der blev 
grinet meget. 
Jeg havde bestemt, at jeg ville væ-
re på skolen i 9 måneder, og det 
var jeg meget glad for. Det indebar 

nemlig, at jeg så kunne få mit niveau hævet blandt andet med den før 
omtalte svinekontroleksamen, som jeg nok senere ville få brug for. 
Vi havde en stor afskedsfest, hvor vi måtte invitere en pige med, og det 
blev selvfølgelig Inger for mit vedkommende. Ved samme lejlighed havde 
jeg inviteret Britta og Leif derned, så kunne de køre for Inger. De kunne 
så køre rundt og se sig omkring, imens vi festede. Vi skulle overnatte et 
sted, så vi tog på et hotel inde i Gråsten, hvor jeg indskrev mig som for-
valter, for noget skulle man jo skrive. Det grinede vi meget af. 
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Imens jeg var på landbrugsskole, var Inger og jeg begyndt at se på går-
de; men det var svært, for vi havde ingen penge, og vi syntes ikke, at vi 
var rigtig modne til at blive selvstændige, så vi besluttede at tage en be-
styrerplads. Der var en som søgte en bestyrer ude i Sandfelt. Vi tog ud 
for at se på pladsen, og vi blev enige om, at vi skulle begynde d. 1. au-
gust 1961. 

Bestyrer på »Sandfelthøjgård« og 
»Slangerupgård« på Sjælland 1961 – 1965 
Den 1. august 1961kom vi så til »Sandfelthøjgård« ved Brande. Vi var ik-
ke gift, for Inger var stadig hos Kristen Olsen i Hygum. Jeg begyndte alt-
så selv derude, dvs. der var et bestyrerpar, som skulle sætte os ind i sa-
gerne. Jeg boede oppe på kvisten indtil. 1. oktober. Den 28. oktober blev 
vi gift, og så kunne vi endelig flytte sammen.  
Brylluppet blev holdt i Gadbjerg kirke med 110 indbudte gæster. Det var 
stort set vore forældres venner, dog var der nogle enkelte, som var vores 
venner. Det var en præst nede fra Nustrup i Sønderjylland, som Inger 
havde tjent ved engang, der foretog vielsen. Der var efterfølgende stor 
fest i Gadbjerg forsamlingshus med suppe, steg og is, som det var meget 
almindeligt dengang. Der blev holdt en masse taler, og så dansede vi 
brudevals, og dansen gik til langt hen på natten. Jeg tror hele festen løb 
op i 12.000 kr., og det var med servering, mad og drikkevarer. Vore for-
ældre delte udgifterne lige over, for Aage Nielsen havde jo en anden dat-

ter, som også blev gift dette år. 
Nu til »Sandfelthøjgård«, hvor vi startede op sammen, efter vi var blevet 
gift. Ejeren, der hed Aage Sørensen, var papirgrosserer i Hellerup. Han 
havde ikke meget forstand på landbrug, så det var egentlig mig, der stod 
for det hele. Der var 275 tønder land til gården, men kun 100 tønder land 
var under plov, resten var lyng og kultipper; man havde nemlig gravet 
kul under krigen, så det lå hen som store sandbunker, og det kunne godt 
fyge, når det blæste. Vi dyrkede kartofler, havre, roer, byg og sågar lupi-
ner, som skulle i foderblandingerne, men det var nu ingen succes; det 
blev for øvrigt høstet i frostvejr. Det var noget forfærdeligt sandjord, som 



side 25 

 

det var svært at avle noget i, men det var godt til kartofler, så dem hav-
de vi mange af ca. 25 tønder land. Vi havde en kartoffeloptager, som 
kunne tage en række ad gangen, men der skulle stå to mand ved siden 
for at samle top og andre urenheder fra. Kartoflerne trillede ned i kasser, 
som skulle tages af, efterhånden som de blev fyldt. 
Det var som sagt en ualmindelig selvstændig plads, som vi her havde få-
et. F.eks. blev jeg sendt til Skals ved Viborg for at se på nogle sortbroge-
de kvier. Jeg købte seks med de allerbedste papirer, og de kostede, så 
vidt jeg husker 12-13.000 kr. i alt. Jeg ringede bare til Aage Sørensen og 
fortalte, at jeg havde købt kvierne; det var bare i orden, sagde han. 
Vi købte også nogle kornsiloer, som blev leveret af Ingers morbror smed 
Dupont i Jelling. En mejetærsker og to Nuffield traktorer købte vi også 
hos ham. Vi havde for øvrigt en meget god maskinpark efter den tids 
standard. Vi havde også et vandingsanlæg, med en stor dieselmotor, 
som pumpede vand op fra Skjern å. Pumpen sendte også vandet ud i 
nogle store vandrør, som skulle flyttes ved håndkraft, det var et hårdt ar-
bejde. Rørene skulle flyttes hver fjerde time, og når de så lå i våde roer 
eller kartofler, så kunne man blive så forfærdelig våd. Vi havde også en 
mark med roer, som skulle renses og tyndes, der var jo ikke opfundet 
enkelt-frø såmaskine dengang. Vi havde en nabo, som hed Agathe, til at 
hjælpe os. På det tidspunkt havde vi fået vores førstefødte lille pige Jette. 
Hun var med ude i roerne, hvor hun stod i sin barnevogn og sov. 
Vi havde en hel del grise, jeg tror, vi havde 12 grisesøer. Medens vi var 
på »Sandfelthøjgård«, byggede vi en fedestald med plads til opfedning af 
smågrise, men det havde vi nu ikke særlig held med. Vi havde som 
nævnt 15-16 sortbrogede køer plus noget opdræt, det gik det ganske ud-
mærket med. 
Medens vi var derude havde vi 3-4 forskellige karle, som jeg også skulle 
ansætte og aftale løn med. 
Aage købte en brugt militærjeep, som vi kunne køre i marken med, vi 
havde nemlig temmelig langt til noget af marken, vi skulle køre over et 
stykke hede for at komme dertil. Vi brugte den også, når vi skulle på be-
søg hos vore forældre; det var ulovligt, men vi fulgte de små veje, så det 
gik.  
På et senere tidspunkt blev vi trætte af at køre i den hersens jeep, så vi 
besluttede at købe vores egen bil. Det blev en Opel Olympia til 6.000 kr., 
det var alle mine sparepenge. Vi var meget stolte af købet, men da vi 
kom hjem den første gang for at vise den frem, holdt min mor på, at vi 
skulle levere den tilbage. Så galt gik det dog ikke. 
 
 

Jette bliver født. 
I 1962 fik vi vores første barn, det skete d. 10. december 1962. Jeg hu-
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sker, at Inger var noget besværet af sin graviditet, og det trak ud med 
fødslen. Vi havde, som jeg tidligere har fortalt, en gammel militærjeep, 
og i den kørte jeg en tur med Inger op ad en markvej op over tipperne, 
som vi kaldte dem, for at få fødslen sat i gang, og det hjalp. 
Jeg ringede omgående hjem og fortalte, at jeg var blevet far. Mine foræl-
dre blev glade, det var jo første gang, de skulle være bedsteforældre. De 
ville straks besøge os, men først skulle de i Brugsen for at købe en ting 
at tage med. Far var så glad, at han gav brugsuddeleren hånden, da han 
skulle gå fra Brugsen, det grinede vi meget af bagefter.  
Der var sne den dag, hun blev født. Jeg skulle hente noget medicin inde i 
Brande, og det foregik i den før omtalte jeep, så det var en kold tur.  
Barnet skulle jo døbes, og det skulle ske i Uhre kirke. Vi havde længe talt 
om, hvad hun skulle hedde, og vi blev enige om Jette Lauritsen. Hele fa-
milien var samlet til hendes barnedåb. Det var en stor dag for os alle 
sammen. Ingers forældre blev også bedsteforældre for første gang. 
En tid havde vi min lille svoger Svend Aage hos os. Han skulle lære noget 
om landbrug. Jeg husker, at når vi skulle spise, sad Jette og så over på 
ham hele tiden. Hun kunne ikke få øjnene fra ham, hun var skudt i ham. 
Vi havde også Jette med, når vi skulle hakke roer, men det skete også, at 
Aage og Elna sørensen kom ud for at hente hende. De var meget glade 
for hende. 
Der var en episode, hvor Jette gjorde sig bemærket. Det var mens vi bo-
ede i Vesterlund. Hun var stået op før vi andre og havde taget nogle sto-
re gummistøvler og en stor frakke på. Så vandrede hun hen til vores na-
bo Juul og Sigrid, som vi kom meget sammen med. De havde fire børn, 
to af dem var pigerne Birgitte og Marianne, som var på samme alder som 
vores piger, så de trak jo. Jette vandrede som nævnt hen til dem en tid-
lig morgenstund, og Sigrid spurgte: „Hvad siger din mor da?”, og Jette 
svarede: „Hin sover da.”  
Mens vi boede på »Sandvadgård«, gik Jette i skole i Ildved. Hun havde 
nogle kammerater nede i byen, og de fulgtes ad til skole. På vejen hjem 
var de inde i Brugsen for at købe en is. De andre fik det skrevet i en kon-
trabog, og så troede Jette, at det kunne hun også få. Da hun så kom 
hjem og fortalte, at hun havde fået det skrevet i en bog, blev vi så kede 
af det, at hun blev sendt tilbage for at betale. Vi måtte skrabe bunden af 
vore punge, for vi var meget fattige dengang. 
Jette var også slem til at løbe hjemmefra uden at sige hvorhen. En dag, 
da hun var løbet i byen tre gange, blev jeg så tosset, at jeg gav hende en 
endefuld. Jeg tror, det er den eneste gang, jeg har slået mine piger. I 
dag fortryder jeg, at jeg slog. Undskyld Jette; men jeg var nok lidt ulige-
vægtig på det tidspunkt. 
Jeg tror nok, Jette var lidt udsvævende i ungdomsårene. Hun havde, da 
hun var 13-14 år gammel, en del drenge med hjem på sit værelse. Jeg 
husker, der en dag kom tre fire stykker vandrende gennem stuen uden at 
sige goddag; jeg kendte dem ikke engang.  
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Jette rejste hjemmefra, da hun var 17 år, og fik eget værelse i Vejle. 
 
Aage Sørensen kom i tanker om, at han godt ville have noget tættere på 
sit hjem i Hellerup, så han begyndte at se sig om efter en gård på Sjæl-
land. Han fandt en i Benløse tæt ved Ringsted, det var en gård på 150 
tønder land. Gården var ejet af et ældre ægtepar, som godt kunne tænke 
sig at gå på pension. Hr. Sørensen købte den, jeg ved knapt, hvad han 
gav for den. 

Han ville gerne have os med derover, så vi tog med, men vi var kede af, 
at vi skulle forlade Sandfelt, for vi var kommet til at kende så mange dej-
lige mennesker derude. 
På et senere tidspunkt kom vi til at fortryde, at vi ikke bare tog den store 
beslutning at købe hele herligheden. Vi kunne have købt »Sand-
felthøjgård« for 450.000 kr. med besætning og maskiner, avl og det he-
le. Der var kartofler i kule, og der var tyrekalve, som var lige til at slagte. 
Det var vort livs store dumhed, at vi ikke slog til. 
Men vi ville være loyale, så vi tog med til Sjælland, men der kunne vi slet 
ikke falde til. Sjællændere er nogle helt andre mennesker end vestjyder. 
Nå, vi kom derover, og vi boede i kælderen den første tid, for huset, vi 
skulle bo i skulle først sættes i stand. Der blev lagt varme ind ovre fra 
hovedbygningen, og hele huset blev gennemrestaureret. Det var ikke ret 
stort, men godt nok til os tre. Sørensens ville selv bo i hovedbygningen. 
Der blev bygget en ny stald. Jeg skulle være oppasser for håndværkerne. 
Alle de tagplader, jeg har båret op, det er ikke småting. 
Vi dyrkede almindeligt landbrug. Vi havde maskinstation til at høste for 
os, men vi købte en traktor, mens vi var der. 
En episode, jeg husker meget tydeligt, var, da jeg skulle brænde en 
halmmark af, da var det lige ved, at jeg havde brændt et hus af, men jeg 
fik stoppet ilden, inden det gik galt. 
Som sagt, kunne vi ikke falde til på Sjælland, så vi begyndte at se på 
gårde. Det var i weekender, det skulle foregå, så vore fædre så gårdene 
ud til os. Vi valgte en gård i Vesterlund.  
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Vores første gård i Vesterlund 1965 – 1969 
Vi flyttede til Vesterlund, og der var vi i fire år. Det var et dødsbo på 45 
tønder land, som vi gav 150.000 kr. for. Der var hverken besætning eller 
maskiner, og jorden var meget sandet og møgbeskidt og fyldt med sene-
græs, så der var noget at rive i.  
Vi havde naturligvis ikke pengene selv, så far hjalp os med 40.000 kr.. 
Jeg husker tydeligt fars ansigt, da han skrev checken ud. Man skulle tro, 
han var til begravelse, så trist så han ud. Men vi kom i gang med en lille 
besætning på 12 køer, deraf tre hjemme fra min far. 
Jeg gik så i gang med at lave den ene staldlænge om til grisesøer. Det 
var nogle specielle stier. Der var et stort fællesrum til to søers smågrise, 
så de kunne løbe sammen, og grisene skulle nok finde hjem til deres 

egen mor igen. Dernæst gik jeg i 
gang med laden, der skulle være til 
fedesvin. Jeg havde Anders Hansen 
og Frederik Thomsen til at hjælpe 
mig, og de var rigtig gode til sådan 
noget, så det var en stor hjælp. 
Og så var der marken, som var me-
get sandet og beskidt. Der skulle 
harves meget, og det kom min lille-
bror og hjalp os med. Vi havde købt 
en lille Farmall traktor. Der skulle 
sås noget korn og sættes kartofler 
samt sås roer. Det blev også gjort, 
men så skulle det jo holdes rent, og 
det var et større arbejde. Da vi 
skulle have kartoflerne op, fandt vi 

ud af, at de stadig var beskidte, så det var et vanskeligt arbejde. 
Der var ikke noget toilet, men det fik jeg etableret ude i bryggerset med 
en mur på tværs og et toilet, håndvask og bruser. Vi købte også et brugt 
oliefyr ude ved skrædderen i Billund. Der var et gammelt centralfyr inde i 
køkkenet, som vi tog ned. Der var heller ikke indlagt vand, så al vask fo-
regik ude ved brønden, men vi fik lavet et sugerør ud til brønden, som 
kunne hæve vandet ind i huset, hvis der ellers var vand, for det kunne 
godt ske, at brønden løb tør, og så måtte vi op til naboen at hente vand i 
nogle transportspande. Vandet var heller ikke særlig godt, der var meget 
rust i. 
Vi var rigtig glade for vore naboer ude i Vesterlund. Syd for os boede 
Gunnar Lund, som meget gerne ville snakke og helst meget længe. Han 
var ikke nogen speciel dygtig landmand; han var af den type, der sagde, 
at det nok skulle gå alt sammen. Hos Gunnar Lund var der to sønner og 
to døtre. Det var den ene søn, som hed Herluf, som overtog gården. Han 
var landbrugskonsulent, så han skulle ikke leve af gården.  
Vi kom også meget sammen med Sigrid og Juul Leth, som havde gård 
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500 m fra os. Juul havde en stor malkebesætning på 50 sortbrogede kø-
er, og han var rigtig dygtig til at passe dem, han fik meget ud af dem. Vi 
havde meget samarbejde på mange områder. Jeg lånte hos Juul, og han 
lånte hos mig, hvis jeg havde noget, han kunne låne. Jeg var engang lø-
bet tør for dieselolie, men så tog jeg hen til Juul, og selvfølgelig kunne 
jeg låne. Sigrid og Juul blev et venskab for hele livet. De havde fire børn, 
to drenge og to piger. Vores piger og deres piger var nogenlunde lige 
gamle. Lene og Marianne kommer stadig sammen. Jette og Gitte ses nok 
sjældnere. Peter har tjent hos os et helt år, og ham var vi glade for. Der 
var også en søn, der hed Anders, ham stod vi faddere til i Vester kirke. Vi 
har været med til alle deres fester, og de har været med til vores. Det 
har været et stabilt forhold, hvis man kan sige det sådan. 
Men så var vi kommet på den ide, at vi ville have noget større. Så blev 
»Sandvadgård« til salg. Vi tog derned og så på den, og vi fik handlet. Vi 
købte den af en der hed Søndergaard til 375.000 kr., for den var 
„hokkenren”, som man siger, dvs. at den var helt tom. 

Lene bliver født. 
Lene, du blev født i Vesterlund d. 19. februar 1966 kl. 23.55. Jeg kan hu-
ske, jeg spurgte jordemoderen, om hun ikke skrive d. 20. februar i ste-
det, men det kunne ikke lade sig gøre. 
Du var en sund og velskabt pige, som vi var meget glade for. Nu havde vi 
to piger, det var ikke så tosset endda. 
Kort tid før, du skulle komme, skulle jeg til et landboungdomsmøde på 
Sjælland, så Inger skulle passe hjemme. Hun havde godt nok naboens 
søn til at hjælpe sig med det grove, men kalvene skulle fodres, og hun 
skulle op imellem dem for at fodre dem, og hun skulle også malke. Der 
kunne jo let ske noget med hende. Jeg kan i dag ikke forstå, at jeg turde 
lade hende være alene med alt arbejdet. Det var uforsvarligt, det kan jeg 
godt se bagefter. 
Lene, du voksede dig hurtigt stor, og du var vist et nemt barn, men mor 
havde meget arbejde med at vaske bleer under de primitive forhold, vi 
havde i begyndelsen, ingen vand var indlagt. 
Senere kom du op til naboen og blev passet. Det var hos Gunner og Ellen, 
som var så gode og flinke mod os. Tiden gik og vi flyttede til 
»Sandvadgård«. Du var meget glad for de mange husdyr, især vores sto-
re Sankt Bernhards hund, som både du og Jette legede meget med, når 
mor skulle med ud for at hjælpe mig i stalden om morgenen, så jeg hur-
tigt kunne komme i marken. Da vi flyttede til Give blev du passet nede 
ved en kone i byen, og der var du glad for at være. Så flyttede vi til 
»Elviggård« i Drejens, og der kom vi meget op til min kusine Aase og 
hendes mand Jørgen i Nr. Bjert. De havde fire piger, som var næsten 
samme alder, som vores. Jette begyndte at gå i skole, mens vi boede i 
Drejens. 
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Jeg glemte helt at fortælle, at du blev døbt i Vester kirke engang i april af 
pastor Jessen. Det var præstens første barnedåb, og jeg har talt med 
ham siden, han kan godt huske det. 
På et senere tidspunkt kom vi i tanke om, at I skulle have jeres mors 
mellemnavn, så I kom til at hedde Dupont Lauritsen. Det skulle vi have 
tilladelse til ved den præst, som havde døbt jer. 
Det var et lille sidespring. Nu videre med jeres fælles historie. I kom nu 
til at lege meget med Aases piger. Der var Karen Marie, som var på alder 
med Jette, og så var der Lene, som var på alder med vores Lene. Anette 
og Lisbeth var de to yngste. 
Så kom den tid, hvor vi skulle hjem og overtage »Hygumgård«. Bedstefar 
og bedstemor var glade for, at I fulgte med, for de havde jo ikke rigtig 
været sammen med jer endnu på noget tidspunkt. Jeg kan godt sige jer, 
at de kom rigtig godt ud af det med jer. I kunne snakke sammen i time-
vis, jeg ved ikke om hvad, og bedstemor kaldte jer for sine små sukker-
grise. 
Lene, du var som sagt så glad for dyr, det var både katte og hunde, og 
du havde også på et tidspunkt en nordbagge, der hed Stella, den tog me-
get af din tid. Jeg havde lavet en boks til den i maskinhuset. Du tog rigtig 
mange rideture på hende. Den blev også drægtig og fik et føl, som vi 
havde meget fornøjelse af. Vi solgte den til Jørgen Mols’ søn Henrik, og 
dens videre skæbne kender jeg ikke. 

»Sandvadgård« 1969 - 1974 
Ja, vi købte »Sandvadgåed«, og så kom vi på min hjemegn igen; det var 
nu meget rart. Det var noget helt andet end det, vi kom fra. Der var ind-
lagt vand, og der var badeværelse i det store stuehus, men det var svært 
at få det møbleret lige med det samme. Alle bygninger var stærke, en 
næsten ny kostald, en dejlig lade og så var der en tredje bygning, som 
var indrettet som svinestald. Det var i det hele taget en flot gård med 
rødstensbygninger, og der var 60 tønder land jord til, så alt så meget 
godt ud lige i starten. Men det skulle gå helt anderledes, fandt vi ud af. 
Vi tog hele vor besætning og alle maskiner med fra Vesterlund, for vi 
havde solgt gården til vores nabo Juul Leth, han kunne bruge jorden til 
den store besætning, han havde. 
Vi skulle så i gang med vores nye foretagende. Vi købte nogle flere krea-
turer, så vi kom op på 40 malkekøer. Det var meningen, at vi skulle fede 
tyrekalve op til slagtning, men problemet var at holde liv i kalvene, den-
gang var vi ikke opmærksomme på kalvesygdomme. Vi skulle have sat 
kalvene ud i laden, så havde de overlevet. Vi mistede rigtig mange ellers 
sunde kalve. Det var den første skuffelse.  
Nu skulle der ske noget stort, så jeg investerede i et rørmalkningsanlæg. 
Det var der ikke mange, der havde dengang, og jeg var meget glad for 
den investering. 
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Inger hjalp mig i stalden om morgenen. Hun læssede møg på trillebøren, 
og så kørte jeg det ud på møddingen. Det kunne godt være svært at 
komme op på toppen af møddingen en morgen, der var regnvejr, så måt-
te jeg strø sand på kørebrættet. Inger vaskede også spande, indtil vi fik 

mælketank og rørmalkning.  
Vi havde også en del grise i en 
stald, som lå på den modsatte side 
af kostalden. Der gik stierne på 
tværs, jeg ved ikke hvorfor. Det 
med grisene gik meget godt, jeg 
husker, vi leverede en hel del. 
Så var der jo marken, som skulle 
få det hele til at køre; den blev 
drevet helt i 7 marks drift, som jeg 
havde lært på landbrugsskolen 
med roer, korn og græs, for vi 
havde en ret så stor besætning, 
der skulle fødes. Jeg husker et ef-

terår, hvor vi skulle samle roer. Min far kom for at hjælpe med arbejdet. 
Det var så vådt, at vi måtte have to traktorer for at slæbe en lille klat ro-
er hjem til roekulen. Der blev sådan nogle dybe spor, at jeg bagefter 
måtte pløje på tværs. 
Vi havde vores bugserede mejetærsker med ude fra Vesterlund. Når kor-
net blev tærsket løb kernerne ned i sække, så der skulle stå en mand og 
tage sække fra. Her kom min svigerfar til hjælp, men han havde mistet 
tre fingre på højre hånd, så det var svært for ham at håndtere sækkene, 
så han kom til køre traktoren i stedet, og det gik bedre. 

Haven skulle der også ske noget med, for den så nærmest ud som en 
ukrudtsmark. Vi havde en anlægsgartner til at hjælpe med det. Det var 
et stort arbejde, men det blev godt. 
Så var der det store stuehus, som skulle ordnes. Der var mange rum, 
som trængte til en tur med tapet og maling, men det blev ordnet. 
Vi havde, imens vi boede der, en studerende til at bo hos os. Det var altid 
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et tilskud til den daglige husholdning. Det var nemlig ikke lige morsomt 
altid, for det kneb gevaldigt med at få pengene til at slå til. Inger og jeg 
har siddet mangen en aften og lavet budgetter, men lige meget hjalp 
det. Det var så småt, at vi ikke havde til den daglige husholdning. Jeg 
husker engang, da Jette havde købt en is på klos oppe i Ildved Brugs. 
Hun troede, at vi havde bog deroppe, men det havde vi nu ikke, så vi 
måtte lede længe for at få nok til at betale den is med. 
Jeg havde også mangen tung gang over til Vindelev mølle for at få ud-
sættelse med betalingen. Ligeledes måtte jeg ud i banken og bede om at 
få kassekreditten forhøjet. Til sidst måtte vi opgive og se at få gården 
solgt. Det skete i 1974 til en hr. Krogsgaard. Vi fik 460.000 kr. for den.  
Det var så det eventyr, som fik så brat en ende, men der var ikke andet 
at gøre end at klø på. 
Vi lejede en lejlighed oven på Hvejsel gamle skole, hvor vi kunne bo indtil 
videre. Jeg kørte lastbil for Vindelev mølle i en periode; jeg kørte ud med 
varer til landmændene. Men så kom Sejer Hansen med et tilbud om, at 
jeg kunne komme til at køre med smågrise for V.E.L.A., og det tog jeg 
imod. V.E.L.A. ville købe en lastbil til mig, og den skulle jeg selv hente i 
Hillerød. Det var en helt ny Mercedes uden lad. Ladet skulle bygges helt 
fra bunden, og det skulle ske i Bjerringbro, så der kørte jeg den op. Nu 
skulle der rigtig til at ske noget, men det gik lidt sejt, jeg kunne ikke hol-
de en rimelig dagløn, så bilen blev afhændet til en, som havde en gård 
ved siden af. 
I mellemtiden var vi flyttet endnu engang til et hus i Give. Vi lejede huset 
af en gårdmand, som hed Askjær. Det var et dejligt, stort hus, som vi 
godt kunne være tilfredse med. Inger var begyndt at arbejde på Give sy-
gehus, og jeg fik arbejde ovre ved Knud Sigurd Thomsen i Lildfrost. Han 
havde en maskinstation. Jeg kom lige til høsten, så der var masser af ar-
bejde med kørsel med mejetærsker og kørsel med traktor. Jeg kom rundt 
til mange forskellige landmænd, og jeg fik prøvet mange forskellige ting 
med en traktor. Men det begyndte at rive i en gammel landmand som Ni-
els Jørgen, så vi besluttede at tage en bestyrerplads igen, det vidste vi 
da, hvad var. Da der så var en tandlæge nede i Drejens ved Kolding, der 
søgte en bestyrer, så tog vi derned og fik pladsen. 

Bestyrer på »Elviggård-Køllebo« 1975 -1976 
Ja, så blev vi bestyrerpar på en gård igen; det var nu helt rart at komme 
tilbage til erhvervet igen - trods alt. 
Nu skulle jeg til at arbejde med noget, jeg vidste noget om, og Inger var 
så heldig at få arbejde på et plejehjem i Vonsild. 
Det var en gård på omkring 80 tønder land. Den lå utrolig smukt med ud-
sigt over til Skærbæk. Vi nød udsigten hver morgen, når vi drak morgen-
kaffe. Gården var ejet af Knud Basse, som var tandlæge i København, og 
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jeg tror, han tjente masser af penge. 
Det var en almindeligt drevet gård med noget frøavl i form af sildig raj-
græs, og så havde vi en del roer nede bag skoven. 
Jeg husker en grundlovsdag, hvor Inger og jeg hakkede roer; det var så 
varmt, at vi næsten ikke kunne arbejde, men vi klarede det. Roerne skul-
le bruges til vores Hereford kvæg. Vi havde 25 ammekøer, det vil sige, at 
kalvene skulle patte køerne, til de skulle vænnes fra. Det med Hereford 
kvæg gik Basse meget op i. Vi var bl.a. i Herning til ungskue med fire kø-
er, og de blev belønnet med 1. præmie og 23 points. Hr. Basse var me-
get stolt over, at vi havde fået noget ud af vore anstrengelser. Køerne 
skulle både vaskes og strigles, lige så de skinnede, og så skulle de være i 
god foderstand. 
Vi avlede en masse hø nede på engen. Det skulle presses, og så skulle 
det køres hjem op igennem skoven, og det var en meget ujævn stræk-
ning, så man skulle passe vældig på ikke at vælte. Svigerfar kom for at 
hjælpe med høet, og så tog vi bagefter en sejltur på Kolding fjord. 
Vores Hereford kvæg gik ude hele året. De gik ned gennem skoven, og så 
passede de ellers sig selv. Jeg skulle blot se, om der nu var det antal, der 
skulle være. Engang var der en stor tyrekalv, som sad fast i en dyb grøft. 
Den var viklet ind i pigtråd, så det var svært at få den befriet. 
Det var i den periode, at der var bilfri søndag, så Inger måtte have speci-
el tilladelse til at køre til Vonsild for at passe de gamle. 
Vi havde også et plantørreri, som vi skulle tørre græsfrø på. Frøet skulle 
læsses på en stor lastbilanhænger. Den skulle trækkes ud, og det gjorde 
jeg ved at binde et reb i anhængeren, så skulle Inger holde fast i stangen 
og styre den, men så var det så uheldigt, at stangen svingede over imod 
en kant, da jeg trak, og Inger fik smadret en pegefinger, så vi måtte på 
skadestuen i Kolding. 
Jeg tror Basse var godt nok tilfreds med os. En gang brokkede han sig 
dog. Det var da vi kørte til ungskue i Herning. Vi havde fået asfalteret 
vores vej, men så var der begyndt at komme noget græs op midt på ve-
jen, det var han utilfreds med. Da skulle jeg måske have sagt „Stands og 
sæt mig af”, hvad mon manden så ville have gjort med sine dyr i Her-
ning? 
Så skete der det, at min far havde problemer med bentøjet, og han var 
blevet opereret i hoften, så han var ikke længere i stand til at klare land-
bruget. Han ville gerne have os hjem. 
Min bror Karl Aage havde en god bestyrerplads på »Hvolgård«, som han 
nødigt ville forlade. Derfor måtte vi hjem for at overtage »Hygumgård«”. 

Hjem til »Hygumgård« 1976 – 1989 
Det var med stor spænding, vi tog hjem og overtog »Hygumgård«. Hvor-
dan ville det nu gå med vort samarbejde, kunne vi nu forliges, og måtte 
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vi gøre, hvad vi ville, for nu skulle der ske noget. 
Vi skulle jo være to familier i gårdens stuehus, men det var der også i 
gamle dage, så hvorfor skulle vi ikke også kunne klare det? Det første, 
der skulle gøres, var alligevel at få bygget et aftægtshus til min far og 
mor. Det var så heldigt, at haven var så stor, at der kunne blive en byg-
gegrund på 650 kvadratmeter, og det var meget tilpas. Det var heldigvis 
en tør somme, så vi kunne trække et stykke hæk op og køre ind over 
græsplænen med materialerne. Byggeriet strakte sig over 6 måneder, og 
derefter kunne far og mor flytte ind i deres nye bolig til 140.000 kr. for 
130 kvadratmeter, det må da siges at være billigt. De var meget glade 
for huset, som lå så tæt på gården, at de kunne følge med i, hvad der fo-
regik. Da vi havde fået dem installeret, kunne vi gå i gang med vores 
stuehus. 
Vi overtog gården med en kvægbesætning, som var på ca. 25 køer plus 
opdræt, i en gammel kostald, som var fra før min bedstefar overtog går-
den, dvs. fra 1860. Der medfulgte oven i købet en gammel fodermester, 
som far havde haft i 25 år. 
Nu skulle der andre boller på suppen, så vi besluttede, at den gamle stald 
skulle rives ned, og så skulle der opføres en ny slagtesvinestald bag den 
gamle. Det var et stort arbejde, og det tog hele den næste sommer. Jeg 
rev selv den gamle stald ned, 
men så havde vi håndværkere 
til at opføre den nye stald. Vi 
slog dog selv loftspladerne op 
og lagde selv asbest tag på. Vi 
brugte selvfølgelig pladerne fra 
den gamle stald på bagsiden af 
den nye stald; de var ikke så 
nemme at få lagt, men det lyk-
kedes. Så skulle der købes 
staldinventar, og det købte vi i 
Egtved hos en, der hed Dahl. 
Samtidig med dette byggeri, la-
vede vi den gamle svinestald 
om til fravænningsstald. Så var 
det den gamle hestestald, som 
skulle renoveres; den skulle la-
ves om med plads til ca. 55 
goldsøer, som skulle stå bundne 
- nu til dags må man ikke binde søerne. Dernæst gik vi i gang med at 
bygge en ny farestald med 24 farestier. Vi opførte den stort set selv med 
hjælp fra far og mor, som fyldte i blandemaskinen. Jeg satte selv grun-
den af og satte fundaments blokke op. Elementerne fik vi leveret fra Give 
elementfabrik. Mandskab der fra kom og hejste elementerne på plads. 
Spærene fik vi leveret fra Palsgård savværk. Så var der kun støbning af 
gulvet tilbage. Der skulle afsættes 6 hulle for hver sti, og det skulle gøres 
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meget nøjagtigt efter en tegning, 
som jeg fik fra den fabrik, som 
skulle levere inventaret. Jeg gjorde 
det ved at sætte nogle plasticdun-
ke ned, og støbte jeg omkring 
dem. Jeg må sige, at det var 
spændende den dag, de kom med 
inventaret – mon det nu passede. 
Det gjorde det på nær et par hul-
ler, hvor jeg måtte hugge lidt af 
kanterne, så jeg var stolt. 

Vi havde også købt udmugningsanlæg, som skulle gå helt op i goldstal-
den. Anlægget var 125 m langt og bestod af en kæde med nogle skrabe-
re på. Når det kørte, førte det møget helt ud på møddingen. Anlægget 
hed »Stranko«, og det kørte ganske udmærket, når bare man huskede at 
få det løsnet, når det var frostvejr. 

Derefter kom turen til et nyt maskinhus, som 
blev opført vinkelret på farestalden. Her 
støbte jeg også selv soklen, hvori der skulle 
støbes nogle stykker jern, som buerne skulle 
fastgøres til, det skulle også gøres meget 
nøjagtigt. 
Til alt det arbejde havde jeg en flink nabo til 
hjælp. Han havde lige selv bygget et hus, så 
han var kendt med sådan noget. Det var og-
så rart at have en til at hjælpe med at bære 
tagplader op og lave sammenbygningen 
mellem maskinhus og farestald. 
Så var det bare med at få sat nogle grise ind 

i staldene og få det til at køre, og det gjorde det. Målet var 20 grise pr. 
årsso. 
Vi fik også installeret et halmfyr nede i det gamle malkerum; det skulle 
levere varme til stuehuset, og der skulle føres rør op igennem fedestal-

den og op i smågrisestalden, og 
derfra i jorden over til stuehuset. 
Det var en større proces, men det 
lod sig gøre. Så var det lige med at 
få varmen til at nå helt op i stue-
huset; det kneb lidt om vinteren, 
når det var rigtig koldt. Vi fyrede 
med rapshalm, og det var rigtig 
godt, for det indeholdt olie, så det 
var let at få til at brænde. 
På et tidspunkt kom vi til at mangle 
jord. Så var det, at Niels Bjerre-
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gaard spurgte, om jeg ville forpagte hans jord. Det ville jeg selvfølgelig 
godt. Jeg lejede også hans svinestald i en periode, jeg tror, jeg havde 
den i tre år. Jeg havde gået i skole sammen med sønnen Per. Han havde 
en sygdom, som jeg ikke kendte, og han døde i en alder af 45 år. Han 
var noget forkælet, for han havde nemlig en storebror, som blev dræbt 

ved et vådeskud som 10-årig. 
Det var en oplevelse, når der 
skulle betales forpagtningsaf-
gift. De vidste ikke, hvor meget 
godt de skulle gøre for en, der 
blev disket op med alle mulige 
ting og sager. Per sad henne i 
sin stol og lyttede til vores 
samtale. Vi var med til hans be-
gravelse, kan jeg huske. 
Så skulle der endelig ske noget 
med stuehuset. Vi lagde sove-
værelset til en stue, så den blev 
dobbelt så stor, og så fik vi la-
vet nogle værelser ovenpå, 
hvor vi kunne sove. Vi fik også 
lavet et lille badeværelse med 
toilet, håndvask og brusekabi-

ne. Stuehuset fik også nyt tag og nye vinduer, og der kom en kvist på. 
Det havde vi Henning Simonsen til at lave. 

»Eliseholm« 1979 – 1989 
Jeg var i hjemmeværnet i en 8-årig periode, og der var der en kvinde, 
som hed Anette Just. Hun blev skilt fra sin mand Hans Just, og hun kom 
dermed til at stå alene med »Eliseholm«, så der blev der en forpagter-
plads ledig. Jeg kørte derud og gik ind ad bagdøren, for jeg kendte hende 
jo fra hjemmeværnet. Der sad hendes mor og pudsede sølvtøj, og de var 
meget venlige og inviterede mig indenfor. Vi talte frem og tilbage, og så 
tilbød jeg at blive hendes forpagter. 
Det blev hun meget glad for, og så skulle vi i forhandlinger om, hvordan 
vi skulle gribe det hele an med hensyn til pris mm.. Jeg måtte selvfølgelig 
benytte alle gårdens bygninger, som jeg ville. Der var i alt 130 hektar 
fordelt på »Eliseholm«, »Hvejsel Nygård« og »Vissinggård«. Det var ri-
melig god jordkvalitet, som der kunne dyrkes næsten alt i. Jeg tror, vi 
blev enige om, at jeg skulle give 3.000 kr. pr. hektar. 
Det blev 8 gode år, vi havde med »Eliseholm« i forpagtning – ikke så 
godt pengemæssigt, men i det hele taget. Vi kunne holde mere fri, for nu 
kunne jeg tillade mig at have tre karle, en svinefodermester og to karle i 
marken. Jeg købte en del maskiner af Hans Just, bl.a. en næsten ny trak-
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tor, en 6-meter såmaskine, to plove og en hel del mere, som han ikke 
kunne bruge, så nu havde jeg fire traktorer og en masse forskellige ma-
skiner. Det er jo ikke almindeligt i dag, at man har alle maskiner, der er 
som regel flere om den samme maskine, så 
bliver den bedre udnyttet. 
Nu var det bare med at komme i gang med 
det hele. Der skulle laves markplaner, gød-
ningsplaner og alle de praktiske ting, der 
følger med sådan et projekt. Jeg besluttede, 
at vi skulle dyrke hvede og sildigt rajgræs, 
men først skulle marken behandles, og der 
var ikke så ligetil, for manden før mig havde 
ikke forstand på landbrug. Forårsarbejdet 
var noget, som krævede planlægning. Der 
skulle indkøbes gødning og såsæd, og så 
skulle markerne gøres klar, dvs. harves 
mindst to gange og derefter tilsås, og til sidst tromles, men det værste 
var, at der skulle samles sten. Nu om dage laves det hele i en arbejds-
gang, det sparer brændstof. 
Så skulle det bare gro, og vi så frem til høst med spænding; men forin-
den skulle der sprøjtes mod ukrudt og eventuelle skadedyr, alt sammen 
en bekostelig omgang.  
Så endelig kom høsten. Jeg havde købt en helt ny mejetærsker hos Du-
pont i Jelling, den var på 14 fod, en ret stor maskine den gang. Nu skulle 
der høstes, og det gik på livet løs, til vi var færdige, men ikke uden pro-
blemer. Engang kørte Carsten en sten op i 
maskinen; det tog en hel dag at få det repa-
reret, og så kostede det 3.000 kr. 
Vi kunne som sagt bruge alle bygninger og-
så laden, som havde et godt gennemløbs-
tørreri, og der var et siloanlæg til 2400 tøn-
der korn. Vi havde også en træsilo, som 
kunne tage ca. 300 tønder. Vi fyldte hvede 
i, og den blev rigeligt fuld, og det var ikke 
godt, for hvede er nemlig tungere end andet 
korn, det tog vi os ikke i agt for. Lige plud-
selig braste den sammen; det kunne være 
gået grusomt galt for der stod nemlig lille 
Carsten, og han skreg, så det kunne høres langt væk. Han kom i sikker-
hed ovre i det ene hjørne, men han stod i korn til knæene. Det kunne ha-
ve gået grueligt galt. 
Kornet blev tørret ved hjælp af gas, som vi fik hjem i en stor tank. Der 
var to brændere, som ofte kunne give problemer. Der skulle jo tørres he-
le døgnet, så der var megen køren også om natten i hele høsten. Vi hav-
de også et plantørreri til at tørre raps og græsfrø på. Vi havde selv byg-
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get den, og den fungerede ganske udmærket. 
I den periode, vi havde »Eliseholm«, skete der mange forskellige ting, 

bl.a. fik vi lavet nyt staldinventar i den 
gamle kostald; det var et arbejde, som 
vi selv udførte. Nu var der to stalde, 
som kunne bruges til opfedning af gri-
se, som var født på »Hygumgård«. Vi 
kørte hver uge ud med nogle i en gum-
mivogn. Der kunne være 400 slagtesvin 
derude, og de skulle fodres to gange 
om dagen. Vi installerede også en 
slaglekværn i laden og lagde nyt tag på 
to af husene. Der var cementsten på de 
gamle tage, dem tog vi af og kørte ud 
på skovvejene, så de blev gode at køre 
på. Det nye tag bestod af aluminiums-
plader. Vi bestilte pladerne i den læng-

de, der var brug for, og det blev et smukt tag at se på. Der var også et 
gammelt hus omme bag ved stuehuset, som vi fik fjernet, så der blev 
mere plads omkring stuehuset. Ja, stuehuset var vi også engageret i, der 
skulle mere isolering på loftet, så det brugte vi det meste af vinteren på. 
Anette Just havde også nogle shetlandsponyer, som gik ude det meste af 
året. De havde nogle hestebokse i et hus, som lå ved siden af stuehuset. 
Der var ikke muget ud i de bokse i 5 - 6 år, så det var et arbejde, som 
kunne tære på kræfterne. Jeg tror, det tog tre dage at gøre det færdigt. 
Der var også en del skov til gården; jeg mener, der var ca.12 tønder 
land, og der måtte vi tage alt det træ, som vi ville. Der var en masse 
lærketræ, som trængte til at blive sko-
vet. Vi havde jo også brug for det i vo-
res træfyr, men det kneb med at vente, 
til det blev tørt nok til at fyre med. Vi 
hentede mange kubikmeter igennem 
årene, så det var billigt brændsel, vi fik 
fra skoven; men der skulle også efter-
plantes, og det havde vi en entreprenør 
til at gøre. 
Der hørte som nævnt to gårde til. På 
»Hvejsel Nygård« boede Gitte og Jo-
hannes Lomholt, og på »Vissinggård« 
boede Erna og Palle Nederby.  
På »Hvejsel Nygård« satte vi stålplader 
rundt om et gammelt maskinhus, så det 
kom til at tage sig noget bedre ud. Gitte og Johannes kom vi til at have 
rigtigt meget med at gøre igennem årene. Vi var med til barnedåb og de 
forskellige fester, de holdt. Engang var der slagteristrejke, som betød, at 
vi brændte inde med en hel del grise, men Johannes var mand for at få 
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dem afsat til forskellig side. Vi kørte et 
helt læs med tyve grise over til 
»Hvejsel Nygård«, og så blev de slag-
tet der, og folk kom og hentede, hvad 
de havde brug for. Det gav en god 
skilling til farmand her, der var lige 
penge til at holde vort sølvbryllup for, 
men så manglede de jo til at betale 
termin med. Gitte og Johannes solgte 
ejendommen og flyttede til Jelling. 
På »Vissinggård« boede som sagt Palle 
og Erna, de havde lejet bygningerne af 
Anette Just. Også der lavede vi en hel 
del. Vi brækkede en staldbygning ned 
og murede en gavl op. Det betød, at 
der blev frit udsyn til en dam. Erna og 
Palle havde vi også en del at gøre 
med. Palle havde tidligere været gar-
dinsælger i Vonge. Han kaldte firmaet 
»Lille Them«. De var nogle friske men-
nesker begge to. 
På er tidspunkt kom Anette i tanke om, 
at vi kunne lave et drivhus af stål-
stænger beklædt med plastic, og så 
skulle vi søge patent på det. Vi fik la-
vet en prototype, men så løb det pro-
jekt ud i sandet. Det var en kort fornø-
jelse, men vi havde da forsøgt, og 
drivhuset kom til at stå i haven til glæ-
de for Anette og os andre, for det gav 
godt med tomater og agurker. 
Der var et dejligt værksted med varme 
på »Eliseholm«. Der stod vi om vinte-
ren og lavede vore maskiner og trakto-
rer i stand og malede dem. Vi tog hju-
lene af, så kunne vi lettere komme til 
at male, og det gjorde vi ved hjælp af 
kompressor og sprøjtepistol. Det så 
godt ud, når vi om foråret rykkede ud 
med nymalede traktorer og maskiner. 
Jeg vil gerne fremhæve nogle ting ved 
Anette Just. Hun var en hyggelig per-
son på mange måder. Hun elskede at 
have gæster, og hun var god til at lave 
mad. Hun tog det ikke så nøje med ti-
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den; hun kunne godt sidde stille og roligt, indtil en halv time før gæ-
sterne skulle komme, men hun nåede det alligevel. 
Vi havde en tradition med, at der skulle holdes en årlig jagt på 
»Eliseholm«, hvor jeg måtte invitere nogle af mine venner med. Det 
gjorde jeg så, jeg tror, jeg havde seks af vennerne med. Vi gik på jagt 
om formiddagen og indtil kl. 14. Jeg kørte med traktor og vogn jæger-
ne ud til skoven, som de så gik igennem, og bagefter tog de markerne; 
det var altid spændende at se, om de havde skudt noget.  
Så kom turen til frokosten, som Anette selv havde lavet, og der var al-
tid rigeligt med øl og snaps. Det hørte med til traditionen, at damerne 
kom om eftermiddagen og deltog i festlighederne.  
En anden tradition var, at der hver juleaftensdag skulle hentes et jule-
træ, som vi selv skulle fælde og transportere hjem, og så var der gløgg 
og æbleskiver bagefter; det var meget hyggeligt. Der var også et år, vi 
var med til Sankt Hans fest sammen med naboerne. Så fik vi grillmad 
og brændte bål af. 
Engang kom Anette i tanke om, at vi skulle en tur til Paris for at se en 
maskinudstilling. Det var en tur på 1200 km, hun kørte selv hele ve-
jen. Det gik meget fint, til vi kom derned. Vi skulle ind i selve Paris, og 
der var meget trafik, men vi kom da til vores bestemmelsessted. Anet-
te skulle overnatte hos en veninde, og Inger og jeg måtte overnatte på 
et hotel. Vi kunne jo ikke fransk, så vi havde nogle problemer med at 
få bestilt morgenmad, men vi fik dem da overbevist om, hvad vi men-
te. Så skulle vi se på maskiner, men der var nu ikke noget, vi kunne 
bruge – jo, det skulle da være en lille flyvemaskine, som kunne bruges 
til at sprøjte marker med. 
Anette Just var et meget alsidigt og dynamisk menneske med mange 
interesser. Hun var, da jeg lærte hende at kende, våbenmester i hjem-
meværnet. Hun havde våbenkammer ude i den lille hestestald. Det var 
i hjemmeværnet, vort venskab og samarbejde startede, og det varede 
ved i 12 år. Hun var også valgt ind i kommunalbestyrelsen for Frem-
skridtspartiet i Jelling; jeg tror, hun var der i to perioder. Da hun på et 
senere tidspunkt solgte »Eliseholm«, blev hun valgt ind i Folketinget, 
men derfra røg hun ud efter et par år. Vi var for øvrigt inde at besøge 
hende på tinge, og vi var oppe på hendes kontor. Anette var et men-
neske, som man kom til at sætte stor pris på. Hun var meget hjælp-
som og omsorgsfuld over for andre mennesker. Hun havde to døtre 
Kirstine og Elisabeth, de var noget forkælede og måtte mange ting.  
Da hun blev 40, havde hum inviteret hele Fremskridtspartiet til fødsels-
dag i et stort telt i haven. Blandt gæsterne var både Glistrup og Pia 
Kjærsgaard og den dengang meget omtalte Kresten Poulsgaard. Der 
var en pudsig historie med ham. Han kom kørende igennem Hygum, 
og han standsede for at spørge om vej. Der stod en, der hed Hans Jør-
gensen; han kunne godt se, hvem det var, så inden Kresten fik sagt 
noget, sagde Hans: „Du er på rette vej Kresten”. Poulsgaard nåede slet 
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ikke at spørge, sagde blot: „Det er fint”, og så kørte han videre. 
Vi havde også hele familien med til vores sølvbryllup i Hygum forsam-
lingshus. Det var for øvrigt en god fest, som blev holdt for de penge, vi 
solgte grise for til Johannes på »Hvejsel Nygård«. 
 
I efteråret 1982 kom vi i en vanskelig situation. Vi måtte igennem en be-
talingsstandsning; det var ikke rart. Landbosparekassen i Vejle krævede 
at få deres tilgodehavende udbetalt., og det var ikke nemt sådan lige 
grave så mange penge op, så der var ingen vej udenom. Vi måtte erklæ-
re betalingsstandsning, dvs. at der skal laves en slags akkord med kredi-
torerne. Det havde vi selvfølgelig en advokat til at hjælpe os med. Vi fik 
da også god hjælp og samtidig god velvilje fra vore kreditorer, så det lyk-
kedes at få det hele til at falde på plads. Samtidig fik vi lavet den aftale 
med Anette, at vi skulle dele overskuddet, når året var omme. Vi tog til 
København og fik skrevet en kontrakt om deling af overskuddet, hvis der 
blev noget; det blev der ikke, skulle det vise sig. 
Som tiden gik, blev det mere og mere surt. Jeg kan huske, at det var 
svært at bevare optimismen, da vi skulle holde sølvbryllup. Vi besluttede 
derfor i vinteren 1989, at nu skulle det være slut. Vi opsagde forpagt-
ningskontrakten, for så at koncentrere os om »Hygumgård«. Det var slut 
med at have karle til hjælp, men jeg havde jo stadigvæk de mange ma-
skiner, så jeg måtte finde på noget. Jeg lejede derfor jord af Carlo Søn-
dergaard, så jeg kunne udnytte maskinerne.  
Jeg var efterhånden ved at være træt af det hele. Vi havde jo to dejlige 
piger, som var henholdsvis sygeplejerske og politibetjent, så de var ikke 
interesserede i at komme til landbruget, og de sagde, at vi ikke skulle 
tænke på dem, for de skulle nok klare sig, de havde jo deres gode løn og 
pension. Vi besluttede så at sælge gården, og der var en del, som var in-
teresserede, men de syntes vist, at den var for dyr. Vores nabo Juul Jen-
sen ville imidlertid gerne købe den, så der kom en handel i stand. Han 
overtog det hele med besætning og maskiner. Hans gård ligger lige nord 
for »Hygumgård«, så det er oplagt, at det blev ham. 
Så skulle vi se at finde noget at bo i, og det fandt vi på Skråningen i Jel-
ling. 

Tiden efter »Hygumgård« 
Juul Jensen overtog »Hygumgård« d. 1. marts, og jeg begyndte at køre 
på Knud Sigurd Thomsens maskinstation i Lildfrost. Der kørte jeg hele 
sommeren; det var kørsel med traktor og alle former for maskiner, jeg 
kom også til at køre en hel del med mejetærsker. 
Så kom vinteren, og da fik jeg arbejde hos MEKU i Uldum. Det var hos 
min fætter, som dengang ejede fabrikken. Der arbejdede jeg på lageret 
og lavede andet forefaldende arbejde. Jeg fik i den anledning truckcertifi-
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kat i Horsens.  
Da det blev forår, var der en gårdmand fra Hørup ved navn Grysbæk, der 
ringede til mig. Han var chefgreenkeeper ved Vejle golfklub. Han spurgte 
mig, om jeg var interesseret i at komme ud at hjælpe dem den sommer. 
Det ville jeg naturligvis frygtelig gerne, det var lige noget for en gammel 
landmand som mig. Jeg var derude hele sommeren, og jeg var meget 
glad for at arbejde der; det var en god arbejdsplads, og der var gode ar-
bejdsforhold og en masse frisk luft. Da det blev vinter, blev jeg sendt på 
et greenkeeperkursus nede ved Ribe. Det kursus var nu ikke meget 
værd; men nu er det sat mere i system. 
En februar aften, var jeg alene hjemme. Inger var på aftenvagt på pleje-
hjemmet, som hun altid var. Hun kom hjem kl. 23.15. Jeg havde følt mig 
så mærkelig den sidste times tid, og havde derfor lagt mig på sofaen. Da 
Inger kom hjem, ville jeg rejse mig, men det kunne jeg ikke. Jeg var to-
talt lammet i hele kroppen, og jeg kunne heller ikke tale, fandt jeg ud af, 
da Inger talte til mig, og jeg ville svare. Inger ringede til lægen, og han 
kom ret hurtigt, og han sagde, jeg skulle indlægges omgående. Så kom 
der en ambulance med fuld udrykning og kørte mig til Vejle sygehus, 
hvor jeg blev undersøgt, og de sagde, at jeg havde haft en kraftig hjer-
neblødning.  
Så var det med at komme i gang med genoptræningen, og det var hårdt. 
Jeg var indlagt i tre måneder, og jeg tror, Inger var at besøge mig hver 
dag, mens det stod på. Jeg havde både fysioterapeut, talepædagog og 
psykolog, så man må da sige, at der blev gjort noget. Talepædagogen 
var den første, som kom til mig. Jeg kan huske, at jeg kun kunne sige ja 
og nej, men jeg forstod alt, hvad de sagde til mig. Det var en utrolig situ-
ation at være i, kan jeg godt sige jer. Jeg kunne heller ikke skrive. Min 
højre arm var totalt lammet. Jeg husker, at Inger ville have mig til at 
skrive et par ord, men det blev kun til nogle streger. Så skulle jeg til at 
lære at gå for tredje gang. Første gang var da jeg var nyfødt, anden 
gang da jeg havde ligget med nyreblødning i 6 måneder og så nu efter en 
hjerneblødning. Jeg begyndte træningen ved at kravle på en madras. Jeg 
skulle skubbe mig frem; det var svært især med højre side, men efter-
hånden blev det bedre, og jeg begyndte at kravle som et lille barn. Efter 
lang tids træning, kunne jeg komme op at stå oprejst; det var en stor 
dag, da jeg kunne det. Så begyndte jeg at gå i barre; det var svært til at 
begynde med, for jeg skulle give besked til min højre side, at nu skulle 
foden flytte sig, men den ville ikke lystre, med tiden lykkedes det dog. 
De sagde til mig, hvis jeg ikke havde været i så god fysisk form og været 
så viljestærk, så ville det ikke være gået, så kunne jeg nemt være endt i 
en rullestol resten af mine dage. Det havde jeg ikke lyst til. Jeg husker, 
når Inger var at besøge mig, så kørte vi ned i gården og prøvede at 
snakke sammen så godt, som jeg nu kunne. Det var en form for terapi. 
Der var andre patienter, som havde lidt samme skæbne som mig, men 
de havde den fordel, at de kunne snakke, så det var nemmere for dem at 
kommunikere. Jeg lå som sagt i tre måneder på sygehuset, men jeg kom 
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hjem på besøg flere gange, og til sidst skulle jeg til genoptræning to gan-
ge om ugen, hvor jeg blev hentet af Falck. Den sommer gik med at køre 
til genoptræning i Vejle.  
I december måned var der en læge, som syntes, at han ville indstille mig 
til Vejle Fjords sanatorium for hjerneskadede personer. Det blev jeg rigtig 
glad for, for de havde nemlig forstand på at behandle mig. Der var nogle 
personer, som tog sig personligt af mig, og der var en speciel psykolog, 
som Inger og jeg havde flere samtaler med. Hos ham fik vi at vide, at vi 
ikke skulle være bange for at vise min sygdom.  
Der var en høj, som man kaldte »Snegletoppen«, den skulle vi gå op ad 
for at træne. Der havde før i tiden været tuberkulose sanatorium på ste-
det. Dengang brugte patienterne også at træne på »Snegletoppen«, og 
når de kunne gå helt op til toppen, så sagde man, at de var raske nok til 
at komme hjem. Jeg gik også op ad den, men med stok i hånden.  
Der var en smuk natur omkring sanatoriet, og der gik jeg nogle dejlige 
ture. Jeg var også engang helt ude ved »Træskohage« fyr, det var et 
rundt tårn, som man kunne gå op i, og det gjorde jeg, men det var vist 
dumt, for jeg kunne jo være faldet og have brækket et ben, og så kunne 
jeg have ligget der, og ingen vidste, hvor jeg var. 
Jeg kom hjem til jul, det var dejligt. Den vinter gik jeg længere og længe-
re ture i Jelling by. Jeg tror ikke, der findes en gade, hvor jeg ikke har 
været.  
Året før jeg blev syg, var der blevet anlagt en golfbane her i Jelling, og 
jeg havde tilbudt, at jeg nok skulle passe den, når den var klar. Da det så 
blev forår begyndte jeg med at passe den lille par 3 bane. Jeg husker, 
der blev købt en helt ny greenklipper, og desuden havde vi en bugseret 
klipper til at klippe det store areal med. Arealet havde tilhørt en gammel 
mand, som hed Jens Abrahamsen. Han havde ikke dyrket jorden i flere 
år, så han var vist glad for, at det blev taget i brug. Ham havde jeg man-
ge hyggelige samtaler med, han blev næsten 100 år. 
Fra 1991 til 1995 passede jeg så den lille par 3 bane. Det var meget hyg-
geligt, for der kom en hel del mennesker, som man fik lært at kende. Det 
indebar også, at Inger og jeg kom til at spille golf. Jeg var nu ikke særlig 
god til det, og jeg holdt op efter nogle år, Inger derimod var en ret habil 
golfspiller. Vi var sammen med 12 andre personer fra klubben på en tur 
til Marokko. Det var en dejlig tur, men vi havde nu været der engang før.  
Med tiden voksede banen til at blive en bane med ti huller, og så blev der 
ansat en mand på fuld tid. Vi havde ingen steder at være med vores grej, 
men så kom vi op på Abrahamsens gård, og der fik vi et rum, hvor vi var 
i fire år. Men banen blev ved med at vokse til 18 huller, og den var nu en 
fuldt udbygget bane med internationale mål og godkendt til større turne-
ringer. I den forbindelse blev der bygget et maskinhus med et opvarmet 
værksted og lokale til greenkeeperne med toilet og bad; det var den rene 
luksus for os.  
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Til at begynde med havde vi skiftende medarbejdere. Det skulle helst 
være billig arbejdskraft, men det viste sig at være en dårlig ide, for de 
var tit syge, og så skulle de have barnets første sygedag, og det går ikke 
på en golfbane. Arbejdet skal jo gøres, for græsset gror jo hele tiden. Nu 
er der ansat mere stabile medarbejdere, som har været der i omkring 4 -
5 år alle sammen. 
Jeg var glad for arbejdet, og jeg faldt godt til. Vi havde et godt arbejdskli-
ma medarbejderne imellem. Jeg har arbejdet dernede i 15 år, så det er 
ikke så ringe endda, men de seneste tre år var på nedsat tid. Jeg fik in-
gen løn den tid, jeg arbejdede på golfbanen. Det syntes bestyrelsen ikke, 
jeg skulle have, men på den anden side, så var jeg jo også glad ved at 
kunne komme til at arbejde igen efter min alvorlige sygdom på et år. Jeg 
fik tildelt mellemste invalidepension; det synes jeg er lige lovligt lidt. 

Inger Dupont Lauritsen 
Født d. 26. februar 1938. Død d. 20. november 2004 
Jeg vil gerne her fortælle om min elskede hustrus liv. 
Inger er født i Vinding på en gård, som had »Vinding Nygård« d. 26. fe-
bruar 1938, og der havde hun vist en god barndom sammen med sin sto-
resøster Anna.  
Hendes far Aage og hendes mor Elna Nielsen drev et landbrug med hvad 
dertil hører. Aage kørte ud med orner til de forskellige landmænd, som 
skulle have deres søer løbet. Han gravede også tørv i en periode under 
krigen, da det var nødvendigt, fordi der var stor mangel på brændsel. På 
et tidspunkt flyttede familien til Testrup mellem Horsens og Skanderborg 
og der blev der født en dreng i 1945, og han kom til at hedde Svend Aa-
ge. Senere igen flyttede de til Agersbøl ved Lindved, og der kom Inger til 
at gå i skole i de syv år, som det var almindeligt. Endnu engang flyttede 
de, og det var til Rostrup ved Gadbjerg. Da Inger skulle ud at tjene, blev 
hendes første plads Brugsen i Vork, som ligger i nærheden af Ødsted, der 
var hun et år. Derefter kom ud at tjene hos et ægtepar, som hed Graver i 
Give. Det sted var hun meget glad for. Hun fortalte tit om dem, og begej-
stret fortalte hun om, hvor gode de var ved hende. De havde en tømrer- 
og snedkerforretning på Hospitalsgade i Give. Forretningen er nu nedlagt 
og flyttet et andet sted hen. I vinteren 1955-56 var hun på Børkop høj-
skole, det var hun også meget glad for. Efter højskoleopholdet begyndte 
Inger så på en sygeplejeuddannelse på Give sygehus. Hun var der i ca. et 
år, men så dumpede hun til en prøve, og det var hun meget ked af, men 
der var jo ikke noget at gøre ved det. Så tog hun plads ved en, der hed 
Kristen Olsen i Hygum og var der et år. Derefter tog hun på Søhus hus-
holdningsskole i 3 måneder i sommeren 1961. Vi blev gift d. 28. oktober 
samme år.  
En ny og begivenhedsrig periode i vort liv skulle begynde. Vi var jo så 
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forelskede, så det skulle nok blive godt alt sammen. Vi tog fat med godt 
mod begge to. Inger gik i gang med at indrette vort nye hjem i Sandfelt, 
og det blev rigtigt godt, syntes vi da. Der kom selvfølgelig en masse 
mennesker for at se, hvordan vi boede. Der kom også mange af vore for-
ældres venner, og hver gang der var besøg, sørgede Inger for, at det så 
indbydende og gæstfrit ud; det var hun en knag til.  
Inger havde nok at se til i det daglige. Når der skulle slagtes, blev der 
slagtet to grise ad gangen, det var en stor begivenhed, når det skete. 
Det var vores gamle slagter fra Hygum, der kom med hele familien. For-
uden Børge selv var der konen Lise og sønnen Manse. Slagtningen og til-
beredningen tog en hel dag, men så var alt også ordnet. Der var lavet 
pølser og leverpostej og ikke mindst sortepølser af grisens blod. 
Inger deltog også i markarbejdet så meget, som hun kunne overkomme, 
bl.a. roehakning. Det var et besværligt arbejde, for rækkerne var lidt tyk-
ke, der var jo ikke noget, der hed en-korns såmaskine dengang. 
Så kom tiden, da lille Jette skulle fødes, det skete d. 10. december, og 
jeg var med til fødslen, som selvfølgelig var hjemmefødsel. Det var en 
stor oplevelse for os begge, vi var utroligt stolte over vores førstefødte 
lille pige. Nu blev der endnu mere at se til for Inger, lille pige og to mand 
på kost. Det var jo ikke så nemt som nu om dage, hvor man har en-
gangsbleer. Dengang var det stofbleer, som skulle vaskes og tørres, ikke 
mindst det at få bleerne tørret var besværligt om vinteren, men det gik 
jo. Inger skulle også gøre rent inde ved Sørensens, når de kom ca. hver 
tredje weekend, og så var der også lige haven, der skulle ordnes.  
Vi fulgte med Sørensens, da de flyttede til Sjælland. Der var en stor ho-
vedbygning, som Inger skulle gøre rent i. Hun havde også en lille pige, 
der skulle passes, og der var en stor have, der skulle ordnes. Samtidig lå 
vi i byggerod, så der var meget at se til, men det var heldigvis kun halv-
andet år, så det var hurtigt glemt.  
Derefter kom vi til Vesterlund. Også her var der rigtig meget at tage fat 
på for en ung kone. Der var f.eks. ikke indlagt vand, så Inger måtte hen-
te vandet ude ved en pumpe, som stod på den anden side vejen. Stedet 
havde ikke været beboet det meste af et år, så der skulle gøres rent, 
skrubbes og skures, males og tapetseres; men vi fik da tid til at have be-
søg af vore venner, som naturligvis var nysgerrige efter at se, hvad de 
unge mennesker nu havde erhvervet og vurdere, om det var fornuftigt, 
det de gjorde. Inger måtte også med i marken bl.a. for at hjælpe med at 
samle kartofler op. Det var et arbejde, der foregik på knæene, og det var 
samtidig en kamp med meget senegræs. 
Så købte vi »Sandvadgård«, og der kunne vi begynde forfra, men det var 
ikke så stor en opgave, for alt var i noget bedre stand her. Her måtte In-
ger i stalden for at hjælpe med at muge og give kalvene. Desuden var 
der nu to piger at passe og opdrage på. Så var der jo også tiden efter 
»Sandvadgård«, hvor vi boede mange forskellige steder. Først boede vi i 
Hvejsel gamle skole oppe på 1. Sal. Jeg forstår ikke helt, hvordan vi fik 
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vore ting og sager derop. Vi boede der et halvt år, og derefter flyttede vi 
til Give i et dejligt hus, som var ejet af en, der hed Poul Askær. Jeg be-
gyndte at køre grise, og Inger arbejdede på Give sygehus; men snart be-
gyndte det at trække i den gamle landmand. Vi så en annonce i avisen 
om en ledig stilling som bestyrer i Drejens. Vi søgte den, fik den og var 
der i 2 år. Inger arbejdede i den tid på Vonsild plejehjem. 
Efter den tid kom vi så hjem til »Hygumgård«, fordi min far var blevet 
dårlig. Nu havde vi fået et ordentligt hjem, som vi kunne indrette efter 
eget ønske, og det gjorde vi. 
I fællesskab gik vi i gang med opgaven. 
Vi flyttede mure og lavede to nye karle-
kamre og et badeværelse, og vi lavede 
to værelser ovenpå med et tilhørende 
badeværelse. Der blev også lagt nyt tag 
på stuehuset, og der blev sat nye vin-
duer i. 
Herefter var det op til Inger at stå for 
indretningen, og det gjorde hun til ug. 
Aldrig havde vi haft så dejlige omgivel-
ser at leve under, for nu skulle vi være 
her til vore dages ende, troede vi; men 
det kom til at gå anderledes. 
Vi måtte flytte endnu engang, og det 
blev til Skråningen nr. 6 i Jelling. Der fik 
vi endnu et dejligt hjem, hvor Inger fik 
lov at udfolde sig. Det var nok de bedste år i vores liv rent økonomisk. Vi 
manglede ikke noget. 
Desværre havde jeg den sorg at miste Inger alt for tidligt. Hun blev kun 
66 år gammel. Vi kunne have haft mange gode år endnu. 
Vi var med Lene og hendes familie til Hubertusjagt i Dyrehaven i Køben-
havn, da Inger blev dårlig; men vi kom da hjem til Jylland igen. Det var 
en weekend og vi havde en vagtlæge til at se på Inger. Lægen mente, 
det var influenza. Om mandagen havde vi vores egen læge, og han men-
te, at Inger skulle indlægges. Jette var hjemme, og hun hjalp med at gø-
re Inger i stand. 
Jeg kørte til sygehuset til kl. 7, og til midnat var Inger ikke mere, hun var 
død. 
Man kan sige, hun fik en let død. Tænk, hvis hun var kommet til at sidde 
i kørestol resten af sine dage. 
Æret være Ingers minde. Vi vil aldrig glemme, og vi tænker på, hvor me-
get du har været får os alle tre. 
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Curriculum vitae  
 
1942 – 1949  Hygum skole 
1949 – 1950  Arbejdet hjemme 
1950 – 1951 Vandel ungdomsskole 
1952 – 1953 Arbejdet hjemme 
1953 – 1955  Hos Gunnar Skausen, »Ildvedgård« 
1955 – 1956  »Grundtvigs højskole«, Frederiksborg 
1956 – 1957  Arbejdet hjemme 
1957 – 1959 Militæret i Fredericia 
1958  Sergentskolen Kronborg 
1959   Om sommeren hos Niels Møller, Jerlev 
1959 – 1960  Ejner Kristensen, »Stormgård« 
1960 – 1961 »Gråsten landbrugsskole« 
1961  Gift med Inger 
1961 – 1963 Bestyrer på »Sandfeltgård« 
1963 – 1965 Bestyrer på »Slangerupgård« ved Ringsted 
1965 – 1969 Ejede gård i Vesterlund 
1969 – 1974 Ejede »Sandvadgård« 
1974 – 1975 Boede i Hvejsel gamle skole 
1975  Kørte grise og arbejdede hos Sejer Hansen 
1975 – 1976 Bestyrer på »Elviggård – Køllebo« 
1976 – 1989 Ejer af »Hygumgård« 
1977  Forpagtede jord hos Niels Bjerregaard 
1979 – 1987  Forpagtede »Eliseholm« 
1987 -  1989 »Hygumgård« med svin 
1989   Solgte »Hygumgård« 
1989 – 1990 Arbejdede på maskinstation i Ravning 
 Købte hus i Jelling 
1990 – 1991 Arbejdede for »Vejle golfklub« 
1991  Blev alvorligt syg 
1992 – 2006 Arbejdede for »Jelling golfklub« 
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Tillidshverv: 
 
1961 – 1962 I bestyrelsen for Sandfelt transformatorforening 
 I bestyrelsen for »Brande Landboungdom« 
1966 – 1968  Formand for »Brande Landboungdom« 
1969 Formand for »Vejle amts Landboungdom« 
 Valgt ind i »Danmarks Landboungdom«s bestyrelse 
 Nyvalgt medlem af »Vejle amts Skolenævn« 
1977 - 1980 Lærer ved »Vejle amts Landbrugsspil« i Engum 
1970 – 1974 I bestyrelsen for »Vejle amts Landboforening» 
1972 Næstformand i »Danmarks Landboungdom« 
1980 I menighedsrådet for Kollerup kirke 
1977 – 1984 Formand for Hygum vandværk 
 Næstkommanderende i hjemmeværnskompagni 3504 
 Jelling 
1978 – 1986 Kompagnichef i 3504 Jelling 
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