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DEN GAMLE
KØBMANDSGAARD
Af Emmy Larsen

Et Væld af Minder strømmer ind over en, naar man staar overfor
den Opgave at skulle beskrive sit Barndomshjem og den By, hvor
man henlevede en lykkelig Barndom. Det er mit inderligste Ønske,
at jeg maa faa Evne til at gøre det paa rette Maade, viet Mindet
om mine Forældre, som gav mine Søskende og mig en tryg og solfyMt Barndom, som de mange Aar ikke har formaaet at blegne i
vor Erindring.
Byen er Bogense, som i den Tid, der her skal beskrives, havde
ca. 2.500 Indbyggere. Det er altsaa ikke ved sin Størrelse, den udmærkede sig; men ved sin Beliggenhed ved Strand, Skov og frugtbar
Agerjord kan den godt ~age Konkurrencen op med de andre mere
omtalte fyenske Byer.
Til denne By kom min Fader, Købmand G. V. Larsen, i 1888.
Han var født i Middelfart den 24. Maj 1860 og fik sin Handelsuddannelse i Odense, bl. a. i Firmaet Wilh. R. Maegaard. Forretningen, hvor min Fader skulde virke, havde til Huse i den ,gamle
Købmandsgaard, Østergade 19, som ejedes af Firmaet Elias B. Muus,
Kerteminde. Gaarden, som oprindelige har bestaaet af 3 Gaarde,
der er bygget før Aar 1700, har fra 1760 tilhørt en Købmand ved
Navn Jens Jørgensen, som døde 1780. Efter ham fulgte Slægten
Borring i tre Generationer indtil 1839, hvorefter den ejedes af Rs.
Hjernø Gylling og Jørgen Fahnøe indtil 1855. Paa dette Tidspunkt
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blev den overtaget af Elias B. Muus og ledet af Købmand A. Detlefsen. Da denne i 1888 blev udnævnt til Direktør for Handelsbankens Afdeling i Odense, blev Ledelsen overdraget til min Fader,
som i 1925 købte saavel Forretning som Ejendom.
Den 16. September 1890 ægtede min Far Maren Nielsen, født den
9. Marts 1868 i St. Pederstrup ved Langesø. Mine to Søstre og to
Brødre fødtes henholdsvis 1891, 1892, 1894, 1898 og jeg, som den
sidste, 1900.
Til Familiekredsen hørte endvidere min Moster, som ved sin
uselviske Virken var til uvurderlig Hjælp for min Moder baade
ved Pasning af os Børn og ved Husholdningen i det hele taget.
Inden jeg gaar over til at fortælle om Livet i Købmandsgaarden,
vil jeg give en Beskrivelse af Gaarden og dens Indretning. Gaardens
Plads i Byen er valgt med Omtanke, idet den ligger ved den Vej,
der fører ud til "Sletten", hvorfra mange Vogne gennem Tiderne
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Købmandsgårdens port.

har bragt Korn ind til Købmandsgaarden. Selve Gaardens Areal
strækker sig gennem tre Gader, nemlig Set. Annagade, Østergade og
Teglgaardsvej. Facaden mod Østergade er en to Etages Bygning,
som rummer Forretningen, Beboelseslejlighed samt Pakhuse og Lofter. Desværre har man begaaet den Vandalisme mod Gaarden ved
at støbe Muren omkring Butikken op med Cement. Dette maa være
en Følge af fuldstændig Mangel paa Sans for Stil og Skønhed. Efter
gamle Billeder har jeg kunnet konstatere, at det maa have været
efter 1875, at dette er sket, og man forstaar ikke, at de solide Bjælker, som er anvendt ved Gaardens Bygning, netop paa dette Sted
har været saa ubrugelige, at de ikke kunde restaureres. Dette har
ogsaa været Aarsag til, at Gaarden kun er fredet i Klasse B. Ved
Siden af Butikken findes den ene Indkørsel til Gaarden med smukt
udskaarne Portfløje. Ved Beboelseslejligheden er der en Karnap,
dækket af et hjælmformet Tag, den eneste af sin Art i Byen. Fra
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Porten kommer man ind i en stor Gaard, der paa alle Sider begrænses af Bygninger med Pakhuse, Stalde og Kornlofter. Bygningen mod Østergade er relativ smal, og der er for at bøde herpaa,
som ved mange Huse fra den Tid, mod Gaarden foretaget en Udbygning forsynet med Halvtag. I den Bygning, som ligger paa
Gaardspladsens Nordside, og som er af yngre Dato end Forhuset,
er der en Port, som fører ud til Baggaal.'den, hvor der ligeledes var
Stalde og Pakhuse. Her var der ogsaa et Kullager og en Hønsegaard.
Baggaarden var ud mod Teglgaardsvej (eller Gyden, som ,den dengang altid blev kaldt) forsynet med et Plankeværk og en Port; der
var saaledes Mulighed for Indkørsel til Gaarden ogsaa ad denne Vej.
Ind til Butikken førte en gammeldags tofløjet Dør med smaa
Ruder i, denne er nu blevet erstattet af en moderne Glasdør, som
egentlig ikke kan siges at harmonere med det øvrige. Butikken havde
to store Ruder, ved den ene stod der Tønder med Ris, Sagogryn og
Ærter, ved den anden Rude stod der en Kaffemølle, som tidligere
drejedes ved Haandkraft; endvidere var der to Skabe med Glasruder for, det ene indeholdt Tobak og det andet Vin. Ned fra Loftet, stjerneformet ud fra Midten, hængte Køkkenudstyr som Kedler,
Øser, Koste, Pensler m. m. samt Flagermuslygter. Paa Væggen ind
til Skænkestuen hang der et Udvalg af Piske, og paa den anden Side
Kotøjre og Bidsler. Gulvet i Butikken var dengang hvidskuret og
bestrøet med Sand, og det var en Lærlings første Arbejde at lære
at slynge Sandet udover Gulvet, saa det blev regelmæssigt fordelt.
Paa Disken var .det midterste Stykke forbeholdt til Ekspedition,
paa Siderne stod bl. a. en brun Blikkasse med tre Rum til Kaffebønner, et til Rio, et til Java og et til en særlig Blanding, endvidere
var der Vægtene, Kasseapparatet og en Skrivepult. Det første Kasseapparat, jeg kan huske, var en høj Kasse med lange Rør til de forskellige Arter Mønter, som blev lagt ned fra oven; naar man skulde
have nogle af dem ud, trykkede man paa en Tangent, og en enkelt
Mønt faldt ud, Pengesedler opbevaredes i en almindelig Skuffe i
Bagdisken. Dette Kasseapparat kan egentlig ikke katdes et Kontrol-
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Butikken i købmandsgården.

apparat, da det indgaaede Beløb blev ført op i et lille gult Hefte
med perforerede Sedler. Senere fik man et mere kontrollerende
Kasseapparat, som dog, hvad Sikkerhed angaar, ikke var bedre
end det gamle, idet man en Morgen fandt Pladsen, hvor det stod,
tom. En Tyv havde om Natten skruet det af, baaret det ud i Baggaarden, hvor han havde brækket det op og tømt det. Da ens Tro
paa Frode Fredegodes Dage i den lille By herved var blevet rokket,
blev Pengene for Eftertiden hver Aften anbragt i Pengeskabet inde
paa Kontoret. Endvidere havde Tobaksdaasen ogsaa sin Plads paa
Disken, saaledes at Bønderne her kunde faa fyldt deres Piber. Spyttebakken hører ogsaa med i Billedet af Butikken.
Under Disken var der store Skuffer til Mel, Sukker o. lign., et
Rum til en Ballie med grøn Sæbe (dengang var "brun Sæbe" nemlig
grøn), et til Bolehedaaserne og et Rum til Flasker med Petroleum.
Ruller til Indpakningspapir var man ikke naaet frem til dengang,
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da havde man Papiret liggende i Ark, ogsaa under Disken. Paa Væggen bagved Disken var Bagdisken; den nederste Del af .denne var
udelukkende opfyldt af Skuffer, ovenover var der Rum til de afvejede Poser med Sukker, Mel o. lign. samt til Kogechokolade, Krydderiglæs, Konserves o. s. v.; i Midten var der et Skab med Glasruder
for, her var bl. a. forskellige Arter af Haandsæbe stillet op. Paa
den smalle Disk, der adskilte Skufferne fra Rummene, stod Margarinebøtterne.
Fra Butikken førte en Dør ud til Bagbutikken, hvor der laa store
Tønder med Brændevin, Sprit og Eddike, her var der ogsaa en særlig Pumpe til at pumpe Petroleum op fra en Tank i Kælderen. Fra
Bagbutikken førte en Dør ud til Porten, denne Dør, som var i kontinuerlig Brug hele Da:gen, var forsynet med et Lod i en Snor, saa
den kunde smække i af sig selv; om Aftenen blev den "forsværligt"
laaset med en Krampe!
Ved Siden af Butikken laa "Bondestuen" eller "Skænkestuen",
hvor Bønderne kunne hænge deres tunge Kørekapper og spise deres
medbragte Mellemmad; paa Bordet her fandtes der altid ·en Snapseflaske. Butikshandlen var egentlig haseret paa Landhandel, og inden
Brugsforeningernes Udbredelse paa Landet var det ikke Smaapartier,
der blev købt ind, naar Bonden og hans Kone kom til Byen. Til
Butikken hørte der og.saa et Lager af "Laanetøj", det vil sige Spisestel, Glas m. m., som Bønderne vederlagsfrit kunde laane til deres
store Gilder.
En af .de store Dag-e for os Børn var den Dag, da der blev pakket
ud til Juleudstilling; den var ikke pompøs, idet den kunde rummes
paa et Havebord, der blev beklædt med hvidt Papir, og herpaa
stod Marcipanfigurer, Æsker med Konfekt og brændte Mandler
samt Julelys. Paa Gulvet foran Bordet stod Sække med Hasselnødder, Valnødder, Paranødder og Krakmandler. Naar Bønderne til
Jul havde afgivet ·deres Ordre, fulgte der altid med i Pakken til
dem et Spil Kort og Steensens Almanak. Om Lørdagen blev der
lagt et Kræmmerhus Bolcher i Pakkerne til Byens Beboere.
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Inden vi forlader Butikken, vil jeg nævne, at vi ved vore Konfirmationer spiste i Butikken og Skænkestuen. Lørdag Aften efter
Lukketid blev alt ryddet ud, og der blev pyntet med Grønt, og ned
foran Disken blev der hængt Flag, saaledes at man bagved kunne
bruge Disken som Anretterbord.
Fra Butikken var der et højt Trin op til Kontoret, og paa Døren
her ind til stod der paa en Porcelænsplade med sorte Bogstaver
"Comptoir". I Kontoret, der hav:de tre Fag Vinduer ud til Gaarden,
beherskede den høje Pult hele Billedet; der var 4 Pladser, og lige
indtil min Fader solgte Gaarden i 1935, stod man hovedsagelig op
og arbejdede hele Dagen; der var dog dvejelige Kontorstole, men
det var sjældent, de blev brugt. Min Fader havde en mere magelig
Stol, men naar han skulde skrive, stod han altid op.
Jeg husker den Begivenhed, :det var, da der blev anskaffet en
Skrivemaskine, indtil da var der blevet taget Kopier af Brevene
ved at væde Bladene i en Kopibog, lægge Brevene herind, og derefter komme Bogen i Kopipressen. Fra Kontoret husker jeg ogsaa
den hollandske Vægt, hvormed der blev foretaget Kontrolvejning
af Kornprøver.
Butikspersonalet bestod af en Kommis og to Lærlinge, og paa
Kontoret var der en Prokurist, en Bogholder og en ung Pige, som
udover Kontorarbejdet ogsaa skulde hjælpe os med Lektielæsning
om Eftermiddagen.
Beboelseslejligheden laa i Fortsættelse af Forretningen adskilt med
en mindre og en større Entre. Den første Stue var Dagligstuen med
Karnappen ud mod Gaden, og ved Siden heraf mod Gaarden laa
Kabinettet, efter Dagligstuen kom Spisestuen forbundet med Køkkenet ved en lille Mellemgang, derefter kom Børnestuen. Bagved
denne laa Strygestuen, hvorfra der førte en Dør ud til Vaskehuset.
Som Følge af at Østergade skraaner opefter, var der ret høje
Dørtrin de fleste Steder; naar man f. Eks. skulde ind ad Gadedøren,
maatte man først op ad en Stentrappe med tre Trin, lige indenfor
i Entreen var der atter et Trin, og naar man saa skulde ind i Daglig-

Fynske Årbøger 1968

8

Emmy Larsen: Den gamle købmandsgt!rd

stuen, var der igen et Trin at forcere. Alle disse Trin af forskellig
Højde har ofte resulteret i, at Gæster, som ikke var kendt hermed,
kom lidt hovedkulds ind.
I alle Stuerne var der Bjælkelofter og i Dagligstuen og Kabinettet
hvidlakerede Fløjdøre med Udskæringer og smukke, gamle Messinghaandtag. Stuernes Størrelse kan bedst antydes ved at nævne det
Antal Vinduer der var; Dagligstuen havde 4 Fag foruden 2 halve
Fag ved Karnappen, Kabinettet havde 3 Fag, Spisestuen 3 og Børnestuen 2 Fag Vinduer. Der var Kakkelovne i alle Stuerne undtagen i
Kabinettet, som blev opvarmet gennem Ventiler fra Dagligstuens
Kakkelovn. Med Undtagelse af Kabinettet var alle Stuerne i Bmg
hver Dag. Naar vi Børn kom hjem fra Skole, opholdt vi os i Børnestuen, men om Aftenen var hele Familien altid samlet i Dagligstuen.
I Spisestuen var der gerne en ca. 12 til Bords hver Dag, da vi havde
de unge Mennesker i Forretningen paa Kost.
Jeg kan dunkelt huske, at vi havde Petroleumslamper i Stuerne,
men derimod husker jeg tydeligt Gaslamperne, hvor der over hvert
Blus sad et Net, som skulde brændes af, inden det blev taget i Brug.
I 1912 afløstes de af de elektriske Lamper.
Livet i Købmandsgaarden begyndte tidligt om Morgenen baade
ude og inde. Forretningen var aaben fra Kl. 7 til Kl. 20 og om Lørdagen til Kl. 21. Kørekarlene havde travlt med at fodre og vande
Hestene, inden Dagens Kørsel begyndte, og Gaardskarlens første
Arbejde om Morgenen var at pudse hele Familiens Fodtøj. I Køkkenet tændte Kokkepigen op under Komfuret, og der blev gjort klart
til at mætte aUe de sultne Munde, og man vil af det følgende se, at
det var ikke faa Maa:ltider, rder skulde tilberedes Dagen igennem.
Gaardskarlen og Kørekarlene drak deres Kaffe i Køkkenet, og de
unge Mennesker i Forretningen spiste .deres Morgenmad i Bondestuen. Derefter blev der smurt Smørrebrød, som blev spist Kl. 10,
Middagen var Kl. 121/2, Kaffe Kl. 31/2 og Aften Kl. 61/2, dette
Maaltid bestod af en varm Ret, koldt Bord og The. Saa var den
egentlige store Servering forbi, men Familien fik endnu en Forfrisk-
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ning Kl. 9, om Vinteren bestod den af Kaffe med Smaakager og
om Sommeren af Frugtgrød, Jordbær el.lign.
Man kan forstaa, at der maa have været Travlhed i Køkkenet,
da det meste af det, der blev trakteret med, var hjemmelavet. Det
vil i denne Forbindelse være praktisk her at give en Beskrivelse af
Køkkenet. Dette, der havde 2 Fag Vinduer, vendte ud imod Gaarden og var selvfølgelig en stor Modsætning til Nutidens moderne
Køkkener med Fliser, Staalvask og lignende, men en Ting havde
det frem for disse, nemlig Plads, baade Bord- og Gulvplads, og
dog kunde der paa Køkkenets særlig store Dage godt have været
lidt mere heraf. Foran det ene Vindue var der en stor Vask, og
indtil Byen omkring 1910 fik Vandværk, var der for den ene Ende
af Vasken en Pumpe. Langs de to Vægge ud herfra stod der to
Borde, det ene var et meget gammelt, solidt Bord med Skabe underneden. Modsat Vasken paa Væggen ind mod Spisestuen stod der et
Komfur, men der var dog ogsaa installeret Gas, saaledes at der ved
Siden af Komfuret var et Gasbord med Gasapparater og Gasovn.
Indtil man i 1912 fik Elektricitetsværk i Byen, var der Ga,sbelysning
i Køkkenet. Paa Væggene var der Tallerkenrække, en Amagerhylde,
hvor Krydderikrukkerne stod, og over Gasbordet blankpudset Messingtøj og et gammelt Vægskab fra 1796, heri opbevaredes bl. a.
Kaffe- og Thedaaserne.
Med Indgangen fra Køkkenet og med Vindue mod Gaarden var
Spisekammeret, hvor bl. a. alt Smørrebrødet blev smurt. Overfor
Spisekammeret v·ar en Dør og en 'trappe, der førte ned til en Kælder, denne blev om Sommeren brugt som Spisekammer, naar der
blev for varmt i Køkken og Spisekammer, hvor der var Sol paa
hele Eftermiddagen, og især i Syltetiden, da var der jo Blus paa
Komfuret hele Dagen. Da der hørte en stor Ha ve til Købmandsgaarden med megen Frugt og forskellige Bær, var det ikke Smaating,
der blev syltet, hvad der og,saa var praktisk til den store Husholdmug.
Om Efteraaret blev der slagtet Gris, og den Dag bugnede Køkken-
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bordene af Kød, som skulde parteres til forskellige Formaal. Udover
det, som blev spist ferskt, kom noget i Saltballien, noget blev røget,
og noget blev brugt til Medisterpølse og Sylte; af Blodet blev der
lavet Blodpølser. Naar Julen nærmede sig, begyndte man paa Julebagning af Smaakager; der blev bagt Vanillekranse, Jødekager,
brune Kager, Portugisere, Pumpernikler (Smaakager i Stænger, ikke
at forveksle med det sorte Brød af samme Navn), finsk Brød og kogt
Klejner. Aaret igennem blev der til Stadighed bagt Franskb:rød,
Julekage, Kringle, Sodakage o. lign. En af Husets Specialiteter var
Sveskekringle, som vi især fik til Formiddagskaffe om Søndagen.
At Kokkepigen og Stuepigen var fuldt beskæftigede hele Dagen,
siger sig selv. Udover Madlavningen havde Kokkepigen ogsaa Rengøringen paa Kontoret, de unge Menneskers Værelser og Karlekammeret, og hver Lørdag Aften efter Lukketid skulde hun vaske
Diskene i Butikken. Stuepigen skulde passe Stuerne og Soveværelserne, og hver Lørdag pudsede hun Vinduer, hvilket vil sige ca. 24
Fag, og alle Messinghaandtag.
Naar man fra Køkkenet kom ud i Gaarden og gik til højre, kom
man ind i Brændehuset, og her ved Siden af laa Vaskehuset, der som
før nævnt havde Forbindelse med Strygestuen; ved Siden af Vaskehuset laa Mælkestuen.
Inden der kom Vandværk i Bogense, blev der til Storvasken samlet Regnvand i store Kar, og en Vandvogn hentede yderligere Vand
fra Bybækken, idet Brøndvandet var for haa:rdt til Væsk. Det var
derfor en stor Lettelse, da der blev installeret Vand.
I Vaskehuset var der to Gruekedler, og hver 4. Uge foregik Storvasken; en Vaskekone og Kokkepigen vaskede gerne 2-3 Dage. Om
Sommeren blev Tøjet tørret paa Pladsen foran Haven og om Vinteren paa Loftet. Resten af Ugen gik med Rulning og Strygning.
Rulningen foregik paa en gammeldags Rulle, hvor Tøjet blev rullet
paa Stokke, der blev lagt ind under en stor Trækasse fyl.dt med
tunge Sten, som saa blev trukket frem og tilbage over Stokkene.
Dette var et svært Arbejde, saa her maatte et Par Karle træde hjæl-
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pende til, men Tøjet blev smukt rullet paa denne Maade. Da vi
Børn var smaa, elskede vi at faa Lov at sidde paa Rullen, medens
de trak den, og særlig spændende var det, naar Kassen skulde vippes
op og Stokkene tages ud. Strygningen foregik i Strygestuen, hvor
der var en Strygeovn, og da der skulde fyres godt op under den,
for at Jernene kunde blive gennemvarmede, var det især om Sommeren et varmt og trættende Arbejde, og der var meget at stryge dengang var der jo ikke noget, der hed Nylon, men derimod var
der godt med Festons.
Fra den store Entre førte der en Trappe op til l. Sal, hvor vi
havde Soveværelser, Gæsteværelse, Skabsværelse og Pulterkammer.
Senere, da Familien udvidedes med Svigerbørn og Børnebørn, blev
der lavet Gæsteværelser i den Fløj af Gaarden, der vender ud imod
Set. Annagade, og hvor tidligere de unge Mennesker i Forretningen
havde boet.
Største Parten af Bygningerne blev anvendt til Kornlofter og
Pakhuse. De forskellige Kornsorter havde deres bestemte Loft, saasom Majsloftet, Hvedeloftet o. s. v., ligesom Foderkagerne altid anbragtes i et bestemt Rum, kaldet "Kalaet", sandsynligvis en Sammentrækning af Kagelageret; Kliden opbevaredes i et Rum, der paa godt
fyensk kaldtes "Klilaet". Ned til Porten i Mellembygningen førte
der et Hejseværk, der gik gennem 3 Etager, saaledes at man fra
Vogne kunde hejse Kornsække op paa Lofterne, hvor de saa paa
tohjulede Sækkevogne blev kørt hen for at blive tømt ud i store
Dynger. Jeg kan endnu høre Lyden, naar man med Træskovle
kastede Kornet fra den ·ene Side af Loftet til den anden, for at det
ikke skulde brænde sammen. Naar man skulde have læsset Kornsække paa Vogne fra andre Lofter, hvor der ikke var Hejseværk,
brugte man en Slidske fra Loftlugen ned til Vognen.
I Bygningen ud mod Set. Annagade fandtes Pakhuset med Kolonialvarer samt Jernlageret.
Baade i den forreste Gaard og i Baggaarden var der Stalde med
Plads til 8 Heste i hver; der skulde jo være Plads til mange Heste,
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naar Bønderne paa de store Torvedage og ved andre Lejligheder
kom ind til Byen i stort Tal. Paa saadanne Dage havde Gaardskarlen travlt; en særlig Trappestige, der kunde hægtes paa Vognen,
blev anbragt der for at lette Nedstigningen fra Agestolen, Hestene
skulde spændes fra Vognen, befries for Seletøj, vandes og bringes
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i Stald. Jernbaner, Biler og Brugsforeninger har bidraget til, at det
nu hører til Sjældenhederne at se en Vogn i Gaarden. Det er som
om Idyllen og den nære Kontakt mellem Købmand og Kunde er
borte; for den, der har oplevet de gamle Tider, er det, som om noget
værdifuldt er gaaet tabt.
Gaardens egen Bestand var 3 Par Heste, hvoraf de 2 Par var
deciderede Arbejdsheste, medens det 3. Par var af en lettere Race,
da det blev brugt til Landaueren og Charabancen, som sammen med
andre Vogne stod i et gammelt Vognskur i Gyden ved Siden af
Haven. Da der i Købmandsgaarden var Depot fra Det danske
Petroleumsaktieselskab, fandtes der også 2 Petroleurosvogne og endog
en Slæde med Petroleumstank, for at man i al Slags Vejr kunde
bringe Petroleum ud i Oplandet.
Medens Talen er om disse Vogne, vil jeg her nævne et Eksempel
paa min Mosters ·opofrende Kærlighed til os Børn. Udenfor Køkkenet under Halvtaget holdt Petroleumsvognene, og min Broder og
jeg havde, da vi var smaa, faaet den fikse Ide, at den Portion
Semoulevælling, som vi skulde have om Aftenen, om Sommeren
kun kunde indtages paa Bukken af Petroleumsvognen, hvorfor min
Moster troligt klatrede derop med os hver Aften for at give os
Vællingen.
Kø.retøjer som Landauer og Charabanc hører nu ogsaa Fortiden
til, men de har beredt os mange Glæder, f. Eks. naar vi Søndag
Eftermiddag kørte en Tur gennem Gyldensteen og over Smidstrup;
her var det altid Charabancen, der var i Brug, og for os Børn var
det attraaværdigt at komme op paa Bukken ved Siden af Kusken
og sommetider faa Lov at køre Hestene. Landaueren blev mest
brugt ved højtidelige Lejligheder, saasom Bamedaab, Konfirmation
og Bryllup, eller rettere sagt, naar det var nødvendigt med en lukket
Vogn. Jeg synes, det var et smukt Syn, naar Landaueren holdt for
Døren - Vognen var velpudset, Hestene omhyggeligt striglede og
med blankt Seletøj og sortpudsede Hove.
Naar jeg i Tankerne gaar tilbage til den Tid, kan jeg genkalde
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En af købmandsgårdens petroleumsvogne.

mig Lyden af Vognrummel og Hestenes Tramp om Aftenen, naar
mine Forældre havde været til Selskab i Omegnen; i det Øjeblik
Vognen drejede op ad Østergade, satte Hestene Farten op, fo,r nu
vidste .de, a"t de var ·i Nærheden af den lune Sta1d. Spændende var
det ogsaa for mine Skolekammerater og mig, naa•r vi fik Lov
at køre i Landaueren, naar vi skulde til Fødselsdag i Skovby Præstegaard eller paa Neder Mølle. Først i 1935, da min Fader solgte
Gaarden, gik man fra de levende Hestekræfter over til Motorkøretøjer.
Ved Siden af Staldene i den forreste Gaard var der et Rum, hvor
Kaffebrænderen stod. I denne Kaffebrænder var der en Tromle,
hvori de raa Bønner blev fyldt. Naar der var blevet fyret op under
Tromlen, skulde denne drejes langsomt rundt, saaledes at Bønnerne
kunde blive ensartet brune, hvilket varede et Par Timer. I Haandtaget var der anbragt en Søger, som førte ind i Tromlen, og ved
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at trække denne Søger ud, kunde man konstatere, naar Bønnerne
havde faaet den rette Farve. Selve Brændingen foretog en af Lærlingene, men naar man naa.de det kritiske Punkt, hvor Bønnerne var
færdigbrændt, traadte Kommissen til, for nu skulde det gaa stærkt
med at faa Bønnerne ud af Tromlen og hældt over i en Kasse med
et Sold i Bunden. Her skulde man røre rundt, indtil alle Skaller var
siet fra og Bønnerne fuldstændig afsvalede; havde Bønnerne blot
faaet den mindste Smule for meget Varme, sporedes det straks i
Kaffesmagen.
Af Husdyr havde vi en Ko, en Gris og en Hund; endvidere havde
vi mange Duer og Høns. Duerne havde til Huse i Porten, der fører
fra Gaden ind til Gaarden, og til Hønsene var der, som før nævnt,
en særlig Hønsegaard, men som Regel gik de nu frit omkring, hvorfor det var en hel Opdagelsesrejse, man var paa, naar der skulde
samles Æg. Det hæn.dte ofte i Rugetiden, at en Høne stolt kom
vandrende med et helt Kuld Kyllinger, som den havde udruget paa
et eller andet godt skjult Sted.
Til Gaarden hørte der en stor Ha ve, der laa paa den anden Side
af Gyden; den var anlagt efter gammeLdags Mønster med grusbelagte Gange, store Græsplæner, Blomsterbede, mange Frugttræer,
Nøddealie og en Høj, hvorpaa der stod en Flagstang, og hvorfra
man havde Udsigt til Vandet og Æbelø. I Midten af Haven var
der en Runddel med høje Lindetræer omkring, og udenom Haven
var der tætte Buskadser, saa man var fuldstændig ugeneret her.
Haven frembød ogsaa mange, gode Byggepladser, og Sommeren
igennem indtog vi alle Mellemmaalti.der her.
Af Frugttræer var der bl. a. Gravensten-, Kejserindepære-, Graapære- og Grev Moltkepæretræet; jeg synes, den rationelle Frugtdyrkning nu har ændret Smagen meget i disse Frugtsorter, og desværre er Træerne i vores Have fældet, saa der er ikke Mulighed
for ved Podning at genopfriske .dem. Vi havde ogsaa et Kvædetræ,
som med sine gule Frugter godt kunde lokke ubudne Gæster ind
over Stakittet ved Gyden, men de blev hurtigt klar over, at Kvæder
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ikke er en Delikatesse i raa Tilstand, saa de efterlod dem paa Jorden
omkring Træet, efter at have sat Tænder i dem. Endvidere var der
Moreller og gule Blommer og selvfølgelig Stikkelsbær, Ribs, Solbær,
Hindbær og Jordbær. En Tid var der afsat et Stykke af Haven til
Køkkenhave, men senere købte min Fader et Stykke Jord nedenfor
vores Have, og her blev der saa anlagt en Køkkenhave. Ved Indgangen til Haven var der en stor Tørreplads og Kyllingegaard, og
her nedenfor laa Markerne, der hørte til Købmandsgaar:den.
Som jeg før har nævnt, havde mine Søskende og jeg en dejlig
Barndom i Bogense, og naar Skolepligterne var overstaaet, var der
jo rig Lejlighed til Adspredelse baade i Byen og Omegnen og ikke
mindst indenfor vore egne Enemærker. Hvad Skolen angaar, gik
vi først i en Børnehave med 3 Klasser, og derefter kom vi i Bogense
private Realskole, som tidligere havde til Huse i Set. Annagade ved
Siden af det gamle Ra:adhus; i 1909 flyttedes den op paa Torvet i
den tidligere Borgerskole. I Realskolen var ·der 2 Forheredelsesklasser, 4 Mellemskoleklasser og 1 Realklasse. Skoletiden var fra Kl. 8-2,
afbrudt af et Middagsfrikvarter paa en halv Time, hvor man gik
hjem for at spise Mrddag. Naar vi kom hjem Kl. 2, skulde Lektielæsningen først overstaaes, og derefter kunde Legen begynde. Legenes
Art var jo præget af Aarstiderne; om Vinteren fandtes der en udmærket Skøjtebane paa Strandlodderne bagved Banegaaroen. Disse
Lodder var et inddæmmet Areal, hvor der altid stod Vand om Vinteren, og der skulde ikke megen Frost til, før man kunde løbe her,
og Stedet vaT gan~ke ufarligt, da Vandet ikke stod ret højt. Ved
strengere Frost benyttede de mere dristige ogsaa Hovedkanalen og
Fiskedammen. Paa Skrænterne ved Kirkebakken var der udmærket
at kælke, og da Fladstranden her ogsaa hurtigt frøs til, kunde man
faa sig en glimrende Rutschetur ud paa Isen.
Saa snart Foraaret begyndte, kom Cyclerne frem, og saa begyndte
ogsaa de forskellige Foraarslege som Langbold, Paradis og Spil
med Kug1er; det var gerne i Gyden disse foregik.
Om Sommeren havde vi en dejlig Tumleplads i Haven, hvor de
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tætte Buskadser og mange Havegange egnede sig udmærket til Lege
som Skjul ("Klabunse" kaldte vi det; hvad dette Navn er opstaaet
af, ved jeg ikke), "Pave lyst i Band" og "Gaaende Enkemand". Paa
Pladsen foran Haven spillede vi Krocket, og her havde vi ogsaa
en Tid indrettet en Tennisbane en miniature.
I selve Købmandsgaarden paa de store Lofter var der rig Lejlighed til at muntre sig; her legede vi Skjul, og paa Sækkevognene fik
vi mangen en Køretur. Et mere farligt og egentlig ogsaa forbudt
Legetøj var Hejseapparatet, hvor vi morede os med at hejse hinanden
op til øverste Loft og saa lade det gaa hurtigt nedad; der er dog
aldrig sket nogen Ulykke herved, selvom man godt kunde være
saa uheldig, at Haandsvinget slap en ud af Haanden, og Nedturen
derved kom til at gaa lidt vel stærkt.
Badningen tog ogsaa en Del af ens Tid om Sommeren; man badede
fra den kommunale Badeanstalt, som i mange Aar laa paa den højre
Mole, senere blev den flyttet til den venstre Mole, men er nu atter
flyttet tilbage til den højre Mole. Det var ikke almindeligt at bade
fra Stranden, da man skulde langt ud, før der blev dybt, og Bunden
var meget stenet.
Man foretog mange Cycleture i Omegnen, og især var Turen til
Gyldensteen meget yndet. Her besøgte vi Slotsgartner Gredsted, der
var en stor Børneven. Efter et Besøg i Kirsebærtræerne eller andre
Frugttræer fik vi Lov at ro rundt i Voldgravene, og inden vi tog
hjem, blev vi trakteret med Æggesnaps.
Vi havde ogsaa Familieskovture bl. a. til Hugget, der ligger ca.
7 km fra Bogense. Hertil kørte vi i Charabancen og havde Madkurv
med. Her var Stranden bedre end ved Bogense, saa man baade kunde
soppe og bade.
En af Sommerens store B-egivenheder var Turen til Æbelø. Man
lejede en Motorbaad, og Sejlturen varede omkring 1 Time. Tidligere
var der ingen Anløbsbro, saa man mæatte vade i Land, og ,de ældre
bæres; senere blev der dog lavet en Bro, saa Landgangen blev lettere.
Først fik vi Kaffe, som vi fik Lov at lave i Skovløberhuset, derefter
2
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gik man en Tur rundt om Øen, som har en meget særpræget Natur.
Paa Øen findes baade Marker, Skov og enkelte Steder stejle Klinter
ned mod Landet. I Skoven findes Danmarks største Bille, Eghjorten.
Paa Øens Nordspids ligger der et Fyrtaarn. Naar man nu havde
været Øen rundt og eventuelt været ude at bade, havde man faaet
Appetitten skærpet og glædede sig til at faa Ma,dkurven frem.
Hjemturen kunde være usædvanlig smuk med Solnedgangen over
Jylland. Hvis man var bange for Søen, kunde man ogsaa køre til
Æbelø, idet der fra Jersore, ca. 10 km udenfor Bogense, fører et
Braad over, som ved Lavvande kan befares med stive Vogne.
Jeg maa ogsaa nævne to andre Udflugter, som vil forekomme
Nutidsbørn ufattelige, nemlig Besøgene hos mine Bedsteforældre i
Middelfart og Pederstrup, idet Befol'dringen foregik med Landauer.
Vi startede tidligt om Morgenen, da det var en Køretur paa 4 Mil,
og vi havde altid en Madkurv med og "bedede", naar vi havde kørt
Halvvejen. Hjemturen mærkede vi ikke saa meget til, for da faldt
vi gerne i Søvn af Træthed ovenpaa den lange Dags Fornøjelser og
Anstrengelser.
Set. Hansaften blev der brændt Baal langs med Kysten og ude
paa "Sælstenen", som ligger et Stykke ude i Fladstranden. Efter
at have beundret Baalene baade de hjemlige og dem, man fra Kirkebakken kunde se ovre i Jylland, fik vi travlt med at plukke Blomster
og Grønt i store Kmve, for næste Dag vær det nemlig Skyttdaugsdag,
og saa skulde hver Husejer strø Grønt paa Gaden udenfor sit Hus,
og da vores Hus jo havde en lang Udstrækning, skulde der meget
Grønt til. Bogense borgerlige Skyttelang er en gammel Forening,
idet den blev stiftet i 1853, men Traditionerne bliver stadig overholdt. Kl. 7 om Morgenen gik Bogense Musikkorps igennem Byen,
og efter at Skyttekongen fra det forrige Aar var blevet afhentet,
samledes Skyttebrødrene paa Raadhuset, hvor Fanen blev ført
frem, og i Procession gik Turen ud til Fredskoven, hvor Skydningen
skulde foregaa. Efter Musikkorpset gik 5-6 Drenge med Gevinsterne,
derefter Skyttebrødrene og bagest Børnene med Flag i Haanden.
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Naar Processionen kom forbi Købmandsgaarden, sad mm Moder
i Kmnapvinduet og delte Roser ud til de Skyttebrødre, der ingen
havde; en Rose i Knaphullet var nemlig obligatorisk for Skyttebrødrene. Ved Ankomsten til Fredskoven fik alle Børnene en blank
10 Øre, og derefter gik man hjem og overlod Skoven til Skyttebrødrene. Om Aftenen, naar det var blevet afgjort, hvem der skulde
være Skyttekonge, marcheredes ind til Byen og op til Raadhuset,
hvor Skyttekongen blev hyldet og Fanen afleveret. Da min Fader
var blevet Skyttekonge, udspandt der sig følgende Samtale mellem
to Drenge: "Ved du, hvem der er blevet Skyttekonge" - "Næh" "Det er G. V." - "Saa har han ikke skudt selv". Det havde han
nu, men da min Fader dengang var 68 Aar gammel, forstaar man
bedre Drengens Skepsis.
Næste Aften var der Skyttelaugsbal i Fredskoven, og her trakteredes Børnene med Punch (!) og Kager. Det var altid spændende,
hvordan Vejret artede sig, da Dansen skulde foregaa paa en aaben
Estrade; saafremt det var problematisk, kunde det hænde, at "Trommen gik" for at publicere, at Ballet blev udsat til en anden Dag.
I denne Forbindelse maa jeg nævne, at Trommen var det offentlige
Bekendtgørelsesmiddel dengang, og en udmærket Foreteelse, naar
noget hurtigt skulde bekendtgøres. Endvidere gik Trommen f. Eks.,
naar en Hest skulde slagtes, og Kødet sælges paa Torvet. Hesten
blev da trukket med rundt i Byen bagved Trommeslageren.
En stor Begivenhed om Vinteren var Skoleballet, som 6. Klasse
i Realskolen arrangerede i Februar Maaned. Fra den Dag, Datoren
var fastsat, herskede der stor Spænding blandt Pigerne, for Reglen
var den, at Drengene skulde invitere en Pige med. Man havde selvfølgelig en særlig udkaaren, som man inderlig ønskede vilde skynde
sig med at affatte en skriftlig Indbydelse, og Skuffelsen var stor,
hvis en mindre foretrukken kom først. Paa selve Dagen modtog man
en lille Brystbuket fra Kavaleren, og hvis den Mulighed forelaa,
blev man afhentet i lukket Vogn. Jeg er saaledes engang blevet afhentet i Wienervogn (en Vogn med Halvkaleche og Glasrude ned
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for) af Distriktslægens Søn. Skoleballet blev holdt paa Bogense
Hotel; her samledes man i den lille Sal og blev stillet op efter Størrelse, alle i stiveste Skrud, de fleste af Drengene var i Matrostøj,
og de hvide Glacehandsker var en Selvfølge. Naar Bogense Musikkorps, der ·sa.d oppe paa Scenen, spillede op, marcherede man ind
i den store Sal, hvor Forældrene sad langs med Væggene. Saa gik
Dansen lyst~gt indtil Pausen, hvor man var oppe i Restaurationen
for at faa en Forfriskning i Form af Is, Sodavand el.lign. Derefter
var der Kotillon; man stod da stillet ·Op igen med sin Kavaler, og
Kotillonen blev baaret ind; her havde Arrangørerne maattet bruge
deres Opfindsomhed for at finde noget smukt, og nyt skulde det
jo ogsaa være hvert Aar. Paa Kotillonen var der anbragt smaa
Buketter til Pigerne og Ordner og Baand til Drengene; den første
Kotillonsclans dansede man selvfølgelig med sin Herre, men derefter
kom andre med en Buket og inklinerede for en, og man kvitterede
med en Or.den til ham; man var meget stolt, hvis man kunde opvise
et stort Antal Buketter som Bevis for, hvor omsværmet man havde
været. Dansene var Polka, Vals, Mazurka, svensk Maskerade og
mange andre og som Højdepunktet Lanciers. Man morede sig dejligt,
og det var med megen Utilfredshed, man hørte Tonerne til "Forgangen Nat vor sultne Kat", som var Slutdansen. Den fornøjelige
Aften endte med, at man i Restaurationen fik Krustader eller Smørrebrød.
Desværre fik jeg ikke Fornøjelsen at være med til at arrangere
Skolebal, idet jeg gik i 6. Klasse i 1914-15, og paa Grund af, at den
første Verdenskrig var udbrudt, fandt man ikke Tiden egnet til
Fest og Dans.
Hver Vinter var der endvidere Afdansningsbal og Julebal, som
ogsaa foregik paa Bogense Hotel.
Af andre Forlystelser havde Bog·ense ikke saa mange at byde paa.
Om Vinteren kom der et Par Teaterselskaber og opførte Stykker
paa Bogense Hotel, men da Scenen her ikke var særlig stor, og
Lokaliteterne bag Scenen noget primitive, var det jo ikke nogen
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større Pragtudfoldelse, der kunde fremvises. Antallet af Skuespillere
var ogsaa begrænset til det mindst mulige; jeg mindes bl. a., at da
"Alt Heidelberg" blev opført, maatte man hjælpe sig med nogle
Snedkersvende som Studenter, og saa var Illusionen unægtelig brudt.
Det var en stor Begivenhed, da vi omkring 1910 fik et Biografteater
i Byen; her blev der fra Torsdag til Søndag spillet 2 Forestillinger
hver Aften for en Billetpris af 1O Øre for Børn og 25 Øre for Voksne.
Højtiderne fejredes efter een Gang hævdvundne Traditioner; her
var det jo som altid Julen, der stod med en særlig Glans. Selvom
Forberedelserne optog en meget, syntes man dog, at December var
uendelig lang. Juleudstillingen i Butikken og Julebagningen har jeg
allerede nævnt, men der var meget andet, der skulle gøres klart.
Julegaver og Julepynt skulde fremstilles, og den sidste Dag før Juleaften skulde vi binde Baand i Pigeoner og Klejner, som skulde hænges
paa Juletræet. Juletræet stod i Børnestuen, og det var Formanden
paa Lofterne, der havde det Hverv at udvælge det, og han var meget
stolt, naar han kunde møde op med et særlig smukt Eksemplar. Min
Moder pyntede selv Træet, og den Dag var vi mod Sædvane forment
Adgang til Børnestuen. Kl. 4 gik vi i Kirke; inden Kirken i 1914 blev
restaureret, var der lukkede Stolestader, og for en bestemt aarlig Leje
kunde man leje en saadan, som saa stod aflaaset, til vi kom- Nøglen
skulde man i Forvejen hente hos Graveren. Dette udemokratiske
System blev ophævet ved ovennævnte Restaurering, hvor Kirken fik
nye, aabne Stolestader. Naar vi kom hjem fra Kirke, spiste vi Risengrød med Mandel i, Gaastesteg og Kræmmerhuse med Flødeskum.
Saa kom 'den lange Ventetid, indtil der var vasket op, og vi kunde
komme ind til Træet. Endelig kom Pigerne ind sammen med de af
Folkene, som boede hos os, og Fader kunne gaa op og tænde Træet.
Da han kom tilbage, tog han min Broder og mig i Haanden, Lamperne i Stuerne blev slukket, og saa stod vi foran det straalende
Juletræ. Vi gik rundt om Træet og sang Julesalmer og Julesange, og
da vi havde sluttet af med "Nu har vi Jul igen", kom den store
Gaveudpakning, som jo for Børnene var Højdepunktet. Derefter
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blev der drukket Kaffe med alle Julekagerne til, og saa kom Oplæsningen af Juleposten. Vi sad alle omkring det runde Bord i Dagligstuen, og Fader havde hele Bunken foran sig og delte Julekortene
ud til de forskellige, som saa selv læste dem højt. Juleaften sluttede
med Juleknas og Nødder, og saa v~r vi alle godt trætte. Julemorgen
kørte vi gerne til Skovby Kirke for at høre Pastor N. P. Nielsen, som
vi alle følte os nær knyttet til.
Nytaarsaften var der Dyreryg og Æblekage paa Menuen, og derefter morede vi os med at gaa rundt i Byen og kaste Ærter paa Vinduerne og brænde lidt Fyrværkeri af, den større Afbrænding af Fyrværkeri foretog min Fader selv lidt senere paa Aftenen. Ind imellem
skulde vi snige os til at lave lidt Løjer med de forskellige Senge,
f. Eks. tage Bundbrædderne ud, lægge en vaad Svamp under Lagenet
eller sy Ærmerne sammen i Nattøjet. Den Aften var vi alle oppe til
Kl. 12; lidt før Kl. 12 steg vi op paa Stole, og naar Uret havde siaaet
det sidste Slag, sprang vi ind i det nye Aar.
Paasken gik ogsaa efter ganske bestemte Traditioner; ogsaa de
kulinariske Nydelser var her fastlagt, Skærtorsdag spiste vi Grønkaalssuppe, lavet af 7 forskellige Slags Kaal, Langfredag var det
forloren Skildpadde og russisk Pandekage, Lørdag Aften fik vi
"Skidne Æg" og Paaskedags Aften saa mange blødkogte Æg, som
vi kunde spise.
Pinsemorgen maatte vi tidligt op, for Kl. 7 drog vi alle i stiveste
Pinseskrud ud i Fredskoven for at drikke Morgenkaffe; her spillede
Bogense Musikkorps og Sangforeningen sang.
I Ugen før Fastelavn kom Madam Møller (den Titel brugtes endnu
i vores Barndom) for at sælge Fastelavnsris, som hun selv havde
lavet; disse var Y-formede og pyntet med kulørt Papir og Papirsblomster, men ikke som nu behængt med Godter. Om Morgenen paa
Fastelavnsmandag drog vi af Sted med vores Ris og med Masker
paa for at rise nogle enkelte, særlig udvalgte op. Om Formiddagen
var der Optog igennem Byen, arrangeret af den stedlige Fiskeriforening; det bestod af en Baad, der var anbragt paa en Vogn og
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bemandet med Matroser, som med raslende Bøsser samlede Penge
ind til Foreningen. Om Eftermiddagen var der Dystløb i Havnen.
Ogsaa paa .denne Dag var der bestemte Retter, vi skulde have til
Middag, nemlig varm Mælk med Boller og Skinke med Grønlangkaal.
Dengang kostede Fastelavnsbollerne 2 og 5 Øre.
Ved Fastelavnstid var vi gerne inviteret til Gyldensteen til Forpagter Kornerups for at ·slaa Katten af Tønden. Høstgilderne paa
Gyldensteen hørte ogsaa med til de aarligt tilbagevendende Oplevelser.
Og hermed slutter jeg min Beretning om mit Barndomshjem - Den
gamle Købmandsgaard i Bogense - og Livet, som det dengang levedes
der, idet jeg med Vedel Simonsen vil sige:
Du lille Plet! hvor Lyset først jeg skued',
hvor Livets Kval og Fryd først ramte mig;
var Du end nok saa ubetydelig,
for dig min Sjæl dog stedse kjærligt lued',
mod dig mit Blik med varig Længsel skued',
selv i et Eden vil jeg savne Dig.

