
TRÆK AF FYNSK ALMUE- OG BONDELIV 
1861-1885 

Af Gunnar RosJing 

Min fader, førgen Hansen Rosling, f. 16/7 1861, d. 11/1 1935, var 

fra et fattigt men åndeligt vågent landsbyhåndværkerhjem i Rys

linge. Hjemmet hørte til kredsen om valgmenigheden, højskolen og 

friskolen, som var præget af det lyse, grundtvigske livssyn. 

Han kom ud at tjene som 13-årig og tilbragte en række år som 

dreng og karl på landet, afbrudt af højskoleophold og soldater

tjeneste, og om disse år har han efterladt sig meget fyldige opteg

nelser. Jeg har fornylig atter gennemlæst disse og fundet, at de 

også kan have interesse for en større kreds, da de jo med tiden er 

blevet mere og mere "historie". Selvom de nu rækker mere end 

100 år tilbage i tiden, må de dog stadig betegnes som "mands min

de", eftersom far tit har fortalt sine børn om denne tid. 

Optegnelserne slutter med hjemsendelsen fra· soldatertjenesten i 

Nyborg, endnu før far havde fået sin endelige uddannelse som 

lærer, og jeg skal derfor ganske kort omtale hans senere liv: 

Det var først fars mening at forsøge at blive underofficer som 

en vej ud af de fattige landarbejderes rækker. Han kom også på 

korporalskolen og blev underkorporal men blev forbigået til kor

poral, vistnok på grund af en uoverensstemmelse med sin kaptajn. 

Dengang var parolen i høj grad: Kæft, trit og retning!, og det har 

aldrig ligget for fars naturel. Efter hjemsendelsen i Oktober 1885 

havde far igen flere højskoleophold på Ollerup og Askov, assiste

rede i kortere tid på friskolerne i Ollerup og Ryslinge og blev ende

lig selv friskolelærer i Sædinge*) ved Rødby i henved 2 år, indtil 

* Her lærte han min mor at kende, Hansine Benedikte f. Hansen fra "Sædinge 
Skovgaard" (1870-1951). 
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, ., 

J ørgen H ansen Rosling (186 1- 1935) 

han den 1/1 1889 blev optaget på Gjedved semmanum, hvorfra 

han dimitteredes med 1. karakter allerede i Juli 1890. Han blev 

derefter først vikar i Munkeby ved Nakskov og dernæst i 1891 

lærer ved Fredericia Kommuneskole, hvorfra han på grund af sva

gelighed måtte tage sin afsked som viceinspektør allerede i 1917, 

kun 56 år gammel. Som pensionist bosatte han sig i Maribo, hvor 

han genvandt sit helbred og i en årrække forestod det kommunale 

lejebibliothek, indtil dette kom ind under folkebibliothekerne. Han 

døde 73 år gammel. 
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Hansine Benedikte, f. Hansen (1870-1951). 

Familienavnet Rosling har han taget efter en ældre form for 

fødebyens navn, Roslyng. 

Fars erindringer breder sig stærkt over barndommen, men da 

denne næppe har større almen interesse, g~r jeg let henover den. 

løvrigt har far selv udnyttet dem til 2 sm~ bøger for mindre 

børn: "Af en lille Drengs Oplevelser" og "Nønnes Skoleaar", ud

kommet p~ "Vor Vens Forlag" i Odense henholdsvis i 1913 og 1915. 

I "Minder fra gamle grundtvigske Hjem VII" (Gads Forlag 

1927) har far skrevet en længere artikel: "Tømrer Hans Jørgensen 
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og Hustru Ane Marie f. Mogensen og deres Hjem i Ryslinge". 

(Når man vil finde enslydende afsnit i denne og i det følgende, 

skyldes det altså ikke et litterært lån, men at de stammer fra samme 

kilde). 

I "Ollerup Folkehøjskoles Aarsskrift 1951" har jeg fået optaget 

afsnittet om højskoleopholdet i 1882, men da dette jo kun er kendt 

af en snævrere elevkreds og ikke kan undværes i en sammenhæn

gende beretning om fars liv og udvikling, har jeg ikke taget i be

tænkning at medtage det i uændret form til gavn for en større 

læserkreds. 

Jeg fremlægger nu et øjenvidnes beretning om "de gode gamle 

dages" fattigdom og nøjsomhed, både hvad timelige fornødenheder 

og fornøjelser angår. Udtrykket "de gode gamle dage" har meget 

lidt rod i virkeligheden men skyldes romantisering eller mangel p~ 

viden. De var bestemt kun gode for dem, der havde noget, og onde 

for småfolk, selvom disse bar deres lod med tålmodighed og søgte 

at aflokke tilværelsen dens små lysglimt, hvad fars erindringer 

jo vidner om. 

"Imellem æbleg&rd og humlehaveec 

som vokset op af jordens moderskød 

der l& engan~ de hytter sm& og lave, 

hvor sm&folk stred en kamp for dagligt brød, 

isprængt det milde fynske sind og lune, 

med øjet opladt mod den nye tid. 

Her ristes dem en simpel minderune 

af en, der delte deres k&r og slid. 

Hellerup i oktober 1968. 

Gunnar Rosling. 
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UDDRAG AF JØRGEN HANSEN ROSLINGS 

BARNDOMS- OG UNGDOMSMINDER 

Barndomshjemmet. 

Jeg er født i Ryslinge den 16/7 1861 som ældste søn af tømrer 

Hans Jørgensen (1827-1902) og hustru Ane Marie f. Mogensdatter 

(1830-1892). Han nedstammede fra en gammel bondeslægt i nabo

sognet Gislev, hvor hans fader var væver. Hun var født i Lørup 

og nedstammede på mødrene side fra smedeslægten der. Begge havde 

de i mange år tjent hos bønder og tit haft strenge pladser med ret 

dårlig behandling. Jeg husker således, at moder har fortalt os børn, 

hvorledes maden var et sted, hvor hun tjente. Davren bestod jo 

som alle steder dengang af øllebrød og så en efterret efter årstiden. 

Det var navnlig øllebrødet, der var uappetitligt, idet alle faste lev

ninger fra bordet: brødstumper, osteskorper, flæskesvær, kartoffel

stykker og undertiden lysestumper, blev fejet ned i brødskuffen og 

brugt til øllebrød næste morgen. 

Fader var næppe videre religiøst grebet i sine unge dage. Hans 

færden havde ikke ført ham ind i kredse, der kunne påvirke ham 

åndeligt. Det var først, da han mødte moder, og i samlivet med 

hende, at det religiøse kom til gennembrud hos ham, og da sluttede 

han sig fuldtud til den grundtvigske retning ligesom hun. Han var 

en stille, ordknap mand, der kun fortalte meget lidt om sig selv og 

sine oplevelser, og det faldt ham meget svært at sige noget om sin 

egen indre tilstand, sine tanker og følelser; men hele hans færd var 

præget af, hvad der boede i ham. Derigennem mærkede vi, der 

stod ham nær, hans trofaste, redelige sindelag, hans kærlighed til os 

og omsorg for os. Heller ikke om sin deltagelse i krigen 1849-50 -

han var med i 1stedslaget - havde han noget videre at fortælle. 
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Dog mindedes han med glæde, at han havde stået vagt for Schlep

pegrell. 

Fader røg ikke tobak men ville gerne have en snaps til sin mad, 

Hans Jørgensen (1827-1902) 
og Ane Marie, f. Mogensdatter (1830-1892). 

dog sjældent mere end en. Beruset tror jeg aldrig, han har været, 

og hertil kom, hvad der havde den allerstørste betydning for os 

børn: vi har aldrig hørt et uhøvisk eller uanstændigt ord fra hans 

mund, endsige en ed. 
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Nogle år før mine forældre giftede sig, havde fader lært tømrer

og snedkerhåndværket, hvorved han mente bedre at kunne tjene til 

familiens underhold end som almindelig arbejdsmand. Det viste 

sig forøvrigt her som for mange andre i de tider, at hvad der skal 

slides sammen med et par bare næver, selvom de sidder godt på 

skaftet, det forslår ikke ret, når familien vokser, og der støder 

sygdom til. Min fader var jo nok håndværker, men en hånd

værker på landet var i de tider ikke stort bedre stillet end en ar

bejdsmand. Det var daglejerarbejde næsten altsammen, og min fader 

fik aldrig mere end 1 kr. eller 1 kr. og 25 øre om dagen plus 

kosten. Akkordarbejde, og hvad han lavede hjemme på værkstedet, 

var beregnet efter lignende lave takster, så det kunne jo aldrig blive 

til andet end fattigdom i et hjem med mange børn, og hos mme 

forældre kom der efterhånden 1 O drenge, hvoraf dog kun de 7 

levede. Når der så tillige ko~ sygdom, kneb det tit. 

Mit første barndomshjem var ringerhuset ved .Ryslinge kirke. På 

den ene side af forstuen var der en lille lejlighed (jeg husker ikke 

hvor mange stuer), og på den anden side lå faders værksted. -

Ringerhuset ved Ryslinge kirke, flyttet ved højskolens bygning 1867. 
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Det kan måske have en vis kulturhistorisk interesse at se på, 

hvordan man måtte indrette sig i sådant et fattigt hjem den gang, 

og hvad man kunne nøjes med af bohave og andre ting til brug i 

huset og i den daglige husholdning. Nå ja, andet end daglig hus

holdning blev der for resten aldrig tale om, for selskabelighed i 

form af indbudte gæster var der simpelthen ikke råd til. Uanmeldte 

besøg af slægtninge og venner indtraf jo af og til og medførte, at 

der måtte bydes lidt mad og kaffe; men så måtte der tages til 
takke med, hvad huset formåede ud af sit daglige forråd. Nogle 

pandekager eller æbleskiver kunne i reglen fremskaffes med kort 

varsel, og det var gerne højdepunktet af festlig anretning i sådanne 

tilfælde. 

Mine forældre havde ikke videre penge, da de giftede sig, men 

fik dog købt et lille hus, som de så møblerede med, hvad de havde 

af sengetøj, klædeskab og dragkiste. De øvrige møbler lavede fader 

selv af fyrretræ: et bord, en bænk, nogle stole med træsæder og 

sengen - ja, måske var der alkovesenge i huset, så det først var 

senere, han måtte lave en seng, da børneflokken tiltog i størrelse. 

Af køkkensager, fade, tallerkener og deslige havde de kun det aller

nødtørftigste og allertarveligste. Køkken med komfur var der for

øvrigt ikke ret mange steder dengang. Man kogte på et ildsted på 

en åben skorsten i bryggerset, hvor gryden hang i en kæde over 

ilden eller stod på en trefod af jern. Senere hen, da kakkelovnene 

blev forbedrede, fik mine forældre anskaffet en ny såkaldt kom

furkakkelovn i stuen. Den havde to kogehuller, og i den kogte 

moder så maden om vinteren. 

De vigtigste køkkenredskaber var en gryde og en stegepande, en 

kasserolle og en æbleskivepande, og så var der naturligvis en vand

spand og en strippe. Det sidste stykke gjorde det ud for vandøse 

men var lavet af træ som en lille spand med et lodret skaft i den 

ene side. Den brugtes til at tage vand med af spanden. Spisestel, 

kaffestel, glas og metalskeer var ukendte ting i et fattigt hjem. Af 

glas ejede mine forældre kun et snapseglas og af skeer kun nogle 
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spiseskeer af træ og de nødvendige grydeskeer til brug ved mad

lavningen. Teskeer eller kaffeskeer brugtes ikke, da man aldrig 

brugte sukker i kaffe og så godt som aldrig fik te. Flødekande var 

unødvendig, da kaffen altid serveredes opskænket med fløde i fra 

flødepotten i spisekammeret. Heller ikke kaffekande var nødven

dig, idet kaffen blev tillavet på kedlen og derfra skænket i kop

perne, når den var klaret. Kopper med øre og underkop var ret 

sjældne. Det var "spølkummer" uden øre, man brugte, og til sukkeret 

havde man en sukkerkop af glas eller brændt ler, eller også blev 

der lagt et stykke brunt sukker (kandis) på bordet ved hver kop. 

Jeg kan huske, at ved højtidelige lejligheder, hvor der var kage til 

kaffen, kom sukkerskålen på bordet med en blanding af kandis og 

hugget melis, som dog ikke var beregnet til at komme i kaffen men 

til at tage af til den sidste tår kaffe. En brødkniv, nogle bordknive 

og jerngafler havde deres plads i en skuffe i bordet, og i en anden 

skuffe opbevaredes brødlevninger, undertiden også en skål med fedt 

og et stykke ost. Maden serveredes enten på det bare bord eller på 

et stykke malet lærred, der gjorde det ud for dug. Tallerkener kom 

der sjældent på bordet, idet vi jo gerne spiste af fælles fad, og 

flade tallerkener til eftermaden brugtes saa godt som ikke, da vi i 

reglen tog et stykke kød eller flæsk på gaflen og bed af det eller 

lagde det på et stykke brød, som vi spiste til det. Til kødsuppe var 

der gerne tallerkener på bordet, og så brugte vi den samme tallerken 

til eftermaden. Min moder havde nogle få fade og tallerkener 

samt en ølpotte af brændt ler, nogle enkelte krukker og så nogle 

mælkefade, men ikke en eneste overflødig ting eller noget, der kunne 

henregnes til luksusbrug. En strippe eller en spand i køkkenet var 

jo tilstrækkelig til at vaske sig i, og lidt grøn sæbe, når fingrene 

var altfor snavsede, gjorde det ud for vaskesæbe. Dertil brugte hele 

familien et fælles håndklæde, som skiftedes en gang om ugen. En 

fælles kam og et lille tarveligt spejl fuldstændiggjorde toiletgenstan

dene. 

Men så var der en del brugsgenstande, som man slet ikke kender 

Fynske Årbøger 1970



318 Gunnar Rosling: Træk af fynsk almue- og bondeliv 

nu om stunder, og som var fuldstændig uundværlige den gang. Alt 

hvad der hører til bagning og brygning i hjemmet, er jo helt af

skaffet, og ligeledes hvad man brugte til at lave smør og ost i. 

Min moder havde en lille stampekerne, som jeg tit har været med 

til at kerne smør i, og så havde hun en flødebøtte af træ til at 

opsamle fløden i, indtil der var nok til en kerning. Den var med 

låg, men dog mindes jeg, at der undertiden var gået en mus i den 

og druknet. Det var ikke så rart, men spilde al den gode fløde af 

den grund var der ikke råd til, og så blev musen da omhyggeligt 

fisket op og mælken hældt i kernen. Sådan gik det vist mange 

steder i de tider. Så var der også redskaber til at tilberede hør med 

og til kartning af uld, og moders spinderok var et nødvendigt styk

ke inventar tillige med garnvinden. Endelig var der også lysebuk

ken (lysestagen), både den lille henne på bordet og den høje, som 

moder havde stående henne ved spinderokken. Over det hele vå

gede faders ur på væggen og holdt rede på døgnets timer. Et rigtigt 

stueur blev der aldrig råd til, men i deres sidste leveår havde de dog 

fået anskaffet et vækkeur. Prydelser af nogen art var der ikke på 

væggene, heller ikke tapet, og der var ingen gardiner for vinduerne. 

Som husets udstyr var hele deres levevis og den daglige kost i 

høj grad enkel og tarvelig. Jeg kan kun fra en enkelt tildragelse i 

min tidligste barndom erindre, at der i mit hjem var udvist en vis 

flothed. Det var, da min lille broder Niels blev begravet. Da var 

der en flaske vin (antagelig kirsebærvin) på bordet og et enkelt vin

glas, der antagelig var lånt hos købmanden .. Dengang drak man jo 

af fælles glas eller krus. Et almindeligt drikkeglas har jeg aldrig 

set i mine forældres eje. - Nogle kar og baljer til brug ved vask 

samt en tærskel til at banke vandet af tøjet med (i stedet for at 

vride det) havde de også og en saltbalje til at nedsalte grisen i. 
Sådanne nødvendige brugsgenstande skulle_ jo til, men fremfor alt 

måtte fader have sig et værksted med høvlebænk og alt, hvad han 

skulle bruge af værktøj i sit håndværk som tømrer og snedker, og 
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det var ikke så lidt, men på det område kunne der ikke så godt 

spares, og så mått~ der spares andre steder. 

Det er underligt nu så mange år efter at sidde og fordybe sig i 

disse gamle minder og genkalde for sin tanke den tarvelighed og 

nøjsomhed, man er opvokset i. Hvem der ikke selv har levet med 

i så fattige kår men er opvokset i mere velstillede hjem, vil ikke 

kunne forstå, at man har kunnet leve lykkeligt under sådanne for

hold; men ikke desto mindre er det en kendsgerning, at selv under 

de fattigste forhold kan der være festlige stunder og daglige små

glæder, som den mere forvænte ikke er i stand til at regne med, 

og jeg må bekende, at trods de fattige kår har jeg haft et godt 

hjem og en lykkelig barndom.-

Med ejendomsretten til ringerhuset fulgte forpligtelsen til at ringe 

med kirkeklokken morgen og aften samt ved gudstjeneste og andre 

lejligheder, når folk ikke selv besørgede ringningen, hvad de i reglen 

gjorde ved begravelser. Da vi således var knyttet til kirken med 

stærke bånd (klokkerebet), var det jo ikke så underligt, at vi kom til 

at gøre præstefamiliens bekendtskab. Det var Vilhelm Birkedal, der 

dengang var præst i Ryslinge, og det var mig, der kom til at indlede 

det nærmere bekendtskab, idet jeg en dag som ganske lille løb fra 

min moder og stolprede over i præstegården og lige ind i præ

stens studerekammer, hvorfra jeg blev ført ind i dagligstuen til 

fruen og døtrene, der i høj grad forkælede mig under mine påføl

gende næ~ten daglige besøg. Der kom tit en lille hjælp til hushold

ningen både fra præstens og fra forpagterfolkene, Per Avlskarl og 

Karen Husholderske. Også på det religiøse område har vi meget at 

takke Birkedal for, og gennem ham blev mine forældre knyttet 

endnu fastere til den grundtvigske retning. 

Det var derfor en stor sorg for os, da Birkedal blev afskediget og 

måtte forlade kirken og præstegården. Jeg husker endnu, hvordan 

der blev holdt gudstjeneste inde i præstegårdsladen, og at der senere 

blev indrettet en midlertidig kirkesal i tærskeladen på Boltinggaard. 
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Min næste broder (nr. 4 i rækken) blev døbt dernede. Men menig

heden ville ikke slippe sin præst, og så blev valgmenighedskirken 

og præstegården derude ved skoven bygget. Min fader var med til 

at udføre tømrerarbejdet, og senere blev han i mange år knyttet til 

denne kirke som ringer og kirketjener. 

Fra det gamle ringerhus erindrer jeg endnu, hvordan jeg en no

vemberdag sad på trappen ud til kirkepladsen og hørte fader ringe 

klokken længe, længe. Kongen var død, blev der sagt. Frederik VII 

var død - ja, og så kom krigen 1864. Fader blev indkaldt som 

soldat men kom ikke videre end til København, hvor han var et 

par måneder eller tre. 

Et forhold, der i nogen grad kom til at præge livet i ringer

huset, var kirkegængernes besøg om søn- og helligdagene. Mange af 

dem kom langsvejs fra og bragte mad med, som de kunne spise før 

eller efter gudstjenesten. Flere af dem tyede da ind i ringerhuset for 

der at nyde deres måltid eller få de små børn puslet før dåben. 

Dette medførte, at der også blev tænkt på husets beboere med et 

eller andet, enten fødevarer eller penge om ikke andet så en skilling 

til børnene. 

I foråret 1867 solgte fader ringerhusets grund og jord til høj

skolen, der altså ligger på mit barndomshjems sted. Han flyttede 

selve huset ud på marken, i dalen syd for valgmenighedskirken, og 

derved kom vi igen i nærheden af vore kære præstefolk. Der var 

lidt jord til huset, så der kunne holdes en ko, som dog også måtte 

på græs i skoven under opsyn af moder eller os børn. En gris og 

lidt høns var der også. Med den voksende børneflok var det dog 

stadig småt og fattigt. Selvom fader havde arbejde nok og i reglen 

holdt en svend om sommeren, gav det dog ikke større fortjeneste, 

da fader gav svenden lige så meget i dagløn, som han selv fik for 

ham, og_ endda ofte måtte give ham kosten om søndagen. 

I det nye hjem ude bag skoven fandt vi børn os hurtigt til rette, 

og skoven, som lå i nærheden, blev os en herlig tumleplads. Til 

den anden side var der enge med en å igennem, og ikke langt 
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borte lå Fjellerup sø, hvor der var en del krebs under stenene ved 

bredden. Skønt ingen af disse herligheder hørte til faders ejendom 

- den var kun en tønde land stor - så betragtede vi det dog alt

sammen som vort og følte os hovedrige. Hvad er vel mere herligt 

for børn end et friluftsliv i mark og skov, i eng og mose og ved 

sø og å! - Hjemme havde vi tillige en lille vandingsdam med 

karudser i. 

Vor skolegang lå fader og moder meget på hjerte, og for at den 

kunne blive så god som muligt i overensstemmelse med de grundt

vigske skoletanker, fik de os ind i friskolen hos Kristian Appel, 

der ved siden af sin skolegerning tillige var kirkesanger i valg

menighedskirken. Ganske vist havde fader ikke råd til at betale for 

os og kunne kun yde gengæld ved at udføre et eller andet arbejde 

gratis for læreren; men Appel tog os allesammen efterhånden uden 

vederlag, og navnlig har jeg meget at takke den mand for. - Æret 

være hans minde! 

Jeg begynder at gøre nytte. 

Pa. den tid måtte jeg ellers begynde at gøre nytte, ikke blot 

hjemme, hvor jeg allerede længe havde måttet passe koen om som

meren i skoven eller ved vejgrøfterne samt hjælpe fader på værk

stedet med at save brædder ud, trække slibesten og lignende; men 

da jeg var en stor og kraftig dreng, kunne jeg godt hjælpe til med 

forskelligt arbejde ude hos andre folk og tjene lidt penge ved det. 

I forsommeren var jeg tit ude at luge roer, og i høstens tid var der 

flere, der havde brug for mig til at rive kornet sammen (trille neg), 

når det skulle bindes, og til at tage fra i laderne, når der kørtes ind. 

Om efteråret, når køerne gik løse, var der altid brug for en dreng 

til at drive dem ud og hjem og passe dem i marken, og sådanne 

arbejder måtte jeg i flere år før min konfirmation være med til. 

Jeg fik ikke just så meget for det - 25 øre eller måske 33 (1 

mark) om dagen, men så fik jeg føden, og det var meget værd 
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for et fattigt hjem og for mig selv, for de fleste steder var maden 

bedre end hjemme, og navnlig i høstens tid var der megen og god 

mad allevegne. Da blev der bagt masser af hvedebrød og søster

kage, vafler og æbleskiver, og det bedste kom på bordet hver 

dag tillige med gammeltøl og kirsebærbrændevin. Det var en hel 

fest at komme ud på høstarbejde, og jeg gik med min fader ud 

allevegne, hvor de ville have mig. Det var nu ikke blot det, at 

maden var bedre i høstens tid, men der blev givet flere måltider 

end ellers. Foruden de fem hovedmåltider: davre, mellemmad, mid

dagsmad, eftermiddagsmellemmad og nadver, blev der tit skudt et 

mellemmåltid ind både formiddag og eftermiddag, bestående af 

varme æbleskiver, vafler eller rødgrød og somme tider en drik varmt 

øl med en "pind" i, og samtidig stod øldunken til rådighed dagen 

igennem til enhver tid. Efter aftensmaden vankede der desuden tit 

varmt øl eller et glas punch. Men det var også en lang arbejdsdag: 

Op kl. 4 om morgenen, så man kunne være på arbejdsstedet i god 

tid og hjælpe til med at slibe leerne, davre så tidligt, at man kunne 

være i marken kl. 6 senest, og så ikke fyraften, før det begyndte at 

mørkne. Ganske vist var der gerne 11/2 times middagshvil, når man 

ikke netop kørte korn ind, for så blev middagshvilen i reglen strø

get, da man ikke kunne begynde så tidligt om morgenen på grund 

af duggen, og så kørte man ind, sålænge man kunne se. Det gjaldt 

den gang om at tage nytte af dagen og af de folk, man havde fået 

samlet, og arbejdet blev der også med liv og lyst, under spøg og 

latter. Høstgildet vinkede jo efter den travle tid, og hvem der 

kom mange steder ud i høsten, havde også mange høstgilder til gode. 

Derfor var det ikke vanskeligt at få høstfolk. Alle landhåndvær

kere, om det så var skræddere, skomagere og sypiger, tog gerne ud 

på høstarbejde. Tit skyldte de en dags arbejde for at få hentet 

brænde eller tørv hjem eller for anden kørsel, og det skulle gerne 

betales i høsten, eller også gjorde de en dags arbejde blot for at 

komme med til høstgildet. - Et lille høstgilde fik man allerede den 

dag, der blev mejet rug. Det var indledningen til høsten, og rugen 
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skulle man være færdig med at meje og stille op på en dag. Derfor 

måtte man have fat på det fornødne antal "jern" og opbindere. 

Manden selv eller også en husmand stillede negene sammen i hobe, 

undertiden med en dreng til hjælp til at slæbe sammen, og så gik 

det "på livet løs" dagen igennem under spøg og latter, ofte uden 

middagssøvn, til man var færdig; for færdig skulle man være, hvis 

vejret bare tillod det, om så klokken blev 1 O om aftenen. Når det 

sidste neg var stillet op, forkyndte man med høje, taktfaste hurra

råb, at nu var man færdig, og så gik man hjem til suppe, steg, 

kage, kaffe, punch m. m. Men dermed var der så også fra husbon

dens side gjort festlig gengæld for rugen. De hjælpere, der ikke 

kom med til den øvrige del af høsten, havde heller ingen krav på at 

komme med til det rigtige høstgilde, der gerne blev afholdt hen på 

efteråret, når høsten var vel i hus, og aftenerne blev lidt lange. 

Høsten kunne være streng nok, da den stillede store krav til folks 

arbejdsevne og udholdenhed, og for en dreng som jeg kneb det med 

at få den nødvendige søvn; men det var den festligste tid på hele 

året og den tid, da arbejdet gik lettest fra hånden. Alle, der har 

deltaget i høsten på Fyn i de tider, vil sikkert sige, at det var årets 

bedste tid, som de altid higede efter at nå igen. Da var der fest 

over arbejdet, og man kappedes om at overgå hverandre i hurtig

hed og udholdenhed. 

J eg var med til høstgilde to steder nogle år i træk. Det ene sted 

var hos Lars Rasmussen i Ryslinge, og da det var første gang, jeg 

var med til et sådant gilde, var det jo en begivenhed af rang. 

Alle høstfolkene mødte hen på eftermiddagen i deres bedste stads 

med sko eller støvler eller blankpudsede træsko, som de nu kunne 

bedst (jeg havde kun træsko), og med stadspiben i munden, hvis 

de da ellers røg tobak. Cigarer var sjældne endnu og blev ikke budt 

ved gilderne; men tobakskassen stod fuld og til fri afbenyttelse. 

Så kom omsider det højtidelige øjeblik, da man blev bedt til bords. 

Der var dækket stuen rundt på lange borde med hvide duge og en 

dyb og en flad tallerken til hver samt ske, kniv og gaffel. Sådan 
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et syn havde jeg aldrig set før, og sådan en mængde der var på de 

borde af alle slags syltetøj og store kager, det var nu næsten utro

ligt, - ja som et eventyr med "dug dæk dig" var det. Så kom 

"kløsesuppen" (kødbollesuppe) allerførst og derefter stegen, ande

steg og lammesteg med agurker og syltetøj; men da jeg vidste, at 

den stod på kage til sidst, gik det jo ikke an at proppe sig altfor 

meget. Af drikkevarer var der gammeltøl og snaps - formildet til 

kirsebærsnaps til kvinderne og børnene - og ud på aftenen kom 

punchen på bordet, medens mandfolkene spillede kort, og kvind

folkene passiarede og drak kaffe. Undertiden blev der danset ved 

høstgilderne, men det var ikke nær allevegne, og så var det gerne 

ude på loen, som i den anledning blev pyntet med grønt og blomster. 

Ude at tjene. 

Den sommer, jeg fyldte 13 år, kom jeg ud at tjene. Dog skulle jeg 

gå i skole som sædvanlig hver anden dag, men det hørte snart op 

på grund af en uoverenstemmelse med en ung lærervikar. Det var 

min husbond jo ikke ked af. Det var i Brangstrup hos en gammel 

mand, der hed Jørgen Hansen ligesom jeg. Han var enkemand og 

havde to voksne sønner hjemme til at drive gården. Husbestyrer

inden Margrete var flink, og vi fik jævnt god mad. Desuden var 

der e~ "storpige" og en "lillepige". 

Den gang var der ikke 8 eller 10 timers arbejdsdag. Nej, ar

bejdstiden var dagen, så lang som den var efter årstiden og endda 

lidt længere om vinteren. Man begyndte ved solopgang om somme

ren - i hvert fald var den ikke ret meget over synskredsen, når 

pigerne trillede i marken med malkevognen, og drengen travede ud 

i de bagerste marker for at flytte heste, får og ungkvæg og siden 

køerne, når malkningen var færdig, og sjældent var det fyraften, 

før sol gik ned. Så var der nok halvanden til to timers middags

hvil, men den tid var for god for en dreng til at sove i. Den 

kunne udnyttes til at bade og fiske i rundt i mergelgrave og tørve-
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moser eller til leg med andre af byens drenge, når der ikke var et 

eller andet, wm drengen kunne udnyttes til i middagsstunden, 

hvad undertiden kunne hænde, f. eks. passe på, at kragerne ikke tog 

ællingerne, eller ud at flytte fårene, hvis det af en eller anden grund 

ikke var blevet gjort inden middag. 

Arbejdet i en gård dengang var ikke så lidt forskelligt fra, hvad 

det er nu, og meget mere mangfoldigt, og drengen fik sin rigelige 

part af alle de småarbejder, der med nogen rimelighed kunne læs

ses på hans unge skuldre. Jeg måtte hjælpe pigerne med at malke 

samt passe alt kvæget, både stort og småt, hente hestene hjem fra 

marken om morgenen og ride dem ud igen om aftenen, muge i 

staldene, når hestene eller kvæget var hjemme, rense svinestierne og 

hjælpe til med at skære hakkelse, holde gården ren, smøre seletøj og 

vaske vogne og så forøvrigt hjælpe til med alt markarbejde i den 

tid, der var tilovers fra pasningen af kvæget. Så var der nok at 

gøre med at hyppe kartofler, luge i haven, hugge brænde, sprede 

gødning på marken, sanke sten af jorden, harve brakmarken m. m. 

Hen på sommeren kom hørren, der skulle ruskes, rives og bindes i 

knipper til drukning, og desuden var der et stykke hamp, der 

skulle behandles på lignende måde. Jeg kan huske, at hampen havde 

sådan en stærk lugt, der næsten virkede bedøvende. 

Tørvegravningen måtte jeg også deltage i. Jeg måtte trille tørve

massen ud fra graven og hen, hvor den skulle bredes ud til tørring 

og skæres ud i passende størrelse; men sådanne arbejder som tørve

gravning og hørbrydning var der morskab ved, for da var der 

mange samlet om arbejdet, og der var fest over det med god mad 

og drikke. 

Jeg var jo nok den der i gården, der havde det værst, navnlig om 

natten, og især da aftenerne begyndte at blive mørke, for jeg lå 

alene nede i karlekammeret ved stalden. De andre lå allesammen 

inde i stuehuset og kunne have selskab af hinanden. Lillepigen havde 

kammer fælles med storpigen, så hun kunne sagtens. Alene jeg havde 

ingen til selskab undtagen de umælende dyr, der stod og raslede og 
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stampede i staldene. Jeg var blevet fyldt med spøgelsehistorier lige 

fra min tidligste barndom og troede naturligvis alt, hvad de voks

ne fortalte af den slags. Derfor var jeg mørkeræd, og den rædsel 

holdt sig, til længe efter at jeg var bleven voksen. Det var nu 

også en egn, der var særlig rig på spøgelser og spøgelsegårde. Der 

var ikke en banke eller en gyde, knap nok en korsvej eller trevej, 

uden at der var set et eller andet overnaturligt der: en hovedløs 

mand, en trebenet høne, helhesten eller kirkelammet, en sort pud

del med gloende øjne eller et ligtog med en flok får som følge, og 

så var der herregården Krumstrup med alle dens natlige rædsler, og 

en gård i Egemarke, hvor det spøgte frygteligt, idet en tidligere 

ejer måtte gå og måle jord op hver nat, fordi han havde flyttet skel 

mellem markerne, og det sagdes for sikkert, at en sort puddel tit 

besøgte gården om natten og skræmte beboerne både det ene og det 

andet sted. Konen derude så den undertiden også om dagen, men 

hende kunne den ikke kyse. Hun sparkede bare til den og jog den 

væk, men det var, som om hun sparkede i den bare luft. 

Det er ikke hyggeligt for en dreng på 13 år at være sådan fyldt 

med spøgelsefrygt, og det var svært for mig at tvinge mig selv til at 

sove i kammeret i de mørke nætter og til at fodre hestene i mørke, 

ligesom det også var strengt for mig at gå alene tilbage gennem de 

mørke gyder, når jeg en aften havde besøgt mine forældre. Så gik 

jeg og fremsagde bønner og salmevers for mig selv for at holde 

modet oppe og de onde ånder borte. Korsets tegn var også godt at 

bruge. Det værste om aftenen var at komme i seng. Bare jeg først 

lå under dynen med krop og hoved og det hele godt tildækket, 

så svandt frygten, og så varede det ikke længe, inden jeg sov væk 

fra mørke, spøgelser og alt besvær. 

Befordringsmidler. 

Den sommer, jeg var i Brangstrup, så jeg diligencen hver dag, når 

den formiddag og eftermiddag kørte forbi ovre på landevejen. Den 
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blev betragtet med samme interesse, som man nu betragter flyve

maskinerne med i regelmæssig fart mellem København og Hamburg. 

Om morgenen ved 9-tiden kom den fra Svendborg pa vej til Odense, 

og midt pa eftermiddagen den omvendte vej. Det, der særligt in

teresserede, var, om den kom alene, eller om der var ekstravogne 

med; for det kunne godt træffe, at der var bade en og to ekstra

vogne - sikken dog en mængde rejsende! Kusken gav tit en lille 

melodi til bedste på hornet. 

Der var kun en jernbane på Fyn, fra Nyborg over Odense til 

Strib. Dampfærger kendtes ikke, og al øvrig trafik besørgedes af 

fragtmænd og diligencer. Post kom der til Ryslinge en gang om 

ugen, fra Aarslev, skønt Ringe lå meget nærmere, og diligencen også 

holdt i kroen der. Postmanden afleverede sin beholdning af aviser 

og breve i brevsamlingsstedet, hvorfra de sendtes til skolerne til 

videre besørgelæ med børnene. I reglen var der ikke mere, end hvad 

han godt kunne have i tasken. Den eneste "lokale" avis var "Fyens 

Stiftstidende", som sikkert ikke endnu var noget dagblad; i hvert 

fald nåede den kun ud på landet en gang om ugen, og så kunne 

der være et enkelt københavnerblad. Min fader holdt "Dansk Folke

tidende". Senere kom så "Fyns Tidende" et par gange om ugen, 

og da postgangen blev forbedret, kom der aviser hver dag. Pakker 

af nogen videre vægt måtte afhentes i Aarslev, og jeg husker, at jeg 

engang måtte gå den to mil lange vej frem og tilbage for at hente en 

pakke til BirkedaL Jeg var dog så heldig at kunne hænge bag i 

diligencen til Ringe, men mått: forøvrigt gå på· mine ben. 

Sydfynske Jernbane åbnedes næste sommer. 

K o n firmationen. 

Det var egentlig menmgen, at jeg skulle være hjemme den påføl

gende vinter for at gå i skole og til præst, men så var det Lars 

Rasmussen i Ryslinge kom og ville fæste mig til at passe køerne 

om vinteren. Han kunne godt bruge mig hele det ar indtil konfir-
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mationen og ville så give mig konfirmationstøjet, og hvad jeg ellers 

havde brug for af tøj. Et sådant tilbud kunne man ikke godt sige 

nej til i et fattigt hjem, hvor det kneb med at skaffe føden til de 

mange munde og endnu mere med at skaffe klæderne. Konfirma

tionstøjet var det næsten håbløst at tænke på. Tilbudet blev derfor 

modtaget med tak, og så måtte skolegangen stryges, ellers gik der 

for megen tid fra arbejdet. Mere end de to halve dage om ugen hos 

præsten kunne der ikke godt afses. Jeg var nærmest ligeglad med 

skolegangen og ville gerne have pladsen, da det var et sted, hvor 

jeg altid med glæde var kommet og vidste, man fik god mad. 

Så drog jeg da i tjeneste igen og måtte atter sove i et kammer 

nede ved stalden, men her boede jeg dog sammen med karlen og 

var ikke alene om natten. Det var ikke just noget let arbejde at 

være korøgter; for der var meget at gøre med at muge to gange 

om dagen samt strigle, fodre og vande køerne og hakke roer til 

dem. Man troede ikke, køerne kunne æde roer, uden at de var godt 

hakkede, og det var mange høkurve fulde, jeg måtte hakke og bære 

ind til køerne hver dag. Forøvrigt fik jeg ikke lov til at nøjes med 

det arbejde, køerne gav anledning til, men måtte hjælpe til med 

alt, hvad der forefaldt, og som sådan en dreng kunne magte, både 

med at ~kære hakkelse, tærske, trække kornrensemaskinen, køre 

hestene, når der blev kernet, hugge og save brænde, feje gården, 

rense under svin og kalve, hjælpe til med at gøre hegn i stand og 

meget andet, så der var ikke nogen ledig stund dagen igennem und

tagen ved måltiderne og så i de lange vinteraftener, når alle sam

ledes i den fælles opholdsstue, hvor konen og pigerne spandt, mand

folkene læste og røg tobak, og jeg spillede dam med den yngste 

røn, som var min jævnaldrende og også gik til præst den vinter. 

Forberedelsen til konfirmationen varede et år. Vi mødte hos 

præsten to gange ugentlig om vinteren og en gang om sommeren. 

Jeg syntes, det var ganske interessant at høre, hvad gamle Birkedal 

havde at sige os, men noget særligt stærkt og varigt indtryk gjorde 

det vist egentlig ikke. Birkedal var en meget afholdt og højt begavet 
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prædikant; ildfulde, fantasirige og stærkt følelsesprægede var hans 

prækener så vel som hele hans personlighed, og det gjorde sig også 

gældende i hans konfirmandundervisning. Jeg så på ham nærmest 

som på en lille Vorherre, der vidste besked både med menneskenes 

synd og med alle himmelske ting - det var hjemmets opfattelse af 

ham som den ideelle præst, der havde bundfældet sig i mig - men 

alligevel, hans prækener var ikke rigtig noget for mig og blev det 

aldrig. De svævede vistnok for højt oppe over virkelighedens ver

den. Hans efterfølger, Karl Povlsen, var mere i overensstemmelse 

med mit temperament. Det mest interessante ved forberedelsen til 

konfirmationen var de mange kammerater, der fra nær og fjern 

samledes i præstegården. Birkedals "sogn" var meget vidtstrakt og 

nåede ud over det halve Fyn, eller måske rettere, han havde til

hængere og sognebåndsløsere næsten i enhver egn af Fyn, og derfor 

var der konfirmander meget langvejs fra. De, der havde alt for 

langt hjem, blev sat i pleje hos familier i omegnen, mens de gik til 

præst; men det var ikke ualmindeligt, at konfirmanderne gik både 

en og to mil frem og tilbage, når de skulle til præsten, eller også 

blev de kørt til og fra, hvis forældrene havde noget at køre med. 

Ved konfirmationen havde jeg fri fra lørdag aften til mandag 

morgen, så jeg kunne være i hjemmet den dag sammen med mine 

forældre og søskende. Gaver og lykønskninger i dagens anled

ning var endnu ikke kommet på mode, og den eneste gave, Jeg 

fik, var en salmebog fra mine forældre. 

Så blev jeg da konfirmeret og fik en skudsmålsbog, som alle på 

landet dengang havde, hvadenten de kom ud at tjene eller ej. 

Atter ude mellem fremmede. 

Da november kom, drog jeg atter bort fra hjemmet for at klare mig 

selv i fremtiden, efter at jeg havde fået skudsmålsbogen påtegnet 

hos sognefogden. Pladsen havde jeg selv skaffet mig. Det var i 

Oure i Sdr. Nærå sogn, omtrent et par mil fra Ryslinge. En af 
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mme præstekammerater fra Tarup i samme sogn havde givet mig 

anvisning på den, og med ham fulgtes jeg så hjem og fæstede mig 

en dag, vi gik fra præsten. Der skulle jeg have 30 kr. for vinteren 

og lidt lærred og uld. 

Manden i gården hed Anders Mortensen. Ham kom jeg godt ud 

af det med, hvorimod konen, et stort, kraftigt kvindfolk, som "bar 

bukserne" der i gården, altid var mig på nakken med mistænksom

hed og mangel på tillid. Sønnen Rasmus bestyrede gården for for

ældrene og gjorde arbejdet som karl. Anders Mortensen var en gam

mel, krumbøjet mand, der skråede ustandseligt og mest arbejdede i 

huggehuset. Hver aften måtte han hjælpes i seng i alkoven i op

holdsstuen. Rasmus kom jeg i reglen nogenlunde godt ud af det 

med, og engang fik jeg lov til at låne hans store pibe med hjem. 

Da fik jeg fri fra lørdag eftermiddag til søndag aften, og det kan 

nok være, jeg følte mig overfor brødrene derhjemme og nød fri

heden og den lange morgensøvn om søndagen. Reglen var ellers 

kun frihed hveranden søndag efter morgenrengøring i stalden. Det 

var en fodtur på halvanden mil hjem og halvanden mil tilbage 

samme dag, men hvad - den tur kunne sagtens tages, når man blot 

kunne komme hjem, og så vejret var nogenlunde. Mangen gang har 

jeg dog taget turen i øsende regn eller sne, og da kunne det være 

drøjt nok. Den nærmeste vej var en genvej gennem skoven Tolvs

have, og det kunne være fælt at gå derigennem på tilbagevejen i 
mulm og mørke. Enkelte gange valgte jeg da også turen gennem 

Søllinge, skønt den næsten var en halv mil længere. 

Karlekammeret lå i staldbygningen med indgang fra selve stal

den, fra gangen bag hestene, og det var ligesom stalden belagt med 

toppede brosten. Til underlag i sengen var der som altid i de tider 

halm og der ovenpå dyner og lagner. En stol eller to var der også, 

men derudover ingen bekvemmeligheder. Man vaskede sig ved 

vandtruget og tørrede sig i et fælles, groft håndklæde, som i reglen 

blev skiftet hver søndag. Sådan boede tjenestekarlene de fleste ste

der, og det var der ingen utilfredshed med; for når karlekamrene 
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kunne være gode nok til gårdens egne sønner, så kunne det ikke 

falde en tjenestekarl ind at forlange bedre. De gik også allevegne 

sammen i arbejdet og spiste ved samme bord; men der kunne for

øvrigt være stor forskel i de forskellige gårde både på karlekamrene 

og på måden, folkene blev behandlet på. - Pigerne havde gerne de

res kammer inde i stuehuset i nærheden af bagerovnen med indgang 

fra bryggerset, hvis de da ikke sov i opholdsstuen, hvad der var 

tilfældet enkelte steder. 

Gamle And~rs Mortensen var husflidsmand på den gode gam

meldags maner, og når vejret ikke tillod arbejde i marken, eller der 

i øjeblikket ikke var andet at tage hånd i, måtte både Rasmus og 

jeg hjælpe til i huggehuset, hvor alt, hvad der kunne fremstilles af 

træ til brug i mark, stald og lade, blev lavet. Det var ikke blot 

tøjrepæle og tøjrekøller, klaptræer, klover og nikketøj til kvæget, 

der blev lavet her, nej også vognstænger, vognkæppe, hamler, skovle, 

grebe og trillebøre, river, plejle, slå- og mejestænger, koste til for

skelligt brug - alt blev lavet der i huggehuset og alt af træ. Søm 

og andet smedearbejde brugtes så godt som ikke. Alle nagler og 

bolte var af asketræ, og alt, hvad der skulle bøjes, var af ask eller 

vidjetræ, og det svarede udmærket til sin hensigt og var let at 

bruge. Jeg lærte her at lave alle den slags ting og har tit senere 

tænkt på, hvor nyttig og besparende denne hjemmeflid dog var, 

og så var det jo desuden et interessant arbejde til afveksling med 

arbejdet i mark og stald, men det krævede jo også en længere ar

bejdstid, end man nu om stunder anser for passende. 

Mens jeg tjente hos Anders Mortensen, var jeg med til en stor 

begravelse wm kusk for Rasmus og de to gamle. Det var en gam

mel i en af byens gårde, der var død, og hele gildeslavet blev da 

bedt med, først til en bid brød (frokost) i gildesgården, dernæst til 

at føre liget til kirken og få det begravet og bagefter til stor spis

ning i hjemmet. Indbydelsen foregik nogle dage i forvejen ved 

"skafferen", som i sin indbydelsestale blandt andet bad de indbudne 

om selv at tage ske, kniv og gaffel med samt meddelte, hvad dag 
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der toges mod "føring" i gården. Alle kuske var med både til fro

kosten og til gildet bagefter og blev anbragt mellem de andre 

gæster, som det kunne træffe sig - fik altså også del i den hele 

anretning: suppe, steg, kage, øl og snaps og senere ud på natten: 

kaffe, punch, kortspil og mad igen, inden man tog hjem. "Skaffe

ren" læste til og fra bords (bad bordbøn), og ved måltidets slutning 

bad han alle gæsterne møde næste dag igen til andendagsgilde 

(middag m. m.). Jeg glædede mig til en gildesdag mere, men var 

ude for en misforståelse. Indbydelsen gjaldt ikke kuskene - det fik 

jeg at vide bagefter - der skulle jo ikke køres næste dag, og så 

faldt kuskens deltagelse jo væk af sig selv.-

På denne tid var de gamle bylav med oldermand og byhorn end

nu ikke afskaffet, og jeg husker meget vel, at der engang imellem 

blæstes til samling i byhornet, hvorefter alle bymændene straks 

mødte på "stævnet" for at få meddelelse af oldermanden om fæl

lesarbejder eller andet, der skulle foretages. Tit kunne hornene fra 

de nærmeste byer høres, og udbrød der ildebrand, blev der tudet i 

alle byhornene, så vidt ilden kunne ses. Hver by havde sin sprøjte, 

og en gang om året holdtes der sprøjteprøve ved gadekæret og efter

syn af alle "brandtønderne" (en i hver gård) til stor moro for byens 

ungdom og ærgrelse for brandfogden; for det viste sig jo gerne, at 

både sprøjte og tønder var så tørre og utætte, at de nærmest var 

ubrugelige. Jeg har enkelte gange set sådan en landsbysprøjte i virk

somhed under en brand, men aldrig lagt mærke til, at den gjorde 

nogen gavn: 

Tjenestekarl. 

Efter et års forløb skiftede jeg tjeneste og kom til Tarup som 

andenkarl hos Gert J ens en. Det var en forfremmelse både i værdig

hed og løn, idet jeg nu skulle have 50 kr. halvårlig og deltage i alt 

karlearbejde, være fri for at passe køer undtagen rent undtagelsesvis 

og regnes jævngod med de andre karle i byen, når de mødtes ved 

snekastning eller andre fælles arbejder, der krævede en mand eller to 
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fra hver gård. Ligeledes skulle jeg gå med i hø- eller kornhøsten 

med le eller mejejern. Det kunne jeg også klare altsammen, og end

nu inden jeg var fyldt 16 år, kunne jeg bære min tønde korn (200 

pund) fra loen og ud på vognen, når manden skulle til købstaden 

med et læs. Jeg fik også anskaffet alle de nødvendige redskaber, 

som en karl dengang selv skulle holde sig med: le med skaft og 

mejeredskab, plejl og lorive, og en flad lokost til at feje de grove 

avner af kornet med fik jeg også lært at lave. Sådan en lavedes af 

bøgeris, men også de andre koste, der brugtes i stald og lade, måtte 

karlene og drengen lave i deres fritid af vidjer eller bøgeris, lige

som det var skik, at de holdt pigernes træsko i stand med klamper 

og lavede de river, pigerne skulle bruge i marken. Min fader lavede 

slåstang og mejetøj til mig, men leen og vætten (strygestikken til at 

skærpe leen med) måtte jeg selv købe. Det var en udgift, der nok 

kunne tynge på budgettet, så meget mere som jeg endnu ikke fik 

fuld karleløn (det var dengang ca. 100 kr. halvårlig) og ikke op

nåede det, før jeg var ca. en snes år, skønt jeg længe før gjorde 

fuldt karlearbejde. 

Gert Jensens var flinke folk, og navnlig var det et godt madsted, 

hvor man bl. a. fik formiddag~:mellemmad også om vinteren (hvil

ket ellers ikke var skik og brug), og så havde de det dejligste gam

meltøl, jeg nogensinde har smagt. Gammeltøl blev der brygget over

alt på landet dengang (tidligt om foråret) og henlagt til brug i som

mertiden, navnlig høsten; men det var jo ikke allevegne godt, og 

det var noget helt usædvanligt, at det blev drukket hver dag hele 

året rundt. Det blev det her, og der var ikke sparet hverken på 

malt eller humle, for sådan ville manden have det. "Hvor man 

lægger en skæppe malt, behøver man ikke at lægge en skæppe mel", 

siger man på Fyn, men det betød dog ikke, at man sparede på 

maden, der var bedre der end de fleste andre steder. Det var solide 

måltider, der bødes, og når man betænker, at der spistes 5 måltider 

om dagen foruden eftermiddagskaffen (hvortil der dog som regel 

kun gaves et stykke kandis), så forstår man nok, at ingen behøvede 
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at sulte. Tørsten var der også sørget godt for, idet man kunne gå 

ind og drikke af ølkruset, så ofte man havde lyst, og ved mark

arbejdet havde man altid rigeligt øl med. 

Karlen Søren og jeg stod på tærskeloen hele vinteren og aftær

skede med plejl hele gårdens avl af korn. Det var et strengt og ens

formigt arbejde, men tærskemaskiner var endnu ikke blevet almin

delige, og jeg har i flere vintre selvanden været med til at aftærske 

med plejl, hvad der avledes i en gård. Manden i gården besørgede så 

selv efterårspløjningen, og hvad andet der ellers var at udrette med 

hestene i vinterens løb, skovning af brænde o. l. 
Tærskningen skulle gerne være endt inden fastelavn; for da skulle 

forårsarbejdet begynde og alle hegn sættes i stand, inden såtiden 

kom. Der skulle renses grøfter op, jordvoldene skulle istandsættes 

og gærderne udbedres eller fornyes. Til det brug blev piletræ

erne i hegnene "stynet" (grenene afhuggedes) og gærdsel hugget i 

skoven eller i de levende hegn, og hjemme ved gården lå der bunker 

af brændsel, der skulle hugges og stilles op til tørring. Hver tid 

havde sit. Om sommeren inden høst var det brakmarken og tørve

skæreriet samt udkørselen af gødningen, der krævede mandfolkenes 

arbejde. 

Der på gården var det pigerne og børnene, der tog sig af køer og 

får, og ligeledes var det dem, der passede gæssene, som gerne græs

sede i brakmarken, indtil de om efteråret blev sat på fedestald og 

fodret med havre til omkring mortensdag. Så blev de alle slagtet 

på samme dag og nedsaltet til vinterbrug, og så var det gåsefedtets 

tid, indtil griseslagtningen kom. Efteråret var en festlig tid med 

megen fersk steg eller andre gode ting fra lammeslagtning, gåse- og 

svineslagtning: finker, sorte pølser og meget andet godt. En flok 

ænder var der også at slagte væk af. 

De~ vinter kom der megen sne, og vejene føg til gang på gang 

i lange tider. I omtrent tre uger måtte der folk af gårde næsten hver 

dag for at holde v.ejene ryddelige - gerne to mand fra hver gård. 

Det sinkede tærskningen, men var en afveksling fra det ensformige 
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arbejde i loen, så jeg var ikke ked af det. Samværet med byens 

andre unge karle gav anledning til løjer og sjov, når der holdtes 

hvil med de medbragte madkasser. Alle havde rigeligt med, også af 

øl og snaps, og så gik flasker og dunke og madkasser rundt under 

spøg og latter. En søndag var vi netop færdige med et stykke vej 

midt på eftermiddagen, og da det var lige ud for købmanden i 
Tarup, blev vi let enige om, at det kunne være nok for den dag, 

og at den passende kunne afsluttes hos købmanden. Den gang var 

der ikke noget, der hed lukketid eller forbud mod udskænkning. 

Enhver købmand på landet solgte væk af sine flydende varer til 

nydelse på stedet, og snart sad hele flokken bænket i købmandens 

stue med bayerskøl og rom på bordet. Det blev blandet i glassene 

efter skøn af de mere erfarne, og så klinkede man og drak, til de 

sammensplejsede penge var brugt, og endda lidt længere, for der 

var enkelte gårdmandssønner imellem, der havde råd til at give en 

omgang, og også snefogden måtte jo vise sig fra den pæne side. 

Jeg var ikke vant til at drikke, så jeg blev jo noget overkørt og 

havde tømmermænd "dagen derpå". Men man måtte jo vise sig 

som en karl og ikke stå tilbage for de andre, heller ikke, når der 

blev drukket "halve pægle", som bestod i, at der blev skænket 

brændevin op i et halvpægleglas, og dette gik så rundt i kredsen, 

til det var tømt. Så gjaldt det jo om at vise, hvor stor en karl man 

var. 

Til maj flyttede Søren, og så blev jeg forkarl den sommer med 

en 15-årig medhjælper. Jeg måtte så flytte til november for at give 

plads for en ældre karl. Det efterår blev der købt en tærskema

skine med hesteomgang, som jeg var med til at indvie. Jeg var der

for ked af at skulle i en ny plads, hvor der ingen maskine var. 

Ny Krumstrup.- Spøgeri. 

Fra Tarup flyttede jeg til Ny Krumstrup, der ejedes af Jens Kri

stian Berntsen, en broder til folketingsmand Klaus Berntsen. Gården 
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lå kun en lille fjerdingvej fra mit hjem, blot med åen, engene og 

herregården Krumstrup imellem, og hørte til Ryslinge sogn. Derfor 

kunne jeg komme hjem af og til om aftenen og gå i aftenskole hos 

min gamle lærer i friskolen. Det var ikke så langt, især når man 

kunne skyde genvej tværs over engene, men det var det gerne for 

vådt til om vinteren, når vandet fra vandmøllen blev lukket ud 

over engene, og åen var bredfuld af vand. Nå, om ad vejen var der 

heller ikke langt, men både når man fulgte vejen, og når man 

skød genvej over engene, måtte man gennem Krumstrup, og den 

vej var berygtet for spøgeri. Mange var der, som nødigt gik den vej 

ved nattetider, og rædslen for det overnaturlige sad mig endnu 

stærkt i blodet, så det var med megen selvovervindelse, jeg allige

vel gang på gang gik den vej frem og tilbage om aftenen. Det vær

ste stykke var fra vandmøllen langs mølledammen, op ad bakken 

til gården og igennem selve denne. Her færdedes onde ånder i alle 

mulige skikkelser og på alle tider af natten. Sært nok, at jeg aldrig 

så eller mærkede noget, når jeg med rædsel i sjælen gik den vej om 

natten. 

Der var jo dog så mange, der havde mærket spøgeriet, efter hvad 

man sagde, og selv Jens Kristian Berntsen og broderen Klaus Bernt

sen havde været ude for en rædselsfuld oplevelse en juleaften midt 

på banken, der førte fra mølledammen op til gården. Det var, 

efter at jeg var kommet derfra, men Jens Kristian har selv fortalt 

min moder oplevelsen, som han fuldt og fast følte sig overbevist 

om måtte tilskrives onde ånders nærværelse: De havde været kø

rende til gudstjeneste i valgmenighedskirken, og på tilbagevejen 

ved 6-tiden om aftenen skete det da, at hestene blev stående midt 

på banken op til gården i kastaniealleen ud for haven og ikke var 

til at drive længere. Hverken ved at lede dem eller køre dem var 

det muligt at få dem videre, og for mennesker var der ikke noget 

at se. Hestene rystede af angst, og sveden skummede af dem, og da 

Jens Kristian efter en lille stunds forløb forsøgte at køre videre, 

gjorde de omkring og satte af sted i fuld fart den modsatte vej 
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ned mod mølledammen, medens der bag dem lød et skrig, som de 

aldrig havde hørt magen til. Han fik dog hestene standset og køre

tøjet vendt påny, men længere end til bakkens fod var det umu

ligt at drive hestene. Han måtte så køre gennem Lørup, om ad Lø

rup hede og Gultved for at komme hjem. Det var en hel mil i 

stedet for en lille kilometer, men der var ikke andet at gøre, og han 

forsikrede, at så bange som den aften havde han aldrig været. 

Ny Krumstrup var oprindelig en lille lystgård på ca. 30 tdr. 

land, bygget til en søn fra hovedgården. Derfor var stuehuset op

ført og indrettet herskabeligt med tegltag, høj trappe og store væ

relser, og haven var med tilliggende lystskov på flere tønder land. 

Der var masser af dejlige frugttræer og blomsteranlæg. Det var 

altså en lille herskabsgård, men herligheden varede desværre så kort 

for den unge Eriand og hans smukke, københavnske frue. Hverken 

han eller den gamle Briand forstod sig på landbrug og økonomi, og 

så måtte de gå derfra med tiggerstaven, kan man godt sige. Det 

hele blev solgt af kreditorerne, og så blev det en ung bonde, der fik 

Ny Krumstrup. Han drev gården ved hjælp af en karl eller stor 

dreng, hvorimod hans kone, Maren, måtte have to piger til hjælp i 

huset; men så måtte pigerne rigtignok også i reglen passe køerne og 

hjælpe til i marken om sommeren, ligesom man også dengang selv 

drev mejeri, bryggede øl og bagte det brød, der brugtes i hushold

ningen. Karte og spinde hør og uld hørte også med til husmode

rens og pigernes arbejde. 

Karlekammeret var 'dog alt andet end herskabeligt. Det lå ved 

hestestalden med indgang fra foderloen. Gulvet var af toppede 

brosten, og til loft var der kun stænge, en "slyde" med hø eller 

halm ovenpå, så frø og strå kunne drysse ned i sengen til en. I 

Tarup havde der dog været bræddeloft og bræddegulv i karlekam

meret, men her var der altså kun stænge, og om sommeren, når 

dyden var tom, kunne man se stråtaget ovenover. At manden tillod 

at ryge tobak eller tænde lys i et sådant hul, er næsten mere end 

mærkeligt; men han var nu ikke selv så forsigtig med ild og lys. 
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Han færdedes meget i stald og lade med sin store træpibe tændt, 

og selv ikke, når han engang imellem hjalp til med at tærske, kunne 

han undvære den, men stod og svang plejlen med piben i munden. 

Om en anden ivrig tobaksryger der i sognet fortælles det, at han 

røg tobak i laden, når han satte kornet sammen om høsten, og når 

han ikke ville ryge længere, satte han piben ind ved en lægte i strå

taget, indtil han atter skulle bruge den. 

Klaus Berntsen kom undertiden på besøg hos broderen. Jeg kendte 

ham i forvejen fra friskolen, hvor han en lille tid havde været hos 

Appel og af og til kom. Han blev på den tid anset for at være 

Fyns smukkeste mand, og dette sammen med hans flydende vel

talenhed gjorde stærkt indtryk alle vegne, navnlig hos kvinderne. 

Han havde været gift med en søster til broderens kone, men hun 

var død, og som enkemand var han et meget eftertragtet parti, men 

tilsyneladende uopnåelig. Hans smukke, meget karakterfulde an

sigt, mørktfarvet af den sorte skægvækst, som han dagligt barbe

rede bort, er velkendt - ikke mindst fra karikaturbillederne. 

På Ny Krumstrup måtte jeg grave drængrøfter en tid om som

meren og i det hele taget gøre alt karlearbejde. Derfor syntes jeg, 

søndagen burde være fridag, men heri var manden ikke enig med 

mig. Han syntes, jeg godt kunne passe køerne om søndagen, så pi

gerne kunne være fri den dag. Herover kom det jævnlig til rivnin

ger mellem os, og en søndag, da jeg rent ud nægtede at tage mig af 

køerne, kom det til håndgribeligheder, der endte med, at jeg bad 

om min løn, som jeg også fik, og så tog jeg mit tøj og gik. - Om 

Jens Kristian senere indså, at han havde gjort mig uret, ved jeg 

ikke. Det kunne dog synes så, for han har altid siden vist sig meget 

elskværdig overfor mig og fulgt min senere udvikling med inter

esse, navnlig da jeg begyndte at uddanne mig tillærer og en tid var 

medhjælper i friskolen, hvor hans børn også gik. 

Det var nu alligevel en alvorlig begivenhed for mig at komme af 

plads i utide, og navnlig var mine forældre kede af det. Der var 

seks drenge yngre end jeg, og selvom et par stykker af dem var ude 
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at tjene, så var der nok hjemme endda til at tære på faders spar

somme indtægter. Jeg var derfor også klar over, at jeg ikke kunne 

blive i hjemmet og ligge mine forældre til byrde udover nogle få 

dage, og derfor begyndte jeg straks at søge en ny plads. Det var 

midt på sommeren, lige før høst, og derfor tænkte jeg, at der nok 

blev plads på en eller anden herregård, hvis der ikke var andet at 

få. Noget af det første, jeg gjorde, var at rejse til Odense og opsøge 

et fæstekontor, hvor jeg blev indskrevet mod betaling af 1 kr., men 

pladser var der ikke i øjeblikket. Dog, da jeg gik ned derfra, mødte 

jeg en mand, der ville op. Manden så på mig, standsede mig og 

spurgte, om jeg søgte plads. Jo, det gjorde jeg da. "Så kan du kom

me ud til mig", sagde manden, "jeg har netop brug for sådan en 

karl straks". "Lad gå", sagde jeg, og så aftalte vi det fornødne om 

løn og mødetid, og jeg fik to kr. i fæstepenge. Dermed var det i 

orden, og vogn skulle møde mig på Sydfynske Banegård næste dag 

for at hente mig og mit tøj. Hvordan pladsen var, havde jeg ingen 

anelse om, men et sted skulle jeg jo være, og værre end slem kunne 

den vel ikke være, så det gik vel nok indtil flyttedag, - måske 

der da kunne findes noget bedre, hvis jeg blev nødt til at flytte 

Igen. 

På Hollændergården i Bolbro. 

Gården, som jeg nu flyttede til, lå i Bolbro tæt vest for Odense. 

Det var en almindelig bondegård, som kaldtes "Hollændergården", 

og manden blev da gerne kaldt Hollænder i forbindelse med sit 

fornavn. Der var to familier på gården: den gamle Hollænder eller 

Hans Jensen, som han hed, og hans kone og så deres søn, jens 

Hansen, og dennes kone. Sønnen bestyrede gården og ledede alt 

arbejde ude, som den gamle Hollænder helt havde trukket sig tilbage 

fra; men det var moderen, der styrede husvæsenet, medens den unge 

kone nærmest måtte gøre pigearbejde sammen med de to tjeneste

piger. - Både de gamle og de unge var i grunden meget flinke og 
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venlige mod mig; men maden var mere end tarvelig og dertil yderst 

knapt tilmålt. Jeg har aldrig før eller siden fået så dårlig mad og 

var, hvad man nærmest kan kalde godt udsultet, da jeg kom der

fra til november. Når så endda maden havde været ren og appetit

lig, men renligheden skortede det temmelig meget på. Den gamle 

kone var, hvad jeg med et godt folkeligt udtryk ville kalde en so 

og svigerdatteren en møgso. Pigerne, de var søstre og egentlig et 

par livlige og kønne piger, var begge så store grise, at de mageligt 

kunne være blevet hængende, om de blev klasket op mod en væg, 

så man forstår, at properheden i hus og køkken og med maden 

næppe har været overdreven stor. Øllet var også under al kritik og 

egentlig ringere end vand, da maven dårligt kunne tåle det. Bund

faldet i tønden, eller bærmen, som man andre steder gav svinene, 

blev her spædt op med vand og fyldt på dunken til folkene i 

marken. Godt, at man dog fik en snaps til maden! Den friskede 

da op i maven og stimulerede lidt i al den anden sløjhed.-

Foruden mig var der to voks~e karle, et par rå børster, og en 

dreng på gården. Drengen var invalid og havde mistet den ene 

hånd, men desuagtet kunne han godt passe kreaturerne og muge 1 

staldene. Arbejdet var strengt der på stedet, for der hørte en stor 

grusgrav til gården, og her var der næsten altid arbejde til fire 

mand med at løsne gruset, rense og sortere det samt læsse det på 

vogne. Det blev hentet af vognmænd fra Odense, "småkørere", som 

man kaldte dem, og anvendt til nybygninger. Det blev vistnok godt 

betalt, så_ det var en betydelig indtægtskilde for gården. 

I høst.ens tid måtte alle hjælpe til med høstarbejdet. Det var en 

behagelig afveksling fra grusgravens slid, skønt der også her måtte 

arbejdes godt; men i høsten, når mange arbejder sammen, går det 

med mere liv og lyst, og da vankede der også lidt bedre føde, 

selvom det ikke var nær så godt, som jeg var vant til fra andre 

steder. Senere på efteråret måtte jeg hjælpe til med at tage sukker

roer op, hvilket jeg også foretrak fremfor grusgraven, når da vejret 

ellers var godt. Et lyspunkt i denne sommers triste tilværelse havde 
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jeg i september, da jeg sammen med et spand heste og en vogn 

blev udlånt nogle dage til en mand, der havde lejet et stykke jord på 

"Heden" vest for Odense. Heden hørte til Odense bymarker, men 

en del af den blev brugt til øvelsesplads for soldaterne, medens re

sten blev lejet ud til dyrkning. Manden, Mads Jerriksen, havde 

altid en dejlig stor madpakke med. Han kendte vist lidt til forhol

dene i gården. 

Arbejdet foregik under militærets efterårsmanøvrer, og jeg havde 

derfor hver dag lejlighed til at se på soldaternes øvelser. Ikke så 

sjældent krydsede jeg de marcherende kolonners vej og måtte holde 

stille, mens de marcherede forbi, og jeg havde stor fornøjelse af at 

se på denne udfoldelse af militærliv og af regimentsmusikken, som 

spillede, når der holdtes hvil. Jeg ønskede bare at være med der i 

stedet for at køre med en møgvogn, og der opstod en stærk lyst 

hos mig til at blive soldat, befalingsmand. Underofficer måtte jeg 

vel nok kunne blive. Se nu til den ene af karlene i gården, Johan, 

som der vist ikke var så grumme meget ved, han var dog indkaldt 

som korporal nu til manøvre. Når jeg blev gammel nok, ville jeg 

dog prøve, hvad det kunne blive til. 

Hos Ane Staffens i Gislev. 

Min moder havde været meget bekymret for mig den sommer, da 

hun vidste, det var en dårlig plads, og derfor søgte hun at skaffe 

mig en bedre. Det lykkedes også for hende, og glad var hun, da 

hun kunne skrive, at hun nu havde en plads til mig hos en enke i 

Gislev, hvor farbroders Ane, min kusine, tjente, så hun vidste, det 

var en god plads. Jeg skulle have 50 kr. for vinteren foruden det 

sædvanlige lærred og uld, og så ville enken give mig et sæt tøj, der 

havde tilhørt hendes afdøde mand og kun var meget lidt brugt. Så 

blev det da aftalt, at jeg skulle flytte til Gislev hos Steffens Nielsens 

enke, eller Ane Staffens, som hun kaldtes, til november. Det om

talte sæt tøj blev dog ikke syet om til mig, for det viste sig, at 
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det passede min fader, som om det var syet til ham, og da han 

trængte hårdt til et sæt pænt tøj - det var frakke, vest og benklæder 

af mørkeblåt vadmel - så lod jeg ham få det. Han brugte det til 

stads i 25 år lige til sin død. Da jeg næste år fik et stykke mørkt 

vadmel til en overfrakke, fik fader også det, men jeg har jo nok 

efterhånden fået godtgørelse for det. -

Det var med en vidunderlig lettelse i sindet, jeg rejste fra Bolbro 

tilbage til de kendte egne. Gislev ligger kun en halv mil fra Rys

linge, og i Gislev boede min farbroder, Kristoffer Skrædder, som 

havde 10 børn, 6 drenge og 4 piger, hvoraf nogle var omtrent på 

alder med mig. 

Min klædekiste fik jeg en husmand til at trille ud på banegården 

for mig, da ingen tilbød at køre for mig, og jeg ikke ville tigge 

om det. Så gik det med toget til Ringe, hvor Ane Staffens avls

karl, gamle Niels Clausen, holdt med køretøj for at hente mig. 

Det var en stiv fjællevogn med agestol og hynde, men det var 

gårdens stadsvogn og købstadvogn, der kunne bære et godt læs korn 

og et godt læs mennesker, når begge agestole og et par siddebrædder 

blev anbragt i den. Niels Clausen var altså min overordnede, kunne 

jeg forstå, men han lod til at være meget flink; men en snurrig 

gammel fyr var han, der uafbrudt gumlede på skråen med nogle 

mærkelige mundbevægelser. Tillige var han så krumrygget, at 

overkroppen omtrent fra hofterne gik i en stump vinkel med under

kroppen, lige til at lægge en god byrde på, f. eks. en tønde korn, 

tænkte jeg. Niels Clausen var 60 år og havde slidt hårdt alle sine 

dage. Han var født på en gård der i sognet, og to af hans brødre 

var velhavende gårdmænd, så det kunne jo nok synes lidt trist for 

ham, at han måtte tilbringe hele sit liv i en tjenende stilling, men 

han følte det vist ikke. Han var jo opvokset med det daglige slid 

og fra sin tidligste ungdom vant til at sove i karlekammeret, så for 

ham var det en ganske naturlig ting, at hans kammer her på går

den, hvor han var bestyrer eller avlskarl, ikke afveg fra egnens 

andre karlekamre og var uden kakkelovn og dertil med stenbro-
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lægning, som rotterne uhindret kunne undergrave og gå op igen

nem. Det kammer, hvor jeg skulle bo sammen med en anden karl, 

Hans Klemmen Nielsen eller Hans Klemsen, som han gerne blev 

kaldt, havde lergulv men var ellers lunt og tæt med fårestien på den 

ene side og foderloen på den anden. Om aftenen, når man var fri 

for arbejde, kunne man sidde inde i stuen, som var fælles for alle 

både ved måltiderne og ellers, og hvor der gerne var varmt og 

hyggeligt. - Ane Staffens var en kone i alderen mellem 40 og 50 

år og en sjælden god og flink kvinde, der med omhu og kærlighed 

tog sig både af sine børn og af tjenestefolkene og styrede sit hus 

på en sådan måde, at der var godt at være .og godt at komme. 

Fattigfolk følte sig lige så velkomne hos hende som andre gæster og 

blev beværtet på samme venlige måde med mad og drikke, og så 

havde hun en egen beskeden og selvfølgelig måde at øve gæstfri

hed på, så ingen følte hendes gaver som en almisse. Penge havde 

hun vist ikke mange af, men gårdens produkter var hun rundhån

det til at dele ud af, hvor hun så, der var trang, og sin husstand 

var hun som en moder for. Jeg følte et ubeskriveligt velbefindende 

ved forandringen. Her var alting rent og ordentligt, og hvilken 

nydelse var det ikke at kunne spise sig mæt i god og veltillavet 

mad. Det påskønnes dobbelt, når man i længere tid har været ude 

for noget lignende som den fortabte søn, der måtte spise med svi

nene. Der var 4 børn, en datter på alder med mig og to sønner 

og en datter, der endnu ikke var konfirmeret, og så var der altså 

min kusine Ane, der var storpige i gården. 

Vi to karle måtte stå på loen om vinteren og tærske alt kornet 

med plejl, mens Niels Clausen brugte kasteskovlen, før kornet blev 

endeligt renset i rensemaskinen. Han udførte ellers det arbejde, 

der skulle bruges heste til. En gang om ugen kørte han gerne til 

Nyborg med et læs korn, og da var alle i gården tidligt oppe, så 

der kunne blive læsset og spændt for, inden man skar hakkelse og 

gjorde rent i staldene. Niels Clausen var selv tidligst oppe for at 

fodre hestene, og så snart vognen var læsset, kom alle ind i stuen 
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og fik kaffe med hvedebrød. Det var sådan et ekstramåltid i dagens 

anledning, inden Niels rullede af med madkassen under agesto

len, og de andre gik til morgenarbejdet. 

Så længe efterårspløjningen stod på, måtte Hans Klemsen dog 

tærske alene, for der var to spand heste på gården, og det ene fik 

jeg at pløje med. Det var ulige lettere og meget mere interessant 

end at stå på loen og svinge plejlen. Det var ellers skik og brug, at 

forkarlen fik hestene, men Niels Clausen foretrak åbenbart mig, 

måske fordi jeg pløjede bedre end den anden, som fandt sig i det. 

Ellers gik vinteren med tærskning, skovning og hegning og somme

ren med det sædvanlige arbejde i marken uden noget egentlig 

nævneværdigt. Dog mindes jeg, at den ene vinter var særlig vold

som med frost og sne, så der måtte arbejdes i ugevis på at holde 

vejene nogenlunde farbare. Frosten begyndte med rimtåge en 14 

dages tid før jul og gik helt ned til --:--20° Reamur. Juleaften var de 

fleste på gården kørende til Ryslinge Kirke i slæde, og da skete 

det, at Hans Klemsen kørte ind over en skærvebunke nede i Fjelle

rup by, så den ene hest faldt i vejgrøften. Det var meget vanskeligt 

at få den frigjort for seletøjet og få den op igen, men op kom 

den da, uden at der skete videre skade. Dengang havde jeg endnu 

ingen overfrakke, så det har jo sikkert været koldt nok at sidde 

på en åben vogn eller slæde i henimod 20° frost, og det måtte jeg 

af og til den vinter, både når jeg kørte til Ryslinge kirke for dem 

om søndagen, og når jeg undertiden måtte i skoven efter brænde. 

Men jeg var jo ung, og folk var vist mere hårdføre dengang. Der var 

ikke mange unge, der brugte underbukser eller uldtrøjer. På loen 

stod man i et par tynde lærredsbukser, og når man svang plejlen, 

smed man både trøje og vest. Når man gik ude, havde man dog 

gerne en undertrøje af vadmel og med bomuldsærmer under vesten, 

og så måtte vanter, uldtørklæde og træskostøvler beskytte de mere 

udsatte dele. Det gik jo også, og selv en sådan køretur på åben vogn 

blot med en enkelt frakke på og et dækken om benene lod sig 

gennemføre, uden at man tog skade af det. Jeg husker fra den vin-
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ter, at der undertiden kunne danne sig is på lagenet om natten af 

dampene fra åndedrættet. 

Sommeren blev det år ualmindelig våd og jorden så opblødt, 

at man en tid næsten ikke kunne færdes i markerne. Træskostøvler 

blev man nødt til at benytte også i høsten, men man gik undertiden 

sådan i bløde, at man knap kunne trække benene op igen. Den 2. 

august trak der et tordenvejr henover Fyn, som blev det værste, 

nogen havde oplevet. Det hørtes allerede som fjerne drøn søndag 

aften den 1. august men kom først rigtig op henad morgenstunden 

om mandagen, og så blev det ved uafbrudt hele dagen med lyn og 

torden og skybrudlignende regn. Det strakte sig over hele Fyn og 

voldte adskillige ulykker foruden en snes lynbrande. 

Engang den sommer fik jeg lov til at køre moder hjem, da hun 

var kommet gående til Gislev for at hjælpe mig med at få ordnet 

en ansøgning om højskolehjælp, som lærer Winther i Ryslinge havde 

skrevet for mig. Jeg ville være soldat og få virkeliggjort min plan 

om at blive befalingsmand. Derfor havde jeg indmeldt mig til ses

sionen om efteråret, og nu ville jeg se, om jeg ikke kunne komme 

på højskole den vinter og erhverve mig nogle kundskaber; men ak! 

- begge dele mislykkedes. På sessionen blev jeg afvist, og understøt

telse fik jeg ikke den gang. 

En del af gårdene i Gislev var endnu fæstegårde under herregår

den Lykkesholm, som ejedes af hofjægermester Lindegaard, og fæ

steafgifterne betaltes efter kapiteltaksten på byg. Lykkesholm var 

et ret stort gods med mange store skove og meget fæstegods. Der 

hørte også flere større forpagtergårde til godset, og al jagt hørte ind 

under hovedgården. Hofjægermesteren havde indført dådyr i sine 

skove, og de trivedes så vel, at man undertiden om vinteren kunne 

se flokke på 50-60 stykker græsse på rugmarkerne i nærheden af 

skovene. Jeg har flere gange truffet en sådan flok i Ane Staffens 

marker og lagt mærke til, at den flok var anført af en stor hvid 

hjort. Om vinteren holdtes der store klapjagter, hvortil godsets bøn

der måtte afgive klappere (en eller to efter gårdens størrelse). Jeg 
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har et par gange været med til en sådan klapjagt, der jo nok kunne 

være anstrengende, men alligevel var en kærkommen afveksling i 

det daglige arbejde. Samværet med så mange andre unge har jo 

altid noget tillokkende ved sig, og drikkepengene gav anledning 

til en festlig afslutning på kroen om aftenen, mens jagtherrerne 

drog hjem til middagen på Lykkesholm, hvor der i de tider holdtes 

både tjenere og rideknægte, skytte og skovfogeder og i det hele 

taget førtes stort hus. Senere har slægten Lindegaard måttet gå fra 

gård og gods på grund af gæld, og det blev købt af godsejer Sehe

sted Juul fra Ravnholt. 

Af andre festligheder, jeg var med til, mindes jeg degnegildet, 

hvortil alle byens karle var indbudt den dag, da der leveredes fou

rage til degnen. Den slags leveringer var endnu ikke afløst, men 

ydedes in natura med en vis mængde fra hver gård på en bestemt 

dag, og om aftenen var der altså degnegilde, for mændene i deg

nens stuer og for karlene i skolestuen, hvor de bænkedes ved de 

lange borde og morede sig med at spille kort, mens traktementet 

bestod af smørrebrød, øl og snaps; undertiden serveredes også æble

skiver. 

En "festlighed" af en anden art var jeg også med til, på embeds 

vegne kan man godt kalde det. Det var endnu skik og brug ved 

begravelser, at en karl fra hver gård efter tilsigelse mødte tidligt om 

morgenen på begravelsesdagen for at grave graven og ringe med 

klokkerne. De blev da beværtet fra stedet, hvor begravelsen foregik, 

fik rigeligt af mad og drikke med på kirkegården, og efter endt 

arbejde med tilkastning af graven mødte de til middag i gildesgår

den. Det var en gammel husmand, jeg var med til at begrave. 

Søren Smed kaldtes han, og jeg var lidt i familie med ham, idet 

han var broder til min oldefader på mødrene side, Povl Smed 

i Lørup. Samme Søren Smed havde to ældre sønner, der var med 

til at ordne graven, og den ene af dem fortalte, at han for mange 

år siden havde været med til at grave en grav på det samme sted 

til en gammel kone, om hvem man dengang sagde, at hun var en 
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heks. Der blev sagt, at hun efter sine sønners ønske blev begravet 

med hovedet mod øst - altså omvendt af, hvad der var skik og 

brug - for at hun ikke skulle "gå igen", men om det skete, vidste 

han ikke. Nu var han stærkt interesseret i at se, hvordan hun lå, 

og det viste sig virkelig, da de nåede ned til hendes leje, at hun lå i 

omvendt stilling. Kisten og knoglerne var så vel bevarede, at man 

tydeligt kunne se det. En kendsgerning var det også, at ingen 

havde set hende gå igen eller hørt noget om hende i den retning, 

så midlet må jo have virket efter ønske. Her blev så gamle Søren 

Smed puttet ned, da graven var færdig og "heksens" ben fjernet. 

Men det værste stykke arbejde var endnu tilbage for graverne, nem

lig klokkeringningen før og efter ligtalen og jordpåkastelsen. Der 

var to klokker i tårnet, og der skulle ringes med dem begge, men 

den ene var så stor og tung - og vistnok hængt uheldigt op - så 

den næsten ikke var til at trække. Der skulle 8 mand til den alene, 

4 ad gangen, to ved hver ende af den store vippebjælke, hvori 

rebene sad, og så måtte de skifte ret hyppigt. Den mindre klokke 

kunne to mand klare, men drøjt var det at holde ringningen 

vedlige i så lang tid og samtidig stå i en bedøvende larm, der var 

nærved at sprænge trommehinderne. Det efterfølgende "gilde" kan 

godt siges at være velfortjent. 

I Gislev var der meget åndeligt liv både mellem ældre og yngre. 

Mange søgte til valgmenighedskirken i Ryslinge om søndagen, og 

en del havde løst sognebånd til den tidligere kapellan i Gislev, pa

stor Lorentzen, som nu var sognepræst i Ryslinge og gift med en af 

Birkedals døtre. Der var også en del forbindelse med Ryslinge høj

skole, og selv havde man i Gislev oprettet en friskole med tilbygget 

gymnastiksal, hvor skytteforeningen holdt sine øvelser, og i hvis 

nærhed skydebanen lå. Her var samlingsstedet for sognets unge til 

skydeøvelser om søndagen i sommertiden og til gymnastik og af

tenskole i de lange vinteraftener. Jeg deltog i det altsammen med 

liv og lyst og blev særlig dygtig til kårdefægtning. Hver lørdag 

aften var der fællesskole for piger og karle, en ejendommelig form 
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for oplysning og ungdomssamvær, som havde udviklet sig i frisko

len efter højskoleundervisningens mønster. Det var ikke en un

dervisning i egentlige kundskaber og færdigheder, men et samvær 

med oplysende foredrag, oplæsning og sang. Lørdag aften var valgt, 

fordi den var pigernes friaften - alle andre aftener i ugen måtte 

de sidde ved rokken eller ved andet kvindeligt husflidsarbejde indtil 

sengetid, men lørdag aften havde de fri, og så gik de i aftenskole 

sammen med karlene. 

Friskolelærer Ludvig Gammelgaard var en sjælden fin og nobel 

karakter. Han var en kundskabsrig mand, der havde et sjældent 

greb på at undervise børn og unge mennesker, og hele hans færd og 

personlige optræden virkede opdragende. Man ville nødig udsætte 

sig for, at han skulle høre ufordelagtige ting om en. Desuden var 

han en interessant fortæller og udmærket oplæser, som kunne holde 

interessen vågen hos de unge. Her sang vi alle de bedste sange i 

Morten Eskesens sangbog, og her fortalte Gammelgaard om histo

riens betydelige mænd og kvinder og læste op af både guldalderens 

digtere og nyere forfattere. Om vinteren var der juletræ i friskolen 

i tilslutning til aftenskolen, og samtidig blev der af de unge over

rakt læreren en gave, tilvejebragt ved fælles bidrag som tak for 

hans uegennyttige undervisning i aftenskolen. Ja, anden betaling 

fik han ikke, og pengeværdien af den var vist ikke særlig stor, men 

friskolelærerne var ikke forvænte med jordisk gods og guld. De 

havde i al tarvelighed knap nok til føde og klæder, så det er mere 

end uforståeligt, at de kunne gøre en gerning under sådanne for

hold - og gøre den godt. - Men overfor åndeligt arbejde, der ud

føres af ideale grunde, gælder jo nok en anden målestok end fag

foreningernes. 

Skrædder og skaffer. 

Farbroder Kristoffer var skrædder og boede i et lille hus ved lande

vejen omtrent en kilometer fra Gislev ad Kværndrup til, men han 

kunne mere end sy klæder. Han kunne spille violin og klippe hår 
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og lave de nydeligste urkæder af kvindehår. Desuden var han skaf

fer, en bestilling, der vel nok er gået af brug nu, men som den 

gang kunne give en ret god biindtægt til en munter og livlig mand 

med et godt snakketøj. Skafferen var lige så nødvendig ved større 

gilder som kogekonen (kokkekonen sagde man på Fyn). Han skulle 

ordne alt med hensyn til gæsterne, indbyde dem en passende tid 

forud, tage imod dem i gildesgården og byde dem velkommen med 

en snaps eller et glas vin og kage, byde dem ind til bordet og 

sørge for, at de blev placeret på passende måde efter rang og stand. 

Også borddækningen og hele serveringen stod under skafferens kyn

dige ledelse, og det var ham, der skulle indlede måltidet med en 

bordbøn og nogle pæne ord til gæsterne og afslutte det på lignende 

måde, ligesom han hele tiden måtte have øje med, at serveringen 

foregik, som den skulle. Samtidig havde han den opgave at skænke 

for gæsterne og "nøde" dem til at tage for sig af retterne. Han var 

på en måde en slags overtjener, men han var mere end det: Han 

var værtens stedfortræder, der med hensyn til gæsternes forsyning 

med mad og drikke og øvrige underholdning i et og alt repræsen

terede huset under gildet. 

Farbroder Kristoffer havde alle de egenskaber, man med rime

lighed kunne forvente at finde hos en skaffer, og kneb det med 

musikken, kunne han gribe fiolen og stryge en dansemelodi, lige

som han også kunne synge for, hvis der skulle synges en salme eller 

en sang ved bordet, og degnen, som jo på embeds vegne ellers var 

nærmest til det, ikke var til stede. Derfor var farbroder Kristoffer 

søgt som skaffer vidt omkring, og selv om bestillingen ikke just gav 

nogen stor indtægt i kontante penge - nogle kroner indbragte den 

dog, hver gang han var ude - så medførte den, at han altid hjem

bragte en stor og velpakket kurv med gildesmad, så de hjemme kun

ne leve højt i mange dage derefter. Man var ikke smålig med mad

varer til skaffer og kogekone ved sådanne lejligheder, og når gil

det var endt, var der altid køretøj til at befordre dem og deres 

kurv hjem. Hos farbroder var der festligt at komme efter sådant et 
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gilde, for der var ikke blot gode madvarer i kurven, men tit kunne 

der være en flaske vin eller to eller også mjød og undertiden en 

dunk med gildesøL Der var godt at komme hos farbroder, og jeg 

kom der gerne og tit, nu da jeg var dem så nær. 

Men der kunne også til tider være smalhans i huset, for der var 

en stor børneflok og mange munde at mætte. Det meste skrædder

arbejde foregik ude i hjemmene, hvor man havde tøj, der skulle 

syes. Her fik skrædderen kosten og en lille dagløn som andre 

håndværkere, og det arbejde, han fik hjem i huset, gik heller ikke 

op i store penge. Traf det så i med en periode, hvor der ikke var 

ret meget at sy, så kneb det med indtægterne, men farbroder Kri

stoffer var aldrig rådvild. Jeg husker, at han engang anskaffede sig 

en slags kramkiste med en hel del billige varer: halstørklæder, muf

fediser, pengepunge, urkæder, knive, sakse og masser af andre små

ting, der så fine ud, men var købt billigt, og så drog han rundt fra 

gård til gård som et slags vandrende varelotteri. Alt var numme

reret, og i en lille pose havde han et tilsvarende antal små sam

menrullede lodsedler med numre på. Her kunne folk mod en vis 

betaling trække et nummer eller flere, som de havde lyst og råd til. 

Ethvert nummer gav gevinst, men de var jo ikke alle lige værdi

fulde. Han tjente vist helt godt på sit lotteri, for han var velset, 

munter og spøgefuld og forstod at snakke for sig, og så var det 

jo en oplevelse i de tider at få sådan en lotterimand inden for dø

rene. 

Senere fandt han på at tage tøj hjem fra købstaden til klæder 

og overfrakker - finere stoffer altså end det hjemmelavede vad

mel og hvergarn - og udbyde det til folk, der kom og ville have 

syet hos ham. Der var også adskillige, navnlig af de unge, der lod 

sig friste af det fine tøj og bestilte et sæt eller en overfrakke hos 

ham. Jeg fik min første overfrakke her, da jeg var 18 år, og den 

var ikke dyr i forhold til nutidens priser, skønt den altså var af 

"købetøj" -dyffel hed det vist- den kostede imellem 30 og 40 kr., 

men det var ganske vist over halvdelen af et halvt års løn. 
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Nogle år før var symaskinerne begyndt at komme i gang. Det 

var vistnok omtrent samtidig med tærskemaskinerne, og de var vel 

endnu mere sjældne end disse. Farbroder Kristoffer havde hurtigt 

indset nytten af sådan en maskine, men da han ikke selv havde 

penge til at købe en for og var klar over, at han aldrig ville 

kunne spare så mange penge sammen, måtte han vel, som de fleste 

ville have gjort, opgive tanken; men nej, farbroder Kristoffer fandt 

anden udvej. Han satte en subskription i gang, gik selv rundt med 

listen og fik folk til at tegne sig som andelshavere med et bidrag 

efter lyst og evne. På den måde fik han anskaffet maskinen, en 

stor rumlekasse, som han kørte omkring med på en lille trækvogn 

fra sted til sted. Den lavede en støj som en lille tærskemaskine, 

men blev jo synet og beundret allevegne, for hvor gik det hurtigt 

at sy med sådan en! Noget andet udbytte fik andelshaverne heller 

ikke af foretagendet. Pengene stod fast, og de stod jo godt, da de 

vitterlig gjorde god nytte, så der var næppe nogen, der tænkte på 

at trække sin andel tilbage eller forlange renter af den. 

Avlskarl i Ravndrup. 

Da gamle Niels Clausen ikke kunne mere og flyttede over til en 

søster, og da jeg ikke lagde skjul på, at jeg søgte at komme bort fra 

landbruget, enten ved at blive inde i tjenesten som underofficer 

eller gå i skomager- eller tømrerlære, turde Ane Staffens ikke regne 

med mig og lod derfor Hans Klemsen få pladsen som avlskarL Da 

jeg ikke ville blive der som nummer 2, tog jeg plads i Ravndrup 
hos en enke, der havde en voksen søn og datter hjemme. Sønnen 

bestyrede gården og deltog i alt arbejde, og han og jeg sov sammen 

i karlekammeret den første sommer, men så blev sønnen syg og 

havde vel været det hele tiden med en slem hoste. Det var tæring, 

tuberkulose i lungerne, men ingen tænkte dengang på, at tæring var 

smitsom, eller at der kunne være nogen fare ved at sove sammen 

med tuberkelsyge mennesker, og at deres opspyt kunne være smit-
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somt. Senere, da hans sygdom tiltog så stærkt, at han måtte holde 

sengen til stadighed og lå i sit eget værelse i stuehuset, blev hans 

opspyt bare kastet ud på møddingen, hvor hønsene gik og hakkede 

i det. Flere af dem blev da også syge og gik og tæredes hen, men 

det heftede man sig ikke ved på anden måde, end at man slagtede 

dem og kom dem i suppegryden. De hygiejniske og sanitære for

hold var jo ret mangelfulde dengang, særlig på landet, og ikke så 

få unge mennesker gik og tæredes hen af tuberkulose, uden at der 

blev gjort eller kunne gøres noget virkeligt for dem. Jeg havde 

selv en stærk mistanke om, at sygdommen kunne smitte, og var ikke 

glad for at skulle sove sammen med den syge, men jeg må jo 

have været immun. En tjenestedreng, som de fik, da sønnen blev 

rigtig syg, havde ansigtet fyldt med lupussår, og ham sov jeg sam

men med et helt år uden at tage skade deraf. 

Det var flinke folk der hos enken i Ravndrup, og det var ikke 

mangel på renlighedssans, men kun af ukendskab til hygiejniske 

forholdsregler, at noget sådant kunne foregå. Hvad der kunne bru

ges, måtte ikke gå til spilde, og ingen af dem anede nogen fare ved 

at spise kødet af en høne, der ikke rigtig ville trives. Heller ikke 

tænkte man over det sundhedsfarlige i at lade rendestenen gå ind 

under gulvet i karlekammeret og videre ud i møddingen, sådan 

som tilfældet var her, eller at der burde gøres noget alvorligt i at 

hindre rotterne i at gå op gennem stengulvet, lave reder og føde 

unger i sengehalmen, hvor karlene sov. Rotte- og musereder i sen

gene var så almindelige dengang, og når gårdens egne sønner kunne 

bo under sådanne forhold, så var der ingen grund for tjenestekarle 

eller drenge til at gøre ophævelser. Sit læderfodtøj og lignende måtte 

man se at beskytte ved at hænge det op under loftet eller an

bringe det på hylder, hvor rotterne ikke kunne nå det. 

Sønnen, Hans Esben, var en livlig og opvakt karl sidst i tyverne, 

velvoksen og kraftigt bygget, havde været korporal i infanteriet 

og var en ivrig deltager i skytteforeningen som delingsfører, indtil 

han blev syg. Han fortalte livligt og meget interesseret om sine 

Fynske Årbøger 1970



Gunnar Rosling: Træk af fynsk almue- og bondeliv 353 

oplevelser som soldat, og det var meget fornøjeligt at gå sammen 

med ham i arbejdet. Den første sommer havde vi et temmeligt 

strengt ekstraarbejde med at mergle brakmarken, og her var jeg 

med til at grave en mergelgrav sammen med en daglejer samt læsse 

mergelkasserne, medens Hans Esben kørte læssene ud på marken, 

hvor mergelen blev spredt og nedpløjet. Så længe det arbejde stod 

på, blev der holdt fyraften kl. 7, hvilket jo ellers ikke var alminde

ligt undtagen på herregårdene. 

Konen i gården, Margrethe eller Hans H ansens enke, som hun 

blev kaldt i omtale, var en lille, mild, ældre kone, der holdt sit 

hus propert og pænt og var god imod alle. Var der et eller andet 

med hensyn til pigen eller folkene i det hele taget, der skulle påtales, 

var det datteren, Trine, der måtte tage affære, og hun gjorde det 

på en hensynsfuld og bestemt måde. Det var et godt sted at være, 

og jeg var gerne blevet der noget længere, hvis ikke sønnens død 

havde gjort det nødvendigt for dem at antage en ældre og mere 

erfaren karl som bestyrer. Men om vinteren under Hans Esbens 

sygdom og om sommeren efter hans død var det mig, der måtte 

være avlskarl og sørge for gårdens drift. Til hjælp ved arbejdet 

havde jeg en daglejer og en dreng, og da der heller ikke der på 

gården var tærskemaskine, så var der rigeligt arbejde til os alle 

tre både vinter og sommer. Såmaskiner var ikke i brug endnu på 

bøndergårdene og vel knap nok på herregårdene. Både korn og frø 

måtte sås med hånden, og det arbejde måtte gøres med megen om

hu, så kornet kunne komme til at stå ensartet jævnt over det hele, 

ikke for tæt, men heller ikke for tyndt, og det gjaldt om ikke at så 

mere i end lige nødvendigt - omtrent en tønde korn i en tønde 

land. Derfor var det gerne manden selv, der såede, medens karl og 

dreng kørte harve og tromle. Det var altså en meget betroet post at 

så kornet, og det måtte jeg nu lægge mig efter. Jeg såede både 

vintersæden om efteråret og alt vårkornet det følgende forår, samt 

hvad der skulle sås af frø, og det var med megen spænding, Jeg 

gik og iagttog, hvordan det så ud, når det kom op. Da skulle det 
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v1se sig, om sårnanden havde været sin opgave voksen, eller om 

folk skulle gå og pege fingre ad hans arbejde og kalde det noget 

sjuskeri. Jeg havde den tilfredsstillelse, at det altsammen kom lige 

så pænt op som naboernes korn. 

Nu var jeg også oppe på fuld karleløn - 100 kr. halvårlig -

skønt jeg endnu kun var 19 år gammel. Det var sjældent, nogen 

karl fik mere i løn dengang, og selv en avlskarl eller bestyrer kom 

i reglen ikke op over 125 kr. halvårlig. Men det var jo også en 

honnørpost at være avlskarL Det gav adgang til alle de ture med 

vogn og heste, der ellers besørgedes af manden, og til de mange 

smågilder, der faldt af, når man pløjede for husmændene, hentede 

brænde eller tørv hjem for dem eller på anden måde stillede køretøj 

til rådighed for dem, der ikke selv havde heste og vogne. Desuden 

var avlskarlen, hvor der ingen mand var, selvskreven til at deltage 

i bymændenes fælles sammenkomster, som der var flere af i årets 

løb, når der skiftedes snefoged, brandfoged, oldermand eller lig

nende. Jeg husker især sådan et gilde, som jeg var med til. Det var 

oldermandsgildet hos Hans Nielsen i Ravndrup Vænge, hvor en af 

sønnerne, Peter, var min gode ven fra skytteforening og aftenskole. 

Her var også forpagteren på Eskelund (Ravndrupgården), den be

kendte konservative folketingsmand Rasmus Christiansen, med, og 

det var ikke fri for, at jeg følte mig lidt ved at være i selskab på 

lige fod med sådan en bekendt mand og med byens andre gode 

mænd, der behandlede mig som en af deres egne. Jeg har en særlig 

grund til at mindes disse flinke og rare mennesker, som jeg af og 

til senere besøgte og altid var velkommen hos: Nogle år senere, 

da jeg var soldat i Nyborg og kun havde min lønning at leve af, 

kom Peter Nielsen engang, da han var kørende til Nyborg, hen til 

mig med et stort hjemmebagt hvedebrød, en krukke smør og en 

sødmælksost. Det var lige noget for en soldat p1:1. smalkost, og det 

er den slags vennetjenester, man ikke glemmer, men altid husker 

med taknemmelighed. 

Så var der desuden de mange købstadsture til Nyborg eller Svend-
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borg med korn om vinteren. Dengang var kornavlen landbrugets 

vigtigste indtægtskilde. Smørproduktion og svineavl var endnu ikke 

trådt i forgrunden, og den hjemlige sukkerindustri var kun i sin 

vorden. Det var salget af korn, der skulle bringe penge til huse, og i 

reglen en gang om ugen vinteren igennem kørte man til købstaden 

med et læs korn - 10-12 tønder på et læs. I anledning af disse 

købstadsture måtte jeg anskaffe min første tegnebog til at føre 

valutaen hjem i. Det var ikke just store summer, men kornet blev 

dog ret godt betalt dengang. Prisen på byg der sidst i halvfjerdserne 

var omkring ved 16 kr. tønden, så et læs korn kunne indbringe 

imellem 150 og 200 kr., og de fleste af dem kom med hjem. De 

skulle jo bruges til skatter og afgifter, folkeløn m. m., og selv om 

man nok af og til købte nogle varer med hjem, så var det dog 

kun små poster i sammenligning med nutidens indkøb. Man avlede 

og tilberedte det meste af det daglige forbrug selv, og indkøbet i 

købstaden indskrænkede sig gerne til et anker brændevin og lidt 

sukker samt jern og smedekul og undertiden lidt foderstoffer til 

kvæget. Sparekasse og bank blev der sjældent sat penge ind i. 

Det var tit en kold tur at køre til staden med et læs korn, selv 

om man også havde både kappe og fodpose; men interessant var 

det at komme ind i købmandsgården med sit læs mellem snese af 

andre vogne. Her fik man hestene spændt fra og sat på stald -

foder havde man selv med - og så kunne man gå ind i købman

dens skænkestue ved siden af butikken og få sig varmet op, spise sin 

medbragte mad og få en snaps og et glas øl og senere en kop kaffe, 

medens kornet blev aflæsset og vejet og de bestilte varer ordnet. 

Tobak stod der altid fremme til fri afbenyttelse, og undertiden blev 

der også budt en cigar, når afregningen gjordes op. Hjemturen gik 

gerne lidt hurtigere og lettere end udturen, da læsset nu ikke var så 

tungt, og hestene higede efter at komme hjem. Undertiden var der 

også fuldt læs på tilbagevejen, idet man engang imellem måtte have 

et læs fint strandsand med hjem nede fra havnen. Man brugte jo 

dengang hvidskurede gulve strøet med sand, og til det brug kunne 
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kun det fine hvide strandsand anvendes. Af og til kunne man få en 

eller anden op at køre undervejs eller blive prajet af folk, der 

ønskede bud til byen. 

I Ravndrup vandt jeg mig mange venner, som jeg gennem årene 

holdt forbindelsen ved lige med, ligesom jeg i det hele følte mig 

stærkt knyttet til Gislev sogn. Der var så mange flinke og opvakte 

mennesker og meget mere åndeligt liv blandt ungdommen, end hvor 

jeg tidligere havde færdedes, så opholdet i de tre år fik en god og 

gavnlig indflydelse på mig. Det var derfor med lidt triste følelser, 

jeg rejste derfra, fordi der skulle komme en ældre bestyrer. 

Hos Anders Petersen i Voldstrup. 

I efteråret 1881, da jeg var 20 år gammel, fik jeg plads hos Anders 

Petersen i Voldstrup tæt ved Rudme station, nærmest som avlskarl, 

da manden var gammel og syg, så han hverken kunne gå med så

sækken eller næppe nok køre et par heste. Det blev derfor mig, der 

måtte forestå avlingen og gøre arbejdet med en stor dreng og under

tiden en daglejer til hjælp; men her var dog tærskemaskine, og 

manden passede selv køerne på sin egen, noget gammeldags maner, 

der nærmest gik ud på at fodre dem så billigt som muligt. Derfor 

blev de så radmagre om vinteren, så de næppe kunne stavre ud i 

marken, når foråret kom, og det beroede da på sommerens frodig

hed, om de skulle opnå at få ordentligt kød på kroppen, til vinteren 

atter stod for døren med sin afmagringskur. Mælk var der derfor 

grumme lidt af om vinteren, og selv om pigerne, der passede køerne, 

nok kunne unde dem lidt bedre kost og også undertiden gav dem 

lidt rigeligere, end de måtte, så havde det bare til følge, at ratio

nerne blev sparsommere, når Anders selv fodrede. 

Anders Petersen og hans kone var et par godmodige og skikke

lige, men meget primitive gamle mennesker, der i høj grad manglede 

sans for orden og renlighed og knap nok havde begreb om pas

sende og sømmelig optræden; det sidste gjaldt navnlig ham. Konen 
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var den kvikkeste og mest oplyste af de to, og det var nok 

egentlig hende, der var "mand i gården", men hun var alt andet end 

proper i sit hus, og jeg døjede meget med at vænne mig til maden 

og forholdene i det hele taget. Datteren Maren var en køn og kvik 

pige på en snes år, men manglede også i høj grad opdragelse og 

sans for huslig orden og renlighed; men hvor skulle hun også 

have det fra, når hun aldrig havde været udenfor hjemmet. Hun 

var en rigtig "sjuskedorthe". På gården boede også mandens bro

der, gamle Jesper skrædder, som på grund af en hofteskade ikke 

kunne deltage i hårdt arbejde og derfor havde lært skrædderfaget. 

Nu boede han i en slags aftægtsstue med kakkelovn i den ene af 

gårdens længer og fik sin kost og forplejning på gården. Sådan 

var det nok blevet ordnet for ham, da broderen giftede sig og 

overtog ejendommen. Det var en del af sin arv, han fik på den 

måde, men lidt penge havde han nok også, og så sad han da der 

i sin stue og syede for folk og tjente lidt ved det. Nogen fin skræd

der var han ikke, men han var flink som lappeskrædder, og dag

ligtøj kunne han godt sy. Familien foragtede ham lidt, fordi han 

ikke var grundtvigianer som de andre, og så syntes de vel, han stod 

på et lavere trin. Jeg kunne godt lide ham og kom ofte ind i hans 

stue for at få en snak. 

Maren og lillepigen sov sammen i alkoven i den fælles opholds

og spisestue, og pigekammeret op til bageovnen var derfor overladt 

karlene, så vi havde et lunt og godt kammer, bedre end jeg var 

vant til, og navnlig efter en bagning kunne der være svært lunt og 

hyggeligt om vinteren. 

At disse mennesker havde sans for åndeligt liv og havde følt sig 

tiltrukket af den grundtvigske bevægelse og højskolebevægelsen, var 

i grunden mærkeligt; men det havde de nu altså, og de hørte til 

valgmenighedskirken i Ryslinge, hvor de jævnlig kom i kirke og 

til alters. Jeg måtte i reglen køre dem derover hver anden søndag, 

og det var jeg meget tilfreds med, da jeg derved fik lejlighed til at 

træffe mine forældre og søskende og andre gode venner. 

4 Fynske Aarbøger 
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Den sommer søgte jeg igen om understøttelse til et højskoleop

hold den påfølgende vinter, og da jeg intet fik, tog jeg en dag ud 

til amtmanden i Svendborg for at tale med ham om det og mu

ligvis udvirke, at der blev tildelt mig noget næste år. Det var den 

gamle jævne og elskværdige greve Brockenhuus-Schack, der den

gang var amtmand i Svendborg, og han hørte med stor forekom

menhed på, hvad den simple bondekarl havde at sige om sit ønske 

og sine fremtidsplaner. "Denne gang er det for sent", sagde han, 

"men søg igen næste år, så skal De nok få." - Dette løfte gav mig 

så meget mod, at jeg kort efter rejste til Ollerup højskole for per

sonlig at tale med forstanderen, Anton Nielsen, og forhøre, om jeg 

ikke kunne få en friplads på skolen i den kommende vinter eller i 

hvert fald nogen lempelse i betalingen. Anton Nielsen traf jeg ikke, 

da han var i udlandet, men hans medhjælper, Niels Johansen, tog 

meget venligt imod mig. Friplads eller andre lettelser kunne han 

dog ikke love, da skolen kun lige kunne bære sig, men han ville 

personlig give mig henstand med betalingen nogle år, hvis jeg så 

mente at kunne klare de øvrige småudgifter selv. Jo, det mente jeg 

jo nok, og glad og taknemmelig rejste jeg tilbage derfra. 

På Ollerup Folkehøjskole. 

I efteråret 1882 rejste jeg til Ollerup og blev elev på Anton Niel

sens højskole. At jeg netop valgte den skole og ikke min fødeby 

Ryslinge var måske nærmest et tilfælde, men Anton Nielsens virk

somhed som folkelig forfatter var vel nok en medvirkende årsag. 

Jeg kendte flere af hans sange og havde læst en del af hans for

tællinger i Roms og Wisbechs almanakker og i "Husvennen". Der 

var navnlig to af dem, der var meget omtalt den gang og fik ind

flydelse på adskillige unges trang og higen efter at komme lidt ud 

fra hjemmet og prøve noget nyt. Det var bøgerne "Hans, der kom 

på højskole", og "Karen, der kom på højskole". De hører vel næppe 

til det bedste, Anton Nielsen har skrevet, da de på en måde er 
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tendens- eller agitationsskrifter for højskolen og højskolelivet og 

derfor vel nok står noget svagt overfor kunstneriske krav og litterær 

kritik, men de blev læst og gjorde den tilsigtede virkning på en del 

af ungdommen samtidig med, at mange ældre fik indblik i, hvad 

højskolen kunne byde de unge. 

Højskolen var oprettet af den fynske bondedigter Mads Hansen 

i Vesterskerninge og ejedes nogle år af ham med Anton Nielsen som 

forstander. Senere overtog Anton Nielsen skolen og drev den i 

mange år for egen regning i Vesterskerninge, men i 1882 købte han 

en lille gård i Ollerup ved landevejen mellem Ollerup og Hvidkilde, 

og derhen flyttede han nu skolen, også rent bogstaveligt taget, idet 

han lod skolebygningen nedrive og flytte til Ollerup, hvor den igen 

byggedes op i samme skikkelse, som den havde i Vesterskerninge, 

og således at den fik forbindelse med gårdens køkken. Gården for

pagtede han ud til sin medlærer, Niels Johansen, der var en ivrig 

landmand, og som overtog skolens økonomi med bespisning af ele-

verne. 

Her var det nu, jeg søgte ned som elev en af de første dage i 

november 1882. Alle de elever, der kom med banen, samledes i 

Svendborg, hvor Niels Johansen tog imod dem, og hvor skolens 

vogn hentede deres kufferter og sengetøj - hver elev medbragte en 

halv sengs klæder. Køretøj til personbefordring var der ikke, men 

under Niels Johansens førerskab marcherede flokken den mils vej 

fra Svendborg til Ollerup forbi det smukke herresæde Hvidkilde 

med vandmøllen og den dejlige sø, hvori der endnu dengang på en 

lille skovbevokset ø fandtes en hejrekoloni. Ved ankomsten til høj

skolen, hvor en del elever fra omegnen allerede i dagens løb var 

mødt til fods eller til vogns efter omstændighederne, fandt ind

kvarteringen på de store elevkamre og sammenparringen af senge

kammeraterne sted, og nu skulle man altså prøve at leve sammen 

på fællesstuerne og finde sig til rette med sengekammeraten om 

pladsen. 

Skolebygningen lå med gavlen tæt ud til landevejen, medens går-
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den lå lidt tilbagetrukket med et stykke have mellem stuehuset 

og landevejen. Alle bygninger var stråtækkede, også skolebygnin

gen, og der var kun en etage. Til venstre for indgangen lå skolestuen 

i hele husets bredde med vinduer til begge sider og vel med plads til 

et halvt hundrede elever. Bag denne igen lå spisestuen, forbundet 

med gårdens stuehus. Til højre for korridoren ud mod landevejen 

havde Anton Nielsen sin lejlighed på to små stuer og et soveværelse, 

som han gerne delte med en af eleverne - en favorit. Desuden var 

der en lille læsestue for eleverne, der dog ikke nær kunne rumme 

dem alle, men om aftenen var i forbindelse med læsestuen "åbent 

hus" i Antons Nielsens arbejdsværelse, hvor han havde sit klaver, 

og hvor der desværre også var sparsomt med husrum, men til gen

gæld rigeligt med hjerterum, så hver en plads både på stole og gulv 

var optaget i den grad, at der næppe var plads til at sætte en fod. 

Her blev spillet, sunget, samtalet og fortalt, indtil der kl. 10 slut

tedes af med aftensang. Ovenpå under taget med opgang ad en 

trappe fra korridoren lå elevværelserne, 2 større og 2 mindre, idet 

tagetagen var delt på langs med et skillerum, således at der til 

venstre for opgangen var to lange værelser og til højre to kortere, 

hver med et vindue i gavlen. Der var altså skråvæg til den ene side 

i hvert værelse, og langs denne stod tomandssengene i rad og række, 

hver følgende med hovedgærdet mod den foregåendes fodende, i 

fast forbindelse med hverandre og med den ydre bræddevæg, alt af 

træ og meget simpelt indrettet. Langs skillerummet mellem kamrene 

var der lige plads til to skrin eller kufferter udfor hver seng og 

nogle knager eller søm til at hænge tøjet og håndklædet på. Stole og 

borde var der ingen plads til eller brug for, men til hvert værelse 

hørte et eller to vaskefade af galvaniseret jernblik til fælles brug. 

De havde deres plads ude på gangen, og enhver måtte selv hente 

det vand, han havde brug for, nede ved pumpen i gården, hvis han 

ikke foretrak at benytte det, som en eller to allerede havde vasket 

sig i, eller vaske sig sammen med en anden, hvilket også hyppigt 

fandt sted. Bagefter måtte det brugte vand bæres ned, når spanden 
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var fuld, og det hørte med til "stuepigernes" bestilling, et hverv, 

der gik på omgang eller overdroges mod en ringe godtgørelse til 

to, der mod lempelse i betalingen påtog sig at holde skolestuen i 

orden, fyre i kakkelovnen og holde lamperne i brugbar stand. Der 

var ingen kakkelovn i elevværelserne, og de kunne heller ikke på 

anden måde opvarmes. Ligeledes var spisestuen uden kunstig op

varmning, men hvad - i spisestuen blev der hurtigt varmt nok, når 

man først var samlet om bordene og fik begyndt at spise, og kam

rene ovenpå blev jo mest kun benyttet til at sove i, så der savnedes 

kakkelovnsvarmen ikke. Var man først under dynerne, kunne man 

sagtens holde varmen, og næppe nogen af eleverne var bedre vant i 

den henseende. Dog kunne det knibe lidt for de elever, der ønskede 

at gå videre i læsning og stil og derfor fik særundervisning udover, 

hvad skolens almindelige undervisning bød på. De savnede en rolig 

og opvarmet stue til deres arbejde, og for dem var det ikke helt til

fredsstillende at måtte søge tilflugt i den kolde spisestue eller på 

elevkamrene. Jeg hørte til dem, der her sad og frøs med anstand 

for at tilegne sig kundskaber. 

Om aftenen efter sidste undervisningstime blev dørene til spise

stuen gerne åbnet på vid gab, så den i forbindelse med skolestuen 

kunne tjene til tumleplads for elevernes mere utvungne samvær. 

Lidt kejtede og generte var de fleste af eleverne til at begynde med 

- kun de, der havde været på skolen en vinter før, følte sig straks 

hjemme og opførte sig huskendt, men det varer jo ikke mange dage, 

før sådan en flok unge mennesker bliver rystet sammen og finder 

sig til rette både som kammerater og i alle det daglige livs forhold, 

og temmeligt hurtigt finder de sammen, der føler sig tiltrukne af 

hverandre som beslægtede naturer, og danner et mere fortroligt 

kammeratskab. Udbyttet af sådan en vinters højskoleophold er jo 

ikke alene den udvikling, man får gennem undervisningen og læ

rernes påvirkning, eller de kundskaber, man tilegner sig, men i 

visse retninger lige så meget den afslibning og tilpasning i social 

henseende, man får gennem det daglige samliv med så mange jævn-
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aldrende kammerater fra landets forskellige egne, og det kendskab, 

man derved opnår til sit land, dets folk og dets folkeejendomme

ligheder. 

Det kan være vanskeligt nu så mange år efter at gengive nøj

agtigt, hvorledes en skoledag formede sig, men i store træk lader 

det sig gøre, og for mig var det altsammen nye og interessante 

oplevelser, som jeg indsugede med et opladt sinds hele grådighed. 

Dagen på højskolen begyndte med morgenvasken og morgenmålti

det, i hvilket Anton Nielsen ikke deltog. Her var allerede noget nyt 

for de fleste, ikke netop bedre men forskelligt fra morgenmaden 

hos bønderne, idet det bestod af rugbrød med smør og en spølkum 

kaffe med sukker og fløde, færdiglavet i køkkenet. Ske var der 

ikke til at røre i kaffen med, så dertil måtte man bruge en brødring, 

men de fleste syntes godt om forandringen fra det tilvante ølle

brød til kaffe og smørrebrød. Der spistes ved 7 -tiden, og kl. 8 

ringede skoleklokken til den første skoletime. Det var Anton Niel

sens time - Anton hed han i daglig tiltale og omtale; alle på skolen 

sagde du både til ham og til hverandre indbyrdes. Han begyndte 

med en lille morgenandagt og holdt derefter et foredrag over ver

denshistoriske emner. Der var ikke nogen lærerpult eller talerstol, 

men læreren stod for enden af et af de lange borde i den ene side 

af skolestuen og talte. Alt var anlagt meget jævnt og ligetil og med 

hensyn til klædedragten helt efter bondeskik, så jeg næsten syntes, 

det var lidt påfaldende. Både Anton Nielsen og Niels Kristian 

(Johansen), hans medlærer, gik til daglig i sort krave, lyseblå vad

melstrøje og træsko (indendørs dog morgensko), og de fleste af ele

verne anlagde samme klædedragt med træsko udendørs og klæde

sko eller sivsko indendørs. Kun lørdag aften, da der var offentligt 

foredrag for egnens folk, anlagde lærerne sort frakke eller jakke og 

hvid krave. Efter morgenforedraget undervistes der i forskellige 

praktiske fag indtil kl. 11, da Niels Johansen holdt foredrag om 

danmarkshistorien. Kl. 12 spistes der middag, god almindelig bon

dekost, men uden den tilvante eftermiddagskaffe. Middagspausen 
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til kl. 2 benyttedes gerne til spadsereture, tobaksrygning og mor

skabslæsning. Jeg læste i den første vinter en del af Ingemanns og 

Carit Etlars bøger. Eftermiddagen gik med undervisning i praktiske 

fag og et foredrag mellem kl. 5 og 6 af Anton Nielsen. Det var 

gerne af mytologisk eller litteraturhistorisk indhold eller over Dan

marks sagnhistorie. Efter dette foredrag og efter morgenforedra

get blev gerne de ankomne breve delt ud, og det var dagens spæn

dende øjeblik. Posten ankom med dagvognen fra Svendborg mor

gen og eftermiddag, og det var vel ikke fri for, at tanken om det 

brev, der muligvis lå i bunken til en, kunne distrahere lidt under 

foredraget. Kl. 6 spistes aftensmaden, der gerne bestod af smørre

brød med eller uden pålæg (pålægsmaden var med fedt i stedet for 

smør) samt te med sukker og fløde, serveret på samme måde som 

morgenkaffen. De, der ønskede det, kunne dog få mælk, og var der 

levnet grød fra middagen, blev der givet mælkegrød i stedet for te 

om aftenen. Øl var der på bordet til hvert måltid, og et anker øl 

lå altid fremme i spisestuen til behagelig afbenyttelse. 

Efter aftensmåltidet var der gerne en times oplæsning af Anton 

eller Niels Kristian og tit derefter en undervisningstime i et eller 

andet. Enhver undervisningstime begyndte og sluttede med en 

sang eller salme, som det nu bedst passede til emnet. Maden var 

vel nok lidt tarvelig og ensformig efter nutidens fordringer, men 

kun få af eleverne var bedre vant, og alle trivedes godt af den. 

Dog var det en festlig forandring og en behagelig oplevelse engang 

imellem at blive inviteret med hjem af en eller anden kammerat 

fra omegnen og i hans hjem blive bænket ved et festligt bord med 

hvedebrød, kage og kaffe og mange andre gode sager, ligesom det 

var en stor nydelse, når man en sjælden gang søndag eftermiddag 

sammen med nogle kammerater gik en tur til Svendborg, da at 

gå på restauration . og tage en kop kaffe med wienerbrød til. Mere 

blev der for mit vedkommende aldrig råd til på sådanne ture, og 

det var endda med nogen betænkelighed, jeg tillod mig en sådan 

flothed. Lommepengene måtte beregnes meget knapt og kunne 
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næppe strække til til den smule tobak, jeg røg, men her mellem de 

mange kammerater åbnede der sig en lille indtægtskilde, der bødede 

lidt på de mangelfulde lommepenge, nemlig hårklipning, som jeg 

var særdeles flink til. H v er søndag formiddag var der altid nogle 

stykker, der skulle klippes, og den gængse pris for en klipning var 

som regel to 6-øres cigarer. En af eleverne havde monopol på salg 

af tobak og tændstikker, og hos ham fik man en virkelig god cigar 

for 6 øre - det gjorde man forresten allevegne dengang - og ville 

man ofre 7 øre, fik man en ekstra god. På den måde fik jeg råd til 

at ryge en cigar næsten hver dag, og derved kom jeg ind på at 

betragte nydelsen af tobak, som den bør være, nemlig en nydelse i 

fritiden efter dagens gerning og ikke som en livsfornødenhed, der 

efterhånden ikke kan undværes. 

Forstanderen, Anton Nielsen, var noget af en særling, hvilket 

blandt andet gav sig tilkende i hans daglige påklædning, hvortil 

også hørte en norsk tollekniv i skede. Et sådant sidevåben syntes de 

fleste elever så rask ud, og der blev ved Anton Nielsens hjælp ind

forskrevet et antal knive fra Norge til dem, der ønskede det. Han 

var en hader af al forloren dannelse og påklistret væsen, og han 

var ikke fri for at køre lidt i grøften til den modsatte side og sætte 

mangel på dannelse i højsædet og underkende betydningen af al

mindelig social dannelse i væsen og tale. Selv talte han ret udpræget 

sjællandsk bondemål, dog i en lidt afpudset form, og han havde en 

sær forkærlighed for dem af eleverne, der var mest klodsede og 

udannede og talte det mest udprægede bondemål. Anton Nielsen 

havde været gift, men ægteskabet havde nok været i høj grad uhel

digt og var på grund deraf blevet opløst. Børn havde han ikke, og 

han levede nu et ret udpræget ungkarleliv, var vist nærmest kvinde

hader og født pebersvend. Vinterskolen med de mandlige elever var 

vistnok hans kæreste tid, og jeg tror ikke, han følte den samme til

fredsstillelse ved arbejdet i sommerskolen med de unge piger. 

Med undtagelse af middagsmåltidet indtog Anton Nielsen sine 

måltider i sin lejlighed, og her nød han også sin eftermiddagskaffe 
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med et lille glas rom til. Som forstander måtte han vel vise sig ved 

bordet ved hovedmåltidet, og her bidrog han ved samtale og mun

tre småfortællinger til at sætte stemningen op og give eleverne en 

følelse af at høre sammen som en stor familie med ham som hus

faderen, skønt han af hensyn til sin "mave" i reglen fik serveret 

cærretter. Han var en høj, svær mand med en meget fyldig nakke 

og et stort, busket fuldskæg. Hans kundskaber og hele personlig

hed gjorde ham vel skikket til gerningen som forstander for en 

folkehøjskole, og han havde gode evner både som fortæller, oplæser 

og foredragsholder. Han havde derfor let ved at vinde elevernes 

tillid og fange deres opmærksomhed, så de lyttede interesseret til 

hans ord og påvirkedes deraf. Mange af hans egne sange, som han 

havde samlet i et lille hefte, der brugtes ved siden af Morten 

Eskesens sangbog, gjorde et dybt indtryk på os. Desuden var han 

meget musikalsk, spillede både klaver og violin og indøvede fir

stemmige sange med de elever, der havde passende stemmer, til op

muntring og glæde for os alle. Hvorledes han ellers var som under

viser eller lærer i mere almindelige fag, havde jeg ingen lejlig

hed til at erfare, da det eneste egentlige skolefag, hvori jeg under

vistes af forstanderen, var dansk stil, og den påvirkning, jeg her 

modtog, kun indirekte kan kaldes undervisning. 

Anto"n Nielsens fader boede nogle år på skolen. Han havde været 

lærer på Sjælland og var en elskelig gammel mand, der vandt alles 

hjerter ved sin stilfærdige og milde færd. Hans stue var en hygge

lig, fredfyldt plet, hvor der var velgørende at dvæle, og når "gamle 

Nielsen" engang imellem læste et eller andet op i skolen, · var der en 

egen stilfærdig feststemning over eleverne. Der var ikke megen 

ydre lighed mellem ham og sønnen, idet gamle Nielsen var en lille, 

spinkel mand med tyndt hår og skæg, men der var et kærligt og 

godt forhold imellem dem, og den gamle syntes at befinde sig vel i 

skolen og i huset hos Niels Johansens, hvor han behandledes som 

en kær gammel bedstefader. 

Anton Nielsen havde på sine rejser tilegnet sig noget kendskab 
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til tysk og italiensk, men hvorvidt han var perfekt i noget af spro

gene, var jeg ikke i stand til at dømme om. Dog havde han gerne 

et lille hold elever, som han underviste i tysk. Denne undervisning 

var gratis, og jeg har senere fortrudt, at jeg ikke der benyttede 

lejligheden til at tilegne mig begyndelsesgrundene i sproget, men 

dels havde jeg dårligt råd til at anskaffe mig bøgerne, og dels syn

tes jeg, der var så meget andet, som det var nødvendigt at få lært, 

og som jeg måtte udskyde noget af, hvis der også skulle blive tid til 
at lære et fremmed sprog. 

Den anden lærer ved skolen, Niels Johansen, eller Niels Kristian, 

som han kaldtes i skolen og hjemmet, var en yngre mand uden 

nogen eksamen og med en lidt ensidig folkelig udvikling. Han var 

en af Anton Nielsens tidligere elever og havde fået det meste af sin 

uddannelse der på skolen, suppleret med nogle kortere kursus i 

København og på enkelte andre højskoler. Niels Johansen var vel

begavet og i besiddelse af en betydelig intellektuel smidighed, der 

gjorde det let for ham at tilegne sig de kundskaber og den sociale 

dannelse, han havde brug for. Desuden havde han gode evner som 

taler og foredragsholder, idet han havde et klart og tydeligt or

gan og talte et smukt, dannet sprog. Hans foredrag var velfor

mede og tilpas livlige, og han må nærmest karakteriseres som vel

talende, men det kunne ikke altid helt skjules, at hans historiske 

viden og øvrige kundskaber var noget overfladiske og let erhver

vede. Han underviste i de fleste almindelige skolefag samt geo

grafi og danmarkshistorie. Såvidt jeg husker, holdt han daglig et 

foredrag om danmarkshistorien og lagde megen personlig følelse 

ind i det, men da hans dom over de historiske begivenheder og 

personer var ret ensidig og stærkt præget af hans eget udspring 

fra den gennem tiderne undertrykte bondestand, så måtte følelses

betoningen også blive ensidig og give eleverne et syn på historien, 

der vist langfra var historisk retfærdigt. Jeg fulgte kun hans fore

drag den første vinter, idet de elever, der kom til at læse videre, 

blev fritaget for flere af fællestimerne. 
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Niels Johansen var en mand af middelhøjde med lyst fuldskæg 

- fuldskæg havde alle mandfolk dengang, såsnart det var muligt at 

få det - og et livligt væsen. Han var et menneske med en ud

præget stærk karakter, en fast vilje og gnistrende fuld af energi. 

Derfor havde han let ved at sætte sig i respekt hos eleverne, og 

trods den kammeratlige tone mellem lærere og elever var det ham 

ikke vanskeligt at påvirke dem i retning af god orden og disci

plin. Det var også ham, der varetog deres daglige opdragelse og 

ordnede hele den ydre side af undervisningen og alle de daglige, 

praktiske forhold, hvilket forøvrigt ikke altid var let, især i begyn

delsen af skolehalvåret. Det er i grunden forbavsende, så mangel

fulde begreber mange bønderkarle dengang havde om almindelig 

renlighed og hygiejne. Adskillige af dem måtte ligefrem læres til at 

benytte en retirade. Det lyder måske utroligt, men det er en kends

gerning, at der endnu på den tid fandtes mange gårde på Fyn, 

hvor en sådan indretning ikke fandtes. Både mænd og kvinder for

rettede da deres naturlige fornødenheder på hug i det fri, hvert køn 

bag sin tildelte længe, der kunne beskytte mod nysgerrige blikke. 

Niels Johansen havde megen politisk interesse og var ligesom 

Anton Nielsen en stærkt udpræget "frihedsmand", nærmest radikal 

venstremand, og en fanatisk modstander af Estrup og provisori

erne. Han kastede sig senere ivrigt over politikken og var i adskil

lige år folkevalgt landstingsmand. 

Det daglige samvær mellem eleverne var præget af et godt kam

meratskab, og der var meget sjældent uoverensstemmelser af mere 

alvorlig art, heller ikke grovere brud på skolens og husets orden. 

Det hele havde et hjemligt og hyggeligt præg, der påvirkede ele

verne på en sund og god måde. Hverken foredragene eller den 

øvrige undervisning lå over, hvad jævne bønderkarle kunne magte, 

men dog så meget over almueskolens undervisning, at der var ud

bytte at hente selv for de bedst begavede. For mange var det en 

helt ny form for undervisning, da der hverken var lektielæsning 

eller overhøring, men det var overladt til hver især at tilegne sig, 
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hvad han formåede i overensstemmelse med hans trang og evner og 

den flid, han ønskede at lægge i arbejdet. Kun de elever, der havde 

gået i en friskole og senere deltaget i friskolens form for aftenskole, 

var fortrolig med højskolens arbejdsform og følte sig straks hjem

ligt tiltalt deraf. Et fag som geometrisk tegning var nyt for de fleste 

og ligeså undervisningen i fysik. 

Gymnastik blev der undervist i af en elev, der havde været kor

poral i hæren, og det var den almindelige militære gymnastik, som 

også dengang anvendtes i skytteforeningerne. Den svenske gym

nastik var endnu ikke indført her i landet, og den hjemlige gymna

stik havde endnu ikke nået det høje udviklingstrin, som den nu 

står på, ligesom gymnastikredskaberne var få og tarvelige. På Olle

rup højskole var der en træhest med springbræt og nogle madrasser 

samt et svingreb, der altsammen havde sin plads i tærskeloen, som 

benyttedes til gymnastiksal. Der var afsat en time daglig til gym

nastikken, men det var ikke nær altid, den kunne anvendes efter 

sit formål, idet loen tit var optaget på anden måde. I tørt vejr 

kunne der så i stedet for foretages en marchtur på landevejen, 

hvilket måske var nok så forfriskende som gymnastikken i den 

kolde støvede lo, og da deltagelsen i gymnastik var frivillig, kom 

der på grund af de utilfredsstillende forhold ikke meget ud af den 

time. Jeg har selv både som elev og som gymnastiklærer dernede en 

senere vinter efter at have været underkorporal haft lejlighed til 

at føle manglerne og beklage de uheldige arbejdsforhold. 

Sidste sommer ved landbruget. 

Efter den første vinter på højskole måtte jeg tage plads for som

meren, da det var absolut nødvendigt at tjene lidt penge til klæder 

og til hjælp til næste vinters ophold på skolen, som jeg var fast 

bestemt på at vende tilbage til. Jeg kom derfor i tjeneste hos en 

bonde i Staagerup tæt ved Ollerup og skulle have 110 kr. i løn fra 

l. april til 1. november. Manden hed Anders Slot, og gården 
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kaldtes "slottet", skønt det var en ganske almindelig gammel bon

degård. Da jeg fortalte, at jeg havde fæstet mig derhen, sagde 

Anton Nielsen, at det skulle jeg ikke have gjort, for det var ikke 

en plads, jeg kunne være tjent med. Han kunne nok have skaffet 

mig en meget bedre plads. J a, det var jo kedeligt nok, men nu var 

der ikke noget at gøre ved det, og for en sommer gik det vel. Jeg 

havde jo prøvet lidt af hvert før. , 
Det viste sig imidlertid, at pladsen var meget bedre, end Anton 

Nielsen troede, og at der ikke blev noget for mig at fortryde. Vel 

var alt på gården ikke så godt, som det kunne være. Manden var 

noget fordrukken og lidt rå i væsen og tale, og konen var periodisk 

sindssyg. De havde tre voksne børn hjemme, to døtre og sønnen 

Hans, alle i alderen mellem 20 og 30 år. "Slottet" blev bygget om 

den sommer, det vil sige, der blev bygget et nyt stuehus, og da det 

gamle skulle brækkes ned, inden det nye kunne opføres, blev hugge

huset, som var meget stort og med gode vinduer, indrettet til spise

stue og køkken, og en vognport taget i brug som soveværelse for de 

gamle og døtrene. Sønnen og jeg havde karlekammeret, så for os 

var forandringen ikke stor. Tønden med det gamle øl blev lagt over 

i laden til fri afbenyttelse, og der lå den køligt og godt. Det var 

dejligt gammeltøl, og da vejret efterhånden blev varmt og tørt, var 

der god afsætning på det til de mange mennesker, der arbejdede 

ved byggeriet. De to mest tørstige var nok Anders Slot og Mikkel 

stenhugger, og de holdt begge to meget af en snaps til. Derfor 

kom Anders Slot jævnligt med flaske og glas og drengen, Kristian, 

med ølkruset, og så lød det gerne: "Skal vi ha' et lille jordbær, 

Mikkel?". Det sagde Mikkel aldrig nej til, og han og Anders Slot 

tog adskillige "små jordbær" i løbet af dagen. De andre håndvær

kere blev også budt, men sagde i reglen nej til snapsen, hvorimod 

øllet gerne var velkomment. De havde ikke noget imod en snaps til 

maden, men gå og pimpe hele dagen igennem var der ingen af dem, 

der havde lyst til - heller ikke jeg. Den mest sobre af dem alle 

var tømmermanden Jens, der aldrig drak snaps og aldrig havde 
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gjort det, og så havde skæbnen endda udstyret ham med det mest 

udprægede drankeransigt; man kunne tænke sig. Det var helt uhyg

geligt at se på, de første gange man så det; men senere forsvandt 

uhyggen, når man lærte at kende manden lidt nøjere. Hans karak

ter og åndelige indhold svarede ikke til skiltet - heldigvis. Hans 

ansigt var nok blevet sådan i en sygdom. 

Derimod svarede Anders Slot temmelig godt til sit udseende. 

Han var tyk, oppustet og rødblisset med røde bakkenbarter. Han 

bar en spidspuldet rødgrå hat på hovedet, lærredsbukser og hver

garnsvest og en hvid vadmelstrøje med bomuldsærmer, hvide uld

strømper og træsko. Man sagde, han havde været noget brutal mod 

hustruen i sine yngre år, og at dette skulle være årsagen til hendes 

sindssygdom. Hvorvidt det passer, kunne jeg ikke skønne om, da 

jeg aldrig mærkede noget til, at hun blev forurettet eller behandlet 

med hårdhed. Derimod gik Anders Slot tit oppe om natten og 

passede på hende, når hun havde sine anfald, og han var altid 

omhyggelig for hende. Trods det utiltalende, der i mange hen

seender kunne være ved manden, så var han dog ret godmodig 

og omgængelig. Han var hverken karrig eller påholdende, ville gerne 

have god mad, men undte også andre både mad og drikke. Jeg havde 

ingen grund ti~ at klage over ham som husbond. 

Det var en meget varm sommer det år, jeg tjente på "slottet". 

I høhøstens tid var det så varmt, at det næsten var umuligt at 

arbejde midt på dagen, hvorfor vi også flere dage stod op kl. 2 

om natten for at slå græsset i duggen, som der forresten var meget 

lidt af, og for at rive høet sammen i stakke. Midt på dagen var 

det altfor tørt og varmt, og den tid anvendtes så til en god lang 

middagssøvn. Men både sommeren og byggeriet fik da en ende, 

og hen på efteråret blev der så holdt et stort gilde, der både var 

høstgilde og rejsegilde til indvielse af det nye stuehus, og det blev 

da også indviet med sang og dans til den lyse morgen. 

Den sommer var jeg 22 år og skulle nu møde pli session om 

efteråret. Den blev afholdt i oktober måned i Svendborg, og da 
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man ved den lejlighed skulle præsentere sig splitternøgen, var det 

nødvendigt at møde nogenlunde renvasket over det hele. Badeind

retninger havde man jo ikke på landet dengang, og endnu har man 

dem vel kun i mejerierne, men mergelgrave var der da hist og her i 

markerne, og så måtte man da ud i sådan en dagen før sessionen, 

selv om det jo nok var noget koldt og allerede havde begyndt at 

fryse om natten. Jeg gik i det stille håb at blive kasseret, da jeg 

var blevet afvist en gang før på grund af en mindre brokskade, 

men det slog fejl. Jeg blev udskrevet til artillerikonstabel, og det 

samme blev min broder Martin, men ingen af os kom ind til den 

våbenart. Mit nummer var for højt, så jeg blev infanterist og skulle 

ind i april måned, og Martin fik vedtegning som sygepasser, fordi 

han var håndværker. Begge kom vi til at gøre tjeneste i Nyborg, 

og for mit vedkommende blev det en afbrydelse i læsningen på 

halvandet år, da jeg måtte blive liggende inde som underkorporal 

et år udover rekruttiden. 

I vinteren 18 83-84 var jeg atter på Ollerup højskole og fik der 

sammen med flere andre særskilt undervisning som forberedelse 

til seminariet. 

Soldat i Nyborg. 

I april måned, få dage før påske, måtte jeg melde mig i Nyborg 

som rekrut ved 25. Bataillons 1. Kompagni. Det var et helt andet 

liv end højskolens, og strengt var det i begyndelsen at indordne sig 

under de stramme militære krav og befalingsmændenes brutale måde 

at undervise og behandle os på. Sergenten ved delingen var dog en 

human og flink mand, der ikke med sin gode vilje gjorde nogen 

af os fortræd, og ham kom jeg hurtigt til at stå på så god en fod 

med, at vi udenfor tjenesten sagde du til hinanden, hvorimod un

derkorporalen var en rå og dum torsk, der satte en ære i at tilegne 

sig underofficerernes mest uheldige egenskaber og udtryksformer. 

Tonen mellem underofficererne var af en noget rå og sjofel art, 
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men stort bedre var den ikke mellem de yngre ugifte officerer, 

og med moralen var det vistnok hip som hap. Dog opdagede jeg 

mart, at der både det ene og det andet sted ikke blot var dårlige 

elementer, men også mange hæderlige, dygtige og humane mænd 

Underkorporal Jørgen Hansen 1885. 

med virkelig dannelse og interesse for deres gernmg. Vor kompag

nichef, kaptajn Mackeprang, var en sådan mand. Han var ikke 

blot en stout og ideel soldaterskikkelse, men en officerstype af 

bedste og lødigste art, streng i sine krav både til sig selv og sine 

undergivne, men retfærdig og human, en mand af få ord og et ud-
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mærket menneske, som jeg hurtigt kom til at agte og beundre og 

fik en ubegrænset tillid til, en mand, de fleste af os ville gå i 

døden for, om det skulle være. Han døde desværre i en ung alder, 

ikke meget over 40 år gammel. Da vi nogle år efter kom ind på 

manøvre, var kaptajn Mackeprang død - og savnet af os alle. Vi 

lagde en fælleskrans på hans grav, og mange af os købte hans foto

grafi som en erindring om ham. 

Det var nogle få dage før påske, vi var blevet indkaldt til sol

datertjenesten, og skønt der altså kun var blevet tid til at give os 

de allermest nødvendige, elementære begreber om soldatens pligter 

og optræden, blev der givet os allesammen orlov i helligdagene, så 

vi kunne rejse og tilbringe påsken i vore hjem. Det var vel nok det 

fornuftigste, bataillonen kunne gøre; for hvad skulle man stille op 

med de mange helligdage med ca. 500 udisciplinerede rekrutter, om 

man havde beholdt dem der i byen. De fleste af os var glade for 

at få fri og komme hjem som soldat. For mit vedkommende var 

glæden dog noget blandet, idet jeg havde fået udleveret en skrække

lig gammel og grim uniform, der tilmed slet ikke passede mig. Når 

jeg endda havde haft råd til at købe en ny hue - det havde man 

nemlig lov til, og man kunne også godt få lov til at holde sig 

selv med uniform - for min hue var det skrækkeligste af det 

hele, men jeg havde hverken penge til hue eller uniform, så jeg 

måtte tage hjem i mine gamle luvslidte klude. Det var ikke nogen 

flot soldat, de fik at se derhjemme, men da vi senere fik udleveret 

et sæt tøj mere, og jeg fik råd til at købe mig en nye hue, blev 

der en nogenlunde pæn soldat ud af mig. 

De penge, jeg havde tjent den foregående sommer, havde jeg 

brugt på højskolen om vinteren, så da jeg kom ind som soldat, 

havde jeg kun nogle få kroner på lommen, vist kun 4-5 kr. Det 

var hele den kapital, jeg havde til at klare soldatertiden med, og 

lønningen var kun 55 øre om dagen og et rugbrød hver femte dag, 

og deraf skulde der endda afholdes udgifter til fodtøj, underbe

klædning, vask og pudsesager. Dog var der noget, der hed under-
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munderingsgodtgørelse, som vi fik udbetalt ved hjemsendelsen, ikke 

store sager, men dog så meget, at det i løbet af halvandet år 

kunne udgøre en snes kroner eller måske lidt mere. Takket være det 

og så mit frilod, da jeg skulle blive inde som korporalselev, og som 

indbragte mig 30 kr., kunne jeg rejse hjem fra tjenesten med mel

lem 30 og 40 kr. i min pengepung. 

Mange har siden spurgt mig, hvad jeg da levede af, for allerede 

den gang betragtede man det som en umulighed at leve af lønnin

gen, og nu om stunder vil en soldat slet ikke kunne forstå mig, når 

jeg siger, at jeg levede af min lønning og det rigeligt tilmålte 

brød; men det gjorde jeg, og det kan lade sig gøre, uden at man 

sådan egentlig behøver at lide nød, når man bare anlægger sin leve

vis lidt fornuftigt og lader være med at bruge lommepenge - ja, 

for det bliver der ikke råd til. Jeg fik jo ikke råd til at købe mid

dagsmad hver dag, men hvad, franskbrød med kogt mælk er også 

nærende mad, stegt flæsk og engang imellem et æg ligeså, og sådan 

noget kan man lave selv. Øl måtte i reglen undværes, men lidt te på 

feltflasken gjorde samme nytte, og det var bare at hælde lidt rige

ligere vand på tepotten om morgenen. Jeg må dog indrømme, at 

helt uden støtte udefra var jeg ikke. Således fik jeg et par gange et 

anker hjemmebrygget øl fra min moder, når hun kunne få det sendt 

ud til mig, og hun sendte mig da også undertiden et hvedebrød, 

skønt hun havde dårligt råd. Ja, og så var der enkelte af dem, jeg 

havde tjent hos, der havde lidt med til mig, når de en sjælden 

gang kom kørende til byen: et hvedebrød, lidt smør og ost; men 

i det store og hele var jeg henvist til at klare mig selv, og jeg synes i 

grunden, det gik helt godt. Jeg kunne tillade mig at købe middags

mad i hvert fald hver søndag, endda på et særligt godt madsted, 

hvor middagsmaden kostede 35 øre - adskillige steder fik man 

den for 30 øre. Det var altid kødbollesuppe med peberrodskød, vi 

fik der om søndagen, og det var både godt og rigeligt. Samme sted 

tog jeg mig en kop kaffe med wienerbrød til søndag aften - 20 øre 

for kaffe med 2 stk. wienerbrød. Det var den eneste gang om ugen, 
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jeg tillod mig den flothed, men de 20 øre sørgede jeg for at spare 

sammen i ugens løb til at "solde" op. Hvor kan sådan en dag i 

grunden være festlig, når man endelig når den efter at have set hen 

til den gennem alle ugens dage. 

Korporalerne havde dengang en hel krone daglig at leve for, 

sergenter halvanden foruden brødet, så vi syntes jo, at de var rene 

velhavere i forhold til os andre; men mange af sergenterne var gift, 

og så kunne det jo nok knibe med at leve af en lønning på 45 

kr. om måneden. Da jeg efter korporalskolens slutning blev under

korporal og fik hele 20 øre mere daglig end i rekruttiden, syntes 

jeg, det var et stort økonomisk fremskridt, og da kunne jeg tillade 

mig den flothed at tage hele kosten i et pensionat, hvor jeg havde 

mit kvarter. Vi var en 4-5 stykker, som spiste der - deriblandt en 

sergent - og værtinden fik vort brød samt 65 øre daglig for fuld 

kost med 2 halve bayere iberegnet til hver. Vi fik ganske fortrin

lig og veltillavet mad og havde det som i et hyggeligt hjem, og 

skønt det lyder utroligt, satte hun ikke noget til, men tjente sikkert 

føden til sig selv ved at have os på kost. Til nærmere forståelse 

heraf skal i parentes bemærkes, at hun kunne sælge en del af brø

det, og at 16 halve bayere kunne fås for en krone. Desuden vaskede 

hun for os for en rimelig betaling, og værelset, som jeg boede i, 

fik hun betaling for af bataillonen - jeg var den eneste, som boede 

der. Hun var en ældre kone, madam Berntsen, hvis mand var matros 

på en toldkrydser og derfor næsten aldrig var hjemme, og da de 

ingen børn havde, havde hun tid nok til sin rådighed. Tilmed strakte 

mandens indtægter sig vel ikke stort videre end til hans egne for

nødenheder og muligvis til huslejen, så det var vel nok en nød

vendighed for konen at skaffe sig lidt indtægter, hvilket hun da 

også gjorde med et glad sind, og vi havde det indtryk, at det var 

hende en glæde og tilfredsstillelse i hendes ensomhed at tage sig 

moderligt og hjemligt af os unge mennesker. For mig var det en 

hel herlighed at komme til at bo og spise på den måde. Dengang 

var en husmandssøn fra landet ikke forvænt i nogen retning, og 
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lommepenge var man vant til at undvære eller indskrænke til det 

mindst mulige. Havde jeg ikke været vant til tarvelighed og nøj

somhed helt fra min tidligste barndomstid, da ville det næppe være 

faldet mig så let at klare soldatertiden uden penge, og det ville må

ske være faldet mig betydeligt vanskeligere senere hen i livet at 

klare mig som familiefader med den ringe løn, der dengang bødes 

en lærer, uden at gøre gæld. Den, der går ud fra hjemmet med en 

grundfæstet bevidsthed om, at han selv må skaffe, hvad han skal 

bruge til sine fornødenheder, og at der ikke er noget, der hedder at 

låne sig frem eller tage på kredit, han har nu alligevel fået en god 

lære. Det er en arv af værdi, som ikke kan tages fra ham, og som 

det var ønskeligt, at alle havd~ fået indpodet noget af. 

Efterskrift: Desværre slutter min faders erindringer lidt brat med 

hjemsendelsen fra tjenesten i oktober 1885, og om hans senere liv 

kan der derfor kun henvises til de kortfattede data i forordet. 

G. R. 
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