
Mine første år.
Min far var 36 år Srrrrnn:relrrla l:.an bLev gift med rnin morrder ti1 genginld
kun var 2L årrda brylluppet fandt .sted den lo.apri1 LgLz.$Iin far kravde i
en længere rirrække bestyret sit fødehjem for sin morrder var blevet enke
a.llerede i 1898.Ho" havde vuiret tjeneetepige pri gårdenro6 selv om min far
på dette tidspunkt travde vaeret pebersvend i mange årjufev rran alligevel
forelsket i den kønne pigerder gengældte trans varme følelserrog det endte
med ægteskn-b og ert stor børneflok.Ffor fødte i alt 13 børn i årene fra
L9LZ til 793o,Der war ikke tvillinger lmellemrså mor har va:ret gravi-d i
rieget af tiden gennem de 18 år.I'Iin søster liikolj-nerder var rt?.6 i- r{*rkken,
blew dræbt ved en ulykke med et krestekøretøj rfør jeg b1-ev fødtrså vi ?rar
aldrig vaeret l-3 børn. Nikolines cJød var et hå.rdt slag for min rnorrog trun
var på en måde trykket a.f det gerrnem resten erf sit liw.

'.-,'den med LZ børn travde ?run nok at gørerskulle rnnn synesrog vi- blew da hel*
ler ikke på nogen m*.de forsømte.Vi vllr lige rn,a-nge a.f trvert køni6 drenge og
5 piger.
Selv blev jeg født sorn nr. 11 onsdag den Zo.apri-l a9;:7 i en kølig og blæ-
sende periode i et år med en mil-d vinter oS en kølig og va-d sommer.
Jeg var et skra"vl fra fødse1en.1,1i-n eeLdste bror har fort,r,ltrat tran aldrig
trar set et så slasket og lecl r'l e1øst barn.J'tor fort*lte da. ogsårat nabokonen
ft*rtn"rda trun kom ower for at syrle den nyfød,terspontant udbrød:rtuu trar født
mange kønne børnrMaryrtrnen tram derrhan ser Oalnu ikke Eodt rld.rr 06 il3pne v"irr
noget sa:rligtrfor hun nedstanimede i lige linie fra ttde stosrke jyders rr

navnkundige bannerf øTer^rFIans .\ielsen §med fr;r rrornJ-ng.Da jeg tilsyneladen-
de manglede både f-ivsvilje og J.ivskraftrblev præsten tilkalcitrog jeg blev
trjernmedøbt i vort p"leneste v;lrkefad.På- den tid og specielt på clen esn vrir

*det al-mindeligt med tidlig dåb."De stinrkesrrbørn blev sædvanligvis døbt i
kirken første søndag efter fødselenruanset om det v,ar sidst på.ugen og
uanset vejr og vind.Yi må truskerat den ticls sr.edvanli6e transport ti1 kir-
ken foregik i åben trestevogn.l,i,en de overleverle.f ?rvert falct de fleste.F{en
vi krørte lkke tilt,de stærketr.Så mit liv,blev ikhe sat på den prøve.
Nu var ieg sl<røbelige bnrn jo så hel-cligrat jeg trawrle så mange storesøsken-
de til at tnge sig af mig.l'ien jeg tror nu nokret mor stort sat selv passede
mig i den første ti.d,Hun trar altid va:rret gladest for cle mindsterl:ii"cte nå-r
det gjaldt børn og børnebørnrog som den ideelle mor tog trun sig mest af
denrder trængte mest.Så jeg flk den kllrrlighed og ci.en omsorgrjeg hrrvde brug
for.&:lor havde et stort trjerterog ka:,r1ighed nok ti]. os a.1lerSelv sa.gde 1.un,
at de to1-w børn aldrig kr.nvcle været ert :for m,anga.
Også da jeg begyndte at vise lidt livsvilja o[ ttvstcraftrvar jeg genstand
for mors særlige omsorg.Jarlige til jeg kor:r ud at tjene som 14-årlgrfik
jeg aldrig lov ti1 at slippe for de groverulclne undertrøjerrhverken sommer
eller vinter.Jeg tror nokra.t mor menterat det vn.r disse t,rø jerrder na,rst
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efter Vorlrerrervar årsag tilra.t der trods al-t al1-igevel- kom en s1a,gs ffierr-

neske ud a.f mig. Jarjeg tror faktiskrat jeg var den af de 12rder var mindst
sygrnår der ses bort fra min tid som spæclbn.rn.Selv de sædvan1i6e børnesyg-
domme slap jeg J"ettere om ved end mine søslcende.Så da de fik kighosterreS-
nede man me{at jeg nok også havde haft detrselv om jeg ikke }ravde båret
præg af det.I,len så let skulle jeg dog ikke slippe.Jeg fik kigLrostenrrla. ieg
var sldst i Jo-ernerog da. va.r den ikke mi1d,
l'{it barndomshjem var gårrlen "Damgård'r i Gl.SolerDa jeg blev fødtrrrar en del-

af Jorden solgt frarså arealet var da nede på godt 3a tønder lnnd.Der skul--
le jo sknffes penge tiJ. de øvrige søskencle ved hvert arveskifterså da min

far overtog gårcJen i LgL?rva.r den by,gningsmæssig alt for stor 1 forhold
tiI det dyrkede areaL.Udt:usene var fortrinsvis garnle bi-ndingsvlqrrksbygnin-

Ser.roprindeligt tækket med strårder efterhånden som det skulLe udskiftest
-i vidt omfang blev eretattes med bølgebIlk.Alle udtrusene var uprnktisk ind-

rettede 1 fortrol-d til. rnoderne 1.andbrugrog de krr*vede megen vedligetroldelse.
Stuehuset var nyere-vel cå.o 1oo år gamrnelt-g::undmuretrrren o,gså tækket nted

strå.Det var stort o,fl rumffeligt og travde I skorsteneri.kke a.lene for pre-
stigens skyldrinen mest af trensyn til cle rnanse kakkelovnnflyrede rum.tiJ- dng-
1ig blev der dog t<un fyre{i k:,kl<-enet og i clagLigstuen.
Køkkenet var clet central-e rum og så stortrat det både kunne bruges til
madlavnlngrtil spisestue og til I-egerum for de mrrnse børn.Jarså v;*r der
endda også en slagba:nkrhvor der tj-l- nøds kunne owerna.tte en 3-& børnrDet
gjorde vi dog ikk6.Der var jo uopva-rmede rum nok tiI at sove irmen vi }.av-
de ikke et værelse tlver-og: da heller ikke en sen.g for os selv allesa.rnrnen.
De 3 mindste sov i soveyærelset :den mindste tros morrden nurstmindste hos

,,._fåf og den tredjemindste l en 1i1le seng f'or enden af de store.Bftertrånden
som nye børn ankomrblev den æ1dste af de små owerflyttet tiJ. drengeka;rmeret
eLl.er pigekammeretr?rvor vi måtte sove sallmen med den naestfølgende af silfir-

me køn.De ældste trawde dog egen seng ofl i hvert fald ogsr-'r i et tilfall-de
eget værelse.
I det store trus var serrgene koJ.de om vintererrrog der var jo ilcke varmedun-
ke nok ti1 al-le de børn.lnlen det var der råA for.Vi fj-k hver err murstenrsom
vi kunne Iægge til opvarmning i kakkelovnen om aftenen.Når den så blev
svøbt ind i en avis ,v;rr det en vnrm o,g hyggelig sengekamurerat.Flen da dren-
ge også dengang skul.l-e v;€re barskersii. måtte vi jo-vist ugerne- for ikke
at bJ-i.ve regnet for at være bl-ødsødne g:ive afkald på den slags behagel-ig -
heder.
Som tidligere n*rrrtlvar køkkenet det vi,gtigste rllm i huset.FSe6et af opmærk-*r

somtreden var saml-et om det §.tore sorte kornfur med de blanke mess:tngstæn-
gefrsom var rare at støtte sig tiJ.rnår man de koLde vinterda.ge kon: udefra
og trængte til nt b.l-ive varmet op både på forslden og pr1. b'tgsiden.Foruden
de 4 kogehuller i komfuret var der også en stor ovn med pl-ads til ekstr;r
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Opfyring i et rum nedenuncler.'
Yigtig var også'tvandgrydenrt en stor fordybning med 1åg i yderkanten a.f

komfuret..Det var beregrret til opvarmning af vand til mange hånde formå.l.
uet kunne ikire blive ko6ende rmen det var passende v.-:rrmt ti1 opvask eller
tiI. at vaske sig i.
Yed komfuret stod også en stor spand koldt vand med - rrpotrnålrrhængende

wed siden.Vi havde ikke indlagt vand i køkkenetrså der rniitte hentes vand

ved pumpen i bryggerset.Va.ndet i sp;rnden bl.ev brugt tl1 bl. år opva-rmning,

madlavning og ti1 drikkevand til. de mange tørstige sjæI-ersom drak direkte
af Ipotmå1ettt.
Det var morrder stod for madlavningenrmen aJ.t det grovelf .eks kerrtoffel-
skræI.ning og opva-sk blev udført,?f mine søstre.Vi drenge havde stort set
kun opgaver udenclørs og i st"alden.Jeg skaL dog J-ige bemærke ra.t far altid
tog sig af en speciel ti-ng.Fl.an kogte hrver mor{Ien kaffe på de knffebønnert

r=-rder var samlet sammen l- en gryde fra den foregrtende dags k;rffe'bryBning.
Der sku1.le jo spares-dog ikke f:å trRi6,hen rt- men de gamle t:ønner kunne
godt brug;es en g&ng mere .

Vi fik al-tid 2 retter til rniddagrFor::ette.n kunne være sødsuppe rby:l røde

kærnewæ11ing,grønkåJ.ssuppe el-1er lignencie.dft*rretten var altid-undtagen
lørdag- kartoflerrsovs og ofte frikadeller eJ.ler stegt flæsk .iomfie tider
kunne forretten ersta.ttes af en efterretrsom regel frugtgrød.tr'or at spare
på opwasken fik vi tcun er{ta1lerken ,den dyberog vi spiste ikke med kniv og

gaffe1..
Desværre var jeg meget kræsenrjeg kunne f.iklte lide sovs el1er flmsk-og
trel.ler ikke mæ1k.Mor tolererederat vi ikke spiste detrvi ikke kunne 1ide,
men cler var ingen muligheder Nor n"t få. noget q.ndet j- steciet.Hver[.en min

far eller mine søskende travde sn-mrne tolerance over for kralsenkred som mort
vså det gjaldt absolut orn ikke p;L nogen måde at gøre opmirrksom på sin kræ-

senhecl .

Vi var jo en stor bordfuldrsom regel ornkring 12.Den eeldste eller næstæld-
ste af drengene var knrl hjemmerog et pnr n.f pigernerder var konfirmerecle
var også trjemme f,or at hjæ1pe i det store tms og med at passe de mange børn
Ingen begyndte at spiserfør. der blev sagfrtværsgo IVi læste ikke til bords
til dagligrmeri mor bad alt.id en borclbøn stille for sig selvrinden hun be;-,,,
gyndte at splse.Vi- var også på1e.gt bordskik:ingen trøJrøstet snak fra bør-
nene eide o6 in6en indblanding i de voksnes sarnta.ler.Der var ofte fremmedet

der spiste med.Og selvfø1se1ig blev vj- siddendertil der blev srr.gt velbe-
komme.

Jeg var som ti-ciligere fortqlt født ret led{leløs o6 langt op i Srene var
jeg slem til at stå og falde sammenroE jeg blev kaldt rundryggetreller dett
der var værre.Det blev efterhårnden skik og brugrat både mi-ne forældre og

mine store søskende ust;lnd.selig sagde:rrret dig op'tJr*rrg"til mig . Det irri-
terede mig meget.For mor var det vigtigt at få noget gjort ved det.Hun var
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Ved 1æ6e rred mig et par Sarrgermen kran sagderat min ryg ikke fejlede no'get,

bare skulle styrkesrog det blev der så taget fa,t på d#t.f en periode fik
jeg rygmassage af en sygepleierskerieg blev sendt til gymnastik i forsam-

lingstruset, jeg måtte gøre stavgymllrstj-k efter kaptaJn Jespersen i raclioen.

Ja.rder blev købt en trapez og hængt op i køkkenloftetrfor at ieg skulle

Ia.vetrsvaleredertt i den,Jeg tror dog nokr,:rt den blev brugt me.'st af mine sØ-

skende ti1 at gynge i eller tiL at svinge sig i.De havde rnere fornøjelse
af det end jegrsom sandt at sige ikke fandt betrag i al- den opmirirrk§omhed,

som min slr:Ltne krol-dning gav anledning ti1.rundertiden også i skolen.Da Jeg

se11ere t liwet bl-ev indkrl-dt ti1 livgardenrtror jeg nokrat mor t«:g det som

et' udtryk forrat hencles indsats travde båret ftlug,t, /
Vi havde som før omtalt ikke incllngt vand i trusetlog derfor kunne vi jo

heller ikhe$ave toilet incle i kruset.Til gengæI.d sbod der natpobter rundt

under senge11erog i det store sovevrrjr,llse stod der ela rinn.tspandtrtiL at tøm'

\-/me over irhvis nogen af potterne skulle blive fyldt i nnttens Løb.

Det udendørs WC var anbragt i et uopvarrnet og uoplyst rum i et trjørne ved

svinestalden.Toiletpapir i moderrre forsta.ncl fandtes ikkermen mn.sser af pa-

plr fra aviser og: ugebl.;rderså WCet kunne også bmges som læsestue.
Vi skulle vaske tri:,:nder efter toi-Letbesøgrmen det måtte Jo gøree i bryggers

e1ler i køkkenr}.vis det bl-ev l-usket.Vi drenge besørgede oftest i staLden,
lr_

,,* nrsfnvad enten det drejde sig om stort eller småt.lv{an måtte så passe På,

at en af køerne ikke løftede haJ-en over en og l-od sit affal-d strømme..

Aftørring efter *tffør.i-ng kunne klares med en tot hn"l-m.

Vl ha.vde i Gl .Sole ingen spand i l{Cetrmen under -brættat vnr der et ret
stort rumrder ved hjælp af en skov1 ku0ne tømines over i en trillebørrder
blev tørnt over i møddingen.Lækkort.
Dgentlig b;rdevære1se havde vi ikke,Flen vi- fik bad hrver lørdn.g i. en åinkbtl-

- 3. i et lille rum ved siden af bryggerset.Jeg trorrat det tidli,qere har

været brugt til varrelse for kvindellgt tyende.Yandet blev opva-rmet i Srue-
kedlen, som også blev anvendt til- kogning ved storva§p og til at ltoge sort-
pølser m.m. i ved slagtninger.
Men der var ikke rent vand til krvert ba.rn, J børn måtte være fælles om et

hold vand.Man stn"rtede med clen yngsterr:g da jeg var nr 3 fra. clen enderhar

jeg vist aldrig feiet bed i rent v;tnd.Efter bn"det fik vi rene undertrøjer
på.Underbukser brugte vi ikkermerl vi brugte krovedsagelig Sarnmelda$s lange

skjorterrsom vi også sov i.§fter det 3,bnd blev det sna-vsedevhældt ud oS

1øb ud i møcldingen genllem en å.ben rendesten.
Hver søndrilg morrflen fik vi rent tøi pårog da vi sJ::r:ldent fik nyt tøjrmen
overtog tø j efbebr de ;pldre søskenderva.r det ilEke mocletøi rvt var ikl,lldt.
Ften det v".:rr et stort arbejrJe for mor at ?rol-de os alle rene og p;#ne i tøJet.
Alene det at stoppe strørnper var en stor onxrgarrg.Så det blev ofte sentrj-n-
clen mor kunne komrne i §eng'. .

Yask af tøi tog også lang tid.Klat-og finvask var der jo nensten trver dag.

Iåen storvask foregi-k kun en gan8 om rnånedenrmen strakte si-g over 2 clage.
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Det var err stor tristoriergruekedLen va$ i gang hele tiden.Vi travde nogle

trjemmelavede vuq€ievaske, som de s:ldste af drengonf, bet jente,blen pi'gerne

Lravde ogsii nok at €øi-e med a.t sætte i b1ødrflytte over i vugsevaskernet

banke og gniderskylle og vride samt trænge bil tørre.Senere var der jo en

stor omga-ngrmed.,,t lmege s:lmmenrstrækkerrullerstrygerlappe og stoppe rlev.

Der b1.ev jo dog våket om en I2-1& persofler.
bomme tider havde vi daglojerkonen Jotra.nne ti1 at hjaelpenog ?run trnvde sine

to børn med.

Om sommeren va.r vi ikke meget lnde i husetrmen om vinteren var vl gerne i I

køkkenetrtil ilden gik udrog vi flyttede så j-n.d i dagligstuen hen på ef-

termiddn.gen.Så var der tændt op i kakkelovnenrtrvor der blev f1'ret med træ

og tørv.KakkeLovrrerr travde opvarmningsmm med ringerså der kunne v'rmes mad

og koges wandrja man kunne så galt stege æbler på rlngene.
\-rrer i dagl-i_gstuen udfoldede der sig et broget famille]-j-v.De mj-nctste legede

på gulwetrikke altid særlig stilfærriigtrde større børn lærte lektierrgg

når det var overståetrudfoldede spillelidenskaben riig for alvorrskakrdam

og mølle vrrr populærermen ma.tadorspillet var nok det mest spelndenderda det

kom frem.Boldspil- war ikke populært :i- stuenrrnen bobspil-let var tolereret.
Når awi-sen komrsku1.J-e far aLtid Srave den førstrderefter morrog sri var der

en rangf øLge ned ad,Så hvis jeg skull-e trave ventet på detrha.vde jeg ikke
nået det inden sengetid.Flen jeg fik den som regel allerførstridet Jeg var

så nysgerrig:rat jeg }-entede den ved rutebilen henne hos købmandenrog med

fare for a,t irritere far medrat det tog for la.ng tid at komme trjem med dent

fik jeg da som regel mln værste nyhedstrang stillet på vej hjem.

Far Lægte en del bøgerrog mange *f oL børn var vj-st egentLig også nogle

læsetreste.Mor sadmest og reparerede tøl el1er syede tøJ omrmen hun kunne
v godt få tid ti1 at synge for os imens elLer fortmLle rørender ja ve1 ofte

sentimentaLe tristorier.TV havde wi jo ikkerog radio fik vi sentrjeg vil

tro i L93S.Og da wi fik denrbl-ev den me6et aflyttet.
Udover dagligstuen travde vi også den fine stue:LilLestuenrtrvor de fineste
møbler stod.6en bl-ew kun benyttetrnår der var selsk;.rbrtl-l daglig blev der

ikke fyret op trer,Endelig kravde vl- også den stsre stuerOverstuert.Den bl"ev

kun benyttet ved større festerrf .eks frøs$ffaer oB konfirmatlon.
Jeg trusker fra min,,bette tfdrat der ved en famil-iefest blev stor opstandel-
serfordi je6 va.r forsvundet.Jeg var J.kke set trele aftenen ,og ved seng;etid

blev en større eftersøgning sat i gang både ude og inde.Endelig blev ieg
fundet uncler bordet i Lillestuenrsom travde et bordteepperder gik helt ned

til- gulvet.Jeg har altid sovet fast de første timerrefter jeg va.r faldet
i søvn.

Det store l"pft blev ikke brugt til beboelsermen trer var lager af mange hån-Lt4''-1
de herl"i§e($arvlgtigst var det nok som kornlager.i"ren der var også en her1ig.
hed af gamle bøger og bladerså jeg søgte ofte deroprfor at få 1æseoplevel-
ser i. fred os ro r
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Jeg tror ikkerat'vi selv holdt ugeblade .fddn andre tt*nkte på familien med

de læselystne børn.}.amille Journal-en hentede virn&r don var en uge gammel-

leos et par søskendersom havde en gård i nærtreden'Der var mange spr'lndede

beretnl-nger;Især husker ieA serien ttVilly på eventyrl som meget sper:nden-

de. llange ugeblade fik vi,nf tante Agnesrsofil havde pensionat i Købenllavn.

Det var bl.a l{Jernniet,Hun sørgede o6s.å. forrat vi fik menrker til OTA-bøger-

nersom vi fandt meget spændende og gode.Vores gamle Fasterrsom var vicd-

inspektrice i }iøbentravnrsørgede i rigt mål for pædagogisk Lursning til os

i form af kasnerede skolebøger og f1.ere 1øc1ige børneblade.Ctg vj- var ikke
grebe{af sml-de væk kulturen ,der var plads på l-oftet.Så her }robede tingene

sig op.Der var også gamle møbler olg masser afrrklædudtøJ tt.Så Loftet var et

godt sted f or børn med f antasi. ,,

Der war også et par kælderum , som bJ.ev brugt til- lngern-rm for frugt o6

grønsager, og jeg tror også, at sa1-tkarret stod trerrllæ1-kestuenr sorn også var
Vopbevaringsrum for a.11o hånde madva-rer, som skulle opbevares kø1igt for at

trolde slgrvar tralvkælderrdvs. 5-5 trin ned,Her travde smørkernen stået I
gamle dagerogrræ dejntrug It stod trer endnu. Irioderne ting sorn køleskabe var

på det tidspunkt ukendt i wores mil-jø.lvlælk var itrEke nogetrrn?n købterl4en

som blev taget ind direkte fra stal.denrnår der blev malket.I mælkestuen

blev mi+;lken hæl-dt op i store faderhvor det så stod oit trtrak f1ødeilrsom

blev skummet frarinclen rrælken b1-ev serveret merl mange fl-øderester.Om som-

meren var tykmæJ-k en populær ret.Dagen før den skulle spises,blev råmæl-

ken ha11dt op i fade eller direkte i ta-ll.erkenerne og tilsat syrnet mn'rlk

eller andet stofrder fremmede processen.Når den var klar til brugrblev derr

serveret med revet rugbrød og sukker.For marrge en herreret.
Foran truset var der er:[ne6et stor trave med store pl'ænerrlange S,..tn$e og en

I

1 e1 ma.ss{frugttr{§er. Jarder var da også illange b.lomsterbede og prydbuske,
\_f*l

og der var også en stor køklcentrnve med en mass{fru8tbuske og en lang ræk-

ke rabarber,
Frugttræerne var ikke som almindeligt nu podede træ af kendte sorterrNei,

langt de fleste var kernesatte træerrtrvor man først viclsterhvilke frugter

de viile bærernår man høstede de første frugter.L,angt de fleste måtte så

kasseresrfordi kvaliteten var for ringe.T'ilba.ge blev så nogle træerrsom

fik lov at stårfordi de ikke var så ringe enddarl'len mange var sødlig:e og

lidet troldbare,De beva.rede træer blev sfr kaLdt op efter denrder havde sået

frøene.Vi travde Bedstemors træ, Mors t"u{oA den bedste af dem a1l-e Ii'errbror

Kristens trærsom var ua-lmindeligt rigtbn:rende med store veJ-smagende frug-

terrsom kunne holde sig trele vinteren.Der var flererder fik podekviste fra

dette trærmen jeg tror dog ikkera-t der er kommet en egentlig ny sort ud

af det.
I haven stor også en stor bI-odbøgr som fik 1ov til at brede sig og fylde

alt for meget.Det tra.vde sin særlige grund'En gn.mrneJ-trklogtr mand havde sngt

til min bror"at som træets veBkst bJ-evrville det gå det barnrder blev født
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samtidig med ,r\t træet blev plantet.Jeg menerrat det var Vagn. t*or var der-
for meget forsigtig medrat blodbøgen ikke blev skåret tiJ.bag.e.Jardengrrng
grene måtte skæres bortrfordi de kom for tæt påt e1.leclningernervar mor meget
urol-ig og rrervøs forrat der skull-e ske Vagn noget.l,len clet gjorde de! vist
ikke.
Vi børn måtte ikke som Adcrm og Eva frit spise
vi kunne frit tage af demrder var fra1-det nede.

af frugten på træernermen

Haven vendt clirekte ud ti1 kommunevejenrså når vi opholdt os i }.avenrfik
virnavnlig farrofte en god snak med folkrcler kom forbi.En gang ha"vde vi
besøg af en meget ga.mmel dasterder i sin ungdom kravde tjent p& gården.Far
fa]-dt så i snak med naboenrTherkild Nielsenrsom trørte ti1 de [gamme].stærkerj

Den gaml-e pige udbrød da forilrget :lrHvad er det du gø{sJens Peterrsna.kker
du med rtde garnmeJ.stærk ? rr Jeg synesrat det siger noget omrtrvordan forhol-
det ti1 rrde stærkefrtravde ændret sig i de mellemliggende år.

\-On anden ga:g gik jeg og hjal.p far med at graverda en anden mand kom for-
bl og faldt i snak med far.Han vil1e også gerne I snak med mlgrog tran

spurgte migrhvor gamrnel jeg var,Jeg svarede IA æ tow årrr. Det ville tran
ikke trordet var jeg a1t for stor til.Men far kunne bekræfterat det var
sandt.Da manden var kørtrsagde jeg ,*+ far 

tJr"g 
betrøvede vel ikke -:rt for-

tælle hamrat jeg bLiver 3 år i morgenitt Jeg husker ikke selv tristorienrfar
har forta].t den.Men tristorien ska.l- nok wære sandrselw om drengen ikke be-
trøver at være mig,Far ttbyttedetr pfte rundt med os.
Vores have var froctlgrnien ikke pråeget af me6et orclen og symmetri.Dels ha.v-
de vi børn megen frihed til at J-ege derrog vi var slemme til. at rode alLe
l,ånde ting frem til at lege medrog knap så gode ti1 a.t sætte på plads igen.
Mor elskede blomster og frodighed.Derfor såede oq plantede hun blomster
hvor som lrelstrder var pLadsrså bedehe var ofte overfyldte og en blanding
af a1t muligt .
Jeg irusker specieltrat vi havde rigtlg mange påskelilJer og pinselilier'

De stod i lange ræ.rl<errogså indtil køkkenhaven.l'1or elskede at plukke blom-

ster og forære dem vetk.Undertiden solgte krun også påsrkeli1-Jer'Jeg tror'at

l-un fik 2 øle pf. stk.I{un troldt også af georglnerrsom }run travde et utal af'

De mange rabarber blev i høi grad udnytte'b til frugtgrød og marmelade'mell

vi. spiste dem også rårundertiden dyppet i sukker.oxalsyren blev der ikke

tænkt på el1er taget krensyn.vi to8 tilsyneladende ?reller ikke ska"de af

den ,men vi var jo også uvidende omrat den skulle være farlig'

Også jordbær havde wi mange af.Vi fik da Jordbær med ms:1k eller flødetmerr

oftest fik vi jordbærrene kogt i grød-ofte siamnlen med rabarber for a't rrdrø-

jE,r, p"i jordbærrenerDet var også vigtigt at få nogJ-e henkogtrDet va-r en be-

sværlig o6 va.nskelig procesrsom ikke altid lykkedesroS inden lilrnge blev

jordbærrene helt farveløse.I d;rg mr,l vi g1æde os 6'q33rnt vi kan fryse dem'

Det er lettere og bedrerog biurrene beva'rer den smukke n-qde ferrve'

saft blev der lavet umådelige manrngder af.vl travde lange rækker af ribsbu-

skerså vi fik vel mest ribssaftrlnen ofte blev der bla.ndet rrbarber i'o6 vi
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fik da også masser af rabarbersa.ft.Vlg'tigt af hensyn til sundheden om vin-
teren var det at få hyldebærsaft nok.Det var universalnridlet mod forkø1e1se.
Det smagte herligt som middagsret med æb1er og tvebakker eller kold melgrød,
men så sna.rtrder var err forkølelse på vej 1blev den serveret skoldende hed i
kopperrog så fik vi det straks meget bedre.
Hj-n b"arndom faldt sammen med landbrugskrisen i 1,93o-ernerså i den børnerige
famj-lie var penge altid en mr:ngelvare. Selvforsynlng af f ødevarer i højeet
mulig omfang var en nøclvendighed.Ka.rtofler og all-ehånde grønsager var en

vigtig deL af ernæringen.Disse afgrøder blev ikke al-ene dyrket i havenrlmen
Ii vldf:dstrækning o6så sorn markafgrøder.På den mådervar problemerne med ska.de-

dyrrf.eksr Bulerodsfluen, treller ikke så store.
Yi købte da brøc1 hos bageren og meI hos købmanclenrmen en stor de1 af brøde-
nerdog ikke rugbrødenerb.lev bagt af rnel- fra eget kornrsom blev malet på

møllen I nærtreden.
.t;så det meste kød var fra egen produktion.En g*iffiunlig sla,stetr.€il spæd-

kalv bl.ev ofret ind imellemrog kyllinger og trøns må.tte ofte J.ade livetrfor
at vi kunne betrolde detrog ieg fra egne trøns indgik i det daglige forbrug.
Men selv om vi af og tiJ. drev fiskeri i mosenrvar det al1ireve1 ra.rtrat der
kom en flskemand en gang om uger].Ha.ns varer war vist l-kke altid friskermell
vi spiste dem med Sod appetit.
§e1v om far og et par af mine brødre gik på jagtrvar det altlgevel ret sjæI"-
d.entra.t vi kunne sætte tænderne i en l.ækker hare eller agertrøne.Jarind irnel-
1em bl-ev der da også skudt en vildand.Enkel-te gange prøvede vi også af sma-

ge en solsort eller en gråspurvrsorc de store Oreng{fravde skudt.Men der var
ikke meget kød på.l$ejrså var det aa\Oearernår vi kunne nyd.e kanlnstegrfra et
af de dyrrvl drenge havde opdrættet.De blev nu oftest solgt tiL kaninslagte-
riet. *

\<en seJ.v om seJ.vforsyningen leverede det meste af levnedsmiddelforbrugf'så
fik vi hver uge besøg af natbageren, som leverede flere 8-punds rugbrød hver
uge samt et lyst rugbrød til- mor.En gang imellem bl.ev der også købt J-øres
kagerrsom denne bager*kun tog 4 Itre for,.Men det var også i foruroligende
grad vild luksus.Natba.geren fik sit navnrfordi- Lran oftest kom mellem 9 og

l-I om aftenen.
Hver uge kom der o6så en sJ-ngtervosrrrog som rege1. h,andJ.ede mor ogs& rned ham,
*iOt fars ti1- at bJ.n.nde med rnel. og kartofler til frikadeller og et stykke

. leverposteJ var der ofte brug for.
Af levnedsmiddelforretni-nger havdelvi i, Gt.Sole kun købmandenrmen han ha.vde

sandelig også et rigt udvalg.Det meste blev solgt t 1øs vægt og med kredit,
ofte i ea trel måned,Til mange ting skulle vi selv medb::inge eurballag@rf.eks.
tll petroleum e1ler til sirup.Nogle ti-ng kunne fås afvejedelf.eks.havregryn,
men det var a.J-t for dyrt for osrvi fik næsten al-t i løs vægt,
Og ta;nkrtrver J-ørdag var der åbent ti1 kl. 2o.ooro6g der var gratis bolsjer
tiJ- alle kunder om lørdagenroS hjemme l.os os var vi dej1.igt mange ti1. ,at

dele.
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På mange måder havde vi børn en 3-yk1<e1ig barndom.Vores far var god til- a

os med i sine dagl-ige gøremå1 på gårdenroB sku11e der køres til møllerfoder-
stofrskow eller moserfik vi al-ticl J-ow a.t køre med.!et gav rnange kontnkter og
mange oplevelser.Far tog os også med pfr fisketure og med i værkstedetr}-vor
Jeg dog ikke war så fi-ngersni-1d som flere af mi-ne søskende.Yi ve-r også. en
dyrewenlig familiermrnse kælne katterog en }.und havde vi da også t-ltid.Ikke
a1 t{d racerenermen altid børnevenlige.loien måske var de lidt slemme ti1 at I

strejfe rundtrog det war jo ikke velset.Følte marf. sig overset el-ler foruret-
fet var der altid trøst at hente hos hund eLler kart eller en sød kalv i stal-
den.Indirnellem ha.vde vi også gedekidrsom vi somme tider fik lov til ert behol-
de så J-ængerat de skulle malkes.
Mor var som førnævnt en god fortæller og meget medlevende i vores sorfier og
g1æder.Hen selv om mienge af hendes s&nge og historier var oversentim,enta1.e,
var det dog wl-gti.gere for henderat vi fik en grundig indførÅng irhvad det
1-'tød at være døbt.Vi larrte tidligt at bede aftenbøn.Først brugte vi:trJe€;

./
e-r træt og går til ro"rrnen ret tid1.igt gik vi over ti.l,rFadervor.flendes god-
nat-hilsen var et klnp på kinaen *e{o.clene:[Sov sødt i Jesu navn " Også de
bibelske fortællinger vn-r vi godt kendte medrfør vi l<om i skol-e.I,ien udover
sentimentaliteten ha"vde mor også udpræ,qet humoristtskl sansrog trun h...tvde en
enestående evne tiL at se cte smukke sider af 1lvet og kunne gLæde sigrogså
over de små ting.
Vi gik ikke i søndagsskole før på et rneget sent ti-clspunkt af vores b,arndom.
Det ville far ikke tillade.Han syntes ikkerat vi skulle påvirkes n-f indre-
missionske eller våtrre endnui,Bammelstærke sønda.gsskoleledere.
Vi børn Sravde jo rig:e legemulighederrvi v":rr en stor børneflokrog der war jo
plads nok rundt i gårdens man6e bygningerri den store have oq, i læbæJ.tet om-
kring gården.Der var også 2 dmmmerkrvis vi travde 1.yst bi1- at lege med vandrog
, .t tra.r børn jo,Yi nyi" ikke me6et købt legetøirfften vi travde fa.ntnsi nok til
at finde ting eLt lege elll-er ti1 selv at lave tingene.Vores lege havde jo tj-t
noget med de voksnes verden at gatre.For dr8§enes vedkommende iuær J-andbrugets
verclenrmen ogsårrgrlmle dagettrjrgt ,krig og fiskeri.Da wi blev 1.idt stø:rre
kom boldspi1 af f,orslcellig slags til a,t spil1e en stor rol1e.Børn krn"n godt
lide at være mangerog da vi vlir ma-rrge børnrkom børnene fra hele nabola.get
ofte tl1 for at lege med.Og sel-v om der ikke v'r.r meget selskabelig omga.ng

med [d.e stærkettrså.var deres børn gode at lege med.En populeer 1eg vartrHum-
bugllVi blev delt i to grupper og pla-ceret på trver sin side nf et af udhusene.
En bold blev kastet frem og til-bage ffr^.*rt oE skuJ.]-e helst gribes.Nå.r den
blev grebetrskulle man sige "Humbugr'fifltasqe bolden tiJ.bage.Det gjaldt så
om på et overra-skende tidspunkt aå ubemærket som muJ.igt at holde boJ-den til-
bage og styrte om på modstanderens side og erobre en modspilLer ved at trstik-
ke ham med et sikkert boldkast , Det hol-drder gjorde flest erobringerrvar sejr-

*
T
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l,lan taler tit omrhvor 1-angt tilb':lge i barndommenrrnarr ka.n huske.Se].v rnener
jegrat min æl-dste erindring kan dateres ti{cien 12. juni Lg3orda var jeg
godt 3 år gammel.Jeg huskerrat vi 2 mindste børn midt i vores leg i huj og
hast skulle trjemmefrarn6 wi bJ.ev a.f en bror bragt op tiL et gammelt ægte-
par Jens Madsen og Karen l''iarie.Det var uforståeligt for mi-grog jeg husker
ikkerat vi fik no6en forklaringrfør sen.ere på dagenrda Yagn kom og trente-
de os med den beskedrat vi godt måtte komme hjem og se vores nye l-il}esø-
sterrsom kom til at tred<le Edel.Hun fik det prlvilegium af forbl.ive yngste
barn trele J-ivetrVi andre hrar kun været det i et år til kra.lvanden år.
Samme Edel gav anlednlng tiL en af de begivenhederrsom har gjort mest ind-
tryk på mig i min tidl-ige barndom,Hun kr.ar we1 været et parr år den gangrog
jeg seLv omkring 5 år.Vi to leg:ede snillmer:. med Gunnar i sandkassen ude i går-
den under opsyn af Astrid.Vi ?rawde nemlig en ajlekumme i gårdenrsom ikke
vi:tr ordentligt afskærmetrtil trods for at breedderne var rådne.Det var derfor

\--str€ngt forbudt for vi små at komme i nærtreden a"f den.Itor travde jo nok wæ-

ret bange forrat vi sku1le glemme detrog clerfor snt Åstrj-d tiL at passeJpå

os.Flen det gik alligevel galt.tdel og Gunnar kom i klammerirog §del tog en
skowl og slog §unnar med den.Astrid greb indrog EdeI- Løb sin vej hen mod

;rjlekummen.Vl andre skreg:tfDu må ikke Så på ajlekummen".l{en §deL hørte ikke
efter og faldt ned i den dybe kummerVi skreg op i angst og styrtede ind tiL
morrder blew stiv af angst og var ude af stnnd tiJ. at røl.e sig.llun havde
i forvejen mistet et barn ved en ulykke.Hel-digvis var min ældre søster In-
ger tiL stede sammen med Gerda.Resol-ut l-øb de ud tiJ- aj3-ekummenrkrvor Inger
lagde si-g ned og fik Gerda ti1 nt holde sine ben.Det lykkedes ?rende så at
få fat i EdeL og få trende trukket op fra det farJ-ige og ildelugtende sted,
som Edel trods- m'ange anstrengelser J-ugtede af i la.ng tj-d..Ede1 tog det i
øvrigt forbavsende roligt.Hun sa.gderda hun kom op: rtÅ ta.bt mi træskort.
Inger og Gerda. burde jo egentl-ig lrave haft en medalje for deres dådrmen
deres indsats blev jo aldrig kendt ud over en rneget snæver kreds.
Detrder gjorde mest indtryk på migrve-r dog at se min mor lammet af angst.


