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Om tilblivelsen 
Min farmor, Ellen Kirstine Simonsen (1879-1970), gift med Niels Sørensen Nielsen (1878-1962) 
skrev sine erindringer i slutningen af 1950’erne og færdiggjorde dem i 1959. Et enkelt stilehæfte 
blev det til.  
 
Her i begyndelsen af det 21ende århundrede kunne man gerne have ønsket sig, at erindringerne 
havde været mere omfangsrige. De fortæller om en tid, hvor alt var så anderledes end i dag. I al 
deres korthed går de fra en opvækst i en stor børneflok - moderløs som 13 årig -  på en 300 år 
gammel og 300 tdr. land stor slægtsgård på de magre hedejorder i Houborg, hvor alle måtte tage 
deres slæb i bedriften allerede fra barnealderen, over en ungdom som tjenestepige med lange dage 
og tungt arbejde, til et langt og aktivt liv med mand og en stor børneflok. 
 
Erindringerne strækker sig tilbage til en tid, hvor der overalt var mange eksempler på opbrud fra 
det gamle samfund, med store omvæltninger til følge. På landbrugssiden var andelstanken for alvor 
ved at ændre den måde man havde levet på tidligere. Mejerierne og Brugsforeningerne dukkede op 
og megen anden foretagsomhed med dem.  
 
På hederne overalt i Jylland var man begyndt opdyrkningen til agerjord, der selv om det ikke var 
blandt de bedste jorder gav den mange nye landbofamilier muligheden for at begynde et liv for 
dem selv. ”Hvad udad tabes skal indad vindes”, sagde Enrico Mylius Dalgas, hedens betvinger. 
Også på slægtsgården i Houborg fulgte man med tiden. Simon Nielsen - Ellen Kirstine Simonsen’s 
far var fremskridtsmand i datidens betydning – længe før dette udtryk knyttedes til partipolitik.  
 
Denne indstilling medførte også et brud med tidligere tiders tradition, at gården gik til et enkelt af 
børnene - ofte den ældste søn. Simon sørgede for at opdyrke hede og udstykke gården i mindre 
brug, så de mange børn kunne komme i vej med deres familier med foden under eget bord. Til 
gengæld var de moderne tankegange enden på den stolte slægtsgård. 
 
Uanset erindringernes korthed rulles tidsbillede på tidsbillede op over en periode, der strækker sig 
over det århundrede, der vel erhvervsmæssigt skulle blive den største omvæltning i historien. Den 
samme tid ændres landbruget - dengang det største erhverv i Danmark - i så stort et omfang, at man 
vanskeligt kan forestille sig, hvor hurtigt det er gået.  
 
Medens bedstemor, som vi altid kaldte hende skrev sine erindringer, var jeg så heldig, at få lov til 
at læse de første dele heraf. Det var medens jeg endnu var hjemme og ind imellem besøgte hende 
og bedstefar. Men hun kunne jo fortælle meget mere, end hvad hun her har medtaget. Slægterne 
såvel hendes egen som bedstefars, havde hendes store interesse og hun fortalte gerne om det. 
 
Interessen er forblevet i familien, idet én af sønnerne - min farbror - Ejler Nielsen, Gørding 
gennem mange år ivrigt – ud over lokalhistorie - har samlet og studeret begge slægters historie, der 
nu kan føres århundreder tilbage. Pastor Præstholm, præst i Føvling har for lang tid siden renskrevet 
bedstemors erindringer til familien. Den foreliggende udgave er en direkte afskrift  heraf. Den gamle 
retskrivning, som bedstemor havde lært den, er bibeholdt. Denne udgave er alene layoutmæssigt ændret,  
således at de tidligere lange afsnit er brudt op og overskrifter – hentet fra teksten - er tilføjet.

 
December 2003, enkelte rettelser oktober 2006, Vagn Leerskov 
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Det første jeg synes, jeg kan huske 
Jeg er født paa en mager Hedegaard paa ca. 300 Tønder land  paa Jyllands Højderyg. Det første jeg 

synes, jeg kan huske var, at jeg havde faaet en ny Kjole. Jeg havde faaet Lov at løbe en Tur i den, 

og da jeg var kommet i Læ bag Plantagen ligefrem hylede jeg af Henrykkelse.  

 

Min Søster, der var 4 Aar ældre, havde faaet en lignende, men hun græd, fordi hun syntes, den var 

for fin. Vi skulde - eller rettere maatte komme med til Juletræ hos vor gamle Lærer. Dengang tog 

man det jo ikke saa nøje med Skolegangen. Jeg tror nok, jeg blev sendt i Skole om Vinteren eller 

maaske mod Foraaret. Jeg ved ikke om jeg var 8 eller 9 Aar.  

 

Jeg havde ogsaa en Broder, som igen var 4 Aar ældre end min Søster Han var et ejegodt Menneske, 

men han var ogsaa den værste Drillepind, hvilket jeg led meget under som Barn. Jeg husker det saa 

godt.  

 

Der var en lille Eng tæt ved Gaarden. Der var ogsaa Vej udenom, men det var jo meget hurtigere at 

stikke lige over, som vi sagde. Jeg fulgte jo med, til vi kom til de smaa Vandløb, som jeg ikke 

kunde klare selv. Der løb de fra mig, og jeg blev staaende og skraalede i vilden Sky, men da der 

ingen var, som tog Notits at det, blev jeg hurtigt træt og løb hjem til Mor og sladrede, men hun tog 

sig ikke videre af det.  

 

Jeg syntes ikke, at jeg havde det videre rart, skønt det siden er blevet fortalt mig, at jeg blev i høj 

Grad forkælet. Min Svigerinde sagde, at jeg havde fortalt hende, at “i Gaar skreg jeg da saa længe, 

at jeg fik Mor til at bage en Pandekage til mig” - saa noget maa der nok have været om det.  

 

 

Jeg kunde gøre Nytte 
Der er en anden begivenhed fra min Barndom, som jeg ikke kan lade være at fortælle. Da var jeg 

bleven saa stor, at jeg kunde gøre Nytte. Mor var meget gudfrygtig, og skønt hun ikke kan mindes, 

at hun nogensinde har talt til mig om det har det maaske alligevel sat sit Præg paa mig.  

 

Skønt jeg var den yngste at Flokken, skulde jeg alligevel bestille noget, og det var kun godt og 

rigtigt. Jeg gik Syd for Haven og flyttede Kalve og bad Gud om at give mig Tid, og den nar jeg jo 

faaet i rigeligt Maal. Var det ikke underligt ? Jeg var jo kun et Barn paa 10-11 Aar. Mor har jo nok 
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alligevel lært mig at bede Fadervor og “Nu lukker sig mit Øje”, og den har fulgt mig gennem hele 

Livet, og jeg har lært mine Børn at bede den Bøn. Det var vel ogsaa det meste, jeg fik lært dem. 

Ak, jeg havde alt for travlt.  

 

Imidlertid var jeg blevet saa stor, at jeg kunde mestre en Bold. Jeg drev det til at spille med fire, og 

mens de voksne sov til Middag, delte jeg Tiden mellem Boldene og mine Stenkøer, - nogle med 

Tøjr, andre uden. De skulde jo ogsaa passes. 

 

Jeg havde ogsaa en Barndomsveninde, og vi var som to røde Køer, som man siger. Hun havde 

yngre Søskende, det havde jeg ikke, saa jeg løb altid derover paa Nabogaarden. Da vi blev voksne 

skiltes vore Veje, og vi saas ikke i mange Aar. Hun lever ogsaa endnu, og i de sidste Aar har vi 

genoptaget Forbindelsen. Hun er nylig fyldt 80 Aar. Det stod for Resten i Avisen. Jeg bliver det jo 

snart, og jeg vil gerne leve og fejre min 8o Aars Fødselsdag. 

 

Jeg var nok forkælet og yngste Datter paa Gaarden, men jeg skulde ogsaa gøre Nytte. Jeg husker 

saa tydeligt,  jeg skulde sætte Faar paa Græs, før jeg gik i Skole. Der var 10. De skulde ind om 

Natten, for ”Ræven var ude med Halen saa lang”, og Lammene var smaa, men Vejen var grøn, og 

Dyrene sultne. Jeg havde Rebet over Armene. Jeg sled og slæbte, til Armene var baade gule og  

blaa, men jeg beklagede mig aldrig. Det var ingen Nytte til, vidste jeg.  

 

Men en Morgen løb Hidsigheden af med mig. Jeg vendte mig om og sparkede en at dem i hovedet, 

saa Blodet flød af Næsen. Saa knælede jeg og græd og klappede det, men det hjalp jo ikke stort. 

Jeg fik da Dyrene hen, hvor de skulle; saa løb jeg hjem og blev færdig til at gaa i Skole. Vejen var 

lang, 3-4 km.  

 

Jeg blev større og skulde ogsaa passe de 10-12 køer, 10 Ungkreaturer foruden Kalvene. Far satte 

gerne Køerne ud, men de skulde flyttes 3 Gange hver halve Dag, saa jeg løb og løb. Køerne stod 

gerne i Øst og de andre i Vest, saa jeg havde nok at gøre. 

 
 

Der vilde blive Brug for Heden  
Naar jeg nu besøger min Hjemegn, kan jeg næsten ikke forstaa, at der er blevet mindst 1o 

Ejendomme ud af det, og Kornet bølger tykt og tæt for Vinden, hvor det før var tyndt og magert, 
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men det gav jo alligevel mange Neg paa de 300 Tdr. Land. Min Far var en velhavende Mand og 

tillige fremsynet.  

 

Min ældste Bror var 24 Aar ældre end jeg, og den næste Bror et par Aar yngre. Saa havde Far jo 

nok indset, at der vilde blive Brug for Heden. Han pløjede et Stykke i Øst og et stort Stykke i Vest. 

Saa skulde de da ikke begynde helt paa den golde Hede. De blev gift og bosat der, længe før jeg 

kan huske.  

 

En tredje Broder kom lettere til det. Han fik et Stykke Land mod Vest, opdyrket Agerjord. Jeg kan 

sagtens huske, at der blev bygget Gaard til ham, og der blev holdt Bryllup paa den gamle Gaard. 

Da krævedes der ikke saa meget for at more sig. Der blev danset i den store Stue paa 4 Fag. 

Gaarden var brændt engang, og min Far byggede den op igen. Den ligger der endnu, udvendig at se 

som i min Barndom.  

 

Den gik over paa fremmede Hænder. Det tudede jeg lidt over. Jeg var gift dengang, men den var 

min Moders Fødegaard og havde været i hendes Familie i ca. 300 Aar. 

 

 

Træskoene 
Et lille Sidespring: Min Far var en meget sparsommelig Mand. Før jeg kom i Skole havde han købt 

et Par Træsko til mig at bare Træ, der gik helt op paa Vristen. Jeg var mildest talt ikke glad for 

dem. 

 

Alle vore Kreaturer var tøjret med Jernstager, som vi traadte ned med Foden. Jeg prøvede af et 

godt Hjerte at sparke Træskoene i Stykker paa Stagerne, men det gik ikke, de var for solide. Jeg 

kan ikke huske, at jeg brugte Træskoene i Skolen. Da fik jeg et par, ogsaa at Træ men med godt 

foret Læder over Vristen. Dem var jeg glad for.  

 

Jeg synes ellers, jeg gaar ganske godt paa mine Ben, men jeg sparkede alligevel Knogler, saa 

Blodet randt, og den tykke Uldstrømpe hang i. Det blev der aldrig gjort noget ved. Da jeg blev 

større holdt det op at sig selv. Jeg maa vel efterhaanden være blevet bedre til at styre mine Ben. 
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Af Sted med over 20 Kreaturer 
Min tredje Broder var jeg meget glad for. Han fandt af og til et Stykke Sukker i Mors Skuffe, og 

han legede med mig. 

 

Far havde 4-5 Heste, deriblandt en gul Hoppe, som vist gav ham mange Penge. Naar min Bror kom 

hjem fra Marken, sagde de: Nu kommer Guls og Blis og (dig) Dy? Jeg havde to Brødre mere. Den 

ene blev aldrig gift. Han døde ved 50 Aars Alderen. Den yngre, Drillepinden, overtog Gaarden, da 

han blev gift, men da havde han holdt op med at drille. 

 

Mens min Far havde gaarden, havde vi lang Vej i Marken. Jeg kunde ikke overkomme at gaa den 

to Gange. Jeg maa vel have haft mine Køer godt afrettet. Først koblede jeg dem, og saa stod de 

ganske roligt, indtil jeg fik Ungkreaturerne rinket. Der var 10.  

 

Jeg var rap paa Fingrene, saa det tog ikke saa lang Tid. Saa koblede jeg dem bagefter, og jeg kunde 

vel nok have været stolt, naar jeg lille Tøs trak af Sted med over 20 Kreaturer, men det tænkte jeg 

slet ikke paa. Jeg skulde over en Bro, hvor Fjælene hoppede, naar Dyrene gik over, fire i hvert 

Kobbel. Jeg var ikke særlig glad for det, men der skete aldrig noget.  

 

Der var et Vandtrug i Stalden. Det pumpede jeg fuldt, før jeg gik, men hvad forslog det til tyve 

tørstige Dyr. Ved Stalddøren mod Syd stod Pumpen. Den var stor. Det var sært, det gik, men der 

var aldrig Tale om, at nogen skulde hjælpe mig. Gør mig det efter - i 12 Aars Alderen - om I kan, 

men det kan I ikke.  

 

Det ligger jo heller ikke for. Nu gaar Køerne løse om i Fenner, forsvarlig indhegnet med Pigtraad, 

og ligger for det meste ude om Natten. Det er da kun Køerne, der skal hjem for at malkes, ofte 

bliver de ogsaa malket ude. Hvorfor Ungdyrene skulde ind, ved jeg ikke. Dem kunde Ræven da 

ikke tage.  

 

 

Nu kom min gode Tid 
Mens mine ældre Søstre malkede, spillede jeg Bold, saa til mine Stenkøer eller løb over til min 

Veninde. Der var ingen, der gjorde Indsigelser. 
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Vi spiste Boghvedegrød til Aften. Saa fik vi Kvældsnadver, der bestod af to store Rundtenommer, 

godt belagt røget Faarelaar, Rullepølse og Ost eller ”Bedderost”,  som vi kaldte det. Alt 

Hjemmelavet, men Mor havde Ord for at lave den bedste mad paa egnen, men hun behøvede jo 

heller ikke at spare.  

 

Paa Loftet bag Skorstenen og over Bageovnen var der lavet et Kammer. Der hang røgede Skinker, 

Faarelaar og Pølser, ogsaa hjemmerøgede, paa Rad. Vi kærnede og selv Smør. Far var 

Fremskridtsmand. Han meldte sig ind i Mejeriet. Jeg vil tro, han var med til at stifte det, men min 

Mor vilde ikke høre Tale om margarine og Futmælk, som den kaldtes. Vi havde jo 12 Køer, og hun 

kunde tage det, hun havde brug for.  

 

Vi bryggede ogsaa selv øl. Jeg fik ogsaa Lov at brygge paa egen Haand. Jeg var jo en stor Pige paa 

12 Aar, og øllet blev godt. 

 

Og saa den hyggelige Stue derhjemme - skønt den var næsten uden møbler. Der var en stor 

Kakkelovn over Hjørnet, fast bænk langs Vinduerne og ved begge Vægge et lille Stykke. Min 

Søster og jeg legede ved den ene Bordende, mine voksne Søstre sad ved den anden. Brødrene hang 

op ad Kakkelovnen.  

 

Midt paa Gulvet sad Mor, for at hun kunde se at spinde. Jeg havde ogsaa været med til at karte, 

altsaa om Vinteren. Vi lavede garn, som senere blev farvet og lavet til tykke Uldstrømper.  

 

Far sad ved Bordet nær Lampen. Jeg kan ikke sige, hvordan den var, men det var i hvert Fald ikke 

elektrisk Lys. Vi læste Ingemanns Romaner. Jeg kunde bedst huske Sorte Wolle, Vi legede alt 

imens. 

 

 

 

Mor døde tidligt 
Jeg var kun tretten Aar. Hun var 6o aar og var kun syg faa Dage. Nytaarsdag blev jeg sendt op efter 

min ældste Bror og hans Kone.Vi naaede da hjem, men heller ikke meget mere.  

 

Ellen Kirstine Simonsen: En Husmandskones Erindringer    8                   



  

Pludselig rejste Mor sig og sagde højt og tydeligt: ”Gud være mig arme Synder naadig”. Det blev 

hendes sidste ord, saa faldt hun tilbage og var død. Min Far satte sig paa Bordkanten, bekendte 

Troen og bad Fadervor. Han var enkemand i 28 Aar. Han blev 96.  

 

Jeg husker overhovedet intet fra min Mors Dødsdag til hendes Begravelse. Vi havde langt til 

Kirken. Først da vi sad og spiste Suppe, kan jeg huske, at vi sang Salmer. ”Under dine Vingers 

Skygge” er den eneste, jeg kan mindes. Jeg var helt godt tilpas. Der skete jo noget, men min Søster 

sad i Sovekammeret og græd.  

 

Hun var for ung til at styre den store Husholdning. Saa fik Far fat paa en gammel Pige, som jo saa 

skulde være den klogeste. Det var hun maaske ogsaa, men hun skraaede eller snusede og var just 

ikke hyggelig at se paa. Det gik da til Maj. Saa kom en af mine ældre Søstre hjem.  

 

Om Sommeren gik jeg til Præsten, Der var to Mil at gaa. Det tog hele Dagen. Jeg gik hjemmefra 

Kl. 6. Vi skulde være i Præstegaarden fra 10 til tolv, og det hastede ikke saa stærkt med at komme 

hjem. - Da havde jeg faaet Sko paa Fødderne. 

 

Jeg ved Mor havde gaaet den samme Vej i Klodser, men det var om Vinteren. Jeg havde ogsaa et 

Par Klodser. Der var Træbunde, men Læder over Foden. Men jeg gik ganske godt i dem. 

 

Jeg husker en Dag i Efteraaret. Da skulde Dyrene gaa løse. Jeg skulde ud med hele flokken, og jeg 

tudede. Det var ikke fordi jeg ikke vilde, men jeg var bange for, der skulde blive nogen borte for 

mig. Der var ikke Spor at Hegn nogen Steder, - ja, det passer ikke, jeg havde da Aaen mod Syd. 

 

 Far tog mig i Armen og kørte mig rundt, saa Klodserne fløj, og sagde: ”Der hjælper ingen 

Snutten”, saa jeg maatte at Sted med min Flok. Da jeg først var der, havde jeg det godt. Der var 

Græs nok, og Dyrene gik roligt.  

 

Jeg strikkede Hue til min Dukke, hvad forøvrigt voldte mig meget besvær. Jeg trævlede op mange 

Gange. Om der blev Hue af det, husker jeg ikke.  

 

Det var det sidste Aar, jeg vogtede Kvæg. Far maa vel have syntes, jeg b1ev for stor til den 

Bestilling. Han lejede en Dreng paa min Alder dertil. (Han lever endnu). 
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Min Tjenestepigetid 
Kort efter overtog min Broder Gaarden, og hvis jeg nu skulle fortælle mere, maatte det jo blive om 

min Tjenestepigetid, og det er s1et ikke morsomt. Jeg blev i min Første Plads i to Aar. Jeg tænkte, 

det var vel saadan at tjene. Siden opdagede jeg, et der er Forskel paa Pladser.  

 

Jeg kan ikke lade være med at fortælle lidt om det. Konens Mor var 86 Aar og var næsten baade 

blind og døv, Jeg maatte dele Kammner med hende. Hun havde en Natstol, og naar hun skulde 

bruge den, kaldte hun paa mig. Jeg hev hende op. Det var sikkert ingen blid Behandling. Saa hev 

jeg hende tilbage igen.  

 

Somme Tider lod jeg hende ligge og alligevel sagde hun, naar hun skulde redes og vaskes: ”A vil 

helst ha dig, for saa faar A da Ingen Skænd”. Var det ikke Synd mod den gamle Mor ? Konen 

kunde vel være noget undskyldt, for den gamle krøb i Seng, saa snart hun kunde, og det er jo ikke 

saa godt. Jeg havde hende 1 1/4 Aar.  

 

Hun vilde gerne have en Kop Mælk, naar jeg havde malket. Jeg gjorde ikke videre ud af det. Jeg 

hev hende op og satte Koppen for Munden. En Morgen vilde hun ikke drikke. Jeg maa vel have 

været noget haardhændet. Jeg lagde hende ned, tog Lampen og undersøgte hende noget nærmere, 

før jeg gik ind og fortalte dem, at hun var død. 

 

Havde jeg ikke 1ært at bestille noget, saa fik jeg det lært her. Det var fra Kl. 5 1/2 Morgen til 10 

Aften uden ophold. Det værste var at trille Tørv ud. Jeg 1æssede paa og trillede ud. Der var et lille 

Stykke at trille. Benene rystede under mig, saa sank jeg ned paa Knæ, mens jeg læssede af. Saa 

kunde jeg igen. Var det ikke lidt Synd for mig. Jeg var kun 17 Aar.  

 

Og naar jeg saa kom hjem, var der fuldt op til mig, blandt andet 8 Køer at malke, vaske op  o.s.v. 

Der blev ingen Tid til Hvile, og tænk, jeg fik 100 Kr. i Løn det første Aar og 135 det andet.  

 

Der var Folkemarked i Kolding dengang. Manden rejste saa derhen 1. November og kom hjem 
med en ny Karl hvert Aar.  Karlene var saamænd skikkelige og gode nok, men jeg synes, de burde 
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have rakt mig sølle Tøs en hjælpende Haand, men det gjorde de ikke. Jeg var jo stærk, ellers kunde 

Jeg nok ikke have holdt det ud.. Alting faar en ende, ogsaa de to Aar.  

 

Min Far havde imidlertid bygget et Hus paa et Stykke af Jorden derhjemme, og saa skulde jeg hjem 

og holde Hus for ham og min ugifte Broder. Det duede jeg slet ikke til. Jeg havde jo knap nok rørt i 

en gryde. Saa solgte Far Ejendommen og flyttede hjem paa Gaarden, hvor han blev til sin Død.  

 

Jeg maatte atter ud at tjene. Denne Gang var jeg mere heldig. Det var paa en Slags Fabrik. Der var 

fuldt op af Arbejde, men det blev paaskønnet, og jeg kunde tale med Konen som et andet 

Menneske. Der var 4 Svende, 6 Børn, Herskabet, en Barnepige og jeg. Der kom forresten et Barn 

til, og saa fik jeg lært at lave Mad. Jeg blev 19 den Sommer.  

 

Siden flyttede jeg længere sydpaa til en større Gaard, hvor det ikke gik saa haardt til med arbejdet. 

Der lærte jeg ham at kende, som siden blev min Mand. Jeg har ham da endnu. Han var baade en 

klog og en dygtig og god Mand, men Alderen har jo gjort sig gældende for ham som for mig. 

 

 

 

 

Saa sparede vi Tallerkenerne 
Det sidste jag skrev var vist om den Tid, da jeg tjente paa den Fabrik, hvor jeg 1ærte at lave Mad, 

Konen blev syg og laa til Sengs mindst en Maaned, og saa maatte jeg jo til at lave Maden. Vi var 

12-13 Stykker, store og smaa, saa der skulde jo nogen Mad til, men jeg var vant til at bestille 

noget, og her blev det paaskønnet. Det betyder meget.  

 

Der var meget at vaske. Børnene skulde være pæne. Det skulde vi forresten alle. Det var jo i en By. 

Der var Kedler nok at koge i og god Tørreplads over den store Dampkedel, hvis det var Regnvejr. 

 

 Jeg blev der dog kun fra April til November, saa kom jeg til en større Gaard, og tænk, jeg skulde 

have 135 Kr. i Løn for et halvt Aar, men det var noget helt andet. Paa Fabrikken levede vi godt. 

Det vil jeg just ikke sige vi gjorde paa Gaarden. Det var næsten aldrig andet end stegt Flæsk og 

Brød. Saa sad vi der og dyppede Brødet i fedtet og tog Flæsket med Fingrene. Saa sparede vi 

Tallerkenerne.  
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Vi var tre Piger, den ene, kaldet Stuepigen, spiste sammen med Herskabet, - hvis jeg kan kalde 

dem saadan - to voksne Sønner. De Spiste i Køkkenet, vi andre i Borgstuen. Der var tre Karle til og 

en Dreng, der passede Kreaturerne. Det kneb for mig at vænne mig til Forandringen, men det gik , 

og vi blev næsten fede af det. Det gik ikke saa haardt til med Arbejdet.  

 

Vi fik Grød til Aftensmad, Vælling fik vi til middag, og vi langede alle til det samme fad, 

Tallerkener saa vi aldrig, men der maa vel have været nogle, for det skete da, at der kom Gæster, 

men det har jeg glemt.  

 

Nu kommer det bedste, for der fandt jeg ham, som senere blev min Mand. Han tjente paa en 

Nabogaard, men havde iøvrigt tjent paa den store Gaard vist i 5 Aar. Vi havde mange hyggelige 

Aftener paa den store Gaard.  

 

Vi Piger samledes i Dagligstuen og stoppede Strømper. Det hastede ikke saa stærkt. De maa nok 

have opdaget, at jeg kunde synge saadan til husbehov. Jeg tror ikke, der var en ærlig Tone skabt i 

hele familien. Den anden Pige, som senere blev min Svigerinde, kunde nok synge med, men hun 

kunde ikke holde Tonen og ikke føre an, saa det blev mig, der skulde, og jeg gjorde det gerne. Jeg 

tror nok, Familien nød det.  

 

Det blev Sommer og saa gik vi mest i Marken. Vi maa vel ogsaa have vasket op, jeg kan ikke 

huske det. Det kunde ikke blive til saa meget, da vi som sagt aldrig brugte Tallerkener, men der var 

Liv og glade Dage. Da Aaret var omme, giftede den Pige, jeg tjente sammen med , sig med ham, 

der senere blev min Svoger. Han var Smed og havde købt Forretning langt borte.  

 

Min Kæreste fulgte med og lærte Haandværket, hvilket senere kom ham til gode. Jeg fik en Plads i 

Nærheden. Jeg var der dog kun et Aar, saa fik jeg Plads hos nogle af hans Familie og blev derefter 

gift. Min yngste Bror havde overtaget Gaarden derhjemme, og nu solgte han 30 Tdr. Land til os og 

byggede Hus, til vi kom fri af vore Pladser.  

 

Saa holdt vi Bryllup og - tør jeg nok sige - levede lykkeligt sammen i mange mange Aar, - ja, det 

gør vi da endnu, men det er jo alligevel ikke som dengang vi var unge. Alderen gør sig gældende. 
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Scene fra den første Tid 
Jeg husker en lille Scene fra den første Tid. Vi fandt den saa morsom, at jeg ikke kan lade være  at 

fortælle den. Vi havde saaet Roer. Min Mand kørte Hesten, en stor og svær jysk Hest, som vi 

kaldte Søren. Jeg skulde styre Maskinen, et meget primitivt Redskab sammenlignet med Nutidens 

Maskiner.  

 

Da vi havde kørt et langt Stykke, opdagede jeg, at vi havde tabt kæden og altsaa havde kørt helt 

forgæves. Min Mand blev jo noget gnaven, men jeg lo og saa tog han det fornuftige Parti at le med. 

 

Saa slap han Hesten løs, og den blev saa glad for Friheden, at den satte i Galop hjemefter, Men der 

stod en stiv Ko, vi havde. Hvorfor den var blevet stiv, ved jeg ikke, men den blev saa bange, at den 

stak i Rend rundt i Tøjrslaget paa sine stive ben.  

 

Der stod ogsaa en Kalv der. Den blev ogsaa bange og vilde løbe af Vejen, men selvfølgelig kom 

den lige i Vejen for det store Dyr, der ikke i sin løsslupne Glæde kunde bremse saa hurtigt. Den 

væltede Kalven og slog en Kolbøtte.  

 

Maaske lidt benovet over sin egen Kraft, rejste den sig og gav sig roligt til at græsse. Men ih, hvor 

vi lo, for det saa saa morsomt ud, og der var jo intet Dyr kommet noget til, saa vi kunde tillade os 

at le. 

 

 

At slaa med Forhammer 
Min Mand var vant til noget bedre Jord , og efter faa Aar solgte vi Ejendommen og flyttede til en 

forfalden Ejendom. Jorden var meget bedre, men det var altsaa paa den første, han fik brug for sit 
Haandværk. Jeg fik lært at slaa med Forhammer.  

 

Naar Naboerne kom “te Smejs”, vilde de afløse mig. Det kunde han jo ikke saa godt afslaa. De slog 

ogsaa haardt nok, men de havde ikke Taget paa det, saa han vilde hellere have mig til Hjælp. Jeg 

var ikke ked af at slaa med Forhammer. Jeg syntes, det var meget værre at trække Bælgen. 
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Paa den Ejendom, vi købte, var der kun 4 Køer og en lam Hest. De to Køer var gode nok. De to 

andre solgte han og fik 35 Kr. for den ene og 15 for den anden.  

 

Stuehuset indvendigt var næsten under al Kritik. I Sovekammeret var der da Fjællegulv, som 

rigtignok ikke havde set Fernis i Lange Tider, men det kunde der jo da raades Bod paa. I Forstuen 

var der Fliser, men i Stue og Køkken var der bogstaveligt ikke andet end Jord og en Fjællestump 

hist og her.  

 

Vi klinede og kalkede, skurede og skrubbede. Gamle Huse kan godt være hyggelige, men det tog 

os nogle Aar, før det kom til at ligne et nogenlunde hyggeligt Hus indvendigt.  
 
 
En dejlig Tid trods alt Sliddet 
Vi havde jo kun de bare Næver, men Huset staar der endnu og ligner sig selv. Vi fik da bygget 

lade. Sta1den blev udvidet et par Gange eller tre, tror jeg. Det er vel ikke stort at prale med, men vi 

havde trolig hjulpet hinanden med Sliddet, alt imens vi opdrog en stor Børneflok, som aldrig stort 

set har gjort os andet end Glæde, og det er meget at sige Tak for.  

 

Vi boede der i ca. 40 Aar, og Børnene var kommet godt i Vej, - ikke lige godt alle sammen, - men 

faaet hver sit at slide med, og da vi imidlertid var bleven omkring de 70, kunde vi ikke holde til det 

længere. Holde fremmede Folk syntes vi heller ikke om. Saa solgte vi Ejendommen og flyttede lidt 

længere bort, hvor vi nu har boet allerede en Del Aar. 

 

I Dag, den 20. Juni 1959 - Ja, det var en dejlig Tid trods alt Sliddet, men jeg synes, det er saa 

uendelig længe siden. 
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