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Min Barndomsby Mern.

-0-

Mit Barndomshjem.
Mine Forældre havde et Husmandssted i Landsbyen Mern.

in Fars Navn: Hans Hansen, født i Snesere Sogn, min Mors~
Ane Kirstine Jensdatter? født i en lille By? Ugledie,
.llerslev Sogn. Mine Forældre flyttede fra Ugle die til
-ern 1883 med 4 Børn. De lejede et Hus af Grev Knuth?

Lilliendal? en Herregaard ved Mern. Huset bestod af 2
smaa Stuer med Lergulv, Køkken og Forstue ud i et, med
aaben Skorsten, Bageovn, store toppede Brosten pea Gulvet,
2 Halvdøre ud til Gaden. Saa var der et lille Kammer til
~lk og Maden, d~r var Jordgulv. I den ene Stue stod en

H'irnmeLs eng , den stod i en Slags Alkove. Der var Halm i
Sengen, ingen Madrasser, men grove hjemmevævede Dyner og

agner. I Himmelsengen laa Far og Mor, i den anden Seng
laa vi 3 hjemmeværende Børn. Saa havde vi en Slagbænk,
og efterhaanden som Familien voksede eller de større Børn
kom hjem maatte nogle ligge der. Der var lidt gammelt Tøj
til Underlag, saa det var lidt ujævnt, men vi sov meget
godt. Saa havde vi et Hjørneskab, et Bornholmerur, et
Bord og et Par Stole og en Kakkelovn. I den anden Stue
havde vi en Laagkiste og et Klædeskab. Der var meget lavt
til Loftet i Stuerne. Loftet var kedeligt mørkebrunt,
Dørene med gammeldags Klinker til at lukke med. Paa Lof-
tet havde vi en Laagkiste. Der opbevarede vi forskelligt,
f.Eks. Syltetøj og Asier. De ~ar syltet i en Messingkeddel,
saa fik de en smuk, grøn Farve. Det var Ir, der i Forbindel-
se med Eddikesyre fremkaldte den Farve. Nogle kom en Kob-
berfemøre i for at faa Asierne grønne. Vi gemte ogsaa røget
Flæsk imellem Hakkelse i Kisten, en Skinke hang under Hane-
-jælken. Vi havde ogsaa Halm paa Loftet, vi havde Brædde-

aft, og der d~yssede sommetider lidt Støv og Avner ned i
"uen. Loftet var ikke saa tæt. lus var der ogsaa, vi
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vaagnede tit naar Katten sprang efter Mus og Rot t er-, i Min
Mor købte Strandløg, det kom hun i Pandekager, naar Rotter-
ne spiste det saa døde de. Over Laden og Stalden havde vi
Hø og Halm. Mødding havde vi lige ud til Vejen, og der var
to Tønder gravet ned i Jorden, i den samlede vi Ajle. Det
bar vi om i Haven, det var dejlig Gødning, men sikken en
Lugt lige ud til Gaden. I Haven var gravet et Hul, og der
blev sat en Tønde ned i. Der kom saa en Mand kørende med
noget Kalk, saa kom der Vand på Kalken, det kogte og sydede,
vi brugte Kalken til at kalke Hus, baade indvendig og ud-
vendig.

Der var ingen Gardiner for Vinduerne, men Urtepotter
med Pelargonier. Saa var der Loen, Laden, Kostalden, Svine~
huset, saa det var et langt Hus. Det har været Stuelænge
til en af de Gaarde, som siden er flyttet uden for Byen.
Huset staar der endnu, men Stalden er revet ned, og en Del
af det er moderniseret, men det er dog stadig mit Barndoms-
hjem, selvom ingen af os bor der. Kælder var der ikke.
Kartofler og den Slags blev opbevaret i Jordkuler. Vi hav-
de, saa langt jeg kan huske tilbage, ikke mange Pyntegen-
stande. Vi havde et Spejl, en Avismappe, en Mappe til
vores Kam, men vi havde en Petroleumslampe, en meget gammel-
dags en, der hang under Loftet, vi brugte ogsaa Tællelys.
Væggene i Stuerne var hvidkalkede. Der var intet Fodpanel,
for Gulvet var af Ler, og det var meget skævt. Det blev
fejet, naar Sengene var bleven redt, saa laa der altid no-
get Halm paa Gulvet. Saa blev der strøet Strandsand baade
i Stuerne og i Køkkenet. Vi kunde kun opvarme en Stue, der
lavede vi Mad og kogte Kaffe i Kakkelovnen. Vi fyrede med
Brænde og Tørv. Naar vi kærnede Smør, stod vi ogsaa inde
i Stuen med en Kærne, hvor vi hev en Stang op og ned, og
stor var Glæden, naar der blev Smør. Det kunde sommetider
drille, og saa sagde min Mor, at det var Naboens den gamle,
der havde lagt ondt. Folk var jo meget overtroiske den
Gang. Smørret blev saa taget op i et Smørtrug, det var et
langt, smalt, hvidskuret Trætrug. Saa havde Mor en flad
Smørske, der kom saa Salt i Smørret og Farve, saa blev det
æltet længe, og der var saa det fineste Smør (Smørlagen,
det var en tynd,salt Vædske, det var godt mod Ringorme).
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I Køkkenet havde vi en Bageovn, Mor bagte alt vort
Brød. Brødet blev ogsaa tilberedt inde i stuen. Der blev
_agt Rudbrød, vi kaldte det Grovbrød, Sigtebrød, Graakage,
~-edekager. Alt det blev lavet til i et Dojgtrug, og der
~o~ Surdejg i. Nu blev der fyret op i Ovnen, og Far havde
e~ stor flad Skovl, derpaa blev det tilberedte Brød sat, og
saa kom det ind i Ovnen. Der kunde staa mange, store Brød
paa en Gang, men det blev heller ikke tørt som nu, det kun-
de holde sig meget længe.

Baderum kendte vi slet ikke, Vand havde vi overhovedet
ikke, det maatte vi hente helt nede ved Præstens Brønd~baa-
de til Mad, Vask og Drikkevand til Køerne. Spildevandet
blev hældt i en Rendesten eller bare ud i Haven. Vi havde
et rigtig gammeldags ilLokum", ja, vi sagde aldrig andet.
Natpotten stod under Sengen, Indholdet blev hældt ud i Haven.
Vi vaskede os i et Pottemaal (Litermaal), men jeg maa sige,
min Far var proper, han vaskede sig Morgen og Aften, og han
dyppede en Finger i Salt og gned sine Tænder. Der var ingen
paa Landet, der børstede Tænder den Gang.

Vi havde det nu hyggeligt i mit Barndomshjem, selvom
vi alle maatte bestille noget. Da min Far laa udvendig i
Himmelsengen, stod han næsten altid først op, saa tændte
han op i Kakkelovnen. Kaffekedlen var sat i Kakkelovnen
om Aftenen, Kaffeposens Indhold var tømt ud i Kedlen, det
sparede paa Bønnerne. Saa stod Mor op og lavede Kaffe.
Mor gik altid med en Hue paa, en sort en, vi kaldte den en
Puldhue, hun havde en paa om Natten, en anden om Dagen. Hun
vaskede sig hver Morgen, men redte kun Forhaaret (undertiden
kom hun lidt 01 i Haaret) og tog saa Hue paa igen med pæne
lyserøde Baand i. Hendes 0rer var smaa og kridhvide, da de
aldrig saa Solen. Hun redte kun Haaret ud om Søndagen,
naar hun skulde i Kirke.

Først havde Mor en Særk paa, meget grov Hørlærred el-
~er Blaalærred, saa et Livstykke, Benklæder, der blev bun-
ie-: under Knæene, sorte, nj emmesrtraklce de Uldstrømper , rød-
~5 sortstribet Uldklokke, ot Par Skørter til, et Liv, en
~ederdel, helt lang, et tærnet Bomuldsforklæde. Naar hun
sr~de bestille noget, kiltede hun Nederdelen op for at
s~aane den. Saa havde hun Træsko paa med Kramper af Blik,



'-inFar havde graa, lange hjemmestrikkede Strømper
-::8.2buride t under Knæene med strikkede Strømpebaand. Vad·-
=~~s- enklæder lange, blaa og hvidstribet Skjorte, i Høsten
~~~id en hvid, en Vest og en blaastribet Bluse, en Krave,
-~ kaldte den en Kludekrave, den var sort, men om Søndagen
~B.ldehan en Krave med hvid Gummistrimmel. Saa havde han

gsas Krampetræsko, som han selv lavede, og en Kasket næsten
s = - re Dages Skikasketter. Han barberede sig kun Søndag
~ rgen, inden han gik i Kirke, og min Mor klippede ham, naar
~2L blev langhaaret. Om Søndagen havde Far et mørkeblaat
~B. esæt paa, men det varede mange Aar, før han fik en

v6rfrakke.
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-=> ::-:-;-ishun skulde i Byen, havde hun et mægtigt Sjal lagt
~ =re~ant og Tørklæde paa Hovedet. Hun snød Næsen i Under-
2==2r~et.

Mor samlede Klude sammen. De blev sendt et Sted hen,
og der blev lavet Kjoletøj til os Børn. Saa kom der en
~y rske hjem og syede Kjoler til os. Vi havde ogsa grove

hemiser, Underliv og Uldklokker og Træsko.
Vi blev vasket og kæmmet, dengang var der baade Lopper

g Lus, men var der noget som helst, hvis vi havde lidt
~ududslet, saa fik vi en radikal Kur. Vi blev klædt af og
smv~t ind i grøn Sæbe, saa stod vi lidt ved Kakkelovnen,
og saa blev vi vasket. Det var en skrap Kur, men jeg tror

gsaa, at Mor var proper i alle Retninger. Vi fik rent Tøj
paa hver Lørdag Aften og Lagner en Gang om Maaneden paa

Sengene, men naar Lagnerne var i Vask, laa vi foruden, og
e hjemmevævede Dynevaar kradsede slemt. Vi havde aldrig

~aLLøj, kun vores Chemise. Alt vores Tøj blev vasket i
- rvask, men sikken et Arbejde at hente alt det Vand fra

~ræstens Brønd. Vi havde et Bæretræ eller Aag, saa kunde
-~ have to Spande ad Gangen. Vi stod i Køkkenet og vaskede,
~c ~or stoppede og reparerede vores Tøj. Vi var mange
= ~~=_~e, saa de mindre arvede de stores, der var ikke Raad
-~ -- = rære noget væk.=8 var et Sidespring, vi kom bort fra Morgenkaffen.
~~~s~ -rak Far og Mor Kaffe med Hvedekage til og rigtig
~~ To ~2a, vi kendte ikke Margarine. Naar saa Far og Mor
~2-~e -ru~ket Kaffe blev det vores Tur. Et stykke Hvede-
~zge Lil hver, en ekstra Sjat Vand paa Kaffekanden, og saa
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~~~ -i af vore Forældres Kopper, men hvor vi skændtes,
t.-is det ene Stykke Brød var større end det andet. Vi drak=~==e~l. 6 Morgen, og naar mine Forældre ikke var paa Ar-
t ~de, spiste vi Mellenooad Kl. 8 - 9. Far sad altid paa
:~agbænken, Mor lige overfor, vi Børn hvor som helst. Vi
==--=--nve r 3 halve Stk. Rugbrød med Fedt, maaske et Stk. Spe-
gapø Lee midt paa eller et Stk. h j cmmo lavc t Ost? men ikke
~ere. Far smurte altid selv, saa drak han en Snaps og en
':::a2.r01.

Kl.
=...,rsent

12 stod Middagsmaden paa Bordet, Far kom aldrig
ind til Middag. Det var maaske Sødgrød, vi fik,

3yggryn kogt i Mælk, et Fad midt paa Bordet med Grøden, et
Smørhul midt i, en Skaal mod 01 eller Mælk, og saa langede

i alle til Fadet. Hvis vi saa ikke blev ved vor egen Side,
men skrabede Sukker og Kanel af, saa fik vi en paa Panden
af Mors Ske. Fars Ske blev aldrig vasket, det var en Træ-
ske, han tørrede den af i sit Ærme og sin Baand, og saa
satte han den op under Loftet over Hjørneskabet, den holdt,
til han døde 1914.

Vi Børn vaskede op, mens Far og Mor sov til Middag nøj-
agtig en halv Time. Saa fik vi Kaffe med et Stykke Kandis
til. Jeg husker, at de hældte Kaffen op i Underkopperne.
Kl. 4 fik vi Midaften, Fedtebrød, og Far fik sin Snaps og
en Taar 01.

I samme Hjørneskab var der en trekantet Skuffe. Der
gemte Far sine Papirer som Skudsmaalsbog, Soldaterpapirer,
Lejekontrakt, Daabs- og Vielsesattest, betalte Auktionsreg-
~inger (Folk købte meget paa Auktion) og saa ikke at for-
glemme Himmelbrovet. Det havde min Farbror haft paa Brystet
i 1864. Kuglerne prellede af paa Brevet, saa han kom frelst
=--jemfra Krigen. Havde nogen Næseblod, standsede det straks,
-aar Brevet blov lagt paa. Lyn og Torden kunde ikke gøre os
S~ade. Min Far fik saa Brevet af Farbror, og min Bror har
=2.2.etdet efter Far, og nu skal min Brorsøn have det, naar
_~~ 3ror dør. Jeg for min Part tror ikke paa det.

Kl. 7 drak vi Kaffe, saa der gik megen Tid med det.
=sL5png var der ingen, der tænkte saa meget på Vitaminer,
~~~ : g mindes endnu med Gru, at vi fik Levertran. Mor
~& s-e selv alt vores Paalæg. Vi slagtede Gris hvert Aar



~in~ Juletid. Den ene blev solgt til at betale ,Uigifter
=cd. Den Dag, vi skulde slagte Grisen, var en Festdag. Vi
~øoie en Spegesild, jeg tror, den kostede 4 øre. Der var
en -end ~ der slagtode Grise for Folk, han fik 50 øre. Vi
!:.avdeen stor Gruekeddel , den varmede vi Vand i. En af
~~ Qerne hjalp til med at skolde Grisen. Mor stod parat
=ed en Spand til at tage imod Blodet, jeg stod med Potte-
=aalet med koldt Vand, det skulde hældes i Blodet (deraf

ommer dette "sl8.akoldt Vand i BlodetII)• Naar nu Grisene
var skoIdet og skrabet, blev de hængt paa hver sin Stige
=or at blive kolde. Saa fik Mændene Frokost, jeg stod
spændt og saa efter, om der blev levnet et Stk. Spegesild.
:-aar de var færdige med at spise, fik Mor al Indmaden ind
i Køkkenet, saa maatte vi hjælpo til. Fedtet skulde pilles
af Tarmene, Fedt af Flommerne blev skaaret i Tærninger og
s eltet om med Porrer, Løg og Selleritop, det duftede dej-
ligt. Blodpølsen blev lavet af Byggryn, først kom der Byg-
gryn i en stor Gryde med Vand, det skulde ikke koge, men
--orkaldte det at skrumpe. Nu kom der Blod i, saa Rosiner,
_edttærninger, Kardemomme, flere Krydderier. Vi havde saa
~ rskellige Størrelser Pølsehorn, de var lavet af Kokorn.
= Forvejen var Tarmene skaaret ud i forskellige Længder.

er var syet for dem i den ene Ende, et væmmeligt Arbejde,
de fedtede og gled fra os. Grisens Mave var ogsaa renset,

g nu satte Mor Pølsehornet for Tarmen og fyldte i med
~ænderne. Saa stod jeg parat med Stoppenaal og syede for
~nden af Tarmen. Der var ogsaa nogen, der brugte en Pølse-
~ind, en flad, spids Træpind. Naar vi nu havde stoppet
=ærdig, kogte Vandet i Gruekedlen (den var af Kobber), Mor
.i:.. 2: saa Pølserne i en efter en, saa mumlede hun nogle Ord
5~ske sagte, men dem vil jeg ikke gengive. Det var, for
2.~ Pølseskindet ikke skulde revne.

Det værste for mig var, naar vi skulde vende Tarme, det
~-~~ede slemt, men Tarmene blev rensede, slaaet i Salt og
~~~ ~2gt i Saltvand med en Visk af Porre og Selleri for at
~-~: ~_ ~ugten. Der blev saa lavet Blodpølse, Medisterpøl-
-- -;sgcpølse, Leverpostej, Graafi~ker. Saa blev selve
~-~~=~~erteret og nedsaltet, af Gr~sens Hoved blev lavet
----:: S23.nu var der Mad til Lange r i.dcr , Ribbensstegen

__ ;;::::=~iiI J'leaften.

- 6 -
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~i ~avde vores gamle Mormor i en By, dei hedder Ugle-
_c, der maatte vi Børn gaa op med Slagtemad. Forskellige

=~~6 Koner i Byen gav min Mor ogsaa Slagtemad, men det maat-
~~ ~ar ikke vide, for han var knap saa gavmild.

~or syltede en Del, vi havde Ki~sebær i Haven, og saa
€..;-" --i i Skoven efter Hindbær. Vi plukkede ogsaa Slaaen,
=-s.::: de; skulde helst have Frost, saa lavede Mor Slaaenvin.

Da vi kun havde 3 Tdl. Ager og 3 Tdl. Eng, kunde vi
::"kkenær leve af det 9 saa baade Pa r , Mor og vi Børn gik paa
H.T- <;jde. Mor gik ned i Præstegaarden, der var on meget stor
~a- til. Der gravede, rev og saaede Mor, og da Præsten

~ - kunde lide, at der laa tørre Grene, saa samlede vi dem
Sp en i et Bundt, og det fik vi Børn paa Ryggen, det skulde

i have hjem til os selv. Hvor jeg hadede at gaa igennem
Byen med det. Saa skulde vi lugo Præstens Stenbro, alt Græs-
set væk, men vi fandt under Præstefruens Vinduer en Masse
=ipsenaale, dem var vi meget glade for. Dat var en meget
fin Frue, saa det har nok været fra hendes Kniplebrædt. Vi
samledes ogsaa i Præstens Køkken, hvor vi alle blev placeret
om et stort Kar, vi skulde rille Humle fra Rankerne. Der
var baade Stuepige, Kokkepige, Husjomfru, Avlskarl, vi skul-
de være færdige den Nat, saa vi sad der til Kl. 4 Morgen.
Jeg var meget spændt paa, om der skete noget, for der taltes
om en hvid Dame, der kom ved Nattetid, men hun kom ikke den

Min :B'arhavde langt til Arbe jde, han gik hj emmefra
Kl. 5 - 6 om Morgenen, han gik ud atXtærske med Plejl, han
fik 66 Øre om Dagen. Et Plejlstøj er et glat, rundt Skaft,

t tilsvarende firkantet, dot er forbundet med et Stykke
Læder, saaledes at man svinger det over Hovedet, saa falder
det ned på Negene, der er lagt fladt ud paa Logulvet, saa
Kornet springer af, naar der bliver slaaet pea det. Under-
tiden spiste han, hvor han kom hen, til andre Tider havde
~an Mad med i en nærmest sekskantet Madkasse af Træ, den
~eng i en Rem over Skulderen. Det var mest Fedtemad og en
~::"_leLærke med to Snapse. Sommetider gravede han Drænings-
~øfter, til andre Tider hjalp han i Høsten, men han vilde
~~~ig være Herregaardsarbejder.

Vi Børn skulde ligesom nu være i Skole Kl. 8, men vi
~~ kun hveranden Dag, og vi kunde naa at løbe hjem og spise
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~~d 2gS ad Kl. 12. Vi havqe Skolemad med pakket i Avis-·
:~;:r, Pølsemad og Ostemad, og vi fik fri Kl. 2. Der var
~~ et Klasseværelse, vi havde Træsko paa inde i Skolen.

res Lærer røg paa lang Porcelainspibe, sikken en Luft at
s i.do e i.

Vi skulde lave saa meget efter Skoletid, vi skulde ud
g flytte og vande Køerne, luge i Mark og Have, bære Brænde

i" d i Brændekassen, tage Æg ind, feje Gaarden9 gøre rent i
Køkkenet, hvis Mor var pea Arbejde. Om Vinteren skulde vi
karte, mens Mor spandt, stoppe og strikke Strømper, og vi
skulde i Syskole en Gang om Ugen. Saa henunder Aften fik
vi Lov til at gaa ud og lege, hvis vi da ikke skulde ud i
Marken og hente Køerne hjem. Ja, undertiden maatte vi gaa
8 Kilometer med en tohjulet Trækvogn til den nærmeste Mølle

•(Tubæk) efter Skraa til Grisene. Det var en drøj Tur.
~ngang hændte det, at vi fik Lov til at age med en Bonde,
da vi saa kom helt op paa Bakken, gik Stangen af vores Vogn,
og den løb baglæns helt ned til Møllen. Da græd vi, for det
var næsten mørkt, og Bonden kørte videre.

Om Aftenen havde vi det hyggeligt. Hvad jeg husker
bedst er, at Far læste i Avisen om Boerkrigen, vi fulgte
det med Spænding, men ellers gik vi tidlig i Seng, vi skul-
de spare pan Lyset.~ Far trak altid Bornholmeren OP. og
hvis den var kommet ~d af Slag, kørte han taalmodigt rundt,
til den var i Orden. Saa satte han Krog paa Gadedøren og
Køkkendøren. San eLukkedø han Lyset, og vi læste saa hver
især Fadervor.

Om Søndagen hæridse det, at vi gav Far og MGr Kaffe paa
Sengen. Køer, Grise og ~øns skulde fodres, og Far og Mor
skulde i Kirke. FaT bar"orede sig, og vi maatte være meget
stille, mens det st Q DaB. Han havde en Rem af Læder, der
strøg han Kniven. S~a =ik han ren Skjorte paa, Vadmelstøj,
Kludekrave, Fjerstø-ler, rent Lommetørklæde, Salmebog, den
blev hentet i Kistens ~a2g i øverstestuen, der laa vores
Lagner o.s.v. og Mors jal og Kapokhat. Vi Børn redte Mors
Haar og flettede det. ~-~ _avde sort Kjole, sort Sjal,
Snøresko eller Støvler, og ~vis det var Offerdag, saa havde
de indpakket i et bla3t P3pir 25 Øre til Degnen, et hvidt
Papir med 50 Øre til Præsten. Saa gik Far op ved Alteret
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-5 lagde de smaa Pakker. Vi havde faa~t Offersedlerne af
~c;e;neni Skolen.

Jaar saa Far og Mor kom fra Kirke, og vi havde malket
-:::..1. ~iddag, saa gik vi allesammen op til min Mormor, en høj,
s-aLclig Kone. Hun boede i et meget lille Hus oppe ved
=-2~"".{endeSø, Huset tilhørte Grev Raben Levetzau. Vi havde
~- Pund Smør, et Stk. Flæsk og Fløde med til hende. Der
72.I' 4 Kilometer op til hende, vi fulgte Aaen fra Mern til
~ekkende Sø. Først gik vi ned i Engen og flyttede Køerne,
saa gik vi op igennem den skønne Lokkende Skov, saa kom vi
='orbiRetterstedet, hvor Ballelars var blevet halshugget
for mange Aar siden.XVi gøs og kiggede os omkring, for vores
-orfnr havde staaet paa Vagt med en Høtyv9 da Ballelars blev
.enrettet. Den Slags bider sig fast, og Børn glemmer aldrig
aGn Slags Ting. Men vi fik en dejlig Eftermiddag, vi havde
Respekt for Mormor, og vi skuldo sige I til hende. Hun
havde Tornyre og Tr8sko paa inde i Stuen.

Men Mormors Stue var som et lille Museum. En mGget lav
Dør, l Bilæggerovn, l Ga2sebænk med Hjerter i Forsiden, en
Egetræs Dragkiste. Saa var der et lille Vindue ud mod Lek-
kende Sø og Skov. Saa var der et Bord med en Skuffe i. Der
var Knive og Gafler i Skuffen. Der var en Dør ind til et
lille Spisekammer. Hun havde ogsaE!.en pragtfuld Himmelseng
med blaatærnede Gardiner med hvide Blonder. Der var meget
lavt til Loftet, og der var hvidskuret Gulv med Strandsand
paa. Saa var der bl.a. en trebenet Stol og en Skammel.

Naa, vi skulde hjem igen og malke og fodre, men det
havde været en dejlig Dag. in FCl.rlæste Dagens Evangelium,
saa var den Søndag gaae. Hvad, der glædede mig meget, var9

at min Far og Mor søgt efter Firkløver, naar vi gik i Mar-
ken, det syntes jeg var spændende.

z

I min Barndom var ldenborrerne en frygtelig Plage.
Der kom store Sværme, oe;de gjorde stor Skade paa Markerne.

blev der slaaet Sedl r op~paa Sprøjtehusets Dør, at der
•-lev givet saa og saa meget for Pundet af Oldenborrer.

~ar og Mor og vi Børn stod p Kl. 4 om Morgenen og gik ned
~ koven. Vi havde Spande, Pottemaal, Blikdaaser og en Sæk
~e samt en Brandhage (det er en lang Stang med en Krog el-
ler Hage paa). Nu rystede Far Træerne med Brandhagen, der
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3~~ ldenborrerne og sov. Saa dryssede de ned, og vi samle-
_~ _ og tømte i Sækken. Vi kunde samle en Masse saadan en
::"=:::--E;~. Vi gik saa hen til en Mand~ han havde en Kværn som
~~ =&~femølley men meget større. Først blev Sækken vejet
=s~ en Bismer, saa blev Oldenborrerne hældt i Kværnen og
~_;;:;malet i Stykker. Det lugtede fælt, men vi tjente mange
=-~~e. Det var Kommunen, der betalte for at faa udryddet
~~sse Oldenborrer.

Naar Bønderne og Herremændene havde indhøstet, gik de
=~este Husmandskoner og Børn ud paa Kornmarkerne og sankede
;~s. Vi fik en Lærredspose bundet paa Maven, vi kaldte det
en Fikke, saa sankede vi Aks efter Aks Ager op og Ager ned,
særlig Aks paa en Hvedemark gav et stort Udbytte. Vi havde
~-Edmed til hele Dagen, og vi var mange i Selskab, alle
-ores Nabokoner. En af vores Naboer havde en Hest og Vogn,
r-ankom og hentede os hjem om Aftenen, og det kan nok være,
vi havde mange Tøndesække fyldt. Der blev noget for min Far
at tærske med sit Plejlstøj. Far havde faaet købt en Rense-
gaskine~ de første Aar maatte han først kaste Kornet helt
hen i Loen, saa røg Avnerne væk, de var jo lettere end Kor-
net. Saa havde han et Sold, et rundt et, saa rensede han
Kornet, det var meget sent, saa nu var han glad for den Ma-
Skine, men vi Børn var knap saa glade, for vi maatte trække,
mens Far øste i.

Lidt før Paaske gik vi Børn, forsynet med hver sin
Kurv, ud for at synge for Æg. Vi gik gerne 2 og 2, saa stod
vi i Forstuen og sang. X Min Stemme var ikke videre god. Vi•
sang~ I alle de Riger og Lande ..,. og; Ved Vejen der ligger
et Hus ••.• Vi fik beade Æg og Penge. Men en Gang var min
Broder med, saa mødte han 8n Dreng fra et andet Sogn, de be-
gyndte at slaas, og det endte med, at de smed Æggene i Ho-
vedet paa hinanden. Jeg tudede lidt, men saa tog vi fat igen,

Det var Mors Fødselsdag den 4. April, vi skulde købe
Gave til hende, det blev til fire Par Kopper. Vi gik ogsaa
~en hos vores Smed og sa~~, han gav os et Stk. Jern. Den
Slags glemmer Børn aldrig.
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Jeg husker dunkelt, at min Mor skulde have et Barn. Mine
-~ re Søstre var rasende over, at der skulde kow~e smaa.
:er var min ældste Søster Bertha, Nr. 2 Marenkirstine, Nr. 3
~s~sine Marie, 4 Hans Peter, 5 Ingeborg, mig selv Anna 6,
- ~_ilie. De syntes, at det var en stor Skam, jeg glædede
=~6 til Begivenheden. Dagen kom. Først havde vi hentet Mor-= r, sas blev vi sendt til Naboerne, og Madammen kom. Hele
~atten gik, saa kom Far og hentede os hjem. Det blev en
~reng, vi smaa drøftede saa hvor Drengen var kommet fra, men
":nn Resultat, vi vidste det ikke. Han blev døbt Hans Chri-
stian, en af de store Søstre bar ham, men vi havde ikke no-
get Gilde. Saa levede han i 6 Uger, sa2 blev vi to mindste
3ørn sendt i Byen efter Far. Vi løb og græd hele Vejen. Vi
~avde saa Begravelse9 Naboer og Familie. Der var Kranse af
Efeu og røde og hvide Papirblomster. Det var den første
Sorg, vi mødte.

Saa kom den Tid, da mine Forældre skulde fejre Sølv-
bryllup, men inden den Tid var sket det, at Sundhedskomrrlis-
sionen paabød, at der skulde være Bræddegulv alle Vegne, og
da Huset stadigvæk var Grev Knuths, maatte hans Tømrer, som
samtidig var Kusk for Greven, lægge Bræddegulv i alle Grevens
Huse. Det blev hvidskuret med Strands2.nd strøet paa , men det
pyntede.

Mine Forældres Sølvbryllup blev en Hjemmets Fest. Alle
mine Søskende var hjew~e, Famili og Venner var mod. Gaver-
ne, de fik, har jeg til Dels gl~~t, men jeg selv havde spa-
ret i lange Tider, det blev 6 '='~:cakeertil la Øre pr. Stk.
Vi fik Ribbenssteg, ~vedokege ::lodSmør og Ost, Kirsebærvin.
~er blev danset til ~~rE Li_eillusik,men Pladsen var lille.
Sengene var stillet ~i ~ ~ en.

Vores Juleafte~ ~~ ~yggolig, nogle af de store Søsken-
e kom hjem, alt ble~ gj rt rent, Stalde og Gaard, Kors af

Halmstraa blev lagt D 1~eder foran Dørene. Dyrene fik
ekstra Forplejning, K~. L 6~~ vi alle i Kirke, til Aften fik

i Ribbensteg eller A~_-, = r-~ Risengrød, stadig spiste vi
elle af samme Fad. "ar ::~~ 3 rdbøn:

I Jesu =~L gaa vi til Bords
at spiSe, dri~e paa dit Ord
dig Gud vil ErG os til Gavn
saa faar vi Ma- i Jesu Navn,
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~;::-:-s.r den eneste Gang om Aaret, der blev bedt Bordbøn, nu
~;~g - et Par Salmcr, og saa spillede vi allesa~nen Kort.
-~e-ræ havde vi slet ikke, ja, der var et i Forsamlings-
~~3e- for Skolebørnene.

rytaarsaftcn fik vi Risengrød, Klipfisk og Sennepssovs.
S~~ rendte vi Børn ud og smed Potter på Folks Døre. Det var
=eg~t morsomt, for Folkene løb efter os, men nogen Stedcr
=~ -i Æbler og Kager.

Nytaarsaften 1900 var meget festlig. Jeg var kommen
~~ at tjene hos en Bondc, vi var to unge Piger. Bonden var
2:2.'0t i Seng og laa ved Siden af sin Kone og røg paa sin
?=-be, saa kom der 4 Mand, 3 Gaardmænd og en Smed. Først tog
ie den unge Pige og puttede hende i Hønsehuset, saa tog de
30nden ud i Gaarden i den bare Skjorte. Jeg skyndte mig
at hente Kager og Cognac, saa jeg slap med Skrækken. Bonden
~a~tte saa love at gaa med over paa en anden Gaard og lave
Halløj. Saa blev de der og spillede Kort hele Natten. Men
bortset fra alle Løjerne saa var der Gudstjeneste Kl. 12 om
Natten i de forskellige Kirker, og Kirkeklokkerne ringede.
Der blev lavet utrolige mange Nytaarsløjer. Der blev flyt-
tet Skilte, Vogne, Havelaager, forskellige Ting blev hejst
op i Flagstangen, saa der saa godt ud Nytaarsmorgen. Der
var særlig Ballade over en Vogn. Bonden vilde ikke hente
sin Vogn, og Spasmageren vilde ikke bringe den tilbage, men
saa kom der en gammel Mand, han havde været med i 48. Han
gav de unge Mennesker saa mange Klø, saa de satte Vognen
paa Plads. Der staar i en Vise om Begivenheden~

En af dem fra 48
listed hen saa let pac Taa,
Aanden havde han sku med,
derfor blev der hurtig Fred.

-i' ldt i Grunden ikko saa mange Fester for saa mange
Aar siGCL. Ja, der var saadan nogen, vi kaldte for Højre-
fester c .--~emarked, men den Slags holdtes ikke i vores
lille By, 52.askulde vi til Præstø •

r aa'r ~-:L :-: aarsny kom paa Himlen, saa gik vi alle ud i
Gaarden, v~k =r2. ~agskægget. Saa stod en med et Brød, en
med en Pung ce~ :~~~e, en med et Stk. st, en med et Pund
Smør, saa sk ~rl~ v=- 2.1drigmangle nogeL

,
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terier, det var der slet ikke? kun Skoleferie for
~:~_e:Æ, men dor maatte vi slide i Høsten. Med Hensyn til
7:~~01det mellem Søskende og Forældre har det været tenrne-
~~g _2xillonisk. Dog hændte det, at det kneb med det økono-
=":'-s:O:e, men 822, sagde min J!'ar,saa mae jeg op paa Loftet og
sz.azke med Nissen. Saa kom han ned og gav Mor en Sølv-
-: "orr _ e, hen havde stukket den op under Straataget. Nu er
7::2'104 Aar, og for kort tid siden fandt den Mand, der bor
~ ~aset, 16 Sølvtokroner, som min Far maa have glemt. Vi
~~ n bare 2 Søstre og en Broder tilbage, de øvrige er døde.

elv om vi Børn maa t t e arbe jde i Sommerferien, blev
ier ogsaa tænkt paa os. Der blev arrangeret Skovture, der
-9- baade Voksne og Børn. Bønderne kom med Vogne pyntet
=e Blomster og Flag, der kundo være et Par og tyve Vogne.

tn første Vogn sad 4 Musikere. Voros Lærer var med, vi
Azrte enten til Lekkende Skoven eller Oremandsgaard8 Skov.
~er la? en Husflidsskole. Vi havde Madkurve med, og vi spi-
s~ og drak i det grønne. Sao. var dor nogen af de Voksne,

er ar-r-angc r-e de Lege, Sækkevæddeløb, vi kravlede ned i en
~æk, og sao. holdt vi fast i Kanten af Sækken, saa blev der
kOIIlLlanderetLøb, vi trillede omkuld, for det er svært at
~øbe i en Sæk. Siden hen dansede vi,dor var lagt Dansegulv
paa Festpladsen. Det var nogle dejlige Skovture, sao. kørte
7i glade og tilfredse hjem gennem de forskellige Byer med
::"::usiki Spidsen, og vi ra2bte rtUTre. og vinkede til alle dem,
-i mødte. Undertiden stejlede 5es~ene, de var ikke vant
-il Musiken.

Da jeg var 10 Ae.r9 havde v i, f aae t en ny Lærer, og han
sørgede for, at vi f~k e~ Qe~~ig Tur til København for-
=edelst 50 øre. Vi' 6 ~:v~~G fra Kl. 4 Morgen, Gaard-
=ændene var igen flin_~e, a de jo ogsaa selv havde Børn,

er skulle med. Vi tog -.:..::...70rdingborg St., da vi ankom
-il København, blev vi ~ ~-ag t af, det maa have været en

=ite for den Slags, de g~ ~ed hele Dagen. Vi var i Zoo-
~ €':"skHave? i frivoli, paa ~-J..sæer9 jeg husker det hele, som

det var i Gaar. Vi sang ::0::'Komiteen ved Frihedsstøtton,
-~ s_iste Sødsuppe og Medis~e~pølse til Middag. Mod mine 50
~~e ':"altblev det kun til er: ~~russeltur, jeg købte nemlig
:5 =~L. 2 0res Brød til dem der2:jemme. Jeg bandt de 5 Stk.



- -- - --- Lommetørklæde, det blevet frygteligt Regnvejr,
:~ ~~=i2~ blev fuldstændig gennemblødt. Det værste for os
~_~~ =~~ Lanuet var, at vi ikke vidste, hvor vi kunde kOlrrme
:2~-.:.7 saa vi satte os mollem Kongens Guldkareter. Vi
--2::'=::3 sae:alle i god Behold Vordingborg sent om Natten, der
-:::.:::'3z!ld rne igen med deres Charabancer, Fjedervogne, Ponny-
--~T~ = r at hente os. Jog huskor Turen5 som om det var i
-.::.~ jeg vil sige til dem, der maasko læser dette~ Giv
- - ::::-:"'g Jere s Børn saa lidt Penge med, som jeg fik.
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-i havde en meget stor Dag i Mern, det maa mindst være
,- .::-_~tilbage i Tiden. Grevens Kusk, vi kaldto ham Chri-
~~===3r Kusk, hans Kone hed Inger, do skulde have Diamant-
'::::'=-~~:lP,maaake var det Krondiamantbryllup. Der blev samlet
:~_~e ind i hele Sognet. Der blov bygget Æresport foran de-
__ ~ ::::ør,et Musikkorps spillede tidligt om Morgenen "Det er
:::!:O~ =-ndigtat følgos ad'". Saa kom der noglo af Komiteen og
=-srbragte on Pengegave og inviterede Brudeparret med Familie
-:;::...Forsamlingshuset til Spisning om Aftenen. Grevon fra
~:"'~~iendalkom kørende i flot Karet med Kusk paa Bukken og
~~2-~lerede. Det var en stor Dag for de gamle Menneskor.

Deres Søn boede i Vordingborg, V2r Musikdirektør. Han
'::':::.-desiden 6 Sønner i 5. Rogiments Mus Lkko r-ps i Vording-
- ~g, den one af dem var Dirigent.

Jeg husker ogsaa en moget Lor ~egravelse. Det var en
-~_havende Gaardmands Kone fra ~-~eLsognet, dor skulde be-
~~5ves. Efter en bedre FrOKOS~ =sa "iverse Drikkevarer
~~artede Følgot, der var vsl 25 ~cs~ekøretøjor foruden en
-el spadserende. Da saa ?r~s-3~ ~ ldt Tale fra Prædikesto-
~e_, sagdo Præsten bl.a.: ~e. ~ ~ia Olsen, hun var en god
- !le. Da lød der en Røs- ~-i2 ~ra en af Kirkestolene~ Ja,
=c~ hun kunde dog ikke k_Er6 s:"'gmod Karen Ole Jensen (han
~e.de vist faaet for meg-~ ;re.-øl). Nu blev hele Følget
~~-iteret ned paa Gaarden ige~ -iI Spisning, det var som Re-
_ - -arm Mad med efterfølg6~i6 st og Snaps.

2vad Folk ogsaa drak c-ge- dengang, det var gan~elt 01
--~ 3~ Pind i. Det var 01, i3r havde ligget længe paa Tøn-
=-s :;~=-.:;rAnker. Hvis man s~a -=:00 Sukker i og drak, saa
::_.s- ::2.__ ikke ædru lige med "c samme.



Aviser havde vi da paa den Tid, Højreblad og Venstre-
:_~d. Aviserne blev trykt i Næstved og bliver det endnu.
_~g abonnerer stadig paa Avisen, selvom jeg nu har opholdt
:::"g i København i 15 Aar, og jeg har stadig mit lille Hus
:..~=ern lige ved Siden af Barndomshj emmet. Saa snart Avisen
~ ....:2, slugte lVlorRomanen, den hed "Corrov Abbediets Mysteri-
~~II, og Gud hjælpe os, hvis vi forstyrrede hende i Roman-
~sningen, for det var ikke den frie Opdragelse den Gang.
-:..havde det ikke slemt, men jeg har da prøvet at faa Ris
=- den bare Ende, det var noget der sved. Jeg glemmer aldrig,
i~ vi læste i Avisen om det første Mord. Det var Hjorthøjs-
:: rdet, den unge Pige, der blev dræbt. Der stod i Avisen~
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I Hjorthøj ved Aarhus, der laa hendes Bolig,
der vandred hun hjemad den venlige Mø,
hun kunde ej ane, man ondt hende vilde~
og at hun for Morderens Haand skulde dø.

~7~S der i vore Dage skulde digtes Sange om hvert et Mord,
3~e blev der nok at bestille.

Far læste Avisen om Aftenen fra Ende til anden. Der
-~r Politik? der var Krig i det fremmede, der var Dødsannon-
23~, Annoncer om Auktioner og lokale Nyheder. Af Blade var
:'cr "Ugens Nyheder" og "Noget for alle", og nogle enkelte
~~ilier havde Familiejournalen.

Den første Børnebog, jeg har læst, var "Børnene i Ny-
3i: en". Vi fik den i smag. Hefter i Skolen en Gang om Ugen.
-~- kostede 5 eller 10 øre.

Jeg tænker tilbage paa vores Skolegang. Det var ikke
~~::,somtat være Lærer, en lille lIIIandTIed hvidt Fuldskæg og
~~6 Pibe. Han havde en Rebtamp, saa slog han Drengene over
::::'=-ggen.En Dag vilde han give en Dreng en Endefuld, men
=::,~~~entog fat i Lærer~ns Ben, og de trillede rundt paa
=~7 ~ En anden Dag var der en Dreng, der skulde sidde ef-
--~ Sae sagde Drengen~ Jeg vil fan'me give dig et hundrede
-=_~er, hvis du vil lade mig gaa. Vi drillede Læreren meget,
--_ -~ nu meget gammel og døde.

- fik saa en ny Lærer, og s2.~ fik vi Undervisning i
- --~ rie, Botanik, Sang, fler -ecmig, og han legede med
- -- -- Koedier og SmaafortæIIL..ger. Det - ar vi glade

-~~ ~~ev gannnel Dansk, cen jeg kunde da læse hendes

-
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Vi fik ogsaa Indkvartering af Soldater. Der var rigtig
-~=-s _c Kanoner, en Oberst til Hest, massevis af Menige,=J~ ~e blev mest indkvarteret hos Bønder og paa Proprietær-
:~ ~3rreg2arde. Vi løb af Sted for at se Soldaterne, nogen

- =ed Slæber, d.v.s. Hjemmesko, Smedene med Skødeskind.
Folk var mege~ flinke mod Soldaterne, og gav dom god

__ ~, ::en de lavede cg aaa selv Mad ude paa en Mark. 'De fik
:~2~~sdsuppe med Kød og Peberrodssovs. Selve Obersten smag-

- ;22 -adon, vi stod nysgerrige og saa til.
ea midt om Natten begyndte Krigen. Ude i vores Have,

-ST ar ret stor, i Tdl., lae et Kompagni Soldater. Saa
--- ~jenden. Der blev skudt med Kanoner, saa vores gamle

.::.-~2rystede. En meget tæt Taago brød from, det sinkede.
:2crsten red paa sin Hest ude pea Vejen, og der gik en meget
g=.==-l Kone. Hun hed Kirsten Per Rasmus. Hun sag dø til
_z",rsten~ Herregud, hvornaar faar den Krig Ende? De skal se
-~r gode Kone, bare Taagen vil lette, skal vi snart faa slut-
_~ Krigen. Der blev igen digtet Sange, bl.a.~

Da Soldaterne de kom til Sognet
med et Smæk,
var alle Døre aabne,
og en Time efter saa var vi hovne.

Det var den fornøjelige Side, men da don spanske Syge
_==-:itsit Indtog, sa8. kom Alvoren og Angsten, da det første
=~i~f8,ld indtraf. Det var on ung, kraftig Post-Pakkomester.
?~a to Dago var han død, og flere fulgte after. Hele Fami-
=-=-s~laa pea een Gang, og Folk var bange for Smitton. Min
~~~Q, voros to Børn og jog laa med meget høj Feber, men vi
==-sLede Gudskelov kun vores Hund, en lille Foxterrier, der
=-~a ~ Sengen hos Børnene. Doktoren sagdeg Vær glad, det

- kun Hunden.
f
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Min Barndomsby.
ern ar en pæn By. Mod Nord hedder Byen Nørre Mern og

yd Sønder Mern.~~yon gennemskæres af on Aa. der har sit
~~=~~ing i Lokkende Sø og løber ud i Stranden ved Bahl Strand~
___ er en Landsby øst for MGrn~ cirka 4 Kilometer derfra.

r~ern er omgivet af skønne Herregaarde. Først Oremands~
~2E2' -, den ojes af Kammer-her-r-c Hage. Saa kommer Høvd i.nggaar'd ~

::..:.!:. ejes af Hans Lystrup.}{ Sao.kommer Lilliendal. den ojQs
--=> Jrev Knuth. S8a er der Lekkendega8rd, den ejedes i sin.
:~: af Grev Raben Levetzau. Nu er der Rekreationshjem for
~~~~opater. Og Nord for Præstø Nysø9 hvor H.C. Andersen og
:~nrvaldsen med flere opholdt sig hos Baron Stampe.

Mit Barndomshjem ligger i Nørre Mern, et lille Stykke
~~9 Hovedgaden. Ja, i min Barndom var Vejen belagt med top-
;-'e Sten, og der var dybe Vejgrøfter, fyldt med Vand. Der
-~r et Gadekær i hver Ende af Byen. Gæs, Ænder, Høns og Hun-
~- løb paa Gaden, Heste og Køer blev vandet i Gadekærene, og
::"8 lagde deres Visitkort hvor som helst. Gadebelysning var
:::r slot ikke.

Præstegaarden ligger midt i Byen, en smuk Præstegaard
=ed stor Have. Der var en Vandpost, hvor der stod et langt
:rug, hvor hvem, der vilde, kunde vande deres Heste og Køer.

I Sønder Mern laa Skolen, bygget af Fr. d. IV. Saa var
i~r en Pogeskole til de smaa Børn. Kirken laa ogsaa i Sønder
~ rn~ den ejedes ligesom det meste af Sønder Mern af Høvding-
gaard. Nørre Mern ejedes af Grev Knuth~ Lilliendal, men de
~ar alle købt sig fra. Det sidste Hus fra Lilliendal købte

eg for 5 Aar siden.
Gaderne blev i Grunden ikke holdt rene. Ja, der var en

-ejmand, han kunde ikke lave saa meget, men hvis det blev
Snevejr, saa ma8tte Bønderne skovle Sne.

Vi havde to Butikker, en Hushol ~~r~sf rening og en
3rugs. De saa næsten ud~ som d- S~2~~~ ~ør paa Landet, og
iet var gerne Købmanden og ~~T~ _-~.:. :cr ekspoderede. De hav-
~e som nu Papirsposer, =e~ - _~-~.:.s-~~ rhuse til mange
-:-2!'er,riaa.r det ikke =er saa =-:--~.=: ~ =::,,-:-~c.Eer.Til Jul fik vi
::oræret et Spil Kor~ iS..:: - _-==--:-2 -=-=-=:;~. --e.rerneblev ikke
SBT-dt ud dengang, meL :::~l--T'-:;i~::z~s~-~. 110m Aftenen,
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_ ~~~ ~avde de aabont Søndag ForBiddag til Kl. 9. Gade-
_~-'" -ar der meget lidt af. Der var on gammel Kone, dor

-:3 ~g og solgte Basser til l og 2 0rer pr. Stk. Hun havde
- Trækvogn,~hendes Søn fulgtes med hende. Han er nu

og han køber dg endnu , Saa 'varder en, der købte'
Ben.

~-r kom af og til Zigøjnere til Byen, do solgte Børster
_ ~ duede forskellige Ting. En onkelt Skærsliber kom der

-- =5 .Lil.

~~ det or en L8ndsby, jeg skriver om, havde vi intet Torv.
i købo Manufakturvarer, maatte vi gaa 10 Kilometer til

:_=~-:z, eller hvis en Bonde vildo tage os med op at køre. Der
-:::.::'~verken Bus eller Bane. Af og til i de senere Aar kom der
~~~~rler til Byon med deres store Byldter paa Ryggen. De sag-
-~ 5srne~ Kan vi slaa en lille Handel af i dag Madam. Og saa
--:~~dte der en Prutten, for de forlangte altid meget mere,
=~:.. :S.etvar værd.

Jeg tror ikke, der er nogen Landsby, der havde saa mange
:::::-:"5inalersom Mern, men det var fastboende. Vi havde bl.a.

"ukke Rasmus og hans S:øster Mukke Maren. Rasmus boede i
_=::-:r:. _attighus og Søsteren i Sageby Fattighus. De drak meget
~_=~devin, og Maren gik fra Hus til Hus og bad om en Snaps i
~~~s Navn. Jeg kan ikke huske den Begivenhed, jeg nu vil for-
-=~~com, for jeg laa i Vuggen~ Min Mors Søster var alone
_-=s=:J.esammen med en Skolekammerat. S22 kom Maren, og hun
':::::'5:10 til min Søster~ Gud velsigne dig min Pige og Gud velsig-
_= ..•.en lille i Vuggen, har du en Snaps i Guds Navn? Min Sø-
.::-:-rtog saa et Glas, hvori hun kon Salt og Eddike. Maren
___ o rasende, og dot var ikke Guds Velsignelse, der regnede
_=..":. over min Søster. Men den Søst8r var altid pac. Spil. Hun
.:::::~ledeBen ude paa Markerne. Der var en Original, der hed
~-3se Jens, han købte Ben. ~aa Bunden af Sækken lagde ~in
-_--:er en Hest8sko. Den vejede jo til, sa~ ~V~ fik lidt fle-
-:: ?enge for Benene 9 end hun skuldo hE:-T8. er -ar ogsaa en
"':'::=-=-:'gOriginal, der hed tre eriKS'O.::':...:::.~-ET behængt med
_=-::._jernæsten son vor =:'-:'s S-:;od~-~~~~ge. -'E.::' var der en
=_::::-~-Lkkenen, der g:'~ ::-~--:_~ s...:.~~~:'3.3. ~er var en, der
_=:.. ~-::illeKaren, .::-~s-;-_-:.Y,s-,::= E.~-:..:.. i="-~ er :Klokken? Har

--:3 en Taar Kaffe? =~-Jis~e~ .::i::~=- sj""":'-.-eom alle Originaler-
~=-iver jeg aldrig færdig, LGn DorSOL~e var de.
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-~ _avde en Doktor, vi alle kunde lide. Han hed Nielsen
:~ s_" -e.PJTadertil alle Langebækkerne her i København. Han
-- -- = ruden Doktorboligen en Gaard, der kaldtes Doktergaar-
___ o =aar nogen blev syge, blev Doktoren hentet af en Bonde J

=:==~:ren.havde S 8.2. en Stol, den blev spændt fast bag i Vog-
-=-. et var tit lange Strækninger, for Mern Sogn var stort.
-=---- hørte Taegeby, Kindvig, Sageby, Bahl, Sandvig, Skalsby
:.~.-. Det var ikke altid morsomt, naar det skete om Natten,
:::: -=--=--~ der var Sne, var Vejene næsten ufremkommelige. Tele-

-e.r der ikke. Doktoren havde for det meste den Medicin,
-=~ sL"- ilde bruge s. Vi havde ogsaa en J ordemo der i Byen.

, -ern har en meget smuk Kirke. Den ligger i Sønder Mern
:-=~-Dtaf Kirkege.arden.

~f Haandværkere var der~3 Vævere, 2 Tømrere, l Snedker,
:::2_8::1e,2 Træskomænd~l Skomager, l Hjulmand. Der var hver-

•
~~- ~ejeri, Bryggeri eller Bager.

Forbindelsen med de andre Byer var sløj. Der var et
~-3-:-saLllingssted, og saa kom der en Postvogn, en rigtig gul
:_, ?ostkusken med rød Frakke. Der kunde kun være 3 Passage-=-~. Den kørte mellem Kalvehave og Lundby.

Engang min ældste Søster skulde have Plads i Næstved, gik
--=,... 3'Qr og jeg med hendes Kuffert pae vores Trækvogn fra Mern
-- Lundby. Det var en 3 - 4 Mil en varm Sommerdag, det var
-- streng Tur.

Jeg har ikke fortalt om Lejemaalet af vores Hus. Det
-e:.T som fortalt Grev Knuths, Lilliendal. For Leje af Huset,
2 =jl. Ager og 3 Tdl. Eng skulde Far svare 2 Tøndor Korn, hø-
--~ for Greven 2 Tdl. Byg, neje, binde, sætte i Hob og rive.

~~ skulde vi gaa paG Høstarbejde 3 Dage paa Lillisndal, men
-~ =ik vores Dagløn. Vi havde selv Mad med, 01 fik vi gratis,
-_gat surt Sprøjt, og vi drak alle af den s~e 01bimpel.
_-r var en Slags Ridefoged, han gik og jag~~e yaa os.

Da vi ikke selv havde Hest, maat-e -~ ~27G noget, vi
--~1te en Pløjemand, han skulde xør e =c.re s Gø Irn.ng ud paa
_~~en. Derud var en Kilo_e-v~ _ e han pløje for

g køre Kornet ind.

:-aar vi skulde .:::.a-:-:;;:='_=r:.':'~.::._ SE.=: -EX aer Skovauktioner
-=~ '::'avdenu faaet s- ?ar l[:~~ :-.:::-=-e~ g en Skindhue). Saa

~~: i3 paa Brændet. let var t~lG og halve Favne Bøg eller Eg.
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- 222 Far havde købt og betalt, skulde vi skove, kaldte
~ ~=~. Sae.gik vi hen til Bønderne og spurgte, om de vilde
-~_~ ~ Skoven efter Brænde. Der var gerne tre Bønder, saa
-- - __ ~n god Frokost eller Aftensmad. Saa gjorde Far et
___ ~- ~jdsdage til Gengæld.

er var stadig ingen Jernbane til Mern, mon nu bogyndte
- ~~gLig at komme Gang i Politik igen. Dor skulde være

-:::o-~ ~ ?ræstø. Der var kun Venstro og Højre. Som Højres
=--~~~2Lvar Christoffer Hage, og Venstres en Gaardnand Lars
-==2~~. Grev Knuth, Lilliendal, stillede Høstvogne med mange
-_':'~-::.rædterlagt paa tværs, saa der kunde siddo mange Menne-
~--~~. ~et var jo for at faa san mange Højrestemnler som mu-
--5-' ~in Far spadserede til Præstø, og jeg aner ikke, hvem

paa.
22. sang Folk~

Stemmer du pan Hage,
saa faar du Vin og Kage,
men stemmer du paa Lars Pæsen,
saa fa::trdu Skidt paa Næsen.

---- -_ndt stort, og om Aftenen, da Vælgerne kom hjem fra
:=_=2~Ø, saa sang og skraalode de. De havde sikkert faaet for
~ge Snapse. Det maa have været omkring 1901.

OIJkring 1901 var Kronprins Christian, vores afdøde Konge,
i Lekkende Skoven for at afsløre en Statue eller Minde-

~--:e!;..Omtrent hele Sognet var m,:l-l--op. Jeg vilde gerne have
-=~e~ ned, men jeg skulde være B'ar-nepi.g e, J8g var kcmmot ud
~- ~jene hos en Bonde. Jeg fik 5 Kr. om Maaneden, jeg var

- i 2 Aar. Da jeg havde været der i 2 Aar, skulde jeg lære
.::--: =:- et 1\21'. Jeg købte en SYIl8skinefor 40 Kr. Hende, jeg
~~~-~ lære hos, skulde have 20 Kr. Saa havde jeg 60 Kr. til

Lommepenge o.s.v., men der var ingen Biograf. Der var
~astelavnsgilde og et enkelt Skovbal, sae det gik meget

== - - -.

=e~ blev i Grunden forlangt no et ~rbejd6
-= _. li- om Morgenen, maLke ~øer, ud i Larke::

~:=-. ~aste, malke til Middag, ~2s~e ~ ~~2-0
-.:.=_ -=.=- Lften, vaske l'Eæ=-z-,,-~-;r:::e~. _~ ~e.§;-~

e:::' on ung Pige.
s-crøMøg,luge
Have 9 malke
kun 14 Aar.

~=:= ::-~-erroerneko" ver :.~--:=;:;.g8--: -=~re. De er meget
- =-=-~ ~--:tage op end _oderr~er. ~~~ ~a~ saa mange Stokroer,
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~~~~~ ~2-e en Huggeblok og en Økse med for at faa Toppen
_~_ :.-- blev siden forbedret, det var noget med Frøet.

~~_ ~~ ~Æsten ingen Stokløbere.

_~ ~~=den Tid, da jeg skulde konfirmeres. Jog glædede
_ ie~ skulde h2ve lang Kjole. Jeg saa jo, hvordan de
-= ~ ~~=-e' op i Kjolen. Mor og jeg gik til Præstø. Vi
- ~:. =- er; _lanufakturforrotning og saa paa sorte Stoffer.

_ 5~€:'-;~aa jeg bede om 11 Alen af det der og t Alen Moir~
~=:=.=::r:..~ng,6 ;\.lenSkoning, 6 lUen Kante baand , 2 L.len Foer

- 9 ~len sort Shirting til Foer til Nederdelen, t n-
til Flippen. Ih, hvor jog nød det Indkøb. Saa

~--.::. -::."-:J.ve5 Alen Shirting og 5 i\.lenFeston, hvidt, det
~~~ - __der skørt • J eg havde sorte hj emme strikkede Strømper,

r, lange Snørestøvler. Vi fik saa Byens Sypige
- .::.-;r sye dø for 50 0re om Dage n , Det sorte uldne Kjolotøj

__ 5~=~: - Kr. pr. Alen.
~~~ "-avde gaaet til Præst t Aar hos en dejlig Præst,

Han havdo en Stue i Præstegaardon, hvor vi kom
= __ -= ~ Ugen. Præsten var næsten altid forkølet, og efter-

_:.=-~::O~s r:l han brugte sit Lommetørklæde, hængte han det til
_ ~~~~ ~e.a Kakkelovnen. Han røg paa lang Pibe, saa Luften

'::::.:::.rlig.Præsten havde en meget fin Frue, født Rambus.
-~ :ra København, at det var en hel Dronning at se paa,

~~ ~L_ og Præsten kørte i deres lURkede Glaskaret med to
=~:~~~=ør -heste og Av Lak ar Len pe.e. Bukken. En meget stor gul
- = ier hed Leo løb altid bagefier Vognen. Mine to Søstre
- ~rroldsvis Stuepige oE Kokkepige hos Præsten, og Præstens

- ;~øjede for os. Der hørte jo mange Tdl. til Præstegaarden,
~~ ~om Konfirmationsdagen. Jeg var stolt i min lange,

---~= =:ole. Jeg løftede op i Nederdelen og knejsede af Sted
-~~ =2~e Søskende og min Morbror, Smoden fra Lou, var med.

-=:;:: n streng Missionsmand. Han dyrkede selv sin Jord, som
;~=~ede med sine to Køer. Samtidig passede ~an sin Smedie,

=~:=!:: ldt han Missions'oder i sin øverstes..!.-u.G.Jeg kan se
han var paa Bes g os os g rnattede. Saa

___ ~~a Knæ foran Sen~ r- ~ s~_ ~-=--e n~~ ~-e og bad. Jeg
:~~::.:=-en ~.aoster med, 82._ ~~5 ==-== ez, =-e=- -aver. Jeg fik

=~ebog af en af Dine S~s~e ~ er:..?araply af on anden
ig Tøj til en =- ~avde en dejlig Fest



- 22 -

-~~ og Drikke, men vi kendte ikke til at drikke særlig
-- ------- -.

=egen efter skulde vi møde hos Præsten og have vores
ne d , Og næste Søndng skulde vi til laters. Præsten

~ers i nlle vores Salmebøger, I min skrev han~
Hele Verden ej opvejer,
hvad du tror, og hvad du ved,
Himmerig pea J ord du ejer
i din Frelsers Kærlighed.

~ -agyndte Mern-Boerne at røre paa sig for at faa byg-
=--:- =.=ejeri. De maatte køre til .iJ.:mmendrup,en Naboby, med

=_~.s ~_k. Det blev gennemført, men det varede noget, før
= ~- .- r.e d , Vi kærnede stad i.g Smør og solgte Mælk og Fløde 9

:gse'" 1ykmælk. En stor Kop Fløde for 5 øre. Mor lavede
- ~~.:..~ - [led K01Thl1en i og Knapost. J eg kan OgS2.2 huske? at

- .s-:en Hør, og vi fik vævet forskellige Ting .
.=-8 __S Beboere var stadig utilfreds med Forbindelsen me d

~ __ ~2 3yer. Nu dukkede der en Cycle op, en Væltepeter
- -~-:e -: den, med et stort Hjul og et lille. Det var Byens
=-=s~-=~d, der vovede sig op med alle os Børn efter sig.
-=~ =~7 70res Landpost en ogsaa. En skønne Dag fik vores Dyr-

e~ 3il, en morsom aaben Vogn, men køre kunde den.
~~ ar der nogle Herrer fra Præstø, der vilde starte en

_=----=-=::'38 Dellem Mern og Præstø. De skulde prøvekøre Bilen,= ~~ ~ ~ ned høje Silkehatte paa. Bilen gik i staa midt paa
~-=--=6!::. ::..Me rn, Der var nødt Folk op til stor Modtagelse, men

druknede i Grin, og der blev sunget~

Det var en dejlig Tur ned Bilen,
de høje Herrer, de stod af
og pænt skød paa og ja, saa gik den,
mens Byens Drenge skreg Hurra.

- ~ik en Postvogn med 2 Heste for, en pæn,gul,lukket en.
~ -egyndte Folk at tale an, at dot kunde være indbringen-
~~ke Sukkerroer. Det var omkring 1901. ~ r var nogle
-e::, gik i Spidsen, de gik rundt fra Ga~r ~il Gaard og
=. ~- TD2.nge Tdl. de vilde tegne sig =or. Det hele gik

1902 blev Saftstati ~8~ t-gget i Mern paa
Min Far fik g 0.-: ~:"8~ -e, først med Byg-

D6~ er ie-, der bliver tilovers,
~ ~=~sseL af Roer_as S2f-~~ blev sna i Rør ført
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- =e.:'-el:e.V8 og sejlet over tilSukkerfabrikken i stege.
-::.-s- _'..rbE;jde til mange Menne sker, og der kom flere til

- =~e~6 Forretninger og flere Haandværkore. Nu syntes_~=~~~~G~med flere? at Skolen var for lille. De vilde have
---- - '::'Y" større. And r'e var bange for, at Udgifterne blev for

___ J T havde lige været Ildebrænd i Brugsen, som laa lige
_ ~~ _6_. Vores Sprøjte var meget daarlig og primitiv, saa

- sunget Snlædeviser ~

Det er det bare Sprøjt,
den duer sgu ej en Døjt,
det g am.l c Moria tr-um det er opslidt?
ned Hjertet er det slojt.

-. - T der SU1'1gGt ~

Vort Sogneraad vil bygge os
en Skole ny og stor,
Den der er vist ikke mange,
der paa saadan en Tingest tror.
Nej? 4. Frederiks Skole
den kan sgu godt gaa an,
ja, Gudskelov den ej gik ned
ved sidste Ildebrand.

~~~v bygget Skole 1906.
=s:r -ar imidlertid kommet Bane til Præstø, og nu begynd-

_=~ ~6en at blive Røre. Nu vilde vi gerne have Banen ført
___ =~~. Der blev sat store Kræfter i Gang, der blev disku-

blev købt Jord, og dem, der ikke godvillig vilde
~ :rd, blev tvunget til det. Der kom mange freTIlli1ede

_t medvirke paa Banelegemet. Vi kaldte dem for Bane-
- de drak og sloges. Men den store Dag oprandt, da

___ ~==-~de prøvekøre s. Jeg var blevet gift og havde to smaa

=5~ -ar i 1913. Jeg havde en Søster, der var gift og
~ ?ræstø, hende skulde vi besøge. Vi var spændt paa,

.:..=- _-...i Y2r sikkert 9 for vi skulde over en opfyldt Mo se,
.:.=~~e~e forløb godt. Fronskridt efter Fre~skri t.

~;:.~ blev der bygget et Elektricitetsværk i rtaslev. Nu
_.:.~S ? lk at tale om Elektricitet, men det 72rede 7 Aar?

- ~5S~~~ gik højt i BYGn i

=_~~2 - lev altid sat pa2
_-r blev sunget, og

___ . ~- ~ der altid tal-s

den Tid oe €~ ~J Skattelov,
Vers ved E~.::.~s Dilettantfore-

j~b 2~~-S, ~en Sang minder
Sangen lød~
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Saa fik vi da endelig en Skattelovy

og det var noget med ~ppel,
for der har vi Lov at opgive for Sjov
sin Indtægt (ja, Donner og Wetter),
Qen hvis ikke det passer det høje Raad,
saa straks de ved Tallene rettery

ja, der skal staB 2 i Stedet for l,
og saa skal dor skaD staa atten.
Ja, skriv nu bare, vær ikke sen,
det er de smaa, der skal betale Skatten.

- var kede af, at der ikke var Lys paa Gaden. Min Sø-
_ __ g jog havde oprettet en Systue. Jeg var 18 ll.ar. Vi

- s~a enige om med nogle unge Mennesker, at vi vilde spil-
:- =~:ettantkomedie, og det eventuelle Overskud skulde bruges
-~: ~2-elygter og Hjælp til trængende Konfirmander. Vi klare-

= ~~- fint, idet vi fik 200 Kr. i Overskud. Der blev baade
- ::~-gterog Konf i.r-mande r-, Det vrrr Petroleumslygter , men de

:;:.æne.Saa blev der c.nsat an Mand til at tænde og slukke
g hælde Petroleum paa. Sogner2adet bevilgede Penge til

___ S3a der var Glæde i Byen.
-iograf var endnu ikke kom ..mo t , men stillestaaende Lysbil-

:=~2~sae vi sommetider i Forsamlingshuset. Vi havde ogsaa
=~=~elavnsgildor, Den dot endte næsten altid med, at en Del
-- ~Ldene kom op at slaas. Brændevinen var jo billig dengang y

_ ~~ for en Flaske. Men bortset frQ at de slogesy saa var
- alligevel meget fornøjeligt. Vi dansede Pirrevals, Seks-

et lille F, Totur o.s.v. Støvet røg om Ørene paa os,
2~~ maatte de have Kosten freD og fe~e'Tfor vi var ved at

Saadan en Fest varode Fast81avns-Søndag og Mandag.
s== _:~ndagen gik Mændene op i Eo ream.lLng ahu.set og spillede Kort.

-~~ ~~nad ~ften kom Konerne og Børnene op med Mad, og saa fort~
Festen.

g vil her skrive om, hvordan et Tordenvejr forløb paa
::~~.::t. Det begyndte med en Lumme r og v arrn S01'1eruag , Ud paa

--.:-~::;:.begyndte det at tordne, nær2ere og nær=.er,;kOD Tordenen.
-~ 2agde Mor~ StaB op, Bør~ L~~ _ hore~ / T_orre er vred paa
=_ la ri stod op, r-st ~~ ---T ~-:~

-yn kom pa2 ~,
~ "tog vores Tøj

og Lynet slog
.=n:ornebegyndte
g Folk løb ned

.:;nstor

Far skulde Lu~0·~d 0~ SD2rd og staB ved en Mergel-
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~se Vand i store Tønder. De kørtes saB hen til Sprøj~
T g vi Børn gik til Ildebrand. Det var baade stor-

=rygteligt. Hestene løb o~kring, og Grise laa
-~-:~=~i-~,d0 blev selvfølgelig skudt. Gaardhunden blev

i Ilden. Gaarden nedbrændte til Grunden.

~ -~r dsr ligesom lidt Stilstand i det hele, men saa
eg begyndte Kirkeklokkerne at ringe. Folk samledes

-':'~~=-3s=-e.6nei Flokke. Kormne r Krigen nu til Danmar-k? ])fIe,ng e
an at nusto Mand eller Sønner 9 men det gik jo

- : -~~ ventet. Vel var det en drøj Tid, og vi maatte und-
---=-=;:}-

-::..!':2vdejo stadig ikke Elektricitet, nen~l1in Mand fandt
-~ =-2.e Karbidlamper, saa vi manglede ikke Lys hos os.
-~~ gsaa nogle Stykker, der købte Lamper af min Mand.

__ ~= -e.r der jo nok af, Hen vi kunde ikke købe noget.
~r-= r _ Forældre havde for længe siden faaet gravet en

.:=_=_:.. ::e.aetKonfur, og min Mand havde malet deres Loft og
__~_. Do havde faaet Madrasser i Sengene, Gulvet var ble-

- =~~~i eret, saa der var helt fint.
~-~ nu blev min Far syg og døde i 1914. Der var en stor

=:~~--=-se, Kisten blev sat i Loen, hvor der var pyntet med
__ o _:_llemine Søskende kom h j era , eg en Masse NEtboer og Ven-
~ ~=-~iinviteret til Kaffe. Kisten var egetræs~alet. Skole-

- :~~~ kom og sang en Salme, og S22 kOD den sorte Ligvogn,
_= ~7de lange, sorte Gardiner. Saa blev Kisten baaret ud af

-g sat op i Ligvognen. Da Kirken var i Nærheden, var der
__ gne i Følget. Det var var~t, saa vi var uden Overtøj.

----=~ -lav sae sat ind i Kirken, fulgt af et meget stort Føl-
==-:...~ en var orrt r-crrt fuld. S2,a tal te Præsten, og vi sang

=---=~~=-=-g .... ;1 og "Kirkeklokke .... '",hvorefter de nærmeste
- -="--iterethjem til Spisning.

=:_1:' blev boende i Huset. Hun gjorde Tog t rcrrt hver lVIor-
L Jorden var der saa andre, der over~og. Mor solgte

____ :a , m i n Bror fik den ene. Po ng ane , r T fik, satte hun
_ .::.__ -.s~.

Bror har en Gaard, fik h2~ ..:E:TS Værktøj, Le,
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=rigen var forbi, sao. blussede Politiken op igen.
ogs2a Radikale og Soci21ister. Onkring 1919 - 20
l't et stort Møde i et Lystanlæg i Sageby. Som
_~inc~Bang , Christmas Møller, H.NI. Hc nae n , Christ-
- e.r mcg ot ung, men han t2.1te gILmr-e nde , Han var

=5! ~~g tror, Skolokammerat fra Herlufholm SkolG med
:::-=-=S~ =.e.ssen,Høvdinggaard, Major Lc::.ssensFar. DG talte
- ---- -re og skældte hinanden ud. Bagefter drak de Kaffo

---=-- -6 kø.r-tø bort i samme Vogn. Det undredc jeg mig over.

-- .....2

- - -~.,..,.--- --

=ST -,T_r for længG siden komuot Telefoncentral til Byen,
-- ~:-v der snakket ElektricitGt. DGt blev blvor, og de,
..:.~-'='s ::{a2dtil det, fik nu installeret Lys og Kraft. Nu
-==- :::srigen me d Viserne. Der blev sung ot s

==- bliver overflødigt med Hesten om nogle Aar,
=~~har den ikke nødig, naar vi det elektriske faar.= ~~~cn vi pløje, og det kan vi døje,=-~ j~g tænker paa den, jeg skal skam ej være sen,
~e.:::rjeg kan f aa den til at trække min Slibesten.

:~g-il fortælle om mit eget Bryllup. 1906 blev vi bor-
paa Præstø Raadhus. Det var aldrig sket før, at=-- -~ blevet borgGrlig viet dernede, saa det vakte Opsigt.

- ==.:~-:--:. eamrae n min Søster og jeg 9 min Far, min TilkonlElGnde og
r i Charabanc. Vi skulde vies Kl. 11 Formiddag.
havde hejst Flag, og det sao. festligt ud. Borgmeste-
Galla, det hele var neget højtideligt. Vi havde sao.

Hjem. Der skulde vi bo foreløbig. Vi fik mange
der var en Gaard 2.ndskone, der sagde~ Jeg troede

- _ -~ i

=2 __ gav Gaver til aaadan et Bryllup.
-~:- ~2nd var Maler, non det varede ikke saa længe, før

~~-:-~ en Kontrab2s og en Tuba, og han spille dG til Skov-
- - ~yrskuer O.s.V.

~~ blev nu dannet Gymnastikforaninger, FOdboldklubber,
- -::=- ~ n Gang i ]'olkedanse og meg et andet.

~S~ kom en ny Præst til Byen,XProvst MeiLer zen. Han be-
---~ =3- at holde kirkelige Møder i Præst€g~~r-shavGn.

-==g~øfterne blGV sløj=e. Der ko~ ~ _-:-7 , VGjene blev
- ~s~nlunde ordentlige. ~cr b:o- C~55-:'-:- ?osthus. DGr
~:_=- en Filial af 3 ~~25-~~:::~_5~~~~~2SSG.
=-===~-, og der blev e=~~~~2~~:::~~ ~Z~~. 3yen

Gadekæret
er dog lige
m.alet kønneres Kirke blev r33~~~ere~. Der blev
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-===~-::-ar, SOEl Susanne Las ae n , født Rabe n Levo t z.auj havde gi-
\. ...0 t!''' ,

- ==5~:"::,.:gertil. Der kom nyt Orgel, saa Mern Kirke er den
__ :~-=G i Miles Omkreds.

-~~ Iend havde en Del Hobbios~ bl.a. begyndte han at eks-
-=-==_-=G~ened Radio. Først lavede han et Krystalapparat?- ~-=:Evede han en lille En-Lampers. Tænk? da vi første

:: =-=~-.:;e Stor:LIilori Radioen. Min Mand var den første i lang
g den eneste, der lavede Radio. Vi hørte Lyngby Radio,

=::;~ ~~1 e vi tage England. Vi havde Huset fuldt af fremmede
--=z::::=~ hver Aften for at lytte. Vi havde lejet et Hus med
: =-. ;: rd. Min Mand havde lavet en Mølle? SOLl blev trukket
-=r .::.:=-~.X Den ladede Akkumulatoren op? for der skulde jo
- -=:..:Rad i ocn , Vi havde kun en Hovedtelefon, den del te vi
- ---. Nu kom der en Proprietær Madelung og spurgte min

=2 Lan vilde lave en Radio til ham. Det blev en med 3
-=- ~~ondig. Vi fik 300 Kr. for Apparatet? men Rørene var
-5zs~ dyre. Efterhaanden lavede han flere Apparater, og

-=-:=:!:.. Lade dø stadig .L'.kkumulatorerneop. Vi fik 50 0re for
- ::':;::2dning.Der skete jo ogsaa Fremgang, og efterhaanden

~~-= jo Lysnetmodtagere.
- syntes min Mand, det kunde være morsomt at lave en

__ o 38n lavede Mikrofon og Telegrafnøgle. Jeg var lidt
~lle de Tossestreger, Ben naar han tog Senderen og

- -- ~arken, sad jeg ved Modtageren. Han var jo ikke til-
-::o =~- Telegrafi, det skulde og saa være Telofoni. J eg syn-

682.a, det var LlOrsont, at jeg kunde høre? hvad han
Si en hen havde han Forbindelse med Alverdens Lande.
~an Licens og fik tildelt 40 m Baandet, og hans Kalde-

-e.T OZ. 7 V.P. De sendte altid paa Engelsk. Det er nu
Si_en, og jeg synes ikke, Amatørerne er naaet stort vi-
~-r hver Samtale sendte de sa2 hinanden et ~rt OD?

- -=-- =_1en gik igennem.
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Højtider.

~=~6~B ;ften fejrede vi ikke særlig. Jo vi fik et Fest-
e Iler And 9 den der havde Raad til det. store Be-

stille af, den første Bager kom først til
_ :-:--.-.: n;:;- 904, vi havde ingen Vold at gaa ud til, filenvi
--=' :::::-.:::~::>r.Jeg har andetsteds skrevet, hvordan man fejrede

___ - = en Pottemager kørende til Byen med Urtepotter,
5 Skaale, han kom fra Næstved og forsynede Byen med
=~r kOB ogsaa Cirkus til Byen, de fik Lov til at læg-

_:_~~~ paa en Bondes Mark~ saa var der Glæde i Byen, det
.~ jt paa længe. Der kom ogsaa Z igø jnere 9 men de

- :~~iBÆnder, Høns og Havesager, saa det var ikke saa
-= -=::;~!:.r. Der kom ogsaa en omvandrende Spillemand, han

__ -=_- -.., æste paa Sækkepibe, han var vistnok Italiener, jeg
_ =-=-=~ han var Skotte, ham gav vi l Øre og 2 Øre, han var '

:aset og snavset, vi Børn fulgte ham fra Hus til Hus,
==-~ 75.r mange dygtige Mænd i Mern og de Byer, der hørte

-~ =-::6~L Sogn. De var ikke bange for at prøve noget nyt,
-~ ~er en Beget dygtig Mand, han var fra Taageby og hed

~ :::::~~_, han var Sogneraadsfor['1and i Mern i mange Lar, han,
__ "'- ·B ivtigste til at sørge for 9 at der blev bygget

___ :k le, Saftstation, og han var god mod de fattige. Han
_ :~::;~e. ~ed til at faa Kirken malet o.s.v. Han besøgte for-

--=-=-~6 Z:irker, og de Ornanenter, som findes i Mern Kirke er-=~ =~2 Beldringe Kirke og kopieret af Fru Susanne Lassen,
:oende paa Høvdinggaard ved Mern. Der er kommen mange
-'isndfra Mern Sogn, sao. den Fremgang, Mern he.vde,

~-~=-::; ~aa godt som Sognets egne Folk. Til at begynde med
_ ~=~::::",,-_derne,der førte an og var i Sogneraadet, Ben ef ter-
-- _- :- ~v .ilrbejde~S~anden repræsenteret. for !i~en er en. ~X

_::--2: Formand l Sogneraade t 0l Mern er ogaaa Derømt bl. a.
- :..=-~-""ver. Hans Hansen blev valgt ind i - _ Grundlovgiven ....

-:..::-~:~~amlingi J848 i Stedet for H.J. _5.'rs en , Mern-=- ~=-~ en Præst, der hed P6~e~ ~~r-e= ~2n gjorde, hvad
=or at Væveren ikke sk~~s -a_gt, de benyttede

-=-~=::' bod ham, SOEl maas ce =--=-:s-~~ S29. pæne, men han
_ =~~:r:angeStemmer. '::::a!: ~e.r <;~-?:- Efterkommere i

A.P.
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_ :-r bliver stadig talt om Væveren, og Huset, hvor han
~~~~er der stadig.=S~~:ev holdt store Grundlovsfester i Mern Sogn. En

ageby havde et Lystanlæg, der blev holdt Fester
_øder, der kom alere som Christen Møller, Nina

_0_' ~2nsen Bed mange flere. I Skolerne blev der holdt
~~~ lev kaldt Bibellæsning, men ellers var Befolk-
..: rT2 særlig religiøse, og IViissionsfolk var der ikke

--=-~=sc; V8.r vores nærmeste Købstad, der blov ho Ld t J-ule-
~ ~ ernarked, og der var Torv midt i Præstø. Naar
~2rked9 sae blev Køerne o.s.v. trukket der ud ad Lan-

Bønderne med deres Koner vel indpakkede i
Naar de saa kom ind i Købmandsgaarden kom

_ :"s::::~=-lVnspringende og hj alp Bønderkonerne ned af den hø je
_ -~:'ertiden kørte vi hesteløse med, vi laa bagi Vognen.

sat pBB Stald, Bonden gik paa Marked, og hans
_ ~ :ss~gte forretninger, hvor hun købte Manufakturvarer,

-:_ -=~'::"e:_ gav hun Uld og uldne Klude i Bytte. Naar Indkøbene
__ -2s2~g-t9 gik Konerne tit ind til Bageren og købte en Taar
-==2 "'"__ or mød t os Bed lVIandenpaa et Gæstgiveri. Markedet
--- ~_:d~ aa Torvet, der blev Køerne bundet til en BOD, saa

--..,..,_agtero og Prangere og tingede OElPriserne, der var
anden Mand, der fik Betaling for at trække Koen
der havde købt den, det var sommetider langt.

~ Prangeren gik saa hen og drak Lidkøb, det var gerne
- =g~, (sort Kaffe med Brændevin i) 9 naar saa alt det var

- _s-=_2et, kort o Bonden og hans Kone hjen, men der var næsten
-~: s~ eller anden, der fik Lov til at age med, der blev

--~: ~c- t Basser med hjem til Kaffen. Jeg var engang spad-
--=_:"2 -iI Præstø, og da jeg skulde hjem gik jeg ind i en
_:.. = ~ at se, om der var en, jeg kunde age Bed hjen. Der

=_ ;2ardmand, han havde Vognen fyldt med Foderstoffer,
~~-=-=c gerne køre Bed til Mern, jeg var ve_ 12 ~ar, han

--~-= :~e have en Taar Kaffe f0rst~ sag e ~~. ~e6 ventede
_-2:""" til sidst kOB nan r:se =-~ .::.sz, ~eg ~a- e Lntet

~~s-=ene sprang fra e-~ e!:..~ 3~'::"c ~ ~-:~_ -~_ ~e anden,
s-:~e af Skræk for a- ~~S-=~_= ~_~_ ~ ~~~SL, jeg
-=-==~~g,da jog
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- - -- =Z:~G af Præstøs Købmænd og Borgere, der havde
= ~::"::..::";je~ er nogle; Smaaøer, vi kaldte for ffMaderne",

sejlet over, det kunde ske, der blev Højvande,
-----:;-~~:::~-- skynde si.g"at ro ud og frelse Paar eno fra

---~ -- _2.:' og saa for mange .ilarsiden haft)ten Stormflodp

-=:::::=-=-;.=:=-..=..:::...=..-=--..::...!::p---=i:..-G;:..':a.:...:...:.;d...:.e_r...:.:'1;;.;e~~Kældrene fyldtes med Vand 9 og
peget. Naar der var Fisk til Salg ved Hav-

--=-- =- :=''''t hele taget noget der skulde sælges, eller der
==;:; Sp.rø j t eriørie tr Lng , saa gj_k Byens iirrestforvarer

g slog paa 'I'r'ornmc , og saa r-aab t o han :"Nede ved
=-=-i~-:'~en Ba ad med Fisk", saa str-ømnede Fo Lk ned og
=- --::slægen eller Døddoktoren, som vi kaldte ham, boede

~ :=~~tø eller Vordingborg, ham skulde vi have Bud ofter,
tog s::.gaf Dage. Det nærmeste Sygehus

~~-_-Gd. Hvis nogen led af en smitsom Sygdom, kom der
-:=::=:::;=-=-·~kketKaret og hentede Patienten, der var fire Mil

det var en streng Køretur" Højrefester
:~~~~ afholdt i Præstø med Taler og Sang, Forlystelser i

--~ bliver kaldt Dalen, den ligger smukt lige ved Van-==- ~~t var en lang Spaseretur ud og hjem.

Kloge Koner og Mænd.
= ~G~n havde vi en ~log Kone og en klog Mand. Manden

-=-=~~ :olk ved, hvad han kaldte magnetiske Strygninger,
---2.--8 ccnge Patienter. Don kloge Kone havde forskellige

=~s~~kurerede hun med Urin fra et Barn. Ringorme ringe-
~ ~ no d en Knappenaal, og saa aag dc hun Pøj, Pøj, og S2_8.

-- :2-ienten smøre dem med Smørlage, d.v.s. den Lage der
!:.-=:.eI man æltede Smørret med Salt. Hun brugte OgS2.2 nogle

- astre til buldne Fingre og Betændelse. ==-_ -ndvor-
- re t gerne Bukkeblade I'hc og Nælde '_-b.e '::'G:!' skulde

Den kloge Kone DI' t;i_ere:: G_ ag = --5en i Næstved,
-- -=--e mang e P angc 9 5~:L =- =-"5; :::,,~-:..,=::,,-:.r ~ ende s Datter"

.s.Vo var 1311

-~ ~::"~ske 1_ ~ræ~~= -~2. _~:-~~~~~
- -

--=-;:;- ez;ssaar , saa maat.-
-~ _~~-e 4-5 Igler, de
t=--- -ygtig tykke.
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- _25- i en Skaal, saa knækkede de sig, naar vi drys-
saa blev der hældt Vand paa, og de kunde bru-

__ 5~ til. Vi brugte ogsaa Fetroleun til Frost og
~er var forresten en klog Kone til. hun aarelade-

~aldt for "La.Maren". I en lille By, der hedder
boede en klog Kone, som hed Inger Bendtse. Der

Doktor Nix fra Næstved sagte hende for en bul-
~- ~::'::',han vilde ikke opgive sit Navn, men hun sagde,

__ =_:=~ ~o_ godt, hun troede, han vilde melde hende.
_=_~~ t:av rask, og Inger praktiserede videre. Min Far

==~~~ ~= Gigt og var helt krwnbøjet, Lægerne havde givet
o.s.v., intet hjalp, saa tog han sin Stok

-=--= ~s:5. Lil Inger Bendtse i Mil, S2a sagde hun, efter at
---==.-:.s =-UI11et"og du SOL1 skabte Skind og Ben, Du skabte

-:.:.:'-=6~~nsGren". Saa sagde hun : "Gan hjem og nej din
-=== =-g6n om 14 Dage uden Stok." Min Far gjorde, som

-=.::=;:::'=:Kone sagde, og han rettede sig mere og me re , Han
L,,8. 14 Dage efter, men satte sin Stok i Oremands-
S2:::' sagde hun,/iDu har sat din Stok oppe i Skoven",

~=~affer Stokken bliver du ikke rask, san kasserede
og nin Far blev rask og ret og levede mange Aar.

-- ~=-l beskrive vores Fattighus' Beboere.
-sr en Del Stuer, hver havde sin. Der boede "Mukke

8ni tte ~-~nna","Den lill,::;Stine", "Kurve .il.ne;1"Marie
Der var hvide Gulve ned Strandsand. Nog-

:~-rne var rene og vvlholdte, men andre af Stuerne
2.1 Kritik, i Forstuen V8.r der Mursten. Menneskene,
dar, naatte passe sig selv, gik der en Rude - et

eller on Klud i Hullet. Nogen af dem, særlig
_ ::?_~s=usog Snitte Anna , drak meget Brændevin, og det

sloges. Mukke Rasmus laa i de bare Klude, utro-
Mukke Rasmus gik med en ganmo L Dilpor:.atfrakke

=-=_::'3 ri nøf Laaken i Bag Lorarae n , aaa eang ha ~ "Her kcnme r
~-=s ~oldateril. SnittE:;.n.nn a b..ængtesig': er:gen, og
~=-~S døde i en Kæmperus , ~~S SGs--r -=--'r-,,--s __22'8n
~= ~ -~ Vandhul, hun drak og3~~ 3~~~_-~r. 1-r blev
=_~~~ 3e.a godt for de gP-~~ 3-= _~_ -- ~avde

_ ~-~::=-g ~asse gamle Lw~~~:=-6~ :::,=-&=-~e.:e~s _ Ræve
~-"O. :=:2:2.8 Ob Ræve Tri·_G9 ~ p sk =2gar r., det var en
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Vonner, de spillede Kort on Aftenen og gik ud-------= ~atten bl.a. Folks Kartoflor, der var gODt i Kar-
- =--S~, de tog Kartoflerne og stoppedo Kulerne ud med

_:::..:::.!:.~vdevi lIStik op Stine1f og IlStik op HansII,
- -~:..- 1/ sanrt "Buklceble.dekællingenll, sit Navn havde
=-_.:.:.. ~:..m tidlig om Morgenen gik nod i Mosen og plukke-

Tøndosække, de blev sondt til Præstø
-=~ =~~? stvognon Kl. 7 Morgen, do groede i Vand, saa hun

--~ _~~:..-tretKjole og bare Fødder og plukkede, det ge.v

--- rpr Lyst til at skrive om, hvordan Mosen olIer Engen,
._- .•..-::'-<:; Lilliendal, men SOB vi havde le jet, saa ud.

~~- i mange Stykker, SOB alle havde Navn. Sidkærs-
Bredengon, Jydestunpen, vores Sognefoged

iS Engen grænsede op til hans Mark. Tørvestumpen
-:..sOI1hlstider Tørv, naar Far slog Ha eller Græs,

--- 3 = Regel undor Vand, saa var vi 811e barfodede,
-~--"..ic t et Stykko Reb OD aaa meget Græs, som vi kun-

-~= ~~~Gr trække op paa dot tørro, der blev det saa
S2e. Sol og Vind kunde tørre dot. Vi ske.r os tit,

.er stod i Vandot, var haardt og skarpt, det
- -=- =or dot ranne . Undertiden V2r dor Hængedynd, saa

=- -::..- Livet, og jo more vi mas te , desto længore sank
~T. =ag vi skulde køre Hø hjeB, der var en Bonde, der

- - - ~g {ogn til, sa2 sank Hestsne i til Bugen, Bonden
se.g:i.3 til :GlinFar, saa Hans Hansen, "der har jeg
-g Si-deri', min Far tog Pisken, skar Skaglerne over

~-, He st.eno sprang og kora heldig op paa det tørre.
=-:..-: Ogs2.2.i en Tørvegr2v, den sank og sank og S2.a paa

- ---~ s~ore øjno. I on Fart blev der hentet en Hest,
~-- ~==_dt for Koen, og til sidst fik vi de~ b~ærgot.-=~-- ~0rlagt og bliver brugt til Ungkvæg. I~-l eD

Eng var der noget, vi kaldte en -5 ;10' var
-, r højt, det rGspGl{terode vi. :=3-: -"'T' eL skøn

--- -==:..:' ::jertegræs, gulo Iris, gu.lc =..,.~--~~--:!' g saa
.: ==--- :'2_1anter, paa Stion, da!" =::_-:;~c~ -:=-~ rosen,
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_ -iI cg saa' fortælle om, hvordan de ge.mle Huse blev_===~~~~,det var klinede Vægge. Der blev af Pinde vundet
=_~~s P~legærde, saa blev der klinet Ler paa, det Ler

- - n Lergrav , SEla kom der lid t Vend iI.lellon,saa
- ekv ent , dot kaldte vi at 1dine •. En Mand kørte

~ solgte Kalk fra Fakse Kalkbrud. Far havde gravet
- - ~ ~orden ude i Haven, sat en Tønde ned, saa købto vi

Tønde Kalk, der blev puttet i Tønden, saa
_ - ~~~ ~ldt Vand paa, dot røg forskrækkeligt, og rørt i
_-=_ -==-_ en var bøkvem (den blev læsket). Der blev lagt

7-r og on stor sten lagt paa, for at vi Børn ikke
____-_-"~_s-=~Tte i. Før Pinse var voros Hus kalke t baade ind

--:~i~~, og Staldene gjort fint i Stand, naar Køorne var
~:::.;::-æs. En Ting, jog mindos, var,naar en Ko havd0 kæl-
==~ ~ik den l Flaske stærk Kaffe med Brændevin i.

-:1 ogsaa fortælle om, naar Srnaabørn kom til Verden,
;::~damrnonhentet, e.ltsaa Jordmoderen, og saa et Par

dot kan nok være, der blev drukket Jordemor Kaffe.
s=-:6r kornmer Naboerne 1'.100. Barselpotte , Sød Suppe og

':-=-~~:3r,der kom Mad til Huset, nogle kom ned en hj eInrrre-
::::-s:'::;kageog en Flaske Kirsobærvin, nogle korn ogsaa med

-:~ 32Tnet, Moderen rnaGtte først staa op den ll.Dag efter
er var nok af Mad til Lange Tider.

~:~~-ring i Kosten skot,:;der kun psa den Maade, at Folk
-~-= -=-~ mere Grønsager og maaske lidt flere ferske Ting,

~==-ndori var dot nær-me st Sulcnad, Byggrynsgrød, stegt
- :::=-=s:tc og kogt }!'læek.~ Vi spiste megen Tykmælk? det var,
- -~ero dengang end nu. Efterhaanden lærte vi ogsaa at

-~:~sager, stuvede Gullerødder 001" det varede længe,
=-:~ -avede sig ud og spist o røde Tomater, Stikkelsbær-

:~ ~~- arbergrød kendte vi godt, samt Rodgrad. 3r ståen-
--- -~ ~usk~~usk, det var stuvede Kartofler =0- grøn

:~ ;.llerødd~r og Persille, dertil steg-=:-~~er kogt
=s r ,

_6velser i Byen var, ~a ~·~-s~~=--= ~E sa
_-~n, Folk styrte e ~~s-=~~ =~~:-~cer og Skøde~

g stod derhje~e, -~ ~2C -~e~~or ~-en og
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~; i Luften, cm sagde ~ Bare han ikke falder ned,
__ ~~6'e stilfærdig og vittig~ Det bliver hans Sag
__ ~~ge inden Krigen brød ud). S2a~n Dag faldt der.

Udlandet ~ paa en Bondes Mark lige ved
~=.=.;_::::-=, der var to Mand i Maak i.nen , de slap uskadt.

~-~_ -~rn Bys Beboere var ude, de trampede Bondens Korn
_ nt ned, der blev ikke Korn paa det Stykke, Den

-- ~s-atning for Skaden.

~ r. ~avde langt om længe besluttet sig til at faa ind-
-er korn en Brøndborer til Byen, og der blev støbt

-=--=--:::.~_, en Mølle trak Pumpehistorien, me n d et var vist
__ ~aarligt Materiale. En skønne Dag revnede hele Vand-

6 Vandet fossede ned over Byen, et Hus, der laa
~~~ olav helt fyldt med Vand, og Møblerne sejlede

ra_ en, der ejede Huset, fejede og øste og sagde~
= _~_~~ =ig ikke nøje, det bliver du nødt til, sagde en

A D forbi, for nu er Vandværket tomt. Den slags
:=-=~ac~ede Mernboerne som en stor Oplevelse, saa var

et Stykke Tid.

~:~~ er ogsaa kendt fra Svenskekrigen med Gøngerne,
;;.:~ =: ~-s laa paa Høvdinggaards Mark. Den det er ned-

-y Kro i Præstø er opkaldt efter Gongehøvdingen, og
_-.:::.--::.:.e der er rGjst i Præstø paa Frederiksminde, fore-

--- =- ::::-o__d Gønge. Gøngerne holdt jo til der paa Præstø-
.-Ul'l..gshoved.

_ -r r, jeg kunde skrive OD Mern og Omegn længe end-
~~er stadig noget op, som man synes skulde med,
3~al jo have en Ende.

_ -~l nu fortælle om en af Sydsjællands akorine He r-r-e-.
':'':'lliendalII •

-~- ~ar været og er stadig beboet af Gre-or~~ ~~ th.
3ilive om 'riden ved ilarhundredesk':"::-::...-:: -~a3ke idt
-::~~oage, Til Lilliendal hørte G~-=~s_ == ~~i~er_

=c~:::.r2., Godsforvalterbolig ~c~ ~::~2=-::-~--=~~_SDedie,
--="",Skovfoged, Røg ter , - ged,

._- ~-r~arl~ Husmænd og ~~~ c_ ==~ 2~~Q~ ·ge Karle,
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Landvæsenselever, Skovridder, Mejerske og Mejerister, Kak-
kelovnsmand eller ':~ltr:mligmnnd, der var ogsaa Fodermester-
elev, en Mand til at passe Grisene, saa var der Kokkepige,
Stuepige, og sae var der en Pige, der gjorde i Stand i Kar-
lekamrene og i Folkestuen. Paa Hovedbygningen var der Old-
frue, Husjomfru, Kokkepige, Stuepige, Understuepige og enten
Tjener eller Tjenerstuepige, saB. man kan forstaa, at der
skulde mange Penge til alle de Punk t ionærer.

Til Godset hørte By:erne Nørre Mern, Tolstrup, Staarby,--~ 0stergaardstræde, 0ster-Egeborg. Det var dels Lejehuse og
Gaarde, Fæstegaarde, men efterhaanden var det hele overgaaet
til Ejendom. Bønderne købte deres Gaarde, dog var der mange
af Husmændene, der stadig boede tilleje, og jeg syntes saa-
mænd paa rimelige Vilkaar. Der hørte ogsaa Mejeri til Gaar-
den, der blev lavet Ost og Smør (Smørret og Osten blev solgt
i Vordingborg). Der var baade Mejerske og Mejerister, der
blev lavet skUl:nnetMælk, Kærnemælk og Valle. Vallen var et
udnærket Svinefoder, der var en Mand, der passede alle Svine-
ne, ham kaldte vi for Svinemanden, han havde en Tønde paa
en tohjulet Vogn og saa en gan~lel Hest spændt for, saa kørte
han Mælk og Valle fra Mejeriet til Svinehuset. Osten blev
opbevaret i en stor Ostekælder, der laa den og blev lagret
paa lange Hylder. Smørret blev opbevaret i Dritler, som
Bødkeren lavede. Dor var ogsaa en Materialforvalter, han
udlevere de Materialer til Bødkeren, Tømreren og Hjulmanden,
ja der var mange Ting, der sorterede under ham.

Det var en temmelig stor Bygning. Paa Loftet blev det
store Høstgilde holdt for alle Godsets Funktionærer og deu,
der havde arbejdet de 3-4-5 Dage, som Greven forlangte. Det
var en Slags Hoveri,Xdog var Træhesten afskaffet. Høstgildet
var meget fornøjeligt, jeg har selv været med for 53 ~ar si-
den. Vi fik Suppe kogt paa Oksekød med Peberrod Saus og Æb-
lekage, det var don Tids Dessert. Ud pea ~tenen kon Her-
skabet, og saa fik vi varn Punch og 2bl sk~ ~r ~ed Korender,
nogen sagde, det var Fluer, i et S2.2.°Eolt Kokken en varm
Sommerdag var der sort e= _luer, ~s~efogeden udbragte et 3
folc1igt Leve f r Gre 8__=~..:; =-e..r:~=-:"e, eaa blev der danset
til den lyse Mo r-g e__. er var' =--'usikere,der var et Støv,
saa vi knapt kunde aande, og Danernes hvide Bluseliv var
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kulsorte af Karlenes svedige, snavsede Hænder. Forholdet
mellen Greven og Godsets Beboere var meget godt. Greven
var i Sogneraadet i 0ster-Egesborg, der var engang, han
foreslog, at Rugen skulde stige, san blev der skrevet i
.Avisen OD Br-ødf ordyr-e r'cn Grev Knu+b ,

Bønderne og Husmændene maatte ikke jage paa deres
Marker, det var Grevens Rot, i Stedet fik do Jagtbrænde
fra Lilliendals Skove.

Paa Hovedbygningen, dor ligger smu.kt i en dejlig Park
med Græsplænor, Vandbasin, pæne Buske og Blomster, boede
Grev og GrGvinde Knuth med Sønner og Døtre" Der var mange
og store Værelser med dejlige Malerier o~ Møbler. I Spise-
stuen højryggede Stole, gode massive Møbler, og naar dGr
var Selskab, kom der GæstGr fra alle de omkTingliggGnde
Herregaarde, saa var Bordene pyntet fjed de skønneste Blom-
ster, der fandtes i Drivhuset. Der var en dygtig Husjomfru,

til at lave Maden en Kokkepige og til Hjælp fikse Stue-
piger i sorte Kjoler eller Tjenere til at varte op. Gæster-
ne kom kørende i flotte Kareter, Hestene havde fint pudset
Seletøj. En del Gæster kom tilrejsende og blev flere Dage.
Gæsterne, der kom tilrejsende, blev afhentet enten ved
Langebæk eller Vordingborg St. Der var ikke kommen Bane
til Mern dengang. De fremmede Herskabskuske var i Liberi
med høj Silkehat, de spiste S211rnenmod Tjenerpersonalet,
de fik saa ~ftonen til at gaa ned Kortspil o.l. Til saa-
danne Selsk2,ber var Danerne i [leget :f::"~::; Larig e Si_lkekjoler
med Slæb, flotte højtopsaL ~ ?risurer, der var dengang altid
en Kammerjomfru til at ordne re t f'or-nøone , ]';ledHensyn til
Mændenes Klædedragter er der- sjælelen sae mange Variationer,
det er jo nærmest Diplomatsæt, SOEl jo ikke bruges saa meget,
ellers var der Snipkjole, Svalehale, som de forskallige
Jakker kaldtes.

Grevens Børn havdo enton HuslGre~ eller Lærerinde.
Jeg kan ikke beskrive 211e de enkelte Værelser, men et
glemmer jeg aldrig, det var 8n af Kom teaaer-ne s , der var
mindst 100 snae indramnede BjJ_leder paa Væggene, og paa
Natbord og Toiletnobel var hele den danske Flora i skønne
.Akvarelfarver med Glas over, der var sao. fint lavet, saa man



Naar der skulde arbejdes, Marken harves og pløjes, saa
havde Karlene gerne deres bestemte Spand Heste. ForkarIen
førte an, saa gik det ~ger op og ~ger ned fra Kl. 6-9,
saa var det Frokosttid, Hestene fik et Foder af Hakkelse
og Havre, det blev serveret i Mu l.cpo se.r, og Karlene fik
deres K'l.ernme r og noget surt 01, de drak alle af samme An-
ker. Ladefogeden gik stadig og S22 efter, om det gik rig-
tig til, han havde lange Støvler og en tyk Stok. Forval-
teren kom ogsaa stadig, undertiden kom han ridende.
Lilliendals Gods er meget stort, flere hundrede Tdl. Greven
kom ogsaa ud for at se paa Arbejdet i følge ed Godsfor-
valtereno Kl. 12 Middag red Karlene hjem Ed Hestene,
vandede dem ved et langt Trug, satte dem saa paa Stald.
Der vankede Middagsmad, altid 2 Retter Mad, der blev ser-
veret gule lZrter og Flæsk 9 Suppe, Sulevælling, sød Suppe,
Pandekager meget tYKke. Frikadeller ,ar tit døde Frika-
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aldrig glemr1er det, Komtessen havde selv malet det he18.

Greveparret var ret vellidt. og de var gode mod
Godsets Folk, Grevinden sorgede for, at Børnene kom i
Syskole paa hendes Regning. Der var Juletræ, og der blev
delt Nyttegaver ud til Funktionærernes Børn. Grevinden
var religiøs, Greven var i 0ster-Egesborg Sogneraad, og
Bølgerne gik undertiden højt.

Avlsgaardon, som vi kaLdte den, der var Avlsforvalter,
Landvæsense18ver, rigtig Forvalter, Ladefoged, Forkarl,
andre Karle, Husmænd. En Husjomfru, som stod for hele
Folkehusholdningen, Kokkepige, Stuepige, en Pigo til alt
forefaldende Lrbejde, hun skulde gøre Karlekamrene i Stand
og Folkestuen og meget andet. Husjomfruen, Forvalteren og
Landvæsenseleverne og Ladefogeden spiste i en Stue. Karle-
ne spiste i noget, der hed Borgestuen, de fik ikke samme
Slags Mad som Forvalter8n. Der var gerne Ballade med Kar-
lene, særlig om Aften8n, saa gik de til Mern og købte
Brændevin, Forretningerne havde aabent til Kl. ll. Der
var dengang mangel paa dansk l\.rbejdakr-af t , saa der var en
hel D81 svenske Karle, der blev tit Slagsmaal, na2r de var
fulde, Svenskerne var ikke bange for at stikke med Knive
og slaa med Flasker.
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deller, de blev lavet af kogte Kødrester. De fik ogsaa
Byggrynsgrød, Mælke- og Øllebrød. Hvis de en enkelt Gang
var utilfreds med Maden, kunde det godt falde nogle af
Karlene ind at~lentre Maden op og ned ad Væggene9 men
som Regel blev de talt til Rette. Efter l Times Middags-
hvile tog de atter i Marken, og ig8n Kl. 4 var det Mid-
aften. Fyraften Kl. 7, saa fik dG enten kogt Mælk eller
The.

S~eden paa Lilliendal boede ogsaa paa G ~et, hans
Arbejde var at sk Heste, lave Harve o~ lov, se efter om
Vognene var i Orden, saa der var nok a~ gore.

En Gartner og Havemand og Gartnerelever passede den
dejlige store Have, dengang var dor ingen Græsslaanaskiner,
saa Plænerne blev sleaet med Le. Da Krigen 1914 kom, laa
Parken hen, det blev for dyrt at faa den passet, men da
Krigen var slut, blev det lavet fint igen.

Godsforvalteren boede i en pæn Bygning, og hans ~·,rbejde
bestod i at tage mod Husleje, udbetalo Lønninger og i dot
hele taget at fore alt Regnskabet paG Godset. Der blev
ogsaa indbetalt Penge, near Folk havde købt Brænde paa
Skovauktioner. Der var ogsaa en Skovridder, han boede
paa en dejlig Gaard, han havde Opsyn ~ed Lilliendals Skove,
han havde Forstelever, og de havde travlt Bed at plante
nye Træer, efterhaanden som de ga~le blev fældet.

Skytten boede ogsaa i et lille pænt Hus ved Lillien-
dal, han havde Opsyn med Vildtet, og han havde særlig
travlt, naar der blev holdt Klappejagt. Saa kom der masse-
vis af Jægere til Lilliendal, en Masse Mænd og Drenge dan-
nede lange Kæder, og de havde en Slags Skralde, de løb saa
og klappede for at skræome Vildtet op, saa Jægerne kunde
faa Ram paa det. Der blev skudt hele Læs af Raadyr, Harer,
Fasaner, Ræve O.S.v. Godsets ~rbejdere skulde gøre en
Klap-Dag, Drengene fik hver 50 Øre, de var godt trætte
efter saadan en Dag. Der var stort Jagtgilde paa Hoved-
bygningen OLl.L~ftenen,og Vildtet blev solgt til, hvad vi
kaldte en Hønsekræmmer. Skytten havde ogsaa neget travlt
med at passe paa Krybskytterne, de var slenoe i e Tider.



- 39 -

Saa var der Fodermesteren, under ham sorterer opsyn
med alle Køerne. Der var Fodermesterelever, Røgtere,
Malkekoner. Kl. 4 om Morgenen stillede Malkekonerno, de
skulde malke hver 20 Køer, Røgterne skulde rense Staldene.
Kl. 4 Eftermiddag blev der igen malket og fodret. Foder-
mesteren skulle slagte Kalve, Grise, Køer, der skulde meget
Kød til saadan en stor Husholdning. ~lle Gaardens Folk
fik Lov til at købe billig Mælk ved Stalddøren, 10 Øre pr.
Pot, dog kun et begrænset Antal Potter. Undertiden købte
de en saakaldt Spædekalv for 1,50 0re, men Skindet var
flaaet af. Naar Køerne stod paa Marken, kørte Røgteren
med en Vandvogn, saa Køerne kunde drikke, nu om Dage gaar
Køerne i Fold med elektrisk Hegn, san kan de spise saa meget
de vil, i gamle Dage stod de i Tøjr, og naar de skulde have
meget Græs, fik de en hel Sette for, det var saa langt
Tøjret naaede helt rundt, til andre Tider kun en halv Sette.
Det hændte tit, naar Fodermester kom ud om Morgenen, at
nogle af Køorne havde kælvet, saa var det spændende, om det
var on Tyrekalv ellor Kviekalv. Tyrekalven blov saa gerne
slagtet eller fedet op med Mælk, saa var dGn meget værd til
Slagtning, der var jo Opkobere, for Købstaden og Hovedsta-
den skulde jo have tilfort VarGr, de blev gerne kaldt
Prangere. Fodermosteroleverne maatte ogsaa malke 20 Køer
sar.unenmed Malkekonerne. Malkekoner og Røgtor var tit gift
Eled hinandon, nu er der omtrent Malkemaskiner paa enhver
Gaard.

Da nu do forskellige Landmænd begyndte at dyrke Sukker-
roer, var der alt for lidt Arbejdskraft, saa blev der snak-
ket frem og tilbage, om ikke det vilde være godt at ind-
føre polsk .Arbejdskraft, det blev ordnet. Danskerne knur-
rede lidt til at begynde med, men der kom hele Flokke, til
Lilliendal kom cirka 40. Der blev bygget en Kaserne lidt
ude paa Marken. Der var en Polakfører med saadan et Hold,
og det kan nok være, de prægede Byen. De var klædt i meget
vide struttende Skørter, Sjaler, Hovedtørklæd-r ned skODDe
Roser, ikke bange for a' ga_ bQrfodede. e var meget
haardføre, der var Mæn og Kvinder paa saLDe Kaserne, og
det hændte, at der ko_ en lille til Verden.
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og on Morgenen stillede lioderen igen i Roemarken efter at
have drukket l balv Flaske Brændevin. Polakføreren var
samtidig Tolk~ han gik med, naar der skulde. købes ind,
de købte l pund Sukker ad Cangen, betalte hver del for
sig, det var sent at ekspedere den, men det blev jo bedre
efterhaanden, hver Lørdag fik de for 2 Øre Bolcher gratis,
de Bolcher fik Navnet Polakbolcher. De var ellers frede-
lige Folk, og de var rigtig pæne i Tøjet. De lugede Roer
paa Akkord 7 d ,v" El ,. de fik v i et f o.rhver Tdl. og Føreren
fik Pr-o corrbe.r , han gik over dem hele Tiden, de lugede med
kortskaftedo 3 kant9do Roejern, det var haardt for Ryggen,
men siden gik det lige saa hurtigt med langskaftede Jærn.
Sukkerroerne blev aaaet pae den flade Jord, saa kunde der
køre en Radrenser. Til Foderroerne blev der pløjet en høj
Fure, og saa laa 1]3.11. p88. Knæ og lugede med Fingrene, der
var ecmme t i der Ukr-udt 22.a højt, saa vi kunde gemme os,
det var slemt for KnæerLo ot ligge der og kravle hele
Dagen.

Po Lakkerne lci.-'.Ec3.e deree Ting baade naar Roerne skulde
luges og trækkes o~:',c 0(; spiste utrolig mange Kartofler.
Om Søndagen holtt de f~~, saa var de rene og fina, under-
tiden kOD de.r en ka toLc.c Pz æ st ned til den, for den nær-
meste k at.oLake K~.rkG var ~~Næstved. Nogle enkelte Polak-
ker har giftet sig Ded d2TIBke, nen Børnene bliver altid
kaldt~ Polak Evalr3.e0,,0,V'9 og Skældsordet er selvfølge-
lig: Din Polak. SOD Regel sr de propre og flittige, hol-
der deres Hjem pænt. Nagle af Børnene gik til Præst i
Næstved og blev konfir~8:;:,etder, men nu har vi jo ogsaa
baade Bil og Bane f ra llel~n til Næstved, der var f Le st
Kvindero

Nu kan Danexor-ne celv klare Sukkerroerne , og det gi-
ver en god Skillirlg,XlVlx::1.dcnearbejder pB.a Saftstat.! _en
og Konerne i ROE::=-~ne~ saa der er ingen fattige Me:"..2'2.8S--er
i Mern mere. Byen har udviklet sig kolosalt, og ~a~ 6~

bygget meget.



Anna Petersen 

Jeg har ud fra oplysningerne i bogen forsøgt at finde lidt flere detaljer om familieforholdene. Kirkebøger og 
folketællinger har givet følgende: 
 
Forældrene 
Hendes far, Hans Hansen, blev født i Store Røttinge den 26-feb-1849 i Snesere sogn som søn af husmand 
Hans Hansen og Birthe Hansdatter i. Han blev døbt hjemme den 21-apr-1849 og i kirken den 28-maj. 
Han døde som husmand i Nørre Mern den 8-sep-1914 og blev begravet den 13-sep fra Mern Kirke. 
 
Hendes mor, Anne Kirstine Jensdatter, blev født i Ugledige, Allerslev sogn den 4-apr-1848 som datter af 
indsidder Jens Hansen og Maren Rasmusdatter. Hun blev døbt den 19-maj-1848 i Allerslev Kirke. 
 
Forældrene blev viet i Allerslev Kirke den 30-dec-1871. 
 
Søskendeflokken 

1  Birthe Hansen,  født 11-jun-1871 i Allerslev. 
2  Maren Kirstine Hansen,  født 30-sep-1875 i Ugledige. 
3  Jensine Marie Hansen,  født 25-jun-1878 i Ugledige. 
4  Hans Peder Hansen,  født 18-sep-1880 i Ugledige. 
5  Maren Sofie Ingeborg Hansen,  født 13-11-1882 i Ugledige. 
6  Ane Kirstine Hansen,  født 12-jan-1886 i Mern. 
7  Dagmar Emilie Hansen,  født 18-sep-1887 i Mern. 
8  Jens Peter Kristian Hansen,  født 31-dec-1892 og hjemmedøbt den 17-jan-1893 i Mern.  
 Han døde allerede den 27-jan-1893 og blev begravet den 27-jan-

1893. 
 
Ved folketællingen 1906 er der kommet et plejebarn i huset. Det er Hans Kristian Hansen, som er født 23-
maj-1900 i København. Af folketællingen i 1911 fremgår det, at han er barn af en af døtrene og er født på 
Fødselsstiftelsen og døbt den 5-jun-1900. Det var Jensine Marie, der ti måneder før havde tjent som 
husjomfru hos forpagter Jacobsen på ”Cronehvile” i Lundforlund sogn. Drengen fik derfor efter reglerne 
fødehjemstedsret i dette sogn.  
 
Forfatterinden selv 
På bogens forside kalder hun sig Anna, men i stort set alle ’officielle’ dokumenter er det stavet Ane fx dåb og 
folketællinger. 
Ved folketællingen 1-feb-1906 bor hun stadigvæk hjemme,  benævnt sypige, men som beskrevet i bogen 
blev hun borgerlig viet samme år i Præstø. Det skete den15-sep-1906. Manden, malersvend og musiker 
Andreas Vilhelm Petersen, var født i Stege den 12-mar-1885. 
 
De fik følgende børn: 

1  Thycho Villy André Petersen,  født 23-okt-1906 og hjemmedøbt den 25-okt-1906.  
 Han døde samme dag og blev begravet den 28-okt-1906. 
2  Carlo Verner Børge Petersen, født 5-nov-1908 og døbt den 24-jan-1919. 
3  Aase Emilie Andrea Petersen, født 1-dec-1909 og døbt den 16-jan-1910. 

 
Af bogen fremgår det, at hun flytter til København. Ved folketællingen i 1930 staves hendes fornavn Anna;  
familien er stadig i Mern; mandens erhverv er nu skiftet fra musiker og maler til Radiotekniker, så han har 
åbenbart kunnet leve af sin hobby 

Uffe Kim Poulsen, 2-feb-2011 
 



Kommentarer af Arne Johannes Poulsen (indført på de tomme venstresider). 

Side 3:  x Formodenligt ved den gamle Telefoncentral (Vadum) Nu Præstøvej 18. 
Side 7:  x Min Farfar har tærsket med Pleejl. Omkring 1930 i Snesere. 
Side 8:  x Ejet af Skohandler Bækø Næstved ca: 1950. 
 X Det har ikke været en Bornholmer, det kan ikke gå ud af slag – som der står. 
Side 9:  x Oktober. 1860. 
 x Er senere revet ned. 1930-40. 
Side 10:  Hendes Søn blev senere Tambormajor i den danske livgarde musikkorps. 
Side 17:  x Vores Hus er det sidste til venstre, inden Marn Å – når vi kommer fra Præstø. 
 x Huset blev købt i 1939 af mine forældre, men havde ellers været i Grev Knuths eje. 
Side 18:  x Formodenlig ”Æg-Johan”. 
Side 19:  x Mon den ene skulle ha’ været Hans Hansen? 
 x Sikkert skomager L.Johannesen. 
Side  21 Pastor Spang, har konfirmeret min Far. 
Side 24: x Det samme skete i min barndom. 
Side 25: x Har jeg spillet hjemme hos, han på Klaver – jeg på Violin. 
Side 26: x Jeg var på det sidste hold han konfirmerede 1934. 
Side 27: x Vi fik selv opladet vores Akkumulator hos ham. 
Side 28: x Far afslørede mindestenen over ham. Den står på Mern Kirkegård. Til evigt minde, om en lille,  

men aligevel stor mand. 
Side 29: x Er desværre revet ned nu. 
Side 30: x I Køge 1872. 
Side 32: x Ballelars var den sidste, der blev dødsdømt her hjemme. Henrettet ved halshugning i Lækkende 

Skov, som før omtalt. 
Side 33: x Var det tykmælken, der var varmere? 
Side 34: x Jeg var selv tilstede, og husker det tydeligt (Mors håntag) på strygejernene brændte. De stod 

på Kakkelovnen, jeg har dem endnu. Som et minde fra den tid. Træ forgår – Jern består. 
 Xx Det har ry for at ha’ ligget mange steder. 
Side 35:  x Østergårdstræde er ingen By. 
 x forlængst. 
Side 38: Det fortalte min svoger Otto om. 
Side 40: x Min Far i mange år. 

 


