Historiske
Beretninger
Nr. 5

Foreningen Forskergruppen Støvmiderne
Sakskøbing 2011
1

HISTORISKE BERETNINGER NR. 5

Udgiver: Foreningen Forskergruppen Støvmiderne

Redaktion: Lise Autzen og Erik Petersen

Salg: Bøger og Papir, Sakskøbing
Telefon 54704010
7475@bogpost.dk

Tryk: Forlaget Uhrskov.
Særmaksvej 46a
6670 Holsted
Telefon 20223395
frede@uhrskov.com

ISBN: 978-87-992908-6-4

Omslag: Stregtegning af Claus Gress 1997

2

Indholdsfortegnelse

Forord-------------------------------------------------------------------------------------- 2
Færgen ”Guldborg” – en trofast slider------------------------------------------------- 3
Urmager Rasmus Hansen og hans familie--------------------------------------------- 16
Sakskøbing egnens polakker------------------------------------------------------------- 28
Lokalhistorie fra Guldborg--------------------------------------------------------------- 52
Kaptajn Plougs indsats og død i Porta Westfalica------------------------------------- 61
Gamle sagn og overtro-------------------------------------------------------------------- 79
Meisnerhistorier---------------------------------------------------------------------------- 88
På sommerkursus hos tante Thyra------------------------------------------------------- 101

3

Forord

Kære læsere, så er vi her med ”Historiske Beretninger nr. 5”. Det har glædet os, at de
foregående 4 bøger i denne serie stort set er udsolgt, derfor går vi ud fra, at bøgerne
er faldet i jeres smag. De meget forskellige beretninger er udvalgt efter de samme
kriterier som de foregående bøgers beretninger, og vi mener, at det er lykkedes os at
finde en form, der gør, at vi har fået mange trofaste læsere. Derfor vil vi stadig
bestræbe os på at opretholde standarten, så der næste år kan udkomme ”Historiske
Beretninger nr. 6”, som vi og i kan være tilfredse med.
Denne bog er ligesom de andre et resultat af et teamwork udført af ”Støvmiderne”,
men også med fortællere hentet udenfor Støvmidernes kreds.
Der skal lyde en stor tak til Lokalhistorisk Forening for støtte til bogudgivelsen.
Vi ønsker vore læsere god fornøjelse med læsningen af bogen.

November 2011
Støvmidernes redaktion
Erik Petersen og Lise Autzen
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FÆRGEN ”GULDBORG” – en trofast slider.
af
Preben Jensen og Jørn-Bent Jensen
I 2009 skrev vi i forbindelse med, at det var 105 år siden færgen ”GULDBORG” blev
indsat og 75 år siden overfarten ophørte, til Dansk Færgehistorisk Selskabs blad
Færgefarten, denne artikel. Artiklen er i 2011 tilført yderligere oplysninger om
færgedriften.
Den 6. oktober 1934 blev Guldborgsundbroen indviet. Broen var den første i
1930’erne som erstattede en færgeoverfart. Senere kom Lillebæltsbroen,
Storstrømsbroen, Oddesundbroen, Vildsundbroen og i 40’erne Aggersundbroen og
Mønbroen (Dronning Alexandrines Bro).
Overfarten mellem Guldborg F. og Guldborg L. har fra tidlig tid været et vigtig
bindeled mellem Sjælland, Falster og Lolland og har været en del af ruten mellem
Danmark og Tyskland, når folk skulle fra Sjælland til Tyskland. Fra Dragsminde vest
for Rødby sejlede man til Heiligenhafen i Nordtyskland. Det menes, at der har været
overfart ved Guldborgsund helt tilbage fra middelalderen. Sikkert ved man, at der har
været færgefart i 1569. Dengang ejedes færgeprivilegierne med tilhørende
færgegårde, krohold og landbrug af kronen, som ofte gav rettighederne videre til folk,
der havde tjent dem godt. I jordebogen for 1569 står anført, at afdøde færgemand
Mogens Andersen (Mogens Færgemand kaldet) efterlod det hele i en elendig
forfatning. Derfor overtog Albret V. Rosenborg færgegård m.v. uden afgift, kvit og
frit.
Ifølge gamle dokumenter var der ikke noget der hed Guldborg L. Overfarten gik fra
Guldborg på falstersiden til Soesmarke på lollandsiden. Overfartsstedets vigtigste del
var Guldborg. Her fandtes færgegården. I Soesmarke var der ikke megen bebyggelse.
Denne kom først senere.
Færgegården
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Færgegården var beliggende ca. 500 m nord fra den nuværende bro på den østlige
side af vejen. I færgegården havde de rejsende mulighed for at få noget at spise og
overnatte. Hestene blev sat ind i en rejsestald. I færgegården blev der desuden drevet
krohold, ligesom der hørte et større jordtilliggende til færgegården.
Vedligeholdelsen af færgegården var midt i 1800 tallet ikke særlig god. Natten
mellem den 26. og 27. december 1862 blæste en del af taget på stuehuset væk,
ligesom hele ladebygningen væltede. Til erstatning blev der bygget en ny færgegård
beliggende lige overfor den nuværende bro. Anløbsstedet lå på den modsatte side af
vejen overfor den gamle færgegård. Her var der også et hus, hvor der var bolig til tre
familier. Her boede færgekarlene. Huset blev kaldt Trekroner.

Færgegården Guldborg Falster.

Færgeriet sælges
Kronens ejerskab og systemet med færgemænd ophørte i 1766. Her solgtes Guldborg
Færgegård med tilhørende færgeret og krohold til vennerne Hans Tersling og Peder
Thestrup samtidig med, at de overtog godset Stadager, som blev omdøbt til
Vennerslund. Godset ansatte færgeforpagtere til at forestå færgetrafikken. Den sidste
færgeforpagter under kronen var Chr. Lemming.
6

”Færgerne” var oprindelig robåde. Når et hestekøretøj skulle fragtes over trak
robåden en pram, hvorpå hestekøretøjet var anbragt. Senere omkring år 1800 fandtes
3 færger. En stor til køretøjer, en mellem som kunne medtage 20 tdr. korn og en båd
til enkeltpersoner. Mellemfærgen blev solgt i 1869. Den 4. juli 1867 blev Christian
den 9’s bro mellem Nykøbing F. og Lolland taget i brug. Hidtil havde man der
benyttet en trækfærge. Denne blev nu flyttet til Guldborg og sejlede her indtil den 21.
oktober 1880. Denne dag sprængtes dens fortøjninger under en stærk storm, og
færgen drev ud i sundet og sank. Den er ikke siden blevet hævet. Året efter blev der
anskaffet en ny trækfærge magen til den forliste.
For postvæsenet har færgeoverfarterne haft stor vigtighed. Hvis en passager var
utilfreds med en overfart, skulle klagen indføres i en dagbog. Denne dagbog blev en
gang i kvartalet sendt til postgeneraldirektoratet, hvor den blev gennemlæst og
påtegnet.

Færgefart over Guldborgsund.
Ønske om en bro
I marts 1899 anmodede 6 sogneråd fra Falster og 5 sogneråd fra Lolland amtsrådet i
Maribo om en forbedring af færgeforholdene ved Guldborg. Man foreslog, at der
skulle bygges en bro. Indtil denne kunne tages i brug skulle der ske en nedsættelse af
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de høje takster. Amtsrådet afslog imidlertid ved et møde den 30. august 1899
anmodningen fra sognerådene. I juli 1901 fremsendte sognerådene et nyt andragende
denne gang gående ud på en forbedring af færgeforholdene ved indsættelse af en
færge med motor og en nedsættelse af færgetaksterne.
Maribo Amtskommune købte herefter i 1902 færgegård, færger og færgerettighed af
godset Vennerslund. De sidste medhjælpere på trækfærgen, mens godset stod som
ejer, var Mads Jensen (også kaldet Mads færgemand) og Marker Sørensen.

Første motorfærge ved Guldborg.
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Færgelejet ved Guldborg.
Den 12. april 1903 afholdt Amtsrådet licitation på Nykøbing rådhus over
forpagtningen af Guldborg Færgeri. Højstbydende blev skipper Julius Hansen fra
Guldborg Lolland med kr. 740. Næsthøjest blev færgemand Mads Jensen Guldborg
Falster med kr. 720. Sejladsen blev herefter overdraget til skipper Julius Hansen.
Hvor længe Julius Hansen var færgeforpagter vides ikke, men den sidste
færgeforpagter skulle have været A. Green Andersen. Han var tillige postekspeditør.
Hans forpagtning af færgen ophørte i 1904 i forbindelse med indsættelsen af
motorfærgen.
Posthus i Guldborg
Byens posthus blev oprettet ca. år 1888 i et hus ved siden af den nye færgegård. (i
dag Storstrømsvej 10 A med Mads færgemands tipoldebarn som ejer) Green
Andersen blev ansat i 1899. Dagligt kørte han sin tohjulede postvogn fra posthuset til
færgen, hvor den blev fragtet over på lollandssiden. Her blev posten mellem Falster
og Lolland så udvekslet. A. Green Andersen fortsatte som postekspeditør frem til
1932, hvor postekspeditionen blev lagt ind under Sakskøbing posthus og senere
Nørre Alslev posthus.
I forbindelse med amtskommunens overtagelse af færgerettigheden indsendtes i 1902
en anmodning til folketinget med anmodning om statshjælp til forbedring af
9

færgeforholdene ved Guldborg. Samtidig blev der udarbejdet tegninger til en færge
med tilhørende færgelejer og vejanlæg.
Ved behandling af finansloven for 1903/04 blev der under andenbehandlingen i
folketinget afsat kr. 40.000 som tilskud til etablering af et motorfærgeanlæg mellem
Guldborg F. og Guldborg L.
Hurtig behandling
Den 23. februar 1904 blev de indkomne tilbud på bygning af en færge åbnet. Der var
i alt indkommet tre tilbud. Københavns Flydedok og Skibsværft A/S kr. 25.400,
Helsingør Skibsværft A/S kr. 25.000 og Dansk Maskinfabrik, Kedelsmedie, Støberi
og Skibsbyggeri A/S kr. 17.000. Allerede dagen efter vedtog Amtsrådet på et lukket
møde at lade arbejdet udføre. Tømrermester Laurits Larsen, Nykøbing F. skulle
udføre arbejdet med etablering af færgeanlæg til en pris af kr. 13.515,50. Dansk
Maskinfabrik, Kedelsmedie, Støberi og Skibsbyggeri A/S skulle bygge færgen for kr.
17.000.
Tilbuddet fra Dansk Maskinfabrik, Kedelsmedie, Støberi og Skibsbyggeri A/S var
nok for lavt, for selskabet ophørte allerede i 1904 med erhvervsmæssig virksomhed.
Hvad var det man gav bud på
Færgen der havde en længde af 38,6 fod og 12,3 fod i bredden samt 5,7 fod dybgang,
var på 19,98 BRT – 11,56 NET – og kunne medtage 3 biler. Den var bygget som
dobbeltender færge med fri gennemkørsel, idet styrehuset var placeret i borde. Skrue
for og agter – 1 dæk – fyldig forskib med udfaldende stævn – agterskib fyldig med
udfaldende stævn (glattet) . Klink på stål.
På værftsmuseet i Helsingør, er det lykkedes at finde kopi af projektet, nemlig det
som Helsingør Skibsværft gav tilbud ud fra. Længde overalt 40’0 bredde moulded
12’6 . Bredde over vinger 17’9. Motor 20 EHK. Specificeret fart 8 knob.
Færgen færdigbygget
Den 26. juli 1904 sejlede færgen, ført af færgefører Lars Hansen, fra værftet
beliggende på ejendommen Strandmøllen i Skodsborg og den 27. juli 1904 passerede
den gennem sundet ved Guldborg til Nykøbing F.
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Færgen Guldborg.
Lille færge
Folk fra Guldborg stod på havnen, da færgen sejlede forbi. Alle syntes, at den var
meget lille og nogle mente, at den næppe ville kunne sejle i stormvejr. Den 9.
september 1904 var der prøvesejlads på overfarten. Der blev overført et læs
risbrænde, hvorefter færgen returnerede til Nykøbing F.
Færgen havde ombordkørsel i begge ender, hvorved den blot skulle sejle frem og
tilbage mellem de to havne. Den kunne medtage 3 biler på hver tur. Færgen blev døbt
”GULDBORG”, men gik i daglig tale under navnet ”LOPPEN”.
Fredag den 21. oktober 1904 var der indvielse af færgen og de nye færgelejer.
Kl. 10.30 afgik GULDBORG fra Nykøbing for at være fremme til kl. 12.00.
Ordinær fart blev indledt den 1. november 1904. Den første dag blev der overført 39
personer, 12 køretøjer og 24 cykler. Billettaksterne var for en forspændt vogn eller
motorvogn 1,00 kr. En enkelt person skulle betale 25 øre, to personer 30 øre og for
tre personer og derover skulle der betales 10 øre for hver. Børn kunne komme over
for 5 øre. En cykel kostede 10 øre. Priserne omfattede transport begge veje.
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For dyr skulle der betales 1,00 kr. for indtil 4 stk. heste eller indtil 6 stk. kvæg, kalve,
svin og får eller indtil 10 stk. mindre dyr. For yderligere dyr skulle der betales fra 5 til
10 øre pr. stk. For løst gods skulle der betales 10 øre for hver 50 kg. Priserne
vedrørte overførsel i dagtimerne. For overførsel om natten skulle der betales dobbelt
takst.
Is problemer
Allerede den første vinter havde færgen problemer med isen. Således slog isen begge
skruer af den 23. januar 1905. Samme år den 10. november var der brand ombord.
Færgens oprindelige motor holdt ikke længe. I 1908 fik den en ny motor fra De
forenede Maskinfabrikker i Nakskov. Det var en 24 hk petroleumsmotor. Prisen var
kr. 6.325. Amtet havde antaget undermester Lund fra Marinens Håndværkerkorps
som tilsynsførende med arbejdets udførelse. Der var prøvesejlads i Nakskov den 29.
maj og den 1. juni genoptog færgen sin ordinære sejlads.Den 1. april 1909 blev der
indført faste afgangstider, ligesom der skete en takstregulering. Samme år fik
færgeinspektøren bemyndigelse til at købe en ny motorbåd til kr. 2.000. Sidst på året
fik færgen indlagt elektrisk lys.

Is problemer for færgen Guldborg.
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I maj 1912 blev den gamle trækfærge og robåd, som hidtil havde virket som
reservefartøjer, afløst af en motorbåd, som blev døbt HJÆLPEREN.
Den 19. januar 1913 kunne færgen markere, at den havde sejlet 100.000 gange over
sundet.
GULDBORG var i 1915 også bjærgningsfartøj, idet den 8. april bjærgede en nødstedt
skonnert.
Vej- vand- og færgeudvalget under Maribo Amtsråd påbegyndte i 1916 drøftelserne
omkring salg af færgegården. En parcel blev solgt til færgegårdsforpagteren. Året
efter blev yderligere 3 parceller og restejendommen solgt.
Det blev ligeledes i 1917 besluttet at bygge en bolig til en af færgefunktionærerne.
Overslaget var på kr. 6.446,95 afgivet af murermester Karl Kristiansen, Alstrup pr.
Nr. Alslev.
Tredje motor
Oliemangel førte til at færgen fra den 3. maj 1917 måtte indskrænke sejladsen til hver
anden time. Dette varede dog kun til den 7. maj 1917, hvor færgen sejlede til
København for at få installeret en ny motor produceret af Maskinfabrikken Hera. Pris
kr. 6.842,32. Der var herefter prøvesejlads den 22. juli 1917 og den 30. juli 1917 var
færgen tilbage i Guldborg. Her blev den oplagt på grund af oliemangel.
De folk som skulle over sundet måtte selv ro. Hvis en hestevogn skulle over, blev den
sat ombord i en stor båd med sejl, som mest lignede et vikingeskib.
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Vejen til færgestedet.
På et møde i Vej- vand- og færgeudvalget den 25. juni 1917 besluttedes det, at
forhøje billetpriserne midlertidigt til det dobbelte. For at mindske vanskelighederne
for de rejsende vedtog Vej- vand- og færgeudvalget den 22. november 1917, at de
rejsende kunne blive færget over imellem kl. 9 og 11 aften til en pris af kr. 2 for en
enkelt person og kr. 1, når der var flere i båden. Besked om overfarten skulle være
meddelt inden kl. 9 aften. Af det indkomne beløb skulle halvdelen tilfalde
færgepersonalet til deling. Det blev endvidere vedtaget at en ekstrafærge imellem kl.
6 morgen og 9 aften skulle koste 60 øre for en enkeltperson og 30 øre, når der var
flere i båden samtidig.
Helt oplagt var GULDBORG dog ikke denne periode. Hvis der kunne skaffes
petroleum foretog færgen nogle nødvendige overfarter. Således også den 9.
september 1917, hvor færgen var så uheldig at kollidere med galeasen HANN.
Vinteren 1918 skabte problemer for overfarten. Den 15. januar var der drivis og
snestorm fra sydøst. Der blev alene roet over 8 gange og kun overført 2 passagerer.
Også i vinteren 1925 gav isen problemer. Færgen sejlede i en revne i isen mellem de
to overfartssteder. Selvom taksterne kun var 25 øre for en person og 15 øre for en
cykel gik folk over isen.
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En af de sidste færgeture med færgen Guldborg 1934.
Fjerde motor
I 1929 var det igen nødvendigt at udskifte færgens motor. Dette foregik i Bandholm.
Under prøvesejladsen sprang en beholder og anrettede stor skade på færgen, mens
fem mand i maskinrummet kom lettere til skade.
Med virkning fra 1. maj 1931 vedtog Maribo Amtsråd, at færgen foruden at sejle
efter en fast sejlplan, skulle sejle, når der var en vogn at overføre. Og dette til
almindelig takst.
Løse grise
Med færgen overførtes mange grise, idet der boede en grisehandler Hans Nielsen i
Guldborg L. Ved færgestedet blev grisene lukke ind i en fold, for herefter at blive
gennet ombord på færgen. Under overfarten løb de rundt på dækket til passagerernes
store skræk.
Ved et møde i amtsrådet i august 1930 skulle der tages stilling til anskaffelse af en ny
færge. Til mødet var imidlertid kommet et tilbud på køb af den gamle pontonbro over
Alssund ved Sønderborg. Dette førte til, at broen blev besigtiget. Herved fandt
amtsrådet ud af, at en bro var at foretrække, også især når besejlingsforholdene var
dårlige på grund af is eller blæst. Derfor vedtog amtsrådet på et møde den 26.
15

november 1930 at undersøge mulighederne for at bygge en bro. Endelig vedtagelse
foregik den 29. marts 1933 efter en forudgående licitation.

Kongeskibet passerer Guldborgbroen september 1934.
Broen indvies
Lørdag den 6. oktober 1934 blev broen indviet under deltagelse af prins Axel
(præsident for Kgl. Dansk Automobilklub), trafikminister Friis-Skotte, stiftsamtmand
Trolle Friis, amtsrådet og mange indbudte gæster. Forinden indvielsen havde kong
Christian X den 28. september 1934 været i Guldborg. Her både kørte han over broen
og sejlede under den.
Færgen udførte i sit sidste hele finansår, fra 1. april 1933 til 31. marts 1934, 23.392
overfarter medbringende 47.261 personer, 165 kreaturer, 646 svin, 11.113 vogne,
23.183 cykler og 144.100 kg. gods.

Sidste tur
Færgen GULDBORG sejlede den sidste tur den 6. oktober 1934 kl. 15.30 og sluttede
denne med 3 lange fløjt. Færgefører Lars Hansen sejlede den sidste tur, ligesom det
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også var ham, der førte færgen på den første sejlads over sundet. Efter ankomst til
Guldborg F. tog Lars Hansen det skilt ned, som viste vej til færgen.
Foruden færgefører Lars Hansen var følgende ansat ved overfartens ophør.
Reservefører Julius Hansen, maskinmester C. V. Hansen ansat i 1919 og dennes søn
Harald Hansen ansat i 1929. Færgefører Lars Hansen var i øvrigt Harald Hansens
onkel.
Ved en forhandling i Guldborg den 28. juni 1934 mellem Vej- vand- og
færgeudvalget og de ansatte ved færgen blev færgefører Lars Hansen og
maskinmester C. V. Hansen begge afskediget med virkning fra 1. oktober 1934.
Begge blev tillagt højeste pension efter pensionsreglementet og fik lov til at blive
boende i deres tjenesteboliger til en husleje på 1/8 af den tillagte pension af
grundlønnen. Reservefører Julius Hansen blev udnævnt til brofoged med løn efter
DSB’s 12. lønningsklasse. Reservemand Harald Hansen blev ansat som bromand
med løn efter DSB’s 16. lønningsklasse. Begge medtog den anciennitet, som de
havde oparbejdet i færgeselskabet.
160 ture på en dag
I juli måned 1934 udførte færgen 3.176 overfarter medbringende 15.926 personer,
2.073 vogne, 5.567 cykler og 37.500 kg løst gods. Den største dag i færgens historie
var den 8. juli 1934. Her blev der sejlet 160 gange med færgen. I alt blev der overført
1.753 personer, 107 vogne og 399 cykler.
Fra starten den 1. november 1904 og til den 30. september 1934 udførte færgen
418.822 overfarter.
GULDBORG og motorbåden HJÆLPEREN blev herefter udbudt til salg. Der var
mange forespørgsler bl. a. fra Peter Freuchen, men det blev fisker Bøgh i Nykøbing
F, som købte de to fartøjer.
Her i 2009 kan man stadig i Guldborg F. se resterne af færgelejet og ved siden af
dette står der en grøn bygning, som tidligere har været benyttet som ventesal.
Efter artiklen var bragt i Dansk Færgehistorisk Selskabs blad Færgefarten, er der
kommer yderligere oplysninger.
28. november 1934 skriver Lolland Falster Folketidende, at der er givet tilladelse til
at sælge færgerne. 30. november 1934 ”GULDBORG” skulle være solgt til
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Færgefører Larsen, Kragenæs-Fejø. Færgen skal være reservefærge på overfarten
mellem Fejø og Kragenæs. Derefter skal den være solgt til Maskinfabrikken i Dybvig,
her skulle den bruges til at lave strøm til fabrikken, da det lokale elektricitetsværk på
Fejø ikke kunne levere strøm nok..
”GULDBORG” skulle derefter have ligget i havnen i op til omkring 10 år uden
motor. Hvad derefter er sket med færgen vides ikke.

Urmager Rasmus Hansen og hans familie
af Karen Larsen
Rasmus Hansen blev født i Vigsnæs den 20. september 1813, hans forældre var ganske
jævne folk. Hans fader hed Hans Rasmussen, så efter datidens navnelovgivning, kom
sønnen til at hedde Rasmus Hansen. Hans farfar hed Rasmus og det var almindelig skik
og sædvane at respektere sine forældre på den måde ved at opkalde børnene efter
forældrenes forældre. Navnet Hansen fik han, fordi han var Hans´søn. Tiderne har så
gjort, at Hans´søn er blevet trukket sammen til Hansen ikke bare i dette tilfælde men i
alle tilfælde, hvor folk bærer et efternavn, der slutter med – sen.
At Rasmus Hansen kom til verden skyldes ikke mindre end en berømthed som Kejser
18

Napoleon. Han fik foranlediget en hel del uro i de fleste af Europas lande omkring år
1800. Derfor var den unge soldat Hans Rasmussen, også kaldet Hans Nymand eller
Hans Rasmussen Nymand fra Oreby, sendt til Holsten som ryttersoldat i den danske
grænsevagt. Han blev indkvarteret på en herregård ved navn Naunt i nærheden af byen
Plön i Holsten.

På dette kort kan man se Plön som ligger syd for Kiel.
Den blå linje viser strækningen fra Plön til Nehmten.
Tidligere blev godset også kaldt Nempten og Nemete, Georg Wiinegaard skriver Naunt,
i folkemunde kaldes det Nehmt.
Hans Rasmussen Nymand tjente fra 30. juni 1804 til november 1807 med rang af
musketer i 2. musketerkompagni i 6. bataljon i Prins Frederiks Regiment ( fra januar
1806 Prins Christian Frederiks Regiment).
Oplysninger fra lægsrullen: 21 år, højde 63 ¼ tomme, hår og øjnebryn mørkebrune,
ansigtsskabelse og couleur (øjenfarve): blond og blå. Skuldre brede og stærke. Hvervet
landssoldat, svoret til fanen.
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Nehmten er en herregård i Holsten 7 km syd for Plön, hvor Hans Rasmussen Nymand
var indkvarteret, som ryttersoldat.
Hans Rasmussen blev her forelsket i en ung kvinde ved navn Anna eller Ane Kirstine
Elisabeth Wehde, og han fik hendes forældres tilladelse til at gifte sig med hende.
Hans Rasmussen Nymand fik af sin kommandør stabskaptajn Juul den 5. juni 1807
tilladelse til at indgå ægteskab med Anna Elisabeth Christina Wehde, parret blev viet af
garnisionspræsten i Plön Kirke i 1807, samme år som parrets første barn blevet født.
Rasmus Hansen blev døbt i Sakskøbing Kirke den 21. november 1813 som parrets tredje
barn. Han blev båret af sin faster Birthe Rasmusdatter fra Vigsnæs. Også hans farbror
Marquard Nymand var blandt dåbsvidnerne.

Hendes forældre emigrerede som ældre mennesker til Danmark og kom til at bo hos
svigersønnen og datteren, hvor de blev kaldt Grossfatter og Grossmutter. De døde
henholdsvis i 1826 og 1829 og blev begravet på Sakskøbing Kirkegård. Manden holdt
sig mest for sig selv, men hustruen lærte sig dansk, så hun kunne tale med folk omkring
hende. Der er formodninger om, at det er denne bedstemoder, der i den grad har påvirket
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Rasmus Hansen, således at han i sit voksenliv begyndte at skrive salmer. Formodningen
begrundes i, at der i hendes efterladenskaber ved hendes død fandtes en tysk
prædikensamling på omkring 1200 sider, som var godt brugt.
Hans Rasmussen Nymand havde fra 1813 til 23. nov. 1836 fæstet en fæstegård i
Askealleen ved Oreby, matr. 7, som ved fæstets start fik den lidet eftertragtede
bedømmelse ”gården ligger for udflytning og er næsten forfalden”. Han reparerede også
folks ure. Da Rasmus Hansen kom hjem efter sin toårige soldatertid – tiden var egentlig
på tre år, men han trak frinummer for det sidste år – var faderen gået fra sin fæstegård
grundet dårlig økonomi. Det var ikke nemt at klare fæsteafgiften til herregården, hvilket
berettigede godsbesidderen til at sætte sin fæstegårdmand på porten. Som den ældste søn
i familien ville Rasmus ellers naturligt have kunnet overtage fæstet, men således blev
det ikke. I stedet fik faderen et fæste til et lille sted i Vigsnæs på seks tønder land.
Udover Rasmus født i 1813 fik Hans Rasamussen og Ane Kirstine Elisabeth Wehde
også Margaretha Maria 1807, Giertrud 1811, Gjertrud Cathrine 1815, Frederik 1816,
Birthe Christine 1819, Marie Magdalene 1820, Ane Elisabeth Christine 1822 og Sofie
Frederikke 1827. Rasmus’ moder døde i 1832, hvorefter faderen giftede sig med Maren
Henriksdatter, som var yngre end Rasmus. I denne familie kom der også en anselig
børneflok.
Sønnen Rasmus Hansen købte i 1863 et meget lille landsted i Vigsnæs tæt på
præstegården på kun 2 tønder land. Dette hus var med bindingsværk og stråtag, og der
var plads til en ko. Stalden, laden og loen var en stor del af selve huset. I den del af
huset, hvor ægteparret boede, indrettedes også et værelse til urmagerværksted. I sine
unge dage lærte han også at spille violin hos Peder Ebbe i Oreby. Han spillede meget til
parballer. Parballer var gilder, hvor man en gang årligt valgte den person, som man i det
kommende år ville være sammen med, og hvis de ikke var blevet kærester og gift i det
forløbne år, så skiftede man partneren ud med en anden, når året var gået. Der var den
praktiske fordel ved disse arrangementer, at man ofte fik et gratis måltid mad som en del
af lønnen for at spille. Da Rasmus Hansen giftede sig, holdt han op med at spille til
parballer.
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Urmager Rasmus Hansen og hustru Karen Larsdatter.

Folketællingen 1850 i et hus i Vigsnæs:
Lars Jørgensen 52 år, gift husfader lever af sin jordlod, født i Tårs
Grete Steffensdatter, 58 gift, hans kone, født i Majbølle
Rasmus Hansen, 37 år, gift, urmager, født i Sakskøbing
Karen Larsdatter, 23 år, gift, hans kone, født i Vigsnæs
Jens Rasmussen, 2 år, deres barn, født i Vigsnæs
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Folketællingen i 1860 Vigsnæs, husstand 29, hus:
Lars Jørgensen 62, husmand, f. Tårs
Ane Margrethe Steffensdatter 67, hans hustru, f. i sognet
Rasmus Hansen 47, urmager, f. Sakskøbing Landsogn
Karen Larsdatter 33, hans hustru, den gamles datter, f. i sognet; deres børn, alle født i
sognet:
Jens Rasmussen 12, (det var ham, der som voksen bistod sin fader i urmagerværkstedet).
Frederik Rasmussen 10
Ane Kirstine Rasmusdatter 8
Karen Marie Rasmusdatter 6, (det var hende, der senere blev moder til Alberte
Margrethe).
Maren Rasmusdatter 3, (det var hende, der senere overtog husførelsen).
Desuden bidrog Rasmus Hansen til husets overlevelse ved at reparere folks ure, som de
selv indleverede, eller han drog rundt og reparerede urene i folks hjem. Han solgte også
ure f.eks. amerikanske vækkeure og opkøbte folks gamle brugte ure. Han drog rundt i
store dele af det østlige Lolland, og som der står i hans bog over indtægter, som
Sakskøbing Lokalarkiv ligger inde med, kan man se, at han har haft kunder i Radsted,
Slemminge, Fjelde, Våbensted, Majbølle, Toreby og sågar Nykøbing. Han gav til tider
kredit, for man kan se, at folk har betalt afdrag med f.eks. 2 eller 5 kroner.
Han var kendt for at være meget dygtig både til sit håndværk, skønt han egentlig aldrig
havde stået i lære og til alt muligt andet, som han kunne reparere ved sin fingersnilde.
Han havde blot taget ved lære af andres lærdom, idet han under sin soldatertid på
Sølvgades Kaserne i København boede hos en person, der var urmager. Han lavede også
et svendestykke som urmager, idet han, efter at soldatertiden på 2 år var tilendebragt,
fremstillede et repeterur, som kunne slå af sig selv. Det var et standur med repeterværk.
Når han skulle bruge reservedele og nye ure, de såkaldte amerikanske ure, så spadserede
han til København for at hente dette materiale.
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Urmager Rasmus Hansens hjem før det brændte i 1918.
I forbindelse med en af disse ture til København fik Rasmus Hansen en helt speciel
opgave. Georg Wiingaard skriver, at ” I Vigsnæs havde man et fattiglem kaldet Johan
Dragon boende på nas, og man var ret ked af at have ham, så der var en, som fandt på at
sende ham til Amerika. Dette indvilligede Johan Dragon i, men med den tilføjelse, at
han ville vende tilbage, hvis han ikke faldt til derovre. Det blev en mand i sognerådet,
som skulle sørge for, at han kom af sted, men Rasmus Hansen skulle følge med, fordi
han kendte vejen til København. Det kostede godt nok rejsepenge at blive af med ham,
men på sigt ville det blive billigere i længden forudsat altså, at han blev derovre. De fik
sendt ham af sted, men efter nogen tid i New York vendte han tilbage til Danmark igen
med den første brig, han rejste en del rundt i landet, inden hans penge var opbrugt,
nåede at gifte sig, hvorefter både han og konen blev sendt til hans hjemstedskommune –
Vigsnæs.
Nogle kreative personer fandt da på et mundheld lydende således: ”Nok ejede Vigsnæs
Sogn ikke en brig, men det fik da en skude at forsørge foruden dragonen”.
Jeg har søgt i kirkebøgerne og i folketællingerne efter Johan Dragon for at få bekræftet,
om han har levet. Han har levet, for Johan Dragon døde den 5. april 1891.
Han tog sig af dage ved hængning, og han var 70 år, da han døde. Hans borgerlige navn
var Johan Christiansen, men Dragon er tilføjet ved hans dødsfald i parentes. Det skal så
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bemærkes, at hans første kone, som kom fra Sakskøbing døde i slutningen af 1850’erne
fra mand og fire mindreårige børn. Han blev gift igen, hans nye hustru var også fra
Sakskøbing. Det kunne jeg ikke rigtig få til at passe med Georg Wiingaards beretning.
Jeg blev så opmærksom på, at hans ene søn Jens Johansen, som også blev kaldt Dragon,
også var beboer i Fattighuset i Vigsnæs på samme tid som faderen og stedmoderen. Ved
folketællingen i 1890 boede Jens Johansen på 37 år i Vigsnæs Fattighus som daglejer i
agerbruget, hans kone var fra Kallehave i Præstø Amt, og han havde et barn på 12 år,
som var født i Vordingborg Landsogn. De yngre børn var født i Vigsnæs. Jens Johansen
med tilnavnet Dragon tilføjet i parentes, døde den 4. februar 1890, kun 37 år gammel.
Georg Wiingaards beretning om en mand, der var væk fra Vigsnæs en periode men
vendte tilbage, passer bedre på Jens Dragon end på hans fader. Men det skal præciseres,
at der som oftest er en grund til, at folk er og var, sådan som det beskrives ovenfor. Det
har ikke just været en dans på roser med fattigdom, små børn og en hustru, der døde fra
mand og børn.

Rasmus Hansen var en lidt stille og en lille spinkel mand af middelhøjde, som kun
barberede sig en gang om ugen. Koen stod på græs ude på den del af marken, der blev
anlagt til afgræsning, mens der blev sået korn i resten. Kornet tærskede han selv med
plejl, så længe han havde kræfterne dertil, mens han fik en pløjemand med hest til at
pløje jorden. Han var gode venner med sin nabo Rasmus Andersen, så det har
formodentlig været ham, der har hjulpet Rasmus Hansen med dette. Han skændte aldrig
på sine børn – men man husker ham for, at have givet dem et lille dask på kinden.
Og så var grundreglen i hjemmet, at mindst en person hver søndag skulle gå til
gudstjenesten, og som regel var det enten Rasmus Hansen selv eller sønnen Jens. Når
det var Jens’ tur læste Rasmus Hansen dagens evangelium hjemme. Og ved højtiderne
blev der bedt bordbøn, men ellers var der ingen, der bed mærke i hans interesse for
religionen.
Hans Hustru Karen var meget mere snakkesalig og bød gerne folk på kaffe – både når de
afleverede deres ure, og når de hentede dem igen.
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Ur 12 cm x 15 cm, fremstillet af Rasmus Hansen.

Folketællingen 1880 i et hus i Vigsnæs:
Rasmus Hansen, 66 år, gift, husfader og urmager, født i Oreby
Karen Larsdatter, 52 år, gift, hans kone, født i Vigsnæs,
Jens Rasmussen, 31 år, ugift, hans søn, urmager, født i Vigsnæs,
Laura Margrethe Rasmussen, 10 år, ugift, deres datter, født i Vigsnæs.
Folketællingen i 1890 Vigsnæs, nr. 3, et hus:
Rasmus Hansen 76, urmager
Karen Hansen 62, hans kone
Jens Rasmussen 41, ugift, urmager
Maren Rasmussen 31, ugift, deres datter
Alberta Margrethe Simonsen 13, ugift, plejedatter.
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Den plejedatter, som Rasmus og Karen Hansen havde taget til sig, var datter af Rasmus
Hansens søster Karen Marie. Alberta Margrethe Simonsen blev født uden for ægteskab i
Vigsnæs, og det har ganske givet været derfor, at morbroderen tog sig af hende. Blandt
dåbsvidnerne ved barnets barnedåb findes Jens Rasmussen – altså pigens fætter.
Forældrene blev dog gift i Vigsnæs kirke i 1879.
Denne datterdatter huskede om sin bedstefader, at han altid stod op, når han reparerede
ure, mens han altid sad ned, når han var beskæftiget ved sin anden beskæftigelse, som er
beskrevet nedenfor.
Der har sikkert været et ganske nært familieforhold i Rasmus Hansens familie, idet en
anden af Karen Maries børn Frederik har sendt et postkort med en julehilsen til sin
morbror urmager Jens Rasmussen og tante Maren Rasmussen (hun var så egentlig
Frederiks moster). Kortet er sendt Lillejuleaften 1906 og har på forsiden et billede af
Orebygård. Dette postkort har forfatteren til denne artikel.
Udover disse sysler havde han en anden beskæftigelse, som han gik mere stille med.
Han skrev salmer. Hans kone var godt bekendt med denne lidenskab, men hun billigede
den ikke. Han viste hende til tider nogle af sine salmer, og hendes kommentar var: ”At
det vist var meget godt, men hun mente, han skulle lave noget fornuftigt” (hvad hun så
ikke anså salmeskriveriet for at være).
Sønnen Jens Rasmussen fik udgivet den lille samling på i alt 188 salmer, efter at
Rasmus Hansen var død. Der var melodier til dem alle, og det var ofte de kendte salmer
fra salmebogen, som havde lagt melodi til Rasmus Hansen salmer. Det var Thyra
Jensen, gift med pastor Frederik Engelhardt Bojsen, som hjalp sønnen Jens Rasmussen
med udgivelsen. Pastor Harald Boisen, præst i Vigsnæs 1860-71, var dog godt forinden
Rasmus Hansens død bekendt med salmerne, idet Jens Rasmussen havde vist ham
samlingen, hvilket i den grad glædede pastoren, at han sang dem for Rasmus Hansen, da
denne blev en gammel mand. Mange af salmerne var nemlig digtet under pastor Boisens
virke i Vigsnæs. Også ved begravelsen af Rasmus Hansen sang man nogle af salmerne.
Rasmus Hansen døde den 8. dec. 1903. Nogle år efter hans død gik Jens Rasmussen
rundt og solgte sin faders salmebogshæfte i udgivet form for en krone.
Hustruen Karen Hansen døde den 31. dec. 1894 efter 3 års strengt sygeleje. Hun var på
sine gamle dage blevet meget døv. Da hun lå i sengen på sit sidste spyttede hun blod.
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Før omtalte postkort sendt 1906 til urmager
Jens Rasmussen.
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Hun havde tabt sig og var kommet til at ligne en fugleunge efter den beskrivelse, Georg
Wiingaard giver af hende. Det lader til, at han har talt med barnebarnet Alberte
Margrethe Simonsen. Karen Hansen blev født i 1827 i Vigsnæs som Karen Larsdatter,
datter af Lars Jørgensen og Anne Margrethe Steffensdatter.

O. kom da du velsigned Stund,
da jeg skal i sidste Blund
Farvel til Verden sige.
Da Sjælen sig opsvinge skal
til Himlens skønne Frydesal,
da endes al min Kvide.

Der er saa koldt paa Gravens Rand,
her staar jeg trætte vandringsmand
og længes efter Hvile.
Nu Vinteren omgiver mig,
min Livets Sommer er forbi,
saa hastigt den bortile.

I forbindelse med moderens sygdom og død var en datter Maren hjemme og tog vare på
den daglige husgerning. Også en søn Jens Rasmussen, var hjemme og gik sin fader til
hånde som urmager, idet han aldrig var blevet gift. Han var dermed 3. generation i
slægten af urmagere. Han var kendt som værende endnu dygtigere end sin fader.
Han fremstillede et verdensur, der kunne vise klokken på samme tid mange steder i
verden. Det solgte han til baronen på Orebygård for 200 kroner. Ligeledes fik han
konstrueret en radsåmaskine, med hvilken han kunne så roer for folk.

Ved folketællingen 1916 boede i et hus i Vigsnæs:
Marie Rasmussen, født 3.1.1858, ugift husbestyrerinde,
Jens Rasmussen, født 23.11.1848, ugift, husfader, urmager.

Ved folketællingen i 1921 boede Jens og Maren eller Marie stadig i huset.
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Kilder:
Hans Christian Andersen foredrag i Lokalhistorisk Forening.
Hjemmeside fundet på nettet:
http://www.rykaer.dk/familien%20Rykaer.web/per00734.htm
http://www.rykaer.dk/Nymand.htm
Urmagerens bog over kunder og indbetalinger, som findes i Sakskøbing lokalarkiv.
Georg Wiingårds bog ”Dem fra Lolland nr. 3”
Helene Stranges bog ”Den ældste Generation”
Rasmus Hansens salmebog
Postkort til Jens Rasmussen
Baroniet Guldborglands Fæstegårde af Forlaget Guldborgland
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Sakskøbing egnens polakker
af
Barbara og Erik Bohn-Jespersen

Indledning
Det hører til sjældenhederne, at der rejses mindesmærker over det arbejdende folk i
Danmark. Et af de få står midt på Lolland-Falster på Torvet i Sakskøbing nemlig
”Roepiger”.

Roepigerne på torvet i Sakskøbing.
De blev udført af billedhuggeren Gottfred Eickhoff, og afsløringen fandt sted den
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10. august 1940. Skulpturen blev betalt af Ny Carlsbergfonden. Det var på initiativ af
den daværende borgmester og byrådet, at den kom til at stå i Sakskøbing. Formålet med
”Roepigerne” var at mindes den meget store indsats, som de polske og svenske roepiger
ydede i roemarkerne især her på Lolland-Falster.
Der er udkommet flere bøger om den polske indvandring til Danmark.
I bogen ”Polske landarbejdere i Danmark og deres efterkommere” fra 1981 har Georg
Nellemann beskrevet polakkernes første svære tid og deres integration i det danske
samfund.
I 1993 udkom den polske historiker Edward Olszewski´s undersøgelse af de polske
emigranter, som kom til Danmark 1893 – 1993. Bogen er på polsk.
Sidste skud på beskrivelserne af polakkernes emigration til Danmark er udkommet i
slutningen af 2010 med ”Polske stemmer” af Søren Kolstrup. Heri sættes der fokus på
polakkerne i Danmark og den polske indvandrebølge fra 1893 til 2008. Han beskriver
også de politiske forhold i Polen.
På museet ved Banegårdspladsen i Maribo – det tidligere Stiftsmuseum – er der stadig
en udstilling om roepolakkerne på 2. sal, ligesom den tidligere kaserne ved Tågerup er
indrettet som museum og mindestue.
Min baggrund for at kunne nedfælde nedenstående er baseret på ovenstående litteratur,
og mit kendskab til Polen ved de mange besøg i perioden fra 1965 til i dag, som følge af
mit giftermål med Barbara fra byen Nowe ved Vislafloden 80 km syd for Gdansk.

Vi slog os ned i Sakskøbing i 1970 og har som medlem af den katolske menighed i
Maribo mødt mange af 1.generations polakkerne og deres efterkommere i Sct. Birgitta
Kirken.
Barbara har endvidere undervist i polsk i de større byer på Lolland-Falster i 1970 -1980
og1990erne med deltagelse af 2. og 3. generations polakker. Fra 1984 har vi desuden
virket som formand og næstformand i Polsk Forening i Sakskøbing frem til
årtusindeskiftet.
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Roepolakkerne og de øvrige indvandringsbølger af polakker
Sukkerproduktionen i Danmark startede i slutningen af 1800 tallet med opførelsen af
sukkerfabrikkerne, herunder dem på Lolland-Falster. Dyrkningen af sukkerroerne
medførte, at der opstod behov for megen arbejdskraft til markarbejdet i roemarkerne fra
tidlig forår til sent efterår.
De første polske roepiger - 400 i alt - kom til Nakskov i foråret 1893 fra det sydlige
Polen, som dengang hørte til kejserriget Østrig-Ungarn. Da optagningen af roerne var
tilendebragt om efteråret rejste de hjem igen.
Disse rejser af sæsonarbejdere frem og tilbage fortsatte til1914, hvor antallet var steget
til over 14.000. Hovedparten var piger eller unge kvinder og ca. 5000 svarende til
halvdelen kom til Lolland-Falster i 1911.
Med starten på 1. verdenskrig blev mønsteret med rejserne frem og tilbage brudt. Det
var næsten umuligt at rejse gennem en krigszone i det sydlige Polen. Flere af de der
forsøgte kom i flygtningelejre i Østrig. Derfor valgte mange at blive i Danmark og
håbede på, at krigen ikke ville vare længe, så de igen kunne komme hjem.
De fik med det nutidige udtryk ”tålt ophold” med ret til at arbejde i roemarkerne i
sæsonen og måtte så klare sig igennem vinteren på opsparede midler og lidt naturalier
bestående af mælk og kartofler.
Polakkerne var i den giftemodne alder, så både før og efter 1914 blev der indgået mange
ægteskaber mellem pigerne og de medrejsende karle fra Polen. Dette ses tydeligt af
kirkebøger fra de 3 katolske sogne. Første katolske sogn var med Sct. Birgitta kirken i
Maribo som centrum. Kirken i Maribo blev opført i 1897 for midler indsamlet i Polen af
pastor Ortved. Han var sendt herned i 1893 af den katolske biskop i Danmark, som
sjælesørger for de mange polske sæsonarbejdere. Han foretog hvert år flere rejser ikke
kun til Polen, men også til Rusland dels for at lære sproget dels for at samle penge til
kirkebyggeriet. Kirken i Nakskov kom til i 1913 i første omgang som en trækirke.
Kirken i Nykøbing blev taget i brug i 1917, og herefter var der tre katolske sogne på
Lolland-Falster. En del af pigerne blev gift med svenske karle, som ligeledes var rejst til
Danmark for at arbejde i landbruget, men også danske unge mænd faldt for de
arbejdsomme polske piger.
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Katolsk friluftsmesse ved Skt. Birgitta kirken i Maribo i 20erne.
Ved afslutningen af verdenskrigen i 1918 blev Danmark ramt af den spanske syge.
Sygdommen ramte også de polske roearbejdere i stort tal og alene i Maribomenigheden
medførte det 38 dødsfald blandt menighedsmedlemmerne.
Efter afslutningen af krigen kom der igen gang i importen af polsk arbejdskraft til hjælp
i roemarkerne. Det fortsatte frem til slutningen af 1920erne. Mange af dem der ikke
kunne rejse hjem i 1914, og dem der kom til, fik lov at blive i Danmark og de fik med
tiden dansk statsborgerskab.
Roepolakkernes indvandring til Danmark var den største indvandring af polakker nogen
sinde. Roepolakkerne og deres efterkommere udgør i dag en stor procentdel af
befolkningen på Lolland-Falster, ligeledes i den tidligere Sakskøbing kommune på
Nordøstlolland.
Senere indvandringer til Danmark af polakker, som flygtningene efter anden
verdenskrig og de polske jøder i slutningen af 1960erne, slog sig fortrinsvis ned i
København og i de store provinsbyer.
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Anderledes forholder det sig med ”Solidarnosc flygtningene” fra 1980erne, som blev
delt mere jævnt ud over landet med bl.a. større grupper i Nykøbing og Nakskov.
Som følge af arbejdskraftens fri bevægelse inden for EU er der her i det nye årtusinde
kommet mange polakker til Danmark, det gælder både højt uddannede og håndværkere,
men igen også unge mennesker som bær- og frugtplukkere. En del af disse har fået fast
ophold og er også bosiddende i den tidligere Sakskøbing Kommune.

Polske roepiger på banegården i Nykøbing F.- omkring 1913.

Roepolakkerne i Sakskøbing kommune
Hvor mange roepolakker der kom til Sakskøbing kommune før Sukkerfabrikken i
Sakskøbing startede i 1910, og også efter 1910, er der ikke tal på. At der også kom
polakker til Nordøstlolland vidner de mange kaserner om, som blev etableret her.
Skønsmæssigt må tallet i 1911 have ligget på ca. 400 ud fra, at der kom ca. 5000
polakker til Lolland-Falster. Fra Gedser er de mange polakker blev fragtet videre med
tog og blevet afhentet på stationerne af arbejdsgiverne. Vel også Sakskøbing Station og
de trinbrætter der har været på strækningen i kommunen.
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De 4 store godser Krenkerup, Oreby – Beritsgård, Engestofte og Agerup beskæftigede
hovedparten af polakkerne. Andre fik arbejde på de større gårde i kommunen.
I de første år efter 1893 var der reelt ingen lovgivning for, hvordan man skulle behandle
arbejdskraften. Men de mange tvistigheder der opstod på grund af dårlig behandling fra
både de tyske ”aufsehere” og de danske arbejdsgivere medførte, at der i 1908 blev
lovgivet på området med den såkaldte polaklov. Der blev herefter udarbejdet en
standard kontrakt der bl.a. i § 9 havde krav om, at arbejderne skulle anvises en tør og
sund bolig efter danske normer.

Polsk arbejderkaserne på Idalundvej i Radsted sogn.
På de mindre gårde skete indkvarteringen i bestående bygninger i karle- og pigekamre,
mens der på godserne og ved de større gårde blev bygget de såkaldte kaserner eller
bestående bygninger blev taget i brug til indkvarteringen. Eksempler på dem ved
godserne var den på Hydesbyvej nr. 1 og den på Idalundvej nær Idalund avlsgård. Se
billedet. Den sidste var jeg selv med til at brænde ned ved en realistisk brandøvelse i
begyndelsen af 1980erne på Idalund.
Langt de fleste af kasernerne er revet ned også de i Sakskøbing kommune. Andre er
ombygget til det ukendelige som den på Langsvejen 20 og den på Vigsnæsvej 6.
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I Tågerup ved Lungholm gods ligger en af de få kaserner, som er holdt i den oprindelige
stil og nu er indrettet til museum.

Til venstre Majbøllevej 26 og Majbøllevej 24. Den hvide bygning
til højre i baggrunden var til polske roearbejdede.
Mange af første generationspolakkerne, som blev her og som stiftede familier, drev det
vidt. Der var en del der blev gårdejere, Frans Kiska fra Rødby området nåede endda at
kunne forære sine 3 sønner hver en gård. Anton Piszczek, som kom til Danmark i 1906,
og som blev gift med Maria arbejdede mange år på Krenkerup som ”Aufseher” men
blev senere selvstændig vognmand og havde grusgrav i Reersø. Hans 2 sønner
Waldemar og Roland fik egne firmaer som vognmænd, Roland nåede endda at blive
storentreprenør.
Der var kun få 1. generationspolakker i Sakskøbing Kommune, der nåede at få købt
jord og blive selvstændige landmænd. Stanislaw Odbierzychleb med sin familie boede
på Tørstemosevej 32 og Stanislaw kunne overlade gården på ca. 15 tønder til den ældste
søn Peter. Andreas Pawlik blev gårdejer i Vigsnæs, hvor han og hustruen Linea fra
Sverige fik 14 børn. Efter oplysning fra datteren Else Hansen var det ikke en for meget.
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Simon Unyszczaks livshistorie
I George Nellemann´s bog er Simons livshistorie nedskrevet, som han fortalte den i
1965 som 74årig.
Jeg vil her gengive et sammendrag af hans historie. Billederne af Simon og hans familie
er udlånt af hans ældste datter Emilie Hansen, her i 2011 boende på Falkevej, men også
af datteren Agnela Olsen boende i Maribo. Årstallene for, hvornår han har arbejdet de
forskelle steder, er skønnet ud fra de antal år han har angivet at have arbejde der.
Simon blev født den 30. august 1891 i Basznia i Ukraine, i den del af Polen der hørte
under Østrig med Frantz-Joesf kom kejser. Som barn lærte han både russisk/ukranisk og
polsk, men også tysk. Skolegang var nærmest frivillig, så det blev højst til et par år. At
læse lærte han først rigtigt i Danmark, hvor han holdt den lokale avis og fik tilsendt det
katolske ugeblad.
Faderen døde tidligt og den ældste søn overtog landejendommen på 12 tønder land. Der
blev derfor ikke noget jord til Simon og de andre brødre. Med moderens velsignelse tog
han derfor i september 1906, som 15årig, med tog til Delmenhorst i Tyskland, hvor to af
hans brødre tidligere var taget til. Brødrene vidste ikke at han kom, men med hjælp fra
andre polakker på banegården fandt han frem til dem. De arbejdede herefter på
forskellige fabrikker og spinderier og nåede også at arbejde på udgravningen af Kieler
kanalen. Her blev han og de øvrige polakker uenige med forvalteren og besluttede derfor
at prøve lykken i Danmark i 1912.
Han fik midlertidigt ophold på kasernen i Stenstrup lige uden for Sakskøbing sammen
med de polske piger, men fik arbejde på Idalund som hørte til Hardenberg, det
nuværende Krenkerup Gods.
Da han på Stenstrupvej ville hente sit tøj m.v. var det væk, formentlig taget af en af hans
”venner” fra Tyskland.
På Idalund var han dog kun et par måneder, hvorefter han fæstede sig som karl hos en
gårdejer i Radsted. Her blev han blev i 4 – 5 år for en løn af 135 kr. for en sommer.
I 1914 brød 1. verdenskrig ud og Simon ville, som så mange af sæsonarbejderne også
ønskede, prøve at komme hjem, men det blev kraftigt frarådet af gårdejeren. Så han blev
og var senere lykkelig for det.
I Radsted boede han i et karlekammer, men da han blev gift i 1915 flyttede han og hans
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kone Anna til kasernen i Radsted. Anna var sammen med sin mor Maria kommet til
Danmark i 1912, lige efter at Simon var kommet. Årsagen til deres udvandring var at
Annas far var død. De kom fra Schleisen og var romersk- katolske, mens Simon var født
i Basznia i Ukraine og var af fødsel græsk-ortodoks.
Simon fik herefter igen arbejde på Idalund som fast husmand. De flyttede til Idalund i
1917, hvor Emilie, deres første barn, kom til verden. Ansættelsen her varede 2½ år og
han fik fra begyndelsen 2 kroner om dagen for at ”slæbe” brænde i skoven, mens Anna
malkede og gik i roerne. De flyttede under dette ansættelsesforhold til et hus i Radsted.
Han deltog her aktivt i en 14 dages strejke mod arbejdsgiveren på Idalund for at få mere
i løn og kom samtidig i fagforening.
Efter en kort periode uden arbejde fik han ansættelse på en gård i Ettehave som
fodermester i 3½ år.
Vi er nu nået frem til 1925 og familien flytter til Skovgården i Vester Ulslev. Der var
kommet yderligere 3 pigebørn til og de ældste skulle nu i skole. Simon var ansat som
altmuligmand, som husmand, karl og fodermester for den 70 store besætning af køer.
Det blev til yderligere 4 børn i denne periode frem til 1933 heraf en dreng. Han
begyndte nu at søge dansk indfødsret, men på grund af at Anna kom på sygehuset i fire
måneder, og en del af børnene kom på børnehjem i Nysted, fik han gæld til det
offentlige. Det betød, at det trak ud med statsborgerskabet, som han dog fik i 1935.
Som de fleste børn af polsk afstamning blev også Simons børn drillet eller moppet, som
vi siger i dag, i skolen og i fritiden, men Simon fik talt med forældrene til børnene og så
gik det meget bedre. Det medførte endda, at de legede sammen i fritiden. En anden årsag
til de mange år i Vester Ulslev var, at Simon ikke ønskede at flytte børnene til en anden
skole.
I 1940 kunne Anna og Simon fejre deres sølvbryllup sammen med familien.
Det blev til i alt 21 år i Vester Ulslev, herunder tiden under 2. Verdenskrig, så vi er nu
fremme ved 1946. De fleste af børnene er nu rejst hjemmefra og Simon og Anna har
rundet de 50 år. Trods dette får han ansættelse og bolig ved Berritsgård, selv om
forvalteren helst ville have de unge på 25 år, men Simon havde en god anbefaling fra
Skovgården. Forvalteren ville gerne have haft Anna til at arbejde på avlsgården, men det
satte Simon sig imod, da hendes helbred ikke var det bedste. Det blev en kort ansættelse
på et par år.
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Familien Simon Unyszczaks ca. 1933 i Vester Ulslev.
Simon havde nemlig lige efter krigen købt et hus som nærmest var en ruin i Soesmarke
på Guldborgvej og fik pludselig lyst til at være selvstædig. Forvalteren på Berritsgaard
var, selv om Simon var holdt op hos ham, endda så flink, at han gav Simon
byggematerialer i form af sten og træ, så han kunne renovere huset. I huset i Soesmarke
blev han med familien resten af livet.
Han ernærede her familien ved forskellige arbejder for bønderne i Guldborgområdet og
sluttede sit aktive liv med at arbejde ca. 5 år på Guldborg Savværk, som dengang hørte
under Oreby Gods.
Han gik på folkepension i begyndelsen af 1960erne, men forsatte med at arbejde for
naboer og bekendte så godt kræfterne slog til.
Anna døde i januar 1950 og ligger begravet på Majbølle Kirkegård, hvor Simon også
kom til at ligge. Han nåede i forbindelse med sin 80års fødselsdag at fortælle sin
livshistorie i forkortet udgave til avisen. Den runde fødselsdag blev fejret på Motel
Guldborg sammen med de efterhånden mange familiemedlemmer og venner. Simon
døde i september 1980 i en alder af 89 år. Familien mødes fortsat med jævne mellemrum
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med deltagelse af ca. 100 personer i alle aldre.

Simon til højre med en ven ved hans hus Guldborgvej 202 i Soesmarke.
Som før nævnt, kom Simon fra den del af Ukraine, hvor man var græsk katolske. Der
var imidlertid langt til en græsk katolsk præst i Danmark, og da Anna var romersk
katolsk valgte de at komme i Sct. Birgitta kirken i Maribo. Her blev de gift i 1915 og
alle deres børn blev døbt der. Børnene gik også til 1. hellig kommunion der. Da de
skulle firmes/konfirmeres blev de ældste af pigerne endda sendt på kostskole hos Sct.
Josefs Søsterne i Maribo og alle børnene blev gift i kirken i Maribo. Trods de 18 km fra
Soesmarke til Maribo prøvede han i sin alderdom at komme i kirke hver søndag, men
om vinteren kneb det.
Han havde et godt forhold til pastor Nölke og kunne endda gå til skrifte på dansk hos
ham, især når der var lang kø hos den polske præst Szymaczek. At han holdt ved sin
katolske tro også i sin alderdom, vidner den valgfartsrejse om som han foretog til
Lourdes i Frankrig i begyndelsen af 1960erne. Han nåede også at besøge sit fædreland
Polen en enkelt gang. Sammen med datteren Agniela kom de over til Polen med det
polske passagerskib Batory fra København til Gdynia, men hvor langt de nåede syd på
er der tvivl om. Han skriver selv 300 km, og så var det højst til Warszawa. Agniela har
oplyst, at de også på rejsen mødtes med en af hendes fars brødre.
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Krigsflygtningene
Sammen med de ca. 200.000 tyske krigsflygtninge der kom til Danmark i slutningen af
2. verdenskrig, i vinteren og foråret 1945, var der ca. 2000 polakker. De blev efter et
kort ophold i fælles lejre samlet i lejre for polakker, hvor de fik langt bedre forhold end
tyskerne. Polakkerne fik endda mulighed for at blive i Danmark og at få arbejde her eller
at rejse videre til andre vestlige lande.
En af de få som slog sig ned på Lolland-Falster var Ignacy Kozon, som også i en kort tid
var boende i Ettehave i Sakskøbing Kommune. Han blev i slutningen af 1940erne gift
med Terese og deres ældste søn Czeslaw er i dag katolsk biskop i Danmark.

Livet på Knuthenborg og Oreby Godser som polak
Efterkommeres erindringer
Henrik Wojcik er en 2.generationspolak. Henrik blev født i 1934 ved Nørregården og
boede i sin tidlige barndom der, inden forældrene flyttede til Knuthenborg gods i 1937.
Hans oplevelser om sin barndom og ungdom er nedskrevet i bogen ”Røgterens søn fra
Knuthenborg” udgivet i 2002.

Poul Korczaks barndom fortalt i april 2011:
Min far Wojciech Korczak blev født i 1898 i en landsby nær Tarnobrzeg ca. 200 km
sydøst fra Warszawa og min mor Sofia blev født i 1900 i det nuværende Ukraine. Mine
forældre kom til Danmark i 1918 og arbejde på forskellige gårde ved Haslev på
Sjælland, hvor de mødte hinanden. De blev gift i 1920 i den katolske kirke i Køge.
I 1933 flyttede de til Trudstolpegård ved Våbensted med deres 4 børn, hvor far fik
arbejde på gården. Her blev min søster Ulla født i 1937 og jeg som en efternøler kom til
i 1941. Det var også her mine forældre kunne fejre sølvbryllup i 1945.
Senere flyttede vi til Helgeshøj på Nørreskovvej, hvor vi var i en kort periode. Vi boede
i huset ved indkørslen til gården. En af de første ting jeg husker fra min tidlige barndom,
var de tyske soldaters hjemmarch i 1945. Min skolegang startede jeg i Engestofte skole,
men det blev kun til et par klasser der.
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Forældrenes sølvbryllup ved Trudstolpe i Våbensted 1945.
Poul står forrest i midten som den mindste.
I 1949 flyttede vi nemlig til Rosnæs avlsgård under Oreby Gods, hvor vi fik bolig i det
sydligste af de 3 arbejderhuse ved gården. Huset havde dengang 2 lejligheder som var
almindeligt for husene under Oreby Gods. Der var lagt strøm ind, men ellers skete
opvarmningen ved brænde og komfuret i køkkenet skulle der også fyres op i med
brænde. Det var derfor anselige mængder brænde og kvas, der skulle til et års forbrug.
Brændet og kvaset var vi børn med til at samle i godsets skove. Drikkevand blev hentet
fra brønd på pladsen bag huset. Fra køkkenhaven blev det daglige forbrug af grønsager
hentet og en pattegris blev fodret op i løbet af sommeren, mens mælken i 3 liters spande
blev hentet ved stalddørene til kostaldene på Rosnæs og Oreby avlsgårde.
Vor far havde fået arbejde som staldmester. På det tidspunkt var der 12-14 spand heste
på gården, og en traktor (Munktels). Ud over at passe de hjemlige sysler hjalp vores mor
med roe- og høstarbejdet. Vi børn deltog naturligvis også i markarbejdet.
Jeg kom i skole i Oreby skole, hvor der var en overlærer og en skrap ældre lærerinde der
med hård hånd holdt disciplin og vel også fik lært os det, at læse og regne.
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Skolebillede fra Oreby skole 1951 hvor Poul gik i skole.
Så snart vi kom hjem fra skole var det, i foråret og om sommeren, roehakken der skulle
gang i, og alle skulle bruge hakker med kort skaft. Det var virkeligt hårdt for ryggen.
Roebanen fra Sakskøbing Sukkerfabrik var ført fra Tårs helt ud til Rosnæs og endte ved
Oreby avlsgård. Når det kneb for det lille damplokomotiv at trække de tunge læs med
roeaffald, op ad bakken langs skoven ved Rosnæs, måtte godsets traktor hjælpe. Jeg
husker endnu, at det en gang var ved at gå gruelig galt da toget kørte ind i traktoren,
uden dog at der skete alvorlig skade.
I sommerferien hjalp vi børn også til med høstarbejdet. Vi var 2-3 drenge i 9-10års
alderen, der kørte med hesterive for at samle de sidste strå med korn op. Om efteråret
deltog vi også i den årlige klapjagt, og i den anledning havde vi fri fra skole. Vi fik 1
sodavand og en basse plus 3 kr. Det var mange penge dengang, ellers var det far og mor
tjente ikke til den store overflod. Et af årets højdepunkter var familieudflugten med tog
fra Sakskøbing til Nykøbing, hvor vi besøgte den Zoologiske Have. Mere blev det ikke
til med fælles familieferier.
Men jeg husker endnu min første tur alene. Det var en 2 dages tur til København med
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overnatning arrangeret af ”Provinsbørns Ferieophold” i København.
Efterhånden blev hestene erstattet med traktorer, og i 1953 flyttede vi til Oreby
Strandhuse. Vor far var blevet magasinforvalter, som det hed dengang. Det var et slags
retræte arbejde, da fars helbred var begyndt at skrante.
Alle Strandhusene var beboet af folk, der arbejdede på godset, bl.a. tømrere, smede og
traktorførere.
Vi drenge tilbragte megen tid på fjorden. Der var mange, som havde en lille jolle. Om
vinteren, når det hele var frosset til, stangede vi ål. Nogle gange var vi helt ude ved
Skovnakken. På havnen var der også masser af liv. Der blev kogt garn(i tjære som man
gjorde dengang), og ordnet både. Kroen var der også gang i. Inden vi rigtigt havde lært
at svømme, sprang vi fra havnemolen ud i fjorden, og fik på den måde lært at svømme.
Da min far ikke kunne arbejde længere på grund af sygdom flyttede vi fra Oreby til
Listrup, hvor mine forældre købte et lille hus. Min far døde i 1964 efter lang og svær
tids sygdom.
Jeg kom de sidste år af min skolegang i den katolske skole i Nykøbing og kom som
15årig i handelslærer hos R.O. Pedersen i Østergade i Nykøbing. Hermed var min
barndom slut.
Sammen med min mor og mine søskende besøgte jeg i 1978 min mors familie i Polen.
De var efter afslutningen på 2. Verdenskrig blev tvangsforflyttet fra de daværende
østlige polske områder til området ved Poznan, hvor de havde overtaget en mindre gård,
efter at tyskerne var flygtet.

Polske indvandrere ved giftermål i efterkrigstiden
I perioden fra midt i 1950erne og til i dag er der indgået en lang række ægteskaber
mellem danske mænd og polske kvinder. En del af disse har haft og har bopæl i
Sakskøbing området.
Det er på fornavnene man kan kende dem som Barbara, Henryka, Alicia, Kristina,
Elzsbieta, Janina og Iwona. Som det ses ender alle fornavnene på ”a”. Det samme er
også gældende for mange polske efternavne, hvor mandens navn ender på ”ski” og
konen tiltales med ”ska”.
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De polske Foreninger og Den polske Forening i Sakskøbing 1984 – 2000
De polske foreninger i Nakskov og Nykøbing opstod i 1925, og foreningen i Maribo
kom til i 1926. I Nykøbing var der efter anden verdenskrig hele to. En der havde kontakt
til det kommunistiske styre i Polen, gennem ambassaden i København, og den anden,
der havde samarbejde med eksilregeringen i London.
Foreningerne i Nakskov og Maribo havde deres egne huse. I dag er kun huset i
Museumsgade i Maribo bevaret, og det er ejet af kommunen.
Disse foreninger havde deres storhedstid i 1930erne og kunne på Polens nationaldag 3.
maj, samle flere tusinde medlemmer til møder og optog gennem byerne, mange i de
flotte folkedragter.
Foreningen i Nakskov blev nedlagt i 1990erne og foreningen i Nykøbing blev nedlagt i
marts 2011. Foreningen i Maribo er nu den eneste tilbageværende og den kan her i 2011
fejre sin 85års fødselsdag.
Om der har været en polsk forening i Sakskøbing, før den vi startede, vides ikke, men
der har været mange af de polakker der boende i Sakskøbing kommune, der har været
medlem i Maribo og Nykøbing.
Barbara og jeg var medlemmer af ”den kommunistiske” foreningen i Nykøbing i
1970erne, men da var medlemstallet faldet til langt under 100, og foreningen havde kun
festlige sammenkomster på programmet. Mange af medlemmerne i de polske foreninger
var kun med for, at de gennem ambassaden kunne få visum til Polen mod det lille
tvungne vekslegebyr på 3 dollar per dag mod ellers 10 dollar.
Den polske forening i Sakskøbing blev stiftet den 7. september 1984 ved en
generalforsamling på Saxenhus. Det var eleverne i Barbaras polskundervisning der
opfordrede os til at etablere en polsk kulturforening.
Vi havde medlemmer fra hele Lolland-Falster og medlemstallet lå, da det var højest på
ca. 40 med mange 2. generationspolakker som de bærende kræfter, herunder Brynja
Jørgensen, Sabine Nielsen, Emilie Hansen og Anna Carlsen. Adam Majcherek var
kasserer i hele foreningens levetid.
I de godt 15 år foreningen virkede, blev der gennemført en lang række arrangementer
for medlemmerne, men vi var også initiativtagere til og medarrangører af store
kulturelle tiltag, som henvendte sig til befolkningen i Sakskøbing kommune og
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medlemmerne i de øvrige polske foreninger på Lolland-Falster.
I 1986 og 1987 lånte vi gennem ambassaden to flotte historiske spillefilm ” Pan
Wolodyjowski” og ”Potop I og II” som blev forevist i biografen i Rådhusgade.
Det vel nok største arrangement vi selv stod for, var de polske dage 24. til 29. maj 1988.

I samarbejde med kommunens Kulturudvalg, Turistforeningen og
Handelsstandsforeningen, men også den polske ambassade blev der fra tirsdag til søndag
gennemført en lang række aktiviteter. Tirsdag var der turistaften i festsalen på Saxenhøj
med fokus på Polen som turistland.
Onsdag var der polsk musik af Chopin og Muniuszko i Saxenhushaven.
Fredag formiddag blev der åbnet en udstilling i hal B med ca. 20 stande med polske
produkter herunder polske biler og krystal. Også de handlende i Sakskøbing var
repræsenteret. I Hal A blev der fredag aften afholdt en rockkoncert med deltagelse af et
af Polens bedste band – Combi.
Lørdag havde den Polske Forening i Danmark henlagt dens landsstævne til Sakskøbing.
Det havde samlet 400 polakker fra hele landet til stævne og fest med optræden af den
flotte folkloregruppe fra byen Lublin, fra det sydøstlige Polen.
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Billeder fra Polske dage i Sakskøbing 1988.
De følgende år havde vi fortsat besøg af dansegrupper fra Polen, som bl.a. optrådte i
Saxsenhushaven, men også foredrag og udstillinger om Polen og 2. verdenskrig, der
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startede 1. september 1939 med tyskernes angreb på Polen.
I 1990 var vi medarrangører af byfesten til minde om 50-året for opsætning af
”Roepigerne” 10. – 12. august i samarbejde med Turistforeningen,
Handelsstandsforeningen og Kulturforvaltningen.
Tilsvarende leverede vi underholdning til midsommerfesten i 1991 i form af dansere og
jazzmusik fra Polen og igen dansegrupper fra Polen.
En opringning fra godsforvalter Jørgen Rolsted fra Corselitze gods til os i august 1991
udmøntede sig i, at godset i efteråret 1991 inviterede 50 handicappede børn og deres
hjælpere fra Polen til et 14 dages ophold i deres feriekoloni i Tunnerup. Det var vor
dronning Margrethe, der havde været med til at beslutte, at godset ville hjælpe børn fra
Østeuropa. Ved et af de første besøg var vi derfor med på turen til København, hvor
børnene fik lov at aflevere en gave til dronningen gennem hendes hofmarskal.
Besøgene er forsat helt frem til i dag med besøg af polske børn 2 gange om året.
Polen oplevede i slutningen af 1980erne et systemskifte, da man som det første land i
Østblokken fik væltet kommunistregeringen. Der blev i Danmark oprettet en
Demokratifond under Udenrigsministeriet til fremme af demokratierne i Østeuropa. I
perioden fra november 1991 og frem til årtusindeåret stod Polsk Forening for
gennemførelse af 18 sådanne kurser med hver 30 personer på et uges ophold på
Vandrehjemmet i Sakskøbing. Til at begynde med bestod holdene af politikere fra
Gdansk området, men på de sidste mange kurser var det skolelærere og embedsmænd,
fra kommunerne i Bydgosk distrikt, der deltog. Udover foredrag om det danske samfund
blev der også besøgt institutioner og indlagt en hel dag i København med rundvisning på
Christiansborg og besøg i Tivoli.
Som en følge af Demokratikurserne ønskede Kommunens økonomiudvalg at besøge
Polen.
Dette besøg fandt sted midt i april 1991. Med vores hjælp gik turen til Barbaras fødeby
Nowe men også til Gdansk. Et af formålene med rejsen var, at skabe
venskabsbykontakt. Dette kom desværre ikke i stand.
Polske dansere nu fra Bydgoszcz besøgte os i maj 1992 og deltog i majfesten fra 1.- 3.
maj med optræden ikke kun i Sakskøbing, men også på hele Lolland-Falster herunder i
Knuthenborg Park og i Tivoli i København.
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Forside til program for højtideligholdelse af 100 året for de første
polske roepigers ankomst.
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I 1993 om foråret var det 100 året for de første polske roepigers ankomst til Danmark. I
den anledning var vi den 7. maj initiativtagere til at gennemføre et heldagsarrangement
”I roepolakkernes fodspor”. Det blev en spændende dag med besøg i de 4 hovedbyer på
Lolland-Falster, og ved friluftsmessen i Maribo var deltager tallet tæt på de1000.
I september 1993 samtidig med, at vi havde demokratikursus på vandrehjemmet, fik vi
gennem den polske ambassade tilbudt at få det 80 personers store symfoniorkester fra
Kielces på besøg. Koncerten blev gennemført i hal A i samarbejde med
Kulturforvaltningen og vandrehjemmet var totalt fyldt op med overnattende gæster.
1994 var året, hvor foreningen kunne fejre sit 10ende år, og det skete med maner torsdag
den 12. maj, der startede med en messe i Sct. Birgitta Kirken i Maribo. Optræden af
folkloregruppen fra Bydgoszcz i Saxenhushaven og sluttende med festaften i Saxenhøjs
festsal med underholdning af den polske berømte popsanger Piotr Szczepanik.
Et af de sidste større arrangementer vi fik gennemført var en koncert med den polske
sangerinde Katarzyna Matuszak fra Bydgoszcz, som gæstede os sammen med
dansegruppen fra samme by i perioden fra 14. – 21. maj 1995. Hun gav blandt andet
koncert i festsalen på Rørbæk skole.
Demokratikurserne fortsatte endnu en del år og sluttede i 2000 med besøg af
dansegruppen fra Bydgoski, som ud over det at være på skolebænken også underholdt
med optræden bl.a. ved Beredskabsstævnet, hvor ca. 1000 personer fra hele landet
dystede i brandslukning m.v. i området ved sportsområdet i Saxemarken.
Polsk Foreningens protokoller er her i 2011 afleveret til Lokalhistorisk arkiv.
Oversigt over kaserner
Krårupvej 28, kampestenshus med oplagsplads
Krårupvej 42, etplanhus
Vigsnæs Byvej 4, ombygget
Langsvejen 2o, kasernen i Radsted -totalt ombygget
Hydesbyvej 1, nedrevet
Stenstrupvej, nærmere bestemmelsessted kendes ikke
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Idalundvej 40, nedrevet ca. 1978
Majbøllevej 20 og over for 24, begge nedrevet
Thorsensvej 15 og Sømosevej 5
Tørstemosevej på nordsiden af markvej til gården nr.24, bolig for op til 8 piger - revet
ned i 1952.
Pogemosetoften 17, faldefærdigt hus.
Tørstemosevej 32, tidligere husmandssted med 12 tønder land, ikke statsbrug.
Orebygård, 2 huse ved indkørslen til skoven Stensore.

1. generationspolakker med landbrugsjord:
Stanislaw Odbierzychleb, Radsted som havde 2 sønner Franz og Peter.
Andreas Pawlik, Vigsnæs
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0: Store kaserner, Idalundvej 40, Hydesbyvej 1, Langsvej 20 og Stenstrupvej
o: Mindre kaserner, Vigsnæs Byvej 4, Majbøllevej 20-24, Sømosevej 5 og
Tøtstemosevej 15
ø: Boliger for 2-3 familier, Stensore skov, Pogemosetofte. Krårupvej, Thorsensevej.
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Kilder:
Else-Marie Boyhus: Sakskøbing og ”Roepigerne”
Georg Nellemann: ”Polske landarbejdere i Danmark og deres efterkommere” fra 1981
Søren Kolstrup: ”Polske stemmer” fra 2010 (54783658 s.kolstrup@hist.sdu.dk)
Edward Olszewski: “Emigracja polska w Dania 1893 – 1993” fra 1993.
Henrik Wojcik: ”Røgterens søn fra Knuthenborg” fra 2002 (43621623 wojcik@mail.dk
forfatter til bogen).
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv.
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Lokalhistorie fra Guldborg
Rasmus Karl Nielsen blev født i Soesmarke i 1893 som søn af indsidder Niels Nielsen
og Kirstine Jørgensen. Forældrene var så heldige, at et husmandssted på Spurvestræde
blev ledigt få år efter, så der kom han til at vokse op. Han kom i den lokale skole og
arbejdede derefter som landmand til 1919, så kom han på lærerseminarium og tog
eksamen 1922. Desværre var det dårlige tider. Han fik de næste 15 år kun vikariater,
hvor han heller ikke havde det let med børnene. Han opgav lærergerningen og blev
postbud, stærkt anbefalet af ejeren af Guldborg posthus.
R. K. Nielsen blev i 1938 gift med Hedvig Oline Petersen fra Askø, men boede stadig
hos sin mor i Spurvestræde. De næste 20 år passede han sin postrute med omhu, flyttede
i 1952 til et lille hus på Skovvej i Guldborg og endte sine dage med at være
lokalhistoriker, som skrev en mængde hefter om Majbølle sogn.

R.K. Nielsen i huset på Skovvej
o. 1960.
I et af disse hefter fandt jeg en beretning om livet i 1800-tallet. Den blev valgt til
denne bog, fordi den havde forbindelse til mit arbejde med at finde frem til samtlige
fæstere og senere ejere af 16 husmandssteder på ”Guldborg Alleen”.
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Om fæstehusmanden på matrikel nr. 23 har jeg fundet følgende:
”Jørgen Hansen tjente hos gårdmand Niels Puge i Majbølle. Samtidig var han i
militæret som rytter, hvilket gav ham samme tilnavn. Året efter i 1788 blev han gift
med Ane Jørgensdatter, og i 1802 lykkedes det dem at fæste et ”3 td. land
husmandssted” på Guldborgvej i Soesmarke.
Den næste fæster af husmandsstedet var gift med Ane Hansdatter og havde tillige sin
kones bedstemor, Ane Jørgensdatter, boende. Ane Hansdatter var ret uheldig med
ægtemænd, idet 2 af dem døde i løbet af 7 år. Sammen med ægtemand nr. 3 blev hun
nødt til at forlade husmandsstedet, og de blev så indsiddere i Majbølle i et lille hus
lige nord for kirken”.
Ane Hansdatter er den kvinde, som er R. K. Nielsens hovedperson i beretningen, som
følger her.
Lisbeth Christensen

Ane Ryts - min oldemor.
En kvindeskæbne fra årene 1808-1888
af R. K. Nielsen
Ane Ryts, som hendes navn blev et langt liv igennem i Majbølle sogn, blev født
18o8, og hendes barndomstid henrandt i Guldborg, hvor hun fandt et hjem hos
bedstemor i et stråtækt husmandssted med et tilliggende af 3 td.land.
Her legede hun i yngste år med sin udskårne malede trædukke - et kongeligt legetøj
for et datidens fattigbarn - og her betrådte hun ikke uden ængstelse den gamle
troldhøj, når hun fra marken var kravlet over skovgærdet ind under løvtaget her.
Men snart kaldte pligterne fra barnelegen. Bedstemor var gammel, og lille Ane måtte
hjælpe. Så snart hun kunne løfte den tunge tøjrkølle, måtte hun flytte ko og får på
græsmarken om sommeren, og om vinteren tese uld og karte, mens bedstemor spandt
og strikkede. Og med årene, som kræfterne steg, steg også kravene. Det lerstampede
gulv skulle fejes, og der skulle strøs nyt fint sand på igen - men det kunne nu ingen
som bedste. Koen skulle malkes og mælken hældes gennem sikluden op i træbøtten
og stilles på hylden under loftsbjælken for at skyde fløde, og når der var samlet fløde
nok i flødekrukken, kom den i stavkærnen, og Ane blev sat til at arbejde op og ned
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med staven i kærnen, og tit værkede det i de unge skuldre, når smørret ikke ville
danne sig.
Glad var hun, når det sagde: "Kisten, Kisten"! under låget, for så var der smør.
Det blev også snart Anes arbejde at ælte den sejge dejg, når der skulle bages brød,
mens bedstemor hedede ovnen og fik den visket ren, før brødene kunne sættes ind på
hærden.
Tårer kostede det jo også, inden man fik lært at træde spinderokken og samtidig få
tråden jævn og fin. Bedstemor var striks, og så hed det: "Om igen"! - Men når
bedstemor så begyndte at synge de gamle viser om troskab og kærlighed eller fortælle
om egnens nisser og ellefolk, så det kriblede en koldt ned ad ryggen, ja, så var tårerne
glemt.
Det kneb jo også at holde den unge hud på hænderne, når der vaskedes. Det hårde
hjemmegjorte hør- og blår-lærredstøj i den skarpe askelud var hård ved små
pigehænder.
Skolen var en leg, og Ane nemmede let - ikke mindst hvad der hørte det kirkelige til.
Da hun stod på kirkegulvet (konfirmationen) fik hun af sin præst overrakt en bibel
med de rosende ord: "Den skal du have, fordi jeg aldrig har måttet gå fra dig uden
svar på mine spørgsmål"!
Meget fik Ane ikke prøvet af ungdommen, eller at være ude i plads som andre
småkårsbørn, men godt at bedstemor havde lært så godt fra sig.
En dag lå "bedste" til sengs, og Ane sad hos - 17 år gammel. Den gamles udslidte
hænder famlede nervøst over det olmerdugsstribede dynevår. Der var jo dette, at
"bedste" ikke mere klarede stedet. Hun måtte gå fra det, om ikke der kom en mand i
huset, som kunne arbejde det frem igen.
Ane så uforstående på "bedste".
Ja der var jo kun den udvej, om Ane kunne blive gift og få stedet og "bedste" komme
på aftægt. Da græd Ane! - En ven kunne hun vel nok tænke sig, men så kort en
ungdom. Og så tidligt at få lagt en moden kvindes tunge slidsomme ansvar på de
unge skuldre. Men der var ingen udvej uden "bedstes".
Og så stod Ane brud i Majbølle kirke og tog fat derhjemme som husmandskone.
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Husmandsstedet på Guldborgvej 145 ca. år 1900.

Men kun kort varede lykken, og Ane var enke.
Et år efter stod Ane allerede brud igen, men det gik som sidst! Og for tredie gang står
Ane brud i Majbølle kirke for at redde hjemmet og jorden. Men sygdomstider og
begravelser - "bedste" var også død - havde kostet mere, end det lille sted kunne
bære.
En trist dag måtte de to forlade husmandsstedet i Guldborg og blive indsiddere i
Majbølle i en gårdmands lille indsidderhus nord for Majbølle kirkegård (hvor nu
transformatoren er rejst). I bitre stunder kunne Ane nok bebrejde Jørgen, hendes
mand med tilnavnet Rytter, at han ikke havde taget kraftigt nok fat i Guldborg, så de
kunne have beholdt deres hus og jord og ko der - men sket var jo sket - og Jørgen sled
nu troligt som arbejder og tækkemand - hans tækkekniv gør endnu tjeneste som
forskærerkniv hos familien i Guldborg - han fiskede også lidt og forstod sig på at
farve skindpelse, som datidens, særlig ældre gårdmænd da brugte med kødsiden
udad. De farvedes i valnøddebus.
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Jørgen Rytter og Ane Ryts gled så ind i bybilledet i Majbølle et langt liv igennem. To
børn og senere to børnebørn voksede op hos dem i det lave stråtækte hus med
halvdøre og små ruder. Anes stegers var brolagt med kampesten, og stuen havde
lergulv. Stuens fornemste møbel var dragkisten – den står nu beundret hos oldebarnet
i Guldborg. På dens hjørne havde snusdåsen sin plads.
Det var alt, hvad Ane kunne tillade sig af luksus, en gang imellem at tage sig en pris
snus - og nyse. Kom en nabokone på besøg, blev hun også budt en pris, og jo mere
nysen den fremkaldte, jo mere blev den rost. Ah! Det var vel nok en god pris den.
Ah!
Ane kogte maden over åben ild på gruen i det lille stegers. Var det gode tider, kunne
man føde en slagtergris op, og da var der sul i sulekarret at tage til; men var det sløje
tider, måtte man nøjes med de stykker, man kunne få som løn for udført arbejde.
Betaling i naturalier var jo meget brugt i tiden. Men der var dog mange gode
gårdmandskoner, der forstod småkårsfolk og foruden den beskedne dagløn stak et
stykke sul i sin arbejdskones kurv ved fyraftenstide. Mælk hentedes på gårdene ved
malketid, og den var billig - tit betaltes den slet ikke.

Var der intet arbejde på byens gårde, i hus eller mark, ved høst, vask, brygning eller
slagtning, lå Ane Ryts dog ikke på den lade side. Stundom tog hun sit sættetrug med
snøre og kroge på nakken og gik til stranden, hvor hun gravede orm, satte dem på
krogene og satte disse ud på gode steder - ofte ved åens udløb gennem Marnet i
Majbølle Kirkenor, eller hun vadede over Graven - hun kendte vadestedet - og brugte
Majbølle kirketårn som retningsmærke og satte sine kroge under Majbølleøen (er nu
slugt af dæmningen). Når hun så senere gik ud for at drage, kunne hun måske redde
en ret flynder - måske også sælge lidt, så der blev penge til kaffe, brunt sukker og snus.
En anden dag tog hun sit skovreb og gik ad Bagvejen over marken til (Krænkerup-)
skoven - en tur på flere kilometer. Fattigfolk måtte samle tørre, nedfaldne grene, og
Ane tog gerne en stor dragt. Byrden blev snøret og kom på ryggen. Et reb under hver
arm holdt den på plads. Det strammede under armene og skuldre og ryg ømmedes,
men Ane bed tænderne sammen. Vinteren kunne blive streng. Så var det godt for
fattigmand at have lidt til bilæggeren.
Efter høst fik fattige koner lov at sanke aks på gårdenes marker, og også her var Ane
med. Hun medbragte en lille pose, der kunne bindes om livet og hænge foran, samt
en kniv og en sæk, og så gik turen med bøjet ryg ager op og ager ned, mens aks efter
aks samledes op og ordnedes pænt i venstre hånd. Når hånden var fuld, kom kniven
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frem, og alle stråene snittedes af, mens de fulde aks puttedes i posen, som først, når
denne var fuld, puttedes i den store sæk.
Ved aftenstid var ryggen øm og stram, men de fyldte sække skulle jo hjem - bæres
eller trilles på bør og gemmes til efter høst og akssankning. Så fik Jørgen Rytter lov
at låne en lo og en plejl hos en gårdmand, og på loens lergulv tærskede han så de
samlede aks, kastede kornet med en håndskuffe og trillede glad hjem med sin lille
høst.
Rug og hvede kunne man bytte hos mølleren på Majbølle mølle og få mel til brød og
hvedekager for, og byggen var god til grisen - eller til gryn til grøden.

Høstarbejde sidst i 1800 tallet.

Også de korte vinterdage og lange -aftener, når tællepråsen brændte døsigt, måtte
nyttes. Havde hun fået lidt uld eller hør, skulle det kartes og spindes, for om muligt at
få lidt til vedligeholdelse af den hjemlige garderobe. Strømper og trøjer strikkes, og
linned og gangtøj bødes. Men der kunne også tjenes et par mark ved at tage spind for
andre eller - Ja, fattige koner kunne få herskabsspind fra Oreby slot hos excellensen.
60

Ane måtte da tidligt afsted. Vejen fra Majbølle til Oreby var lang, og man skulle jo
også hjem igen. På Oreby blev spindet vejet ud af oldfruen, der i det hele taget gav
besked om arbejdets udførelse. Og så traskede Ane Ryts hjemad med sin bylt på
nakken. Når spindet var færdigt, gik turen til Oreby igen med garnet, og nu kom
oldfruen igen: vejede, befølte og beså - og uddelte ros eller dadel for arbejdet - og til
sidst lønnen.
Ja, Ane var alsidig! - Faldt et tavl ud af lervæggen af megen væde i det lille hus,
gravede Ane nyt ler, æltede det og klinede væggen op igen. Senere blev de to gravere
og ringere ved Majbølle kirke, og Ane kirkegårdskone.
Årene randt, og Ane Ryts blev "gamle Ane". Det kneb med at klare dagen og vejen.
At tage mod fattighjælp eller at komme i fattighuset føltes af datidens folk, som værre
end selve døden. Men en dag måtte Jørgen og Ane alligevel bede om hjælp og fik den
også, omend sparsomt.
De mødte megen forståelse fra sogneforstandernes (sognerådets) rækker, men dog
ikke fra dem alle.
En vinter, da brændselet var sluppet op, bad "gamle Ane" en af sogneforstanderne om
at få en bunke brænde fra skoven og fik det svar: "Der ligger nedfaldent brænde nok i
skoven. Der kan I hente jer noget"! - altså på ryggen. Jo det bød man en fattig, udslidt
kone på over 7o i det herrens år 188o.
Da græd Ane Ryts bittert for anden gang i sit liv, og barnebarnet, der sad med
optrukne knæ og store forundrede øjne på gåsebænken fik en brod i sjælen mod
besiddende mennesker på livets solside, som hun aldrig helt blev kvit.
Tredie gang i sit liv græd Ane bittert den dag, hendes lille hus skulle brydes ned for at
give plads for opførelsen af den nye gård, hvortil det hørte, da de gamle bygninger
var blevet luernes bytte efter lynnedslag, og Jørgen Rytter og Ane Ryts måtte flytte til
Majbølle fattighus ved kirkens sydside.
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I baggrunden til venstre ses det nu nedrevne fattighus i Majbølle, med
Sprøjtehuset foran, til højre brugsen/købmandsforretningen, foto ca. 1940.
Her kom de mellem lutter gamle, men fik dog en stue alene. Når det kneb med
pladsen, kunne sådan en stue ellers, ved en kridtstreg på gulvet, deles til to, så der
boede en familie i hver af stuens ender, og fælles skorstensplads til madlavning med
flere andre. Blev enlige gamle syge, blev byens gårde skiftevis tilsagt til at bære
middagsmad til den syge en uge ad gangen.
Længe overlevede "gamle Ane" ikke dette. En høstdag sov hun ind, og da liget var
toet og klædt, blev det lagt ud på spisekammerbordet de dage, til snedkeren fik kisten
tømret. Og så fik "gamle Ane " endda en fin begravelse - næsten som en gårdkone.
Hun slap for at komme ind gennem fattiglågen - en låge, der af hensyn til de hyppige
begravelser var lavet direkte fra fattighusets grund og ind på kirkegården. Ja, hun
kom gennem den rigtige låge ved kirken og blev begravet nord for denne. En kasseret
zinkkrans fra en gammel grav - med forkert navn og årstal - kom til at pryde den i
mange år.
Et lyst minde fik de to dog før døden skilte dem.
En gårdmand, med hjertet på rette sted, holdt guldbryllup for dem, og Ane nåede så
dog - trods årenes slid - at fejre guldbryllup med sin tredie mand.
Så sad Jørgen Rytter ene i sin stue. I fattighuset var der stille mennesker, der beredte
sig til døden ved læsning i deres salmebog, men der var også dem, der ville kiv og
strid. En dag kom en gammel kone ind hos Jørgen og bad om, hun dog ikke måtte
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flytte sin seng ind i hans stue, for hun kunne ikke være i fred for visse andre, og det
fik hun lov til. Og hun blev ham til trøst og hjælp i hans sidste timer.
Ane Ryts er glemt af de fleste, og hendes grav er sløjfet. Men lad disse korte rids
være en minderune over hende - en tapper lille kvinde - og hendes livskamp.
Gud lønne hende - mennesker glemte det så tit.
Ære være hendes minde!
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Kaptajn Plougs indsats og død i Porta Westfalica
af Bo Christiansen

Mindetavlen i Sakskøbing Kirke for kaptajn af generalstaben Roar Ploug er placeret
til venstre, når man går ind i Kirken. Sakskøbing Menighedsråd besluttede i 1946 at
opsætte en mindetavle for kaptajn Roar Ploug. Mindetavlen er udført af Orla
Sørensen, Sakskøbing.

Mindetavlen for Roar Ploug i Sakskøbing kirke.
Roar Ploug var født den 28. maj 1905 og voksede op i et husmandshjem i
Roskildehaverne. Han blev officer og var blandt andet kaptajn ved 5. regiment i
Vordingborg. I 1938 blev han ansat i Generalstabens forsynings- og transportsektion,
hvor han var til 1943, hvor den danske hær blev opløst den 29. august. Som den
lederskikkelse han var og med sin retlinede og loyale indstilling, var det naturligt, at
han hurtigt blev sat ind i organiseringen af den militære del af modstandsbevægelsen,
hvor han arbejdede energisk med den vanskelige opgave at etablere et samarbejde
med de forskellige modstandsgrupper, hvor fremskaffelse af våben fra Sverige og
ikke mindst fordelingen af våben blev en vanskelig opgave at løse.
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De første sendinger kom med små fragtbåde, der legalt anløb Sverige. Efter
overenskomst med skipperen blev kasserne, der i de første 5-6 uger aldrig var over 10
stk., skjult mellem det legale fragtgods, hvorefter forsyningerne blev sendt direkte til
København eller til Bornholm. Kassernes landsætning på Bornholm var ret simpel på
grund af den beskedne tyske bevogtning. Fra havnene i Neksø eller Rønne blev de
derefter sendt som normalt fragtgods med Bornholmerbåden til København. Metoden
blev mest anvendt i transporternes første tid, da der var grænser for, hvor meget der
kunne camoufleres blandt fragtgodset.

Billede af kaptajn Roar Ploug.
Den første sending overførtes den 5.8 1944, og den var kun på 6 kasser med i alt 30
maskinpistoler. Fra den 25. oktober begyndte leverancerne at gå jævnt igennem, en
stor del af dem med fragtbåde til sjællandske provinshavne som Køge, Skælskør,
Næstved og Fakse Ladeplads. Herfra gik de med jernbane til København.
Den 27. november var afskibningen gennemført. Samtlige kasser var kommet og
hentet. Ikke et eneste våben eller patron var gået tabt. Derimod var Kaptajn Ploug,
som havde udført et stort arbejde for at få et samarbejde i gang med den vanskelige
fordeling af våben mellem militærgrupperne og de selvstændige modstandsgrupper,
død i KZ-lejren Porta Westfalica.
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Under en tur til Sverige i sensommeren 1944 blev Kaptajn Ploug fundet af Gestapo
på en fiskerbåd og ført til Horserød og derefter til Vestre fængsel og endelig til
Frøslev.
Horserød var en interneringslejr i Nordsjælland. Vestre Fængsel var alvorligere her
kunne man i værste fald få en dødsdom. Frøslev blev sidst på krigen et farligt sted,
idet man herfra kunne blive sendt til KZ-lejr i Tyskland, og det viste sig at være
særdeles livsfarligt, idet disse lejre var oprettet for at få mest muligt arbejde ud af
fangerne med et mindstemål af spildt arbejdstid f. eks. til måltider. I instruktionen til
lejr kommandanterne stod der, at denne indsats skal være udmattende i ordets sande
betydning for at opnå den højeste ydelse. Arbeit macht frei (var et løfte, der stod over
porten til mange KZ-lejre; men Vernichtung durch Arbeit (udryddelse gennem
arbejde) var den sandhed, der mødte fangerne, når de var kommet indenfor porten.
Ved slutningen af 1944 havde man mere end 700.000 slaver i KZ-lejrene, og man
blev ved med at arrestere nye, medens mere end 2 millioner blev myrdet i disse lejre.
Heri er ikke medregnet de millioner jøder, sigøjnere og andre, der blev sendt til
Vernichtungs lejrene (Udryddelseslejrene) f. eks Auscwitz-Birkenau.

Rejsen til Porta Westfalica
Den 15. september 1944 blev kaptajn Ploug sammen med 196 mænd og 3 kvinder
deporteret fra Frøslev. De blev kørt over grænsen til den lille landstation Harrislee.
Her blev de indladet i kreaturvogne, 40 personer i hver. Kl. ca. 11 blev dørene lukket
og transporten sydpå begyndte. Undervejs sydpå standsede toget en enkelt gang, og
passagerene blev kommanderet ud for at forrette deres nødtørft på banelegemet under
bevogtning af riffelbevæbnede Wehrmachtsoldater. Efter dette lille intermezzo
fortsatte toget til Hamburg, hvor det blev rangeret ind på et sidespor. Her skulle
natten tilbringes. Mad blev der ikke uddelt, og den smule, som nogle havde medbragt
fra Frøslev, rakte ikke langt. Om natten blev byen bombarderet. Splinter fra
luftværnsskyts raslede ned over fangerne, og vognen hoppede på skinnerne, da det
gik hedest til. Situationen var yderst risikabel og foruroligende; men ingen kom til
skade. Næste morgen gik turen videre mod Neuengamme, en lille by som ligger 2530 km øst for Hamburg. Det gik uendeligt langsomt, og den eneste opmuntring var
tilladelsen til at hente lidt vand på en station, hvor toget standsede.
66

Toget ankom til lejren kl. ca. 17.Ved ankomsten skulle alle personlige ejendele
inklusive vielsesringe afleveres. Tobakken blev stjålet på stedet af SS`erne, derefter
blev fangerne klippet skaldede. Herefter måtte fangerne klæde sig nøgne for at blive
barberet under armene og omkring kønsorganerne, efterfølgende blev de indsmurt i
lusesalve. Inden påklædningen fik fangerne et varmt brusebad. Derefter fik de
udleveret et lille stykke sæbe, der skulle vare et par måneder. Det nye tøj bestod af en
skjorte og et par underbukser af et tyndt forvasket stof, et par fodsvøb i stedet for
strømper samt et par bukser og en jakke. På ryggen var der malet et stort gult kryds,
som blot angav, at bæreren var straffefange. Derefter fik de et par tøfler. Seler og
livrem hørte ikke med til beklædningen, og størrelser på tøjet tog man ikke hensyn til.
Til sidst blev der uddelt en hat, det var meget vigtigt at have sådan en, så man kunne
hilse ærbødigt på fangevogterne. Fangerne var nu forvandlet til en flok komiske
landstrygere.
Det første ophold i Neuengamme kom til at strække sig over to døgn. Her lærte
fangerne, at der var forskellige fangekategorier: Politiske fanger blev mærket med
rød trekant på brystet, kriminelle med en grøn, asociale med en sort, religiøse med en
lilla, jøder med en gul og homoseksuelle med en lyserød. Forskellen mellem over- og
undermennesker fik fangerne hurtigt lært. En SS`ers tilstedeværelse krævede, at man
stod ret og tog hatten af, kom den ikke hurtigt nok af vankede der pisk. Det var derfor
nødvendigt, at fangerne anskaffede en snor til at holde bukserne oppe.
I lejren var der et overfangesystem, som under ét gik under betegnelsen Kapo –
Kammeradschaftspolizei. Øverst i hierarkiet stod ”Lagerältester”, i barakkerne var
der så ”Blockälster”, deres hjælpere fungerede som ”Stubendienst”. De fleste Kapoer
var tyskere ofte med kriminel baggrund, men der var andre, der var avanceret efter
selv at have været udsat for mishandling, og de løb hele tiden risikoen for at blive
degraderet, hvis de ikke behandlede medfangerne efter SS`ernes ønske. Derfor blev
Kapoerne lige så frygtede som SS`erne.
I Neuengamme fik fangerne et indtryk af begrebet ”Appel”. Morgen og aften blev
fangerne opmarcherede på appelpladsen til tælling, det kunne tage timer.
Appelpladsen var forsynet med to store galger med plads til fire, før fangernes
ankomst var der hængt seks russiske drenge, som fik lagt løkken om halsen og
derefter med pisk blev tvunget til at trække benene op under sig og hænge sig selv.
Fangerne stiftede bekendtskab med maden, der om hverdagen var roe- og kålsuppe
og om søndagen en gang gullasch med kødtrevler. De svinske madskåle og den
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elendige smag betog de fleste ny ankomne appetitten. Den kom først tilbage, da
hungersnøden for alvor begyndte at gøre sig gældende. De nye fanger fik en
forudanelse af omfanget af de hygiejniske problemers omfang. Utøj var et problem,
som ikke lod sig skjule, og toiletpapir var en luksus, som fangerne ikke havde gjort
sig fortjent til. Senere skulle der udtages en transport til Aussenkommando Porta
Westfalica. De udtagne blev igen sendt i bad, og efter et overfladisk lægeeftersyn
blev de udtagne udrustet med en ny mundering til erstatning for de klude, de tidligere
havde fået. De fik nu en stribet fangeuniform bestående af bukser, jakke, kappe og
hue lavet af tynd celluld – et af krigens mange erstatningsprodukter. På brystet blev
der syet en lap med fangenummer og et rødt D, som stod for Dänisch, den røde farve
betød politisk fange. Desuden fik fangerne en pullover.
De udtagne fanger blev så overført til en overfyldt barak, hvor de afventede afrejsen
til Porta. De fik besøg af en barber som et led i bekæmpelse af luseplagen. Søndag
eftermiddag fik de udleveret støvler til erstatning for badetøflerne. Støvlerne bestod
af tykke træbunde betrukket med læderlapper syet sammen med grove sømme.
Snørebånd var en luksus, som kun få oplevede. Der måtte derfor organiseres mere
snor. Klager over at støvlerne ikke passede eller søm, der stak, blev besvaret med
tæv.
Efter den sløve weekend trådte fangerne an til afrejse mandag den 18. september lige
over middag. Transporten omfattede i alt ca. 200 fanger, hvoraf de 98 var danske.
Porta Westfalica
Talrige danske rejseselskaber på vej til Paris i bus har mange år efter krigen gjort
ophold på Hotel Kaiserhof i Porta. Formentlig har rejselederne ikke været klar over,
at det var en tidligere Aussenkommando under Neuengamme, som man besøgte, og
at de døde fanger blev begravet på den lokale kirkegård, ofte flere i samme kiste. Den
lokale befolkning har ikke gjort noget for muligheden at mindes de mange ofre.
I 1944 tvang de allieredes luftherredømme den tyske krigsindustri til at lægge
produktionen under jorden. Når Porta var et af de første steder, der blev udvalgt til
underjordisk flyfabrik, så skyldes det tilstedeværelsen af et nedlagt sandstensbrud, det
skulle udvides til fremstilling af skrog og andre dele til tyske jagerfly.
Der skulle sprænges nye gange og skabes fabrikshaller med en loftshøjde på indtil 25
meter. Der blev oprettet 3 Aussenkommandoer, hvor Aussenlager Barkhausen A II,
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var der, hvor de danske fanger blev anbragt, den blev af danskerne altid omtalt som
Porta. Den er blevet kendt som den hårdeste, hvor danske fanger arbejdede. Den blev
oprettet den 19. marts 1944, hvor der blev overført 250 fanger fra Buchenwald,
senere blev antallet øget til 1000 fanger fortrinsvis med fanger fra Sovjetunionen og
Polen. I løbet af september og oktober 1944 ankom der flere fanger især fra Danmark
og Frankrig, og i oktober var man oppe på en maksimal belægning på omkring 1500
fanger fra 17 forskellige lande.

Hotel Kaiserhof med den bagvedliggende teaterbygning (Frihedsmuseet).
Transporten til Porta skete i kreaturvogne med 50 i hver, fordelt med 25 i hver ende
af vognen, i den midterste tredjedel var der var to SS´ere som vagter bevæbnede med
maskinpistoler og piske. Fangerne fik ordre til at sætte sig på gulvet i rækker på fem
med skrævende ben, således at første række sad mellem benene på anden række og
sådan fremdeles som på en kælk. De fik endvidere besked om ikke at tale sammen og
ikke røre sig. En marmelade spand, hvori de kunne forrette deres nødtørft, og en
petroleumslampe var hvad der skulle sikre dem en behagelig rejse.
Rejsen til Porta tog ca. 42 timer. Om dagen holdtes dørene åbne, så man kunne
opfange nogle glimt af landskabet, ved mørkets frembrud var toget ikke kommet
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længere end til Hamburg. Den tvungne stilling blev hurtigt uudholdelig, men ved det
mindste forsøg på at ændre den, blev man truet med maskinpistolerne eller ramt af
piskesnærten. Da en af fangerne tog en støvle af, fordi den gnavede, blev han slået i
hovedet og beordret til at tage støvlen på igen.
Efter ankomsten til Hamburg blev fangerne beordret til at lægge sig ned uden i øvrigt
at skifte stilling. Hvis de forreste vovede at strække benene ind i SS´ernes midterste
tredjedel, blev de omgående overfaldet med spark og slag. Herefter blev dørene
lukket, og den videre transport måtte afvente daggry.
Næste morgen gik turen videre med sneglefart. Der blev udleveret en madration
bestående af et kvart rugbrød, en brik margarine og en skive blodpølse. Spisegrejerne
var fingrene. Vagten skiftede hver anden time. Da en mindre ondsindet vagt blev klar
over, at der var ved at udbryde panik blandt fangerne, fik man lov til at vælge en
talsmand. Det blev Kaptajn Ploug, som fik udvirket, at man en af gangen fik lov til at
rejse sig op og strække benene. Om eftermiddagen var man kommet til Hannover og
ved 22 tiden nåede man til Porta. Alle var udmattede og forpinte og glædede sig til at
komme op til hotellet; men vagterne sprang ud og lukkede dørene og beordrede
fangerne til at indtage sovestilling som sidste nat, da der ikke blev ro med det samme,
blev der råbt, at hvis der ikke blev ro med det samme, ville der blive skudt gennem
vognsiderne.
Lejren

Det var en forpint skare af fanger, der den 20. september kravlede ud af
kreaturvognene. Da de marcherede over en bro, så de foran sig en 2-etagers
bindingsværksbygning med karnapper, kviste og små spir. Det var Hotel Kaiserhof.
Synet af hotellet virkede opmuntrende. Rygterne i Neuengammen havde nemlig sagt,
at de skulle på hotel. Fangerne skulle dog ikke ind ad fordøren, men ad bagdøren. Ad
en sti langs hotellets og teaterbygningens bagside kom de ind til KZ-lager Porta
Westfalica. På en hvid mur, som de passerede, stod der tegnet med kul: HIC
MORTUI VIVUNT. (Her lever de døde).
Den øverste overfange, Lagerälster, var Kapo Schorch, de Kapoer, der havde ledelsen
af de forskellige arbejdshold, var som regel tidligere kriminelle som Kapo Schorch.
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Den øverste ledelse lå naturligvis i hænderne på SS. Vagtmandskabet bestod af et
mindre antal SS-soldater suppleret med et større antal værnemagtssoldater.
Vagtmandskabet var indkvarteret på Café Arnsmeir, der lå lige overfor Hotel
Kaiserhof, hvor både SS-ledelsen og Gestapo havde til huse.
Teatersalen var ca. 80 x 30 meter stor. Vinduerne var mørklagte og forsynet med
pigtråd. Der var ingen opvarmning. Den ene side af salen var fyldt op med køjer
opstillet i blokke i fire etager og i dobbelt rækker. Køjerne var normalt udstyret med
en halmmadras og et eller to tynde tæpper. Fangerne fik ikke tildelt en fast køjeplads,
og da der ikke var køjer til alle, blev der hver aften kamp for en soveplads og tæpper,
og det endte i reglen med, at der sov 2-3 mand i én med eller uden tæpper.

Teatersalen. Tribunen i baggrunden var indrettet til kapoernes kvarter. Til højre for
tribunen ses hovedindgangen. Hjørnerne af salen på begge sider af tribunen var
oprindeligt indrettet til sygestue og skade- og konsultationsstue, som senere flyttedes
ud i en særskilt revierbarak i gården. Hjørnerne i den modsatte ende var forbeholdt
køkken og toilet, beliggende på hver side af udgangen til gården. Midten af salen var
appelplads. Her fandt også afstraffelserne sted. Resten af salen var opfyldt af køjer i
fire etager. (Frihedsmuseet).
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Den midterste del af salen var holdt fri til brug for appeller, spisning, udlevering af
tøj og tobak etc. Under loftet var der en blok med en line til hængning af fanger, der
havde forsøgt flugt eller på anden måde forbrudt sig imod reglerne.

Teatersalens hovedindgang fandtes i den ene ende af salen. Ved siden af denne lå
scenen, som med en bræddevæg var blevet omdannet til Kapo`ernes ”private”
kvarter. I samme ende af salen var der i to hjørner et revir (syge afdeling) med 30
køjer i to etager i to rum til syge fanger samt konsultations- og operationsstue. I den
modsatte side af salen fandtes udgangen og køkkenet, som var det gamle
restaurationskøkken.

Morgenmaden: kl. 5 begyndte udleveringen af morgenmad. I enkeltrække passerede
man forbi køkkenet og fik en humpel rugbrød, en brik margarine, samt en slat ”kaffe”
eller ”te”, hvis man var så heldig at få fat i en madskål. Der var ikke noget, der hed
kopper eller krus. Margarinen blev tværet ud over rugbrødet med tommelfingeren, og
erstatningskaffen blev drukket hurtigst muligt, for at andre kunne få skålen.
Middagsmaden bestod af en 1 liter ildesmagende roesuppe.

Aftensmaden bestod af en humpel rugbrød og lidt pålæg, så længe der ovehovedet
blev uddelt pålæg, som vekslede mellem blodpølse, sylte, rødbeder, saltede agurker,
saltede fiskeindvolde, kærnemælksost eller rå fars fra bomberamte kreaturer. Af og til
blev der uddelt en brik margarine eller kunsthonning i stedet for pålæg. Hen imod
slutningen af opholdet blev der om aftenen uddelt ¾ liter roesuppe i stedet for brød.
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Teaterbygningen set fra gården bag hotellet. Til højre skimtes et hjørne af
revierbarakken, til venstre ses bygningen med baderum og kartoffelskrælleri. I
forlængelse heraf lå retiraderne. Indmarch i lejren skete i regelen ad den smalle
passage mellem teatersalen og baderummet. (Frihedsmusseet).
Arbejdet
Arbejdet var organiseret i et daghold og et nathold. Dagholdet blev vækket kl. 4.30
ved at en fange fra Stubendienst slog på en jernbaneskinne med en hammer. Samtidig
begyndte andre overfanger at fare rundt mellem og op i etagekøjerne råbende
”aufstehen”, medens de med stokke slog løs på køjerne og derefter på de fanger, som
ikke var hurtige nok. I løbet af ca. et kvarter var således omkring 1000 fanger jaget
ud i gården, hvor de stillede op i rækker og geled under udøvelse af et maksimum af
vold fra overfangernes side. Afspisningen skulle være overstået på ca. en halv time,
derfor foregik alt dette under råb og skrig fra Kapoerne : ”Beilt Euch-schnell-schnellDrecksack” ” (Skynd jer – hurtigt – hurtigt - svinepels). Under akkompagnement af
en voldsom hamring på jernbaneskinnen og råb skrig og slag skulle fangerne samles i
række og geled inden kl. 6. Så skulle fangerne tælles og fordeles i arbejdskolonner og
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endnu engang tælles de. En af kommandoerne hed Weser Stolle, den lå 5 km fra
Hotel Kaiserhof, man marcherede derud i en kolonne på ca. 70 mand. Marchkolonnen
var under kommando af en Kapo, og der var desuden riffelbevæbnede soldater. Efter
ca. 1 times march blev der kommanderet holdt. På flodbredden var et lille
arbejdsanlæg, der nærmest mindede om en grusgrav. Her blev kolonnen talt for tredje
gang, inden den gennem et ca. 2 m hul i bjergvæggen blev sendt ind i bjerget til en 36 m bred minegang forsynet med tipvognsspor. Snart blev det dårlige fodtøj en plage,
de primitive støvler med træbunde og korte stykker lærred syet sammen med grove
sømme slubrede og gnavede. Den lange marchtur blev således hurtigt en lidelse. Det
blev derfor en lettelse, da man senere blev transporteret til arbejdet på en åben
lastvogn med påhængsvogn. Arbejdet bestod i med hakke at udvide minegangen og
skovle stenene op i tipvogne. Da nogle af fangerne havde været indespærret i flere
måneder i celler f. eks Jørgen Kieler, der havde været indespærret 7 måneder i Vestre
fængsel, synes de, at de trængte til motion, ganske vist havde han opholdt sig 14 dage
i Frøslev, som han nu betragtede som en sommerferie. De russiske krigsfanger gav
danskerne det råd at arbejde langsomt for ikke at gå til grunde. De ville vel heller
ikke arbejde for tyskerne? De lærte altså at skåne sig selv; men der var også andet, de
skulle lære, nemlig at holde øje med SS-vagter, Kapoer og overfanger, således at de
ikke anstrængte sig for meget, når de ikke var overvåget, men havde kræfter, når
tipvognene skuldes fyldes, hvor de altid var overvågede, efterhånden mærkede de
også en begyndende svækkelse.
Weser Stolle var en klam og fugtig arbejdsplads, idet der dryppede vand ned fra
loftet, og der var træk, dertil kom at man kun så solen i spisepausen, som blev holdt
udenfor i sommertiden. Her kunne solen og den afskylige roesuppe så give varme til
kroppen. I vintertiden blev spisepausen holdt i et opvarmet træskur. Spisepausen
indledtes og afsluttedes med nye trættende appeller og optælling af fangerne.
Efter 12 timer blev arbejdet afbrudt kl. 18, hvor fangerne samledes ved indgangen til
fornyet appel og optælling. Det var vigtigt at være til stede ved optællingens
begyndelse, fordi man blev ved indtil tallet passede, og de, der kom for sent, blev
gennempryglet. Herefter var der en times march tilbage til lejren, hvor slagsmålet for
at erobre en madskål og en køje ventede. Middagen blev udleveret fra køkkenet til de
forbi defilerende fanger, som kunne spise stående, liggende eller siddende på køjerne,
på gulvet eller på en af de få taburetter. Kl. 20 blev der kaldt til appel for syvende
gang. Herefter tørnede de udmattede ind og kunne nu se frem til seks timers søvn,
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som dog kunne blive afbrudt af nye appeller, hvis overfangerne havde konstateret et
eller andet brud på ordensreglerne.
Fangesamfundet
De 98 danske fanger, som ankom til Portalejren den 20. september, havde alle en
modstandsindsats bag sig, derfor opstod der også hurtigt et godt kammeratskab blandt
de politiske fanger fra Danmark. Sammenholdet mellem de danske fik stor betydning
for overlevelseschancen. Af særlig vigtighed var det at finde en pålidelig ven. Det
spillede en rolle, når der på arbejdspladsen skulle holdes øje med vagtposter og
Kapo´er, eller når der var brug for en hjælpende hånd til at bære tunge byrder. Endnu
vigtigere var partnerskabet i lejren ved maduddelingen, hvor der skulle erobres en
madskål og holdes plads i madkøen, ved erobring af køje og tæpper, ved beskyttelsen
mod tyveri og overfald, ved udnyttelsen af de muligheder, der måtte opstå for en
fordelagtig tuskhandling. Ikke mindst betød det meget at have en køjeven, som man
kunne dele sine bekymringer med.
Fangesamfundet bestod imidlertid af fanger fra 17 forskellige nationer, og med de
fanger, der kom til i løbet af oktober måned, voksede fangetallet til ca. 1500.
Flertallet kom fra Sovjetunionen, der var også mange polakker, ca. 200 franskmænd
og en del tyskere. De 98 politiske fanger fra Danmark udgjorde en homogen gruppe.
Kun fangerne fra Sovjetunionen og Frankrig tegnede sig lige så markant.
Ca. 3 uger efter de politiske fangers ankomst kom der et nyt hold danske fanger på
127, som alle bar sort trekant (asociale), det skyldes, at Bovensiepen (Otto
Bovensiepen, SS-Standartenführer, leder af den tyske sikkerhedstjeneste i Danmark),
havde fået den ide, at man efter at have fanget politiet, kunne sende nogle af de
kriminelle i KZ- lejre.
De to grupper af danske fanger beskrives ofte som henholdsvis 50`erne og 54`erne fra
Porta, idet det første holds fangenumre begyndte med 50 (f.eks. 50.275) og det næste
holds numre begyndte med 54.
De pakker, som familien sendte, nåede sjældent de danske fanger, og hvis de endeligt
nåede frem, var de udplyndrede. Senere på året blev der via Røde Kors sendt pakker
til alle danske fanger i Sachsenhausen, men til Porta nåede disse pakker kun sjældent
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og altid med stor forsinkelse, og i stærkt udplyndret tilstand. De pakker, der nåede
frem, udløste stor misundelse, og modtagerne blev ofte udsat for overfald og tyveri.
Det var ikke bare madvarerne, men også det tilsendte tøj, som de andre fanger var
ude efter.
Retssikkerheden
Retssikkerheden i Porta blev som i andre KZ- lejre udøvet under devisen ”Rechtlos,
Ehrlos og Wehrlos”, ” Retsløs, æreløs og værgeløs”.
Der var ingen retssikkerhed, og fangernes indbyrdes tyverier og overfald udløste
ingen straffeforanstaltninger. Det gjorde imidlertid tyverier fra overfangerne,
depoterne eller arbejdspladserne. ”Fünfundzwanzig im Asch” (25 i røven) var
standardstraffen. Der blev kaldt til appel og foran alle kammeraterne blev den
uheldige derefter lagt over en skammel og fik 25 slag i bagen med en gummiknippel
eller en stok. Dette skete på Kapo´ernes befaling. Særlig grusom var Kapo Schorsch.
Han tævede en tysk fange til døden. Det drejede sig om en stærkt udsultet fange, der
bl.a. led af hungerpatientens svigtende evne til at holde på urin og afføring. Kapo
Schorch gik amok og med et sengebræt tævede han løs på fangen. Først røg bukserne,
så røg huden, så blev musklerne slået til trevler, og til sidst kunne man se
bækkenknogler. Derpå blev han smidt ud på reviret, hvor han kort efter afgik ved
døden.
Der var imidlertid andre former for mishandling. Indespærring i lighuset uden tøj i
vinterkulden.
Flugtforsøg medførte skydning på stedet. Mindst 25-30 fanger forsøgte flugt. heraf
skal mindst 10 have haft heldet med sig, medens mindst 7 blev straffet med hængning
i festsalen under en appel.
Galgen kunne også bruges på anden måde, en dag havde Schorsch stillet en del borde
og stole ovnen på hinanden. Øverst stod en bagbunden fange, hvis bagbundne hænder
Schorsch fæstnede til strikken, der blev brugt til hængninger. Da han var færdig,
kravlede han ned og sparkede borde og stole bort, hvorefter offeret hang i de
bagbundne arme, som straks gik af led. Han hang der endnu, da aftenholdet
marcherede til arbejde i minerne, men var væk den næste morgen.
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Kort over tyske koncentrationslejre hvor der var danske fanger.

Sult – Sygdom og Død
Mange havde knap nok kræfterne til at arbejde. De fleste blev ramt af sygdom, da den
dårlige kost, det udmattende arbejde, den utilstrækkelige påklædning og den totale
mangel på hygiejne fik immunforsvaret til at svigte. Man skulle være meget syg for at
få arbejdsfritagelse og blive indlagt på reviret. Kunne man ikke gå den lange vej til
arbejdet i bjergene på grund af betændelsestilstande i benene, som optrådte hyppigt,
var der chance for, at man kunne blive tildelt en kommando i selve lejren som f.eks.
kartoffelskrælningen, der regnedes for et skånejob, selvom der var tale om mindst 12
timers arbejde, som kunne strække sig til efter midnat.
For mange blev sygdom lig med dødsdom, da selv mindre lidelser havde alvorlige
konsekvenser for fangernes udpinte kroppe. Forkølelse blev snart til lungebetændelse,
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og smitsomme sygdomme som f.eks. tuberkulose florerede i lejren.
Betændelsestilstande som følge af arbejdsskader eller loppebid kunne ikke læges og
var årsag til flere dødsfald. Endvidere led mange af hungerdiarré og ufrivillig
vandledning, hvilket medførte et forfærdeligt svineri i Lejren, især omkring
etagesengene, hvor tæpperne og halmen, der udgjorde madrasserne, var stærkt
forurenede med afføring. Fangerne havde ofte ikke kræfter til at gå på latrinet, eller
de kunne ikke længere styre kroppens funktioner.
Var man først blevet syg, var det meget svært at blive rask igen. Reviret kunne ikke
sammenlignes med et infirmeri og slet ikke med et hospital. De særligt syge blev
tilset af mere eller mindre uddannet ”lægeligt personale”. Reviret blev ledet af en
tjekkisk tandtekniker, der fungerede som overlæge, assisteret af en georgisk apoteker.
Under sig havde de en russisk læge og hans hjælper. Staben blev i løbet af efteråret
1944 udvidet med yderlige to personer, den franske læge Robert Naudin og den
danske medicinstuderende Jørgen Kieler. Disse gjorde alt hvad de kunne for at
forbedre forholdene på reviret, men blev snart overført til en arbejdskommando, da
de hurtigt blev opfattet som en trussel af revirledelsen. Intrigespillet blandt fangerne
florerede således overalt i lejren, og ingen kunne på længere sigt vide sig fredet på sin
arbejdskommando.
Da Jørgen Kieler tiltrådte sin tjeneste på reviret befandt dette sig endnu inde i
teatersalen, hvor der i et isoleret hjørne var ca. 30 køjer til de syge. Da dette langtfra
var tilstrækkeligt, måtte de syge også anbringes ude blandt de andre fanger.
Belysningsforholdene var så dårlige, at det var umuligt at aflæse et termometer. Da
tæpper ikke fandtes i tilstrækkelig mængde, og dertil kom mangelen på medicin,
forbindsstoffer, instrumenter, mad og arbejdskraft, var det hele ret håbløst.
Jørgen Kieler skriver: Kunne der være tvivl om diagnosen lungetuberkulose, så var
der til gengæld ingen tvivl om den hyppige forekomst af halsbetændelse, som fik en
særlig betydning for de danske fanger, da den ramte vor udmærkede talsmand under
rejsen til Porta, Kaptajn Ploug. Han fik en voldsom angina og søgte hjælp herfor hos
lejrens tjekkiske ”læge”, men blev gang på gang afvist. Til sidst udviklede der sig en
halsbyld, og jeg ledsagede ham da til ”lægen”. Efter at have gjort en Kapo forståelig
hvor alvorligt tilfældet var, fik jeg ved hans hjælp kaptajn Ploug indlagt på reviret.
Den tjekkiske ”læge”, som vist nok var tandtekniker, anede ikke, hvad han skulle
stille op med patienten, og i løbet af et par timer døde kaptajn Ploug i mine arme d.
14. november, medens en rotte sad på en gesims og så til. Jeg havde ikke nogen kniv
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og var magtesløs. Jeg var ulykkelig, og det blev sværere og sværere at fastholde
optimismen. Modløsheden begyndte at snige sig ind på os, og bedre blev det ikke, da
endnu en dansker døde 5 dage senere. Yderligere otte politiske fanger blev i
november sendt på sygetransport til Neuengamme, og snart viste det sig, at det stod
endnu værre til blandt 54`erne. Det var på denne dystre baggrund, at jeg i slutningen
af november fik ordre til at gøre tjeneste som hjælpelæge på reviret.

Saxkjøbing Avis 5-12-1944.
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De politiske fanger i Porta
Vægttab større end 20%

85%

Vægttab større end 35%

40 %

Polyri (vandladning)

96%

Ødemer ( væskesamlinger) 88%
Hunger-diarré

54%

Dødelighed

35% (50`erne)
52% (54`erne)

Som vi kan se af statistikken er dødeligheden større for 54`erne end for 50`erne, det
er ikke overraskende, da de politiske fanger var en homogen gruppe, der kunne støtte
hinanden, medens de ”asociale” var en blandet gruppe, heri småkriminelle, der blev
fanget i København af Gestapo.
Men det må fastslås, at ingen af de millioner, der døde eller blev mishandlede af
Nazi-Tyskland, har fortjent deres skæbne, og det vil i al fremtid stå som et mareridt,
at en kulturnation som Tyskland kunne degenerere til at udføre sådanne forbrydelser.
Vi har nu set hvordan livet på forfærdelig vis sluttede for en værdig repræsentant for
Danmark og Sakskøbing.

Efterskrift

Roar Plougs blev begravet på den stedlige kirkegård; men i 1947 blev han ført til
Danmark, hvor han blev begravet på Garnisons Kirkegård.
I hærkommandoen og i Sakskøbing Kirke, på officersskolen og kornetskolen og på
Kronborg findes hans navn på mindeplader. Ved afsløringen af disse blev der af
hærchefen udtalt særdeles anerkendende ord med fremhævelse af kaptajn Plougs
eksempel, der altid ville være en spore for hans kammerater, og en medfange fortalte,
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hvordan hans modige og frygtløse optræden bevirkede, at fangerne fik bedre kår. På
Nykøbing F. Katedralskole findes Roar Plougs navn på mindetavlen for besættelsens
faldne, som har været elever på skolen.
Jørgen Kieler og hans broder Flemming blev sammen med de andre overlevende
reddet af Bernadottes hvide busser og transporteret til Sverige i april 1945.
Jørgen Kieler medvirkede ved retssagen efter krigen til, at Kapoen Schorch blev dømt
til døden og hængt.

Kilder:
Artikel i Sakskøbing kirkeblad ved Ebbe Bressing
Jørgen Kieler: Hvorfor gjorde I det?
De nazistiske koncentrationslejre - Studier og bibliografi,
redigeret af Therkel Stræde
Palle Roslyng-Jensen: Værnenes politik – politikernes værn
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Gamle sagn og overtro
af Bent Jensen

Grevinden på Slettebjerget
Historien handler om en ond adelsdame fra Radsted, der kun kunne manes i jorden
ved hjælp fra fire præster og en ukendt gæst. Den er en genfortælling, som stammer
fra en for længst afdød beboer i Radsted.
Endnu lever på Sakskøbing egnen sagnet om grevinden, der gik igen på
Slettebjerggård, som er beliggende i Pogemosetofte, Radsted sogn.
Både hvem hun var, og hvor hun kom fra, er glemt. Måske var hun fra Krenkerup
eller måske fra Idalund – ingen aner det, men grumme ugudelig og ond må hun have
været, da hun levede, for at gøre sig fortjent til at få så hård en straf ikke at kunne
finde fred i graven, den hun havde ladet indrette på Slettebjerget.
Grevinden var ikke som de andre genfærd, der gik igen på slotte og herregårde. Som
regel holdt disse genfærd sig inden for herregårdenes porte og lod godtfolk være i
fred, hvis de blot lod dem færdes uforstyrret, hvor de havde lyst til at færdes.
Grevinden var nemlig lige så ondskabsfuld i døden, som hun havde været i live.
Efterfølgende gives nu eksempler på hendes onde adfærd.
Køerne holdt op med at yde mælk og hestene standsede
Siden den aften, hvor den sølle Jens Pedersen havde mødt hende, da han i lovligt
ærinde passerede Slettebjerget, var det en kendsgerning, at han havde været sær og
underlig. En anden af sognets beboere, Hans Nielsen, mentes at have fået forhekset
fire af sine allerbedste køer i en sådan grad, at de aldrig gav mælk mere og endda
visnede hen som blade om efteråret.
Hun formodedes også en sommeraften, før solen var gået ned, at have sat sig på
bagsmækken af en anden af sognets beboeres (Jørgen Jensen) vogn, så hestene ikke
kunne få den af sted, men bare stod og rystede og vrinskede ængsteligt.
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Først da præsten blev hentet og læste over vognen, slap hestene fri, og så måtte
præsten endda opleve at biblen to gange blev slået ud af hans hånd, før det usynlige
gespenst fortrak.

Carlsbjerget eller Slettebjerget minder mest om en kæmpe gravhøj,
men er en istidsaflejring.
Tjenestekarlen der ville danse med grevinden
Der var kommet en ny ung tjenestekarl til Pogemosetofte, og da han hørte om
grevinden, slog han ud i latter og sagde, at hvis husbonden ville give ham fri til at
sove den næste dag, skulle han gerne gå op på Slettebjerget og byde hende op til
dans. Det skulle nok få hende til at ligge stille i sin grav det første stykke tid. Alle
frarådede ham dette forehavende, og hans husbond forbød ham at gå på Slettebjerget,
men ved sengetid listede han alligevel derop.
Den næste morgen fandt man ham, ligbleg og splittergal vandrende rundt på marken.
Nogen forklaring om nattens hændelser kunne han ikke give, men tre dage senere
fandt man ham liggende død ved Slettebjergets fod.
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Men nu skulle uvæsenet have en ende
Præsten fra Radsted var ikke så meget for selv at binde an med det lede genfærd. Han
fik derfor assistance af præsterne fra henholdsvis Toreby, Slemminge og Våbensted,
og en mørk oktober aften sad de fire præster så i en lille hytte, som de selv havde
opført i dagens løb, ved foden af Slettebjerget.
Uden for regnede det, og stormen ruskede i hyttens tag.
Det var en sort uhyggelig nat.
Det bankede på døren
Pludselig bankede det på døren og de sprang op. De fire præster, - hvor kun
Slemminge præsten havde sin bibel med, de andre tre præster havde medbragt
skrifter, med et kristeligt indhold , – sad ved et lille træbord, lånt på en nabogård.
De læste andægtigt i de kristelige skrifter ved en staldlygtes lys. Nu da det bankede
på, troede de at det måtte være grevinden, men det var det nu ikke. Derimod lød en
gammelmands stemme, der bad om at blive lukket ind i det herrens vejr.
Præsterne talte med hinanden og med manden og lod ham så komme ind, på
betingelse af, at han skulle forholde sig roligt, ligegyldigt hvad der skete.
Det lovede han og krøb så ind under bordet. Lidt efter talte han alligevel: ”Nu rejser
hun sig” , sagde han, og lidt efter: ”Nu er hun ved døren”.
Han var knap færdig med at tale, før døren sprang op og en hvid skikkelse susede ind
i rummet. Skikkelsen fejede lygten og skrifterne af bordet, men standsede så brat.
Slemminge præsten nåede at holde fast om sin bibel, og et par ord nåede han at læse
højt, før lyset slukkedes, det var nok til at binde grevinden til stedet. Stående der i
hytten udstødte hun med høj og ond stemme de modbydeligste trusler.
Men nu tager præsterne fat, citerer taler, beder og langsomt synker grevinden ned i
hyttens gulv. Nu er hun i jorden til knæene, så til midt på livet, men så vil hun heller
ikke længere, ligegyldigt hvad præsterne end foretager sig.
Da taler gæsten på ny: ”Grevinde”, siger han, dit uvæsen må nu enten slutte eller vi
må affinde os deri for evigt. Til livet er du manet ned, og kun disse gode mænd kan
atter frigøre dig, eller med guds hjælp mane dig helt i jord. Jeg har dog et forslag til
en løsning til jer, så vi kan få en afgørelse straks. Her bag hytten har jeg en hest
stående bundet. Jeg løser den, sætter mig i sadlen og rider alt det hesten orker hen til
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Slettebjerggård, medens du prøver at følge med. Kommer jeg først, da giver du mig
dit adelige ord for, at du i al evighed forbliver rolig i din grav, indtil gud den
almægtige kalder dig frem til dom.
Det vilde ridt
Det lovede grevinden, og i næste nu var hun og rytteren forsvundet mellem træerne.
Dog pløjede grevindens fødder en dyb fure gennem jordbunden, da hun for af sted for
at komme før den galopperende hest.
Nogen tid efter kom gæsten tilbage. Han nikkede til de fire blege præster og sagde:
”Jeg vandt men det holdt hårdt, og der var kun et hanefjed imellem, før hun havde
vundet. Nu har vi endelig fået fred for grevinden”.
Han hilste, satte hesten i trav og var borte, før præsterne fik ham spurgt om, hvem
han egentlig var. Ret havde han dog. Siden den nat har grevinden forholdt sig roligt i
sin nu ukendte grav på Slettebjerget.
Historien findes i flere forskellige variationer. Det gør nok de fleste af den slags
historier, de er jo fortalt mange gange, igennem mange generationer.

Det onde varsel fra Våbensted
Denne fortælling hændte i attenhundrede og firserne. Elna Hansen gik den gang i
skole i Våbensted. Hun var elev i den oprindelige gamle skole, som var beliggende
her før den skole, vi i dag kalder for den gamle skole.
En sommerdag da hun var i skole, kom hun tilfældigt til at kaste et blik ud af klassens
vindue, hvor hun så et læs hø køre forbi ude på vejen.
Det var der i sig selv ikke noget mærkeligt ved, men det var underligt, at der ikke var
nogen vogn under læsset, som svævede en meter over vejbanen, foran læsset gik fire
lodne heste, og der var heller ikke nogen kusk på læsset.
Da deres lærer spurgte om nogle af eleverne havde set det, svarede Elna samt nogle
af klassens andre elever, at de også havde set det. Læreren spurgte herefter eleverne,
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om de vidste, hvad det var, de havde set? Det var der selvfølgelig ingen, der var klar
over. Han sagde derefter, at det havde været et ondt varsel.

Landevejen imellem Sakskøbing og Maribo, billedet er taget uden for den
gamle skole i Våbensted, ca. 1910.

Det mærkelige ved denne historie er, at flere havde oplevet samme fænomen
samtidigt, uden nærmere at kunne komme med en forklaring på, hvad det var de
havde set.

Elna havde hele sit liv tænkt meget over det, og hun glemte aldrig den oplevelse. Da
hun blev gammel fortalte hun hændelsen til sin brorsøn, Konrad Hansen, det er ham
der blev købmand og bedemand i Krårup. I dag er Konrad Hansen desværre død. For
en del år siden afholdt Lokalhistorisk Forening en foredragsaften på Hotel
Saxkjøbing, hvor der blev fortalt om forskellige spøgerier her på egnen.
Varslet fra Våbensted blev dengang fortalt af Konrad Hansen.
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Stikhoben i Hyde skov
Om Stikhoben, eller som det hedder på lollandsk ”Stikhokken”, siges, at den ikke er
kendt af ret mange mennesker. Det må derfor være de få, som kender den, der meget
tit passerer forbi stedet.
Den er i dag ca. 4 meter høj og består af en dynge større og mindre grene, der er mest
friske i toppen, og ældre og mere rådne i bunden inden de til sidst formulder helt.
Bunken fornyes dog konstant ved påkastning af grene og kviste af forbipasserende.
Stikhoben i Hyde skov stammer fra en fjern fortid. Dens alder er ubekendt, men den
har eksisteret i flere hundrede år og er beliggende ved siden af den gamle skovvej i
Hyde skov, som i fordums tid har været vejen fra Radsted og Krenkerup, via
Rosenlund til Fuglsang.
Tæt ved Stikhoben fører vejen over Hyde å, hvor der har været et vadested, men nu er
der en flot gammel bro bygget af tilhuggede kampesten.

Stikhokken eller Stikhoben i Hyde skov.
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Den gamle bro af kampesten over Hyde å, tæt ved Stikhokken.

Der findes flere forskellige sagn om, hvordan hoben er opstået. Den mest kendte, og
nok den mest troværdige, er denne her:
En skovfoged eller skovbetjent skal i længst forsvunden tid været blevet slået ihjel
her. Sagnet siger, at han var forhadt af omegnens befolkning, men det kan også være,
at han har overrasket en krybskytte, som enten har skudt ham eller aflivet ham på
anden måde på stedet, hvor stikhoben er beliggende.
Hændelsen menes at have fundet sted lige her, hvor stikhoben er beliggende, og
enhver, der gik forbi, lagde en gren eller et par kviste på og skyndte sig derefter
videre. Den oprindelige årsag til, at man kastede grene på, har folk efterhånden glemt,
men skikken med grenkastningen er blevet fortsat.
Dog formodes det ikke mere at være for den afdøde skyld, men mere for at værne sig
selv mod stedes mystiske onde ånd, som kan bringe ulykke over en år frem i tiden.
Der var andre, der frygtede alskens farer og ulykker, eller at de skulle komme til
skade, når de passerede vadestedet.
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På visse årstider, som for eksempel når sneen smelter om foråret, er der meget vand
med stræk strøm i åen. Det har derfor ikke været helt ufarligt at passere vadestedet.
I vore dage er der ikke mange, der vil indrømme at de er overtroiske, men selv i dag
er det kun fåtallet der ikke lægger en gren på stikhoben, når de passerer forbi stedet.
Skovfoged Radby, som i sin tid har været skovfoged her fra 1906 til 1945, har fortalt,
at man kastede grene på stikhoben for at forebygge ulykker og for ikke at fare vild i
skoven. Skovfogeden har også kendt omtalte sagn.
Radby har også fortalt, at så længe han kunne huske, har stikhoben haft næsten
samme højde.
Kjeld Snedker, museumsmand og lokalhistoriker, der afgik ved døden for et par år
siden, var leder af en tur i Hyde skov for en del år siden. På turen fortalte han om
skovens fortidsminder, og da deltagerne kom stil stikhoben, gav han et langt og
grundigt foredrag, herunder omtaltes også alle de ulykker, den passerende kunne
komme ud for, hvis ikke der blev kastet en gren på stikhoben.
Der var to på holdet, der grinede af det, og lod være med at smide en gren på. Da
selskabet var gået et stykke videre i skoven, var der en af de to personer, som vred
om på den ene fod. Personen havde fået en slem forstuvning og måtte køres derfra.
Den anden af de to personer som ikke lagde en gren på, blev kort tid efter alvorlig
syg af et insektbid, antagelig en skovflåt.
Det formodes, at de to personer smider en gren på næste gang, de passerer stikhoben.
Det er dog ikke kun i Hyde skov at skikken, med at haste grene eller sten på steder,
hvor en person har lidt en voldsom død, er brugt. Det har været, og er stadig en skik,
der bliver benyttet i mange lande verden over.
Her i Danmark har der været et halvt hundrede kastedynger. Nu er stikhoben i Hyde
skov, så vidt det vides, den eneste tilbageblevne her i landet.
Det har ikke været muligt at finde ud af hvornår og hvem, der blev dræbt det
pågældende sted. Der er søgt i kirkebøger, skifteprotokoller og i gamle
kirkeregnskaber helt tilbage til 1632. Hvis vedkommende var dræbt efter den tid,
havde det sandsynligvis stået i det omtalte materiale, derfor må det være sket før den
tid.
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Kilder:
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv
Sakskøbing Lokalhistoriske Forening
Lolland – Falsters Historiske Samfund
Lolland – Falsters Venstreblad
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Meisnerhistorier
Fortalt af Johan Jørgensen
Redigeret af Niels Christensen

Når talen er om originaler i Sakskøbing gennem tiderne, er
der altid en bestemt person der nævnes, nemlig for længst
afdøde Henrik Meisner (1879-1951). Han var altid i højt
humør og havde en kvik bemærkning til alle. Han var født
i Stege og kom til Sakskøbing 1906, hvor han åbnede
isenkramforretning i Vestergade 16. Vestergade var
dengang byens førende forretningsgade, ligesom
Torvegade, var en livlig forretningsgade. Omkring 1911,
flyttede Meisner sin forretning til den nyopførte ejendom
Vestergade 14, der dengang var en meget smuk bygning.
Gid man kunne sige det samme i dag, men ak! Det er
byfornyelse, når det er allerværst.
Jeg vil afstå fra at benytte stærkere ord, men der gør ondt
Henrik Meisner, 27-årig
isenkræmmer netop
på en gammel håndværker, at se sådan noget.
ankommet til Sakskøbing.
Foto 1907
Her havde han forretning til han i 1921 flyttede til Torvet
5, som han havde købt nogle år før, og lejede ud til blandt andet konditor H.
Mortensen, guf Mortensen.
Meisner solgte forretningen til isenkræmmer Alfred Carstensen i 1929, købte en
Chervolet og kørte rundt med vareprøver som repræsentant for forskellige firmaer.
Følgende historier er blevet mig fortalt af blandt andre bagermester F. W. Schultz
Torvet 11, drager Harald Hansen, Vestervang, bagermester Roar Rasmussen og flere
andre.
Vennernes ven
Da Meisner kom til Sakskøbing, var der ca. 20 hoteller og værtshuse, foruden at
købmandsgårdene havde ret til udskænkning. Efter sigende, var Meisner en flittig
gæst på disse etablissementer.
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Han var altid velkommen i vennernes selskab. Han gik fra den ene restauration til den
anden. Der var aldrig nogen, der havde set hans pengepung, for så snart han trådte ind
ad døren, råbte de:
- Hov Meisner! Kom her ind!
Så ville Meisner give en omgang, men de sagde:
- Nej! Du skal sågu da ikke give noget. Vi er jo så glade ved at være sammen med
dig.
Han var gemytlig og slagfærdig og fyldt med historier.

Jagtkammerater 1907. Det var i dette selskab af alvorsmænd, Meisners grinagtige historier og
muntre påfund vakte genklang.

Indehaveren træffes ikke
Der kom en kunde og ville tale med ham, men kunne ikke finde ham inde i butikken.
Så gik han ind på hotellet og sagde til Meisner:
- Jeg har lige været ovre i forretningen og spørge efter dig, men du var ikke til at
træffe!
92

- Sig mig, når du kommer til København og går ind i Magasin du Nord, spørger du så
efter Vett og Wessel?

Frøken Dressel
En af Meisners ekspeditricer, ansat 12.05. 1906, var frk. Dressel, som boede sammen
med sin mor i Industristiftelsen ved Gåsetorvet.
Frk. Dressel var en meget pligtopfyldende dame med raske bevægelser, altid i
aktivitet. Det var en fast begivenhed, når frk. Dressel i middagspausen fra Torvet 5
hastede ned ad Juniorsgade - hatteløs.
Efter middagspausen var der ligeså meget fart på den anden vej, ofte med en anden
hat på. Hun må have haft en utrolig masse hatte.
En dag blev det Meisner for meget med at have alle frk. Dressels hatte liggende
overalt. Han samlede dem alle og pyntede butiksvinduet med de mange hatte, til stor
fortrydelse for frk. Dressel, men til meget morskab for byens borgere.

En værdsat medarbejder
Under et værtshusbesøg, var der en af Meisners venner, der sagde til ham:
Du må rigtignok være glad for, at du har frøken Dressel, for så behøver du ikke at
være hjemme og passe din forretning.
Meisner snøvlede noget og sagde:
- Ja, det minder mig om, da jeg ovre i Stege var ansat i isenkramforretningen, og der
sagde de ligesådan til købmanden der: Du må rigtignok være glad for at du har
Meisner, så behøver du ikke at være hjemme og passe din forretning, for han passer
den så godt.
- Så rejste jeg og så gik det sågu meget bedre!

Tabsgivende prismærkning
Ved en anden lejlighed kom frøken Dressels indsats igen på tale:
- Du kan sagtens tillade dig at gå i byen midt på dagen, du har jo frøken Dressel til at
passe forretningen. Hun tjener mange penge til dig.
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- Ja, jo, det er rigtig nok, men hun ødelægger noget af forretningen for mig og jeg har
mange klager på grund af hende, sagde Meisner.
- Det kan da ikke være rigtigt, mente de andre, for hun er da så samvittighedsfuld.
- Jo, ser I, her under og efter krigen (1914-18), hvor priserne stiger hele tiden, skraber
hun den gamle pris væk og skriver den nye pris.
- Jamen, det må da være en stor fordel for dig.
- Jo, men ser I priserne på skovle og spader står altid helt nede ved bladet, og
efterhånden er der skrabet så meget, så når køberen begynder at bruge redskabet, så
knækker det, og så kommer de og gør vrøvl, og så må jeg jo give dem et andet
redskab i stedet for. Nej det er ikke fortjeneste alt det, hun går og laver.

Tæppebankeren
Da Meisner havde forretning i Vestergade 14, boede familien på 1. sal oven på
forretningen. På tagetagen boede en af Meisners ekspedienter, som ligesom Meisner
var glad for at gå "i byen".
En lørdag aften var begge i byen, dog ikke sammen. Meisner holdt øje med, hvornår
ekspedienten var ved at gå og sørgede for at komme først hjem. Han stillede sig i
porten og ventede på ekspedienten.
Da denne kom, sagde Meisner:
- Vi kommer til at liste op ad trappen, så min kone ikke hører os. Vi tænder heller
ikke lyset.
Meisner sørgede for at ekspedienten gik forrest. Da de nåede Meisners lejlighed,
lyder der et klask og ekspedienten fik en i hovedet af fru Meisners tæppebanker.
I det samme tænder Meisner lyset og siger:
- Jamen mor dog! Slår du vores ekspedient? Han er ellers sådan en flink fyr!

Det kolde øl
En nat kom Meisner meget sent hjem og hans kone Vally var meget gal. Hun
bebrejdede ham, at han altid gik i byen, og altid kom sent hjem.
- Jamen lille mor! Tænker du slet ikke på, hvor godt du har det? Du kan ligge i din
dejlige varme seng, medens jeg må vandre fra værtshus til værtshus og drikke alt det
kolde øl.
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Meisner lejede sig ind i den pompøse ejendom, Vestergade 12-14 i
1906 med Isenkram, Glas, Galanteri & Udstyrsforretning. Familien
boede over forretningen.

Sildene
En dag da Meisner igen var kommet for sent hjem til middag, blev han i kraftige
vendinger bebrejdet, at han aldrig kunne passe spisetiderne.
- Du kan ikke være det bekendt; nu har sildene stået på komfuret og snerret i over en
time!
Meisner gik hen til komfuret, tog panden med sildene, rystede dem og sagde:
- Skal i snerre af mutter når fatter ikke er hjemme!

Kogeapparat med garanti
En ældre dame kom en dag ind i Meisners forretning, for at købe en primus. For at
være sikker på at hun fik købt det helt rigtige apparat, bad hun om at blive ekspederet
af chefen selv.
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Meisner stillede en hel del forskellige muligheder på disken, og fortalte om de
forskellige apparaters fordele og ulemper. Konen var meget i tvivl om, hvilket
apparat hun skulle vælge. Pludselig fik hun øje på en mærkat på den ene primus.
Der stod Made in Sweden – udtalt med bløde d’er.
- Hvad betyder det, spurgte hun Meisner.
- Jo ser du, sagde Meisner, det betyder at maden ikke kan brænde på!
- Så er det den primus jeg skal have, sagde konen.

Tepotten
En af byens finere fruer kom en dag ind i Meisners forretning for at købe en tepotte.
Hun ville ekspederes af isenkræmmeren selv og da Meisner kom, bad hun om at se på
en tepotte.
Der blev hentet et udvalg, men der var noget i vejen med dem alle. Enten var de for
dårlige, eller også var de for dyre.
Til sidst var der dog en, hun gerne ville have, hvis hun kunne få noget rabat. Det var
Meisner ikke villig til at give, men konen blev ved med at tinge om prisen. Til sidst
blev det for meget for Meisner. Han stillede en natpotte på disken og sagde.
- Hvis De vil "prutte", tror De så ikke, De skulle købe en natpotte i stedet for en
tepotte?
Repræsentanten
En temmelig pågående repræsentant, irriterede Meisner en hel del. Ikke mindst
repræsentantens nærgående spørgsmål, så som:
- Er De udlænding hr. Meisner?
- Nej, sagde Meisner, men jeg har meget fine venner i Tyskland. Forleden var jeg
nede og se til min gamle ven general Hindenburg. Jeg var så heldig, at der netop den
dag var en stor militærmanøvre.
- Den skal du med ud og se, Henrik, sagde Hindenburg,
Det var da også meget interessant, blandt andet var der en ganske lille flok, som blev
ved med at angribe en større flok. Denne lille flok var ikke til at slå tilbage, de blev
ved med at gå på.
Jeg spurgte Hindenburg:
- Hvordan bærer du dig ad med at få dem til at kæmpe sådan?
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- Jo, det skal jeg sige dig Henrik. Jeg samler de handelsrejsende i sådanne enheder, de
er jo så pågående!

Vestergade 16, hvortil Henrik Meisners isenkramhandel flyttede i 1911 og på facaden reklamerede
med Isenkram, Galanteri, Glas, Porcelain og Udstyrsforretning, Hænge-, Bord- og Standerlamper,
Ampler, Gas- og Kogeapparater, Fest- og Brudegaver, Spisestel, Kaffestel, Vandstel, Vinstel, Kgl.
Porcelæn, Skeer, Gafler, Have-, Mark- og Avlsreskaber, Geværer, Ammunition mm.

Den besværlige kunde
En af Meisners kunder, var kendt for at være meget besværlig og kværulantisk. Når
denne kunde kom, var det som regel Meisner selv, der ekspederede ham.
En dag kom omtalte kunde ind i forretningen, og bad om en vare som Meisner ikke
havde, Da kunden hørte det, begyndte han at beklage sig over de mærkelige tider vi
lever i:
- I gamle dage kunne man købe næsten alt muligt!
- Ja, det har du ret i. I gamle dage kunne man købe næsten alt, sagde Meisner. Da
kunne man få løse tænder til save, højre og venstre hanke til kopper, men sådan noget
laver de slet ikke mere!
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Den malede hund
I ejendommen Søndergade 1, i den nordlige ende, var der i 1920’erne to forretninger,
et konditori og en skotøjsforretning. Sidstnævnte ejedes af frk. Anna Lund, søster til
blikkenslagermester Hakon Lund.
Anna Lund spillede ofte med i de meget populære revyer, som roklubben hvert år
afholdt, på Hotel Saxkjøbing.

Torvet 5 før 1921. Til venstre bag butiksvinduerne var 1916-18 indrettet
Bredos Restauration, Sakskøbing Palmehave på trods af modstand fra
borgerne, der mente, at byen i forvejen var velforsynet med værtshuse.
Den eksisterede da også kun et par år. Meisner købte ejendommen i
1918 og lejede den ud til bl.a. konditor H. Mortensen, guf-Mortensen.

Anna Lund havde en hanhund, en bokser med kuperet hale. Denne hund blev hver
morgen lukket ud, så den kunne gå, hvor den ville. Den havde fået den kedelige vane
at have sit toilet på fortovet uden for Meisners nye forretning Torvet 5.
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Meisner klagede til frk. Lund, men hun mente, at hunden havde lov til at løbe, hvor
den ville. Hvor den besørgede, kom ikke hende ved.
Så tog Meisner sagen i egen hånd. Næste gang hunden kom, lokkede Meisner den ind
i forretningen, hvor ekspedienten blev sat til at klappe hunden og Meisner gik i gang
med at male dens klunker med guldbronze.
Om hunden løb lige hjem, eller den løb en tur rundt i byen for at præsentere sit
nymalede agterspejl, vides naturligvis ikke, men da hunden kom hjem, til sin
ejerinde, tog hun straks telefonen og ringede til Meisner, og spurgte:
- Er det dig Henrik, der har malet min hund?
- Er din hund blevet malet, spurgte Meisner forbavset, hvor er den dog malet?
Frk. Lund svarede ikke, men lagde røret på.
Om hunden forsatte med at have toilet foran Meisners forretning, vides ikke, men den
blev ikke oftere malet.

Brandhanen
En dag var Meisner på vej hjem, efter en temmelig fugtig frokost. Da han var næsten
hjemme mødte han blikkenslager Aksel Jensen, som netop stod og afprøvede en
brandhane; han var ved at lukke op for vandet.
Da Meisner så, at Aksel stod der og drejede, udbrød han:
- Hvad fanden Aksel! Er det dig der drejer jorden rundt?

Glædelig Jul
En dag kort før jul, var Meisner på vej ned ad Juniorsgade. På samme fortov imod
Meisner kom en dame gående. Hun og Meisner var ikke de fineste venner, så da
damen fik øje på Meisner, gik hun over på det modsatte fortov. Da Meisner så dette
gik han også over på det andet fortov, så et møde var uundgåeligt.
Da de mødtes sagde Meisner:
- Jeg vil gerne ønske Dem en rigtig glædelig jul, fru S. Det er en skam, at det ikke er
frostvejr!
- Jamen hvorfor dog det hr. Meisner?Jo, for så ville jeg have tisset Dem en glidebane.
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Jagtmiddagen
Efter en større jagt, blev der afholdt jagtmiddag på Hotel
Saxkjøbing. Meisner holdt tale, da han var færdig med sin
tale, og satte sig, opdagede han at der var hældt øl på
stolen. Det var en stol med krydsfinersæde, uden huller, så
han blev meget våd, men lod som ingenting.
Lidt senere rejste sidemanden sig for at holde tale. Det var
ham, Meisner mistænkte for at have hældt øl på stolen, så
medens sidemanden holdt sin tale, hældte Meisner øl i
sidemandens støvler.
Peter Petersen (1880-1950).
Meisner måtte naturligvis hjem og skifte bukser og da han
Borgmester i Sakskøbing 1921kom tilbage vendte han vrangsiden ud på alle frakkerne i
1937. Ridder af Dannebrog
1933.
garderoben, undtagen borgmesterens. Da selskabet skulle
hjem var der selvfølgelig stor forbavselse over de vendte frakker.
Meisner havde følgende kommentar:
- Det må være borgmester Petersen, der har vendt frakkerne. Hans frakke er den
eneste, der ikke er vendt!

Avisannoncen
Under et besøg hos restauratør Jørgen Larsen, Torvet 13, var Meisner kommet i
selskab med den "fattige vognmand", Alfred Johansen. Denne bad Meisner lave et
rim til Saxkjøbing Avis.
- Det vil jeg gerne, sagde Meisner, det er nemt! Du kører jo med alt muligt, så Du
kunne jo skrive:
Med al slags kørsel der hænger vi i.
Vi kører med skraldemøg, skidt og med lig.

Dette rim var "den fattige" ikke tilfreds med, så der opstod et skænderi, hvorefter
vognmanden forlod restaurationen.
Han gik imidlertid ikke hjem, men over på det lille torv, hvor Meisner havde sin bil
stående og begyndte at skære i dækkene. Dette så værten på Hotel Saxkjøbing, og
han ringede til politiet, som kort efter anholdt vognmanden.
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Muleposen
Vognmand Rasmus Rasmussen boede i Juniorsgade 9 og havde sin
vognmandsforretning der. Han kørte dengang med hestekøretøj, men han havde ret
tidligt automobiler, fortrinsvis til udlejning. Vognmand Rasmussen havde nogle af
sine vogne stående på det lille torv, ved siden af Meisners ejendom.
Rasmussen havde 2 heste, der hed Ole og Peter og når Rasmussen om morgenen
lukkede porten op, så gik de 2 heste over gaden og stillede sig ved vognstangen og
ventede til Rasmussen kom og spændte for.
Det skete at Rasmussen kom hjem for at holde en lille pause. Så blev hestene ikke
spændt fra, de fik blot en mulepose på.
En dag kom Meisner forbi, netop som Rasmussen var ved at give en af hestene
mulepose på. Da Meisner så dette, udbrød han:
- Det kan du lige så godt opgive med det samme Rasmus! Du får aldrig den store hest
ned i den lille pose.

Holmeskovspavillionen, traktørsted og populært udflugtsmål.
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Pas på toget
Efter en festlig og fugtig aften i Holmeskoven, var Meisner og hans venner i høj
stemning på vej hjem. Da de var nået til vandtårnet eller der omkring, var Meisner
pludselig forsvundet. En af vennerne fik øje på noget henne ved baneoverskæringen
og ved nærmere eftersyn viste det sig, at Meisner var kravlet op på et skilt, hvorpå
der stod: Pas på toget!
- Hvad laver du dog der, spurgte vennerne.
- Jeg passer sågu på toget, svarede Meisner. Der står jo på skiltet, at man skal passe
på toget. Ham der skulle passe på toget er åbenbart gået sin vej.

De løbske heste
En eftermiddag var Meisner på vej ned til barber Jakobsen i Brogade. Da han nåede
Wichmands hjørne, så han et stort opløb i Brogade. Han spurgte en mand, om hvad
der var sket.
- Jo, sagde manden, der er to heste, der er løbet løbsk.
- Nå, er der det! Jamen venter I, at der kommer flere?

Til venstre Torvet 5 efter ombygningen i 1921 med den lille plads, som Meisner skulle
passere for at komme ind til vennerne på Hotel Saxkjøbing. Øverst i venstre billedkant ses
den store kugle, der røg ned i 1931.
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Torvet 5
Meisner satte en etage mere på, og lavede et stort udstillingsvindue på første sal.
Oven over dette vindue var der, i begge ender en lille pille, hvorpå der lå en ret stor
stenkugle.
I året 1931, den 8. juli, gik der et forfærdeligt uvejr hen over Sakskøbing-egnen Vi
boede dengang på Teknisk Skole, hvor vi var flyttet ind 1928. Vi så fra vores
vinduer, at en mand var oppe på Meisners tag ved den vestlige kugle, og min mor,
sagde til min far.
- Meisner er oppe og holde på tagstenene.
- Ja! sagde far, hvis han ikke piller dem af, han er en stor filur!
Den næste dag lå en af de store stenkugler på fortovet nedenfor. Om det var blæsten,
eller Meisner der var skyld i kuglens fald, ved jeg naturligvis ikke.

Kilder:

Johan Jørgensens erindringer
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv
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På sommerkursus hos tante Thyra
af Finn Egelund
Fra 1902 til 1922 var Thyra og Frede Jensen præstepar i Vigsnæs sogn. Bemærk! Det
var ikke Frede Jensen, der var præst i Vigsnæs, men Thyra og Frede Jensen der var
præsteparret i Vigsnæs.
For Thyra Jensen var det at være præstekone et kald. Kirken og præstegården skulle
supplere hinanden, og præstegården være et åbent hus og hjem for sognebørnene,
gæstfrit og med altid åbne døre for dem der trængte til råd og trøst.
“Præstegaardsånden”, kaldet hun det ”som ikke kan udgrundes”, men som “lugter af
friske blomster, gemmeæbler og kaffe – grumme meget af kaffe”. 1
Vigsnæs sogn rummede 300-400 sognebørn, og de materielle vilkår har været
beskedne. Men at Thyra Jensen har været en dame med en vis gennemslagskraft ses
af, at hun som én af de første kvinder overhovedet blev medlem at et offentligt
udvalg, et kirkeligt udvalg, der skulle ændre retningslinjer for folkekirkens virke,
herunder menighedsrådenes adgang til valg af præst, afhændelse af præstegårdsjord
og et forslag om tvungen borgerlig vielse.
Thyra Jensen var født i Fjelstrup sogn i Sønderjylland som datter af lærer Jørgen
Lauesgaard, men da hendes far i 1867 af de tyske myndigheder var blevet tvunget til
at forlade sin stilling, voksede hun op i Yding ved Horsens. Sommeren 1883 var hun
på Ebeltoft Højskole, hvor præsten Niels Julius Jensen virkede som
højskoleforstander ved siden af sit virke som præst. Her mødte hun sin tilkommende,
højskoleparrets søn Frede, der læste til præst. Sommeren efter var hun tilbage på
højskolen, hvor hun og Frede blev forlovet. Ægteskab kunne der ikke være tale om
foreløbig. Frede måtte gøre sit teologiske studium færdig, før han kunne søge et
præstekald og blive i stand til at forsørge en kone. Så i de følgende år arbejdede hun i
en broderiforretning, lærte sygepleje på Horsens Sygehus og arbejdede det sidste år
inden sit giftermål med Frede som kokkepige hos svigerforældrene. Som nygifte kom
parret først til Ølgod, dernæst til Vendsyssel inden de i 1902 kom til Vigsnæs sogn.
I Vendsyssel havde de været del af en omfattende foredragsvirksomhed og andre
kulturelle aktiviteter, men da de kom til Vigsnæs fandt de - ingenting. Noget måtte
der ske, og de satte gang i forskellige aktiviteter og startede en foredragsforening;
men, som datteren Nanna Gandil fortæller, var det ikke let at sætte skub i lollikkerne.
1

Thyra Jensen: Fra gamle Præstegaarde bd. s. 8
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Thyra Jensen startede også en syskole for småpiger, gymnastik for de unge piger, og
til jul blev der holdt fest for de gamle i sognet. Ved disse fester, skulle deltagerne
ikke underholdes med opbyggelige taler, men skulle selv være aktive ved at fortælle
episoder fra deres liv samt synge og spille.

Vigsnæs gamle præstegård set fra bagsiden, foto ca. 1910.
Præstegården var et udpræget grundtvigsk hjem, og ideen med sommerkurser for
unge piger kom som følge af den store interesse begge havde for højskolesagen, og
inspireret af Ebeltoft Højskole, i sin ungdom fik hun ideen til at arrangere
sommerkurser for unge piger. Baggrunden var også verdenskrigen, hvor det var
umuligt at komme udenlands, hvad mange unge piger af det, vi i dag ville kalde det
bedre borgerskab, fik lejlighed til som et led i den almene dannelse og forberedelsen
til tilværelsen som frue i et hjem i de bedre klasser. Plads var der nok af i
præstegården med i alt 32 værelser. Thyra og Frede Jensen gik så i gang med en
istandsættelse af den meget forsømte præstegård, endda betalt af egen lomme.
Sommerskolen var helt på deres eget initiativ, ikke noget med offentlige tilskud eller
fonde der kunne bidrage, og det er jo en del af forklaringen på, at det kun var piger
med formuende fædre, der kunne komme i betragtning. Thyra Jensen noterer selv i
”Fra gamle præstegårde” at hun håbede, at kurserne kunne give så meget overskud, at
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også mindrebemidlede, kunne komme i betragtning. Hvad prisen for sådan et
sommerkursus har været fremgår ikke af journalen, men billigt kan det ikke have
været. I 1920 støder vi på Ellen Nielsen, der er tilskærer hos Crome&Goldschmidt og
har fået bevilget forlænget ferie som rekreation efter et tilfælde af den spanske syge,
og det er næppe troligt, at en tilskærerløn har kunnet betale den reelle pris for et
ophold, og det hun skriver om sig selv i journalen lyser også af taknemmelighed. I
1921 beskriver Grete Siim sig selv og veninden Lola som to forpjuskede fugle, der
fik ly i præstegården, overstrømmende i taknemmelighed grænsende til det ydmyge.
Så i disse tilfælde, kan hun have fået sine intentioner opfyldt. Men ser man på
deltagerlisterne står der typisk ud fra de enkelte navne ”datter af fabrikant…..datter af
højesteretssagfører….datter af grosserer……datter af proprietær……”, selv om der
også optræder gårdmandsdøtre med lokal forankring – fra store gårde vel at mærke;
således Helga Madsen fra Langfeldt, men hun er jo også datter af en sognefoged.
Kurset skulle ikke være en højskole i almindelig forstand, da hun mente, at der var
for megen åndelig overfodring, men en kombination af foredragsvirksomhed og
praktisk indlæring. Den praktiske indlæring bestod af fag som tegning, maling,
kjolesyning og brodering, desuden undervisning i engelsk og samariterkursus.
Endelig skulle pigerne hjælpe til med det huslige arbejde, som rengøring og
madlavning, selv om der var ansatte medhjælpere.
Det var en bestemt person, der var med til at give ideen om sommerkursus – Else
Eriksen. Else Eriksen havde været pige i præstegården, konfirmeret der, og havde
holdt forbindelsen med familien ved lige. Hun var en ung livsglad pige med mange
kreative evner, da hun blev ramt polio, lam fra hoften og nedefter.

Else Eriksen, gengivet efter ”Fra gamle Præstegaarde”, uden årstal.
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Thyra Jensen mente, at det var talenter, der skulle udnyttes, og det blev så bestemt at
Else Eriksen skulle undervise i tegning, maling og syning. Selv skulle hun undervise i
broderi, holde foredrag og arrangere det huslige. Frede Jensen var også på
foredragslisten og fruen på skovridergården Margrethe Bang skulle undervise i
engelsk og fortælle om udenlandsk litteratur.

Så gik man i gang i 1918, med i alt 18 elever, deraf de 9 fra Norge. Hvorfor der også
skulle være norske elever er ikke godt at vide, da det ikke ser ud til at Thyra Jensen
havde relationer til Norge; men hun har nok haft forståelse for, at det gensidigt var
vigtigt at få lidt udenlandsk input, afskåret som man var her under 1. verdenskrig fra
det store udland. Det har så været nærliggende at hente elever fra broderfolket i nord,
måske også med den bagtanke, at nogle kunne tage hjem og inspirere til, at noget
lignende kunne slå rod i Norge. De fleste kom fra Kristiania, det nuværende Oslo,
men der var også elever så langt væk fra, som Trondheim og Tromsø. I dag hvor man
kan flyve til Australien på godt 24 timer, forekommer det helt ufatteligt at en pige fra
Tromsø, kunne rejse så langt væk som til Danmark, en rejse på en 6-7 dage, men der
er antydninger af, at flere af de norske piger har haft forbindelse af familiær eller
anden art til Danmark, som Vera Hagemann fra Kristiania, der har familie i
København. Ikke alle har fået lov til at tage turen alene, som Johanne Sæther fra
Trondheim der blev fulgt helt til dørs i Vigsnæs præstegård af sin mor.

Man startede så i 1918 med et hold på 18 deraf 9 fra Danmark og 9 fra Norge, og
kurset kom godt fra start. 6. juli skete katastrofen. Sommeren 1918 var tør, og om
morgenen havde muligvis en gnist fra skorstenen antændt stråtaget. Præstegården
brændte ned til grunden og tog et nabohus med i købet. Heldigvis kostede ulykken
ikke menneskeliv, selv om der befandt sig småbørn samt den lammede Else Eriksen i
huset. Det lykkedes at redde nogle få ting ud fra havestuen, hvor døren kunne åbnes,
men derudover blev alt flammernes bytte, og præsteparret, pigerne og dem der ellers
var i præstegården kunne blot stå og se gården brænde og høre malerierne krølle sig
sammen og strengene på flyglet springe.
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Vigsnæs præstegård efter branden.
Det må være tegn på en stædighed og ukuelighed uden lige, der gør, at man beslutter,
at sommerkurset skal fortsætte. Mirakuløst var Guldborg Højskole ophørt året før,
noget var lejet ud, men der var stadig en skolestue, et kammer og et køkken til
rådighed. De unge piger blev indkvarteret på gårde rundt omkring. Der meldes ikke
noget om, om nogen af dem er rejst hjem i utide, men det må have været en utrolig
traumatisk oplevelse, udover at de naturligvis også havde mistet alt hvad de havde
bragt med sig af tøj, cykler og smykker.
I 1919 skulle der så være sommerkursus igen. Inspektøren på Anstalten i Sakskøbing,
som var svigerfar til deres datter Inga, tilbød at de kunne leje ”Højen” der lå i
tilknytning til Anstalten (det nuværende Saxenhøj). ”Højen” der var bygget i
1890’erne og stod til disposition for inspektøren, havde været anvendt som en slags
aftægtsbolig og var en herskabelig villa med en stor have omkring. Trods sin størrelse
kunne den ikke rumme alle, så 3 af de norske piger blev indkvarteret i datterens og
svigersønnens, Signe og Conrad Fabricius-Tengnagels ejendom ”Mariehøj” på
Orebyvej. Også to små huse i haven til ”Højen” blev taget i brug. Et lille stråtagshus
og ”Flintehuset”.
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Huset ”Højen” på Anstalten, nuværende Saxenhøj.
Pigerne blev inddelt i 3 hold, A, B og C, der skulle tage sig af de huslige pligter på
skift, d.v.s. bistå i køkkenet, gøre rent i stuerne, og naturligvis skulle de holde deres
værelser selv. Medhjælperne var niecen Gudrun Halse og Minna Frantsen fra Maribo.
Det var sidstnævnte, der havde vækkeuret og gik rundt og vækkede alle om
morgenen. Blandt de pligter der påhvilede alle, og med det menes alle – ikke blot de
unge piger, var på skift at skrive i den fælles dagbog eller journal, som den kaldes.
Det er disse dagbøger fra 1919, 1920 og 21, der giver os et indblik i, hvordan
hverdagen har formet sig, mens sommerkurserne løb af stabelen. Derfor kan vi også
læse hvad venner og familie af huset, medhjælperne og pastor Jensen selv har
bidraget med. Vi skal naturligvis ikke vente intime betroelser og hjertekvaler, men i
betragtning af at journalen skulle læses op dagen efter, er det egentlig ret åbenhjertigt,
hvad der kommer frem. Selvfølgelig skriver Thyra Jensen også selv i journalen, hvor
hun altid omtaler sig selv i tredje person som tante Thyra. ”Tante Thyra vågner med
et Sæt! Ak, er det endnu ikke lyst, så ved hun, at Kl. ikke er 3, men straks falde i søvn
på ny er der ikke Tale om. Under almindelige Forhold vilde hun nu tænke på Mand,
Børn og Børnebørn, men i Sommertiden, da hun har alle sine kære ”Niecer” omkring
sig, er det dem det gælder. Hun tænker med Glæde på, at det danske Grin er saa godt
som forsvundet, mens det søde danske Smil lever højere ned nogensinde hos hendes
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unge Piger – for det Smil elsker hun og hendes Mand. Nu begynder det at dages.
Stæreungerne skriger på Mad” (20. Juni 1919).
I forhold til det foregående år måtte året på ”Højen” naturligvis være anderledes. Man
var tæt på en by, og hvor der er en by, er der mulighed for shopping og andre af de
fristelser en by kan byde på, selv i en by af Sakskøbings størrelse – men udbuddet af
forretninger var jo også noget andet den gang, når man kan være ”………. ikke
mindre end 8 Steder, og kom fuldt belæssede hjem med pakker” Der var også
lejlighed til at gå i biografen, der dengang foregik på Centralhotellet, hvor man
kunne se Victor Sjöströms film ”Berg-Ejvind og hans hustru” (den film talte man
meget om i Sakskøbing den sommer), ….I Eftermiddags var Kuk og jeg oppe hos
Kgl. Hoffotograf Hr. Baltzersen for at hente en Filmrulle. Han indledte straks en
Samtale og spurgte om alle de unge Piger paa ”Højen” havde været oppe at se
”Bjerg Eyvind og hans Hustru. Han havde set Tante Thyra og Pastor Jensen og følte
sig meget beæret deraf ” (Karen Schmindt 28. juni1919). Hvad der begejstrede
mange af de unge piger var, at der i byen forefandtes en ”pragtfuld” tennisbane, så for
den formidable sum af 27 kr. blev der investeret i et dusin tennisbolde. Et skår i
glæden var det dog, at der, som journalskriversken bemærker, kun var én tennisbane,
men så kan man naturligvis også spille kroket, og det bliver meget populært.
Ved ankomsten titulerer Thyra Jensen de unge piger med ”De” og ”frøken” sådan
som det var skik og brug den gang, men pigerne beder om, at hun siger du og
fornavn, da de finder det andet for formelt og stift; men, siger Thyra Jensen, så skal
de også sige tante Thyra, og sådan bliver det - naturligvis De og tante Thyra. Det er
en tiltaleform der åbenbart er ny det år, for i 1920 genoptages tiltaleformen på
opfordring fra en af de unge piger, og tante Thyra noterer, at det var ligesom
foregående år, og det var så hyggeligt.
Tante Thyra er på hele tiden. At holde sommerkursus og samtidig varetage de pligter
der er forbundet med kaldet som præstekone, og som hun tog meget alvorligt, har i
bogstaveligste forstand været arbejde i døgndrift tre måneder igennem. Det er i sidste
ende hende, der skal få det til at fungere, og sørge for at pigerne får det udbytte af
kurset, der forventes, og som deres fædre har betalt for. Selv om hun ikke undlader at
rose sine medhjælpere, er det hende, der skal holde styr på, hvordan pigerne klarer
det huslige arbejde. Hun tager også sin tørn med det grove i køkkenet, ordner
rabarber, plukke og bælge ærter og efter Røde Kors- aftenen, som senere vil blive
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omtalt, er det hende der må sortere og ordne de lånte kostumer. Da de tre norske på
Mariehøj skal rejse hjem, er de ikke nået at blive helt færdige med deres broderier;
hvem lægger sidste hånd på værket, så de kan få det med i færdig stand – tante Thyra.
Der er ikke noget at sige til, hvis hun har haft svært ved at få tiden til at slå til:
”….gid jeg dog var skabt med 4 Hjærner og 10 Hænder” skriver hun den 8. august
1919.
At styre sådan en flok piger har heller ikke været helt nemt. Selv om det kan virke
som den rene idyl, hvad det givetvis også har været, har det ikke kunnet undgås at der
har været konflikter, dels mellem tante Thyra og pigerne, dels pigerne indbyrdes. De
har boet to eller tre på hvert værelse, og pladsen har været trang, når der også skulle
være plads til bagage til 3 måneder. Nogle har været ordensmennesker og andre nogle
værre rodehoveder, som f.eks. . når Helga Madsen 2. august noterer:. ”Hele værelset
var i Uorden da Mins er flyttet ind til os med sit Krims Krams”. , og der har været kø
ved servanten om morgenen, hvis én af dem da ikke allerede havde brugt alt det vand,
der var i kanden. Det antydes også at kemien mellem nogle af dem heller ikke har
været helt god, som når Karen Schmidt den 28. juni skriver: ”I Eftermiddags er de to
Kamphaner flyttet fra hinanden, da Nina nemlig har indtaget sit 3die ”Hvilested” for
at dele Værelse med Frøken Eriksen”. Så hører vi til gengæld heller ikke mere om
den gode Nina, så mon ikke hun er faldet til ro hos Else Eriksen, der blot om hende
betror os, at hun sover med hvide handsker, for at undgå myggestik.
Er de ikke til at få op om morgenen, kan det til gengæld også være et problem at få
nattero, og en del skvadren og fnisen skal man nok regne med. Bedre bliver det ikke
da de to muntre hostrupske studenter, sønnen Boje og hans ven Niels Aage Barfoed,
kommer på besøg. 19. august 1919: ”Dagen begyndte kl 12 Nat med at Tante Thyras
myndige Stemme lød fra øvre Regioner ned til Kontoret, hvor en hvis Hr. Boje og en
lige saa vis Hr. Barfoed med en vis fart for ud af en af Dørene efterladende et
forhenværende muntert men nu tavst og blegt Selskab. Omsider tøflede de i Seng.---------”

Nogle gange har tante Thyras facade krakeleret, hvad årsagen så end har været, men
hun er jo også blot et menneske:….Chokolader, og hyggeligt Samvær i Dagligstuen,
med Syning, Oplæsning, med søde Piger, der kom tidlig Hjem fra Holmeskoven, med
Tante Thyras gode gamle Humørs Genkomst (haaber jeg da), det vi desværrer havde
faaet jaget paa Flugt. Nu har vi for Alvor maattet føle hvad ”Højen” er uden det, og
er det kommet igen, saa skal vi nok sørge for at holde paa det, om vi saa alle skal
staa paa Hovedet (Nina Schottländer 6. August 1919). En sag eller affære eller hvad
111

der nu er indtræffer den 31. juli, hvor tante Thyra skriver ”31. Juli - var den sværeste
men bedste Dag vi har oplevet sammen, med en Aften vi aldrig vil glemme, men
skrive om den kan og vil vi ikke, men at Gud vil lede alt på det bedste for os
allesammen, men derom bedes Tante Thyra.. Hvad der er sket kan vi ikke vide, men
noget meget alvorligt må det have været, og det er ikke meningen at nogen end ikke
skal gætte på det, hvad det var, så det er et mysterium, vi må lade ligge, men
tankevækkende er det.
Man har skullet finde en balance mellem det hyggelige og afslappede, og den form
for orden (lad os undlade ordet disciplin), der var nødt til at være, for at det hele har
kunnet fungere, og man har måttet tage lidt utraditionelle midler i brug, for at ikke alt
skulle ende i kaos, og indføre en bødekasse. ”Efter Morgensangen kommer det frem,
at der skal vælges Nævninge. For der er nu en hel Del – ikke just Fejl, men Unoder
som trænger til Agtpågivenhed (måske endog Straf inden de gror fast)”. Derefter
bliver der omdelt stemmesedler og holdt valgt til 4 nævninge, og naturligvis tante
Thyra som overdommer. Dagen efter skal ordningen tages i brug. ”Da vi kommer ind
..(til morgenmaden).. bruser et hav af Stemmer imod os: I er kommet 10 minutter for
sent , og skal betale 25 øre i Bøde, o.s.v. o.s.v. Tante Thyra er ogsaa kommet forsent,
Nina ligeledes. Inga og jeg forsvarer os paa det kraftigste; vi havde ikke hørt noget
før lige da vi kom. Hæftigt Skænderi. – Sagen bliver lagt til Side til efter
Morgensangen saa skal den for Domstolen. Pastor Jensen spilder paa Dugen,
hvorfor han skal betale 2 Øre. Mægtig Kapital! Christa bliver valgt til Kasserer og
faar overrakt Grisen (en grøn Papæske)”. Der kommer mange penge i den gris i
sommerens løb, og de efterfølgende somre, og at alle er med i ordningen og ingen
mere lige end andre, ses af, at det som den første til at spytte i kassen er pastoren selv
i egen høje person. Med lune og ironisk distance får man klaret et problem, som
meget let kan blive irritationsmoment, men nu kan det tages med et smil.
Hverdagen gik efter sit faste skema. Vækningen stod Minna Frantsen som sagt for, og
at få dem op kan være lettere sagt end gjort, og morgengnavne er der flere der er.
Morgenmad består af enten vandgrød eller øllebrød. Om man foretrækker det ene
frem for det andet, er der delte meninger om. I 1919 foretrækker de fleste
vandgrøden, da det kommer til afstemning, men da tante Thyras stemme tæller for
1000, som det bemærkes i journalen, bliver det alligevel øllebrøden der vinder. I
1921 er vandgrøden knap så populær, for da der kommer brev fra sønnen Boje, der på
det tidspunkt opholder sig i Thailand, noteres det om brevets indhold: …uha! Sikken
Farer og Rædsler de Mennesker er udsat for, jeg tror næsten mange af os ser med
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samme Rædsel paa Vandgrøden, som de Folk ser paa en Tiger, hvilke Forskel! men
er der ikke noget om det?” Nu var det jo andre piger i 1921, eller også har kokken i
1919 været bedre til vandgrød end hende i 1921. Efter morgenmaden holdt tante
Thyra morgenandagt med sang og et lille foredrag eller oplæsning. ”Ved
Morgenandagten i dag fortalte Tante Thyra to meget gribende Historier om unge
Pigers ulykkelige skæbne og Skildringerne var saa meget mere sørgelige, da begge
de unge Piger var fra gode dannede Hjem” (Minna Frantsen 7. Aug. 1919). Dagen
gik med undervisning i de praktiske fag så som, kjolesyning, broderi, tegning, maling
(herunder også porcelænsmaling), som Else Eriksen stod for, samt med foredrag. Af
praktiske fag er der desuden blevet undervist i engelsk, dog i 1919 ikke af Margrethe
Bang, men af overlærer Nedergaard. Han holder ganske vist en længere sommerferie,
så ham og engelskundervisningen hører vi ikke om, udover at han vender tilbage d.
21. august. Til gengæld kommer fru Bang og holder foredrag om verdenslitteraturen.
En skuespiller Kall underviser i dramatik og oplæsning og har en central rolle i
forberedelsen til den senere omtalte Røde Kors-aften.
Og så afholdes der samariterkursus under ledelse af byens læge dr. Halvorsen.
Hvilket må have gået muntert for sig ind imellem: ”Stakkels Eli maatte holde for som
Prøveklud. Hun maatte ligge paa Gulvet og udstå de frygteligste Lidelser for ikke at
le for højt ved doktorens mange Oplivningsforsøg, hvor hun bl.a. blev killet kraftigt i
Siden”(Gudrun Halse 14. Juni). At samme dr. Halvorsen går op i sin undervisning
understreges af, at han på et tidspunkt tager sin spæde søn med som demonstrationsmodel, for at pigerne er klar til at takle uforudsete situationer, den dag de bliver
mødre. Han må have været bedre til det praktiske end det teoretiske, for hans
foredrag, lader det til at have været en dræbende affære. Om foredraget ”det
menneskelige legemes opbygning” noteres det, at han holdt et ”lille” foredrag på to
timer. Og det stopper ikke ved det. Senere hedder det i journalen ”Ved Tretiden
ankom Doktor Halvorsen og holdt et lille Foredrag, der varede i tre Timer. Henimod
Slutningen halvsov vi næsten alle, selv vor ellers saa ærværdige ”Institut bestyrerinde” (”Jackie” Grethe Blaamann 27. Juni ). Enten har folk i Sakskøbing
ikke været særlig syge den gang, eller også har dr. Halvorsen været meget
entusiastisk, når han kunne afse tid til samariterkursus og foredrag. At han har været
fleksibel, fremgår af, at da nogle af pigerne vil til Maribo til et ganske vist meget
seriøst foredrag frem for at gå til samariterkursus, får tante Thyra arrangeret med dr.
Halvorsen, at han blot kommer senere.
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Men andre end dr. Halvorsen holdt foredrag, og foredragsvirksomheden har været ret
omfattende. Det skulle jo trods alt være en slags højskole, og noget skulle der helst
være hver dag. Hvad foredragsholdere angår, har man måttet holde sig inden for de
økonomiske rammer, man nu engang havde. Budgettet har ikke kunnet klare så meget
som 3 flasker rødvin i honorar, så folk har gjort det som vennetjeneste og af ren og
skær interesse. Thyra Jensen må have haft en særlig evne til at få folk til at komme og
fortælle og præstekolleger stiller også gerne op, som når pastor Lundby holder
foredrag om ”Agnete og Havmanden”, og som én af de første foredragsholdere
kommer toldinspektør Thaulov og fortæller om Sakskøbings historie (hvorunder han
stærkt pointerer at byen staves Saxkjøbing). Et særligt emne der påkalder sig
opmærksomhed er Sønderjylland. I 1919 venter alle med spænding på udfaldet om
Sønderjyllands skæbne og genforening med Danmark, og med tante Thyras, og ikke
mindst hendes fars baggrund, er der meget om Sønderjylland og Jørgen Lauesgård
fortæller om sin barndom og ungdom der. Ikke alle foredrag kan have været lige
spændende, og når der i journalen noteres, at den og den holdt en interessant
foredrag, kan det have været interessant; men man kan jo også bare have været
høflig, og der er jo forskel på om noget er spændende eller interessant. Tante Thyra
bemærker lidt resigneret d. 18. juli, hvordan og hvorfor det undertiden kan være
svært at koncentrere sig og holde opmærksomheden fangen ”Pastor Jensen holdt et
fint og kønt Foredrag der for en Tid syntes at hæve dagen op i samme Plan som den
var begyndt – da rumler en Mave og anført af Mins styrter de sædvanlige
Grinebidere ud i et vildt Fnis – og nu var Dagen så temmelig tabt i Forvirringens og
Stilløshedens Tegn” Om aftenen igen foredrag eller oplæsning af tante Thyra; man
fortsatte med håndarbejde, hyggede sig og sang. Der har også været en flygel, og da
klaverundervisning i dannede kredse hørte med til enhver piges opdragelse, har der
også været gang i tangenterne. Og så dansede man. Blandt andet øvede man sig i
folkedans under ledelse af datteren Nanna (senere gift Gandil), for senere iført
folkedragter at holde opvisning. Nanna Gandil der var meget interesseret i folkedans
blev senere en foregangskvinde for folkedansens fremme i Danmark, så det kan være,
at det var, når der var sommerkursus, det hele startede. ”I Aften kom Nana. Hun kom
med sit gode Humør og satte Liv i Kludene. Efter at vi havde spist Rabarbergrød
underviste hun os i Folkedanse. Derved var Humøret kommet saa meget op, at vi
sang:”Jens i Morgen er det Markedsdag” og ”Kammeratens røde Næse”, saa det
dundrede i hele Huset” (Gudrun Halse 14. Juni). Egentlig danseundervisning
begynder d. 21. juli under ledelse af frk. Schultz, hvor der blandt andet øves på
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gavotten til Elverhøj og i ”slørdans”, d.v.s. en slags ballet udført med lange slør.
Udført elegant er det sikkert meget graciøst. Men det kan have knebet at få
danseundervisningen i gang, uden at koncentrationen og disciplinen er endt i det rene
pjat, når tante Thyra om frk. Schultz danseundervisning d. 31. juli noterer: ”Der var i
dag endelig Held med hendes Danseundervisning, hun har ikke haft det så rart hos os
hidtil i den Henseende , men så sandt en Arbejder er sin Løn værd, er det mit Håb at
hendes smukke energiske mål belønnes med vores alles Påskønnelse til sidst.”.
Kavalererne må pigerne have tænkt sig til; men der er var en grammofon man kunne
danse til, og når der stilles op til bal er der kavalerer.

Vigsnæs nye præstegård fra 1919.
Der bliver også mulighed for at ride. Helga Madsens forældre fra Langfeldt, inviterer
pigerne ud til ridetimer under Helgas kyndige vejledning, men det er kun dem der
skal lære at ride, der må være der, de andre må ikke stå og le af dem - siger Helga.
Tilbage til køkkentjansen. For piger af det bedre borgerskab har det ikke for alle
været en selvfølge, at skulle arbejde i et køkken. ”Derefter talte hun med de unge
Piger om begrebet Tjenestepige i al Almindelighed som det vil forme sig i Fremtiden
og i Særdeleshed som det former sig i Sommer her på Højen. Det må herefter blive
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enhver dannet ung Piges Ideal at sætte den Sport, at kunne udføre almindelig
Husgerning over enhver anden Sport og som den første Begyndelse vænne sig af med
at påbyde andre Arbejde, selv rydde til side, først og fremmest på egne Værelser.
(Tyra Jensen 20. Juni 1919). Noget kunne tyde på, at ikke alle var klar over, at
”Højen” ikke var et nordsjællandsk badehotel med en tjener på hver finger. Flere af
pigerne kom fra hjem, hvor det var en selvfølge ,at man havde tjenestepiger til at
varte én op i alle ledder og kanter, og det har for dem været noget af en øjenåbner, at
de iført kappe og forklæde skulle støve af, dække bord, snitte grøntsager, bage
leverpostej og rense sild. Udover øllebrøden og vandgrøden til morgenmad bestod
kosten i øvrigt af solid dansk hverdagskost, såsom stegt flæsk og kogt skinke,
oksesteg når det skal være fint og der kommer gæster. Frisk fisk kommer der også på
bordet, men den kandiserede rødspætte får ikke god afsætning. Man nyder også godt
af de frugter og grøntsager anstalten leverer, jordbær, hindbær, stikkelsbær og
rabarber. Men at det er noget der vogtes nidkært over, får nogle af pigerne at føle, da
de har været på hindbærskud i Anstaltens hindbærhave og antastes af en meget vred
opsynsmand, der på stedet idømmer dem samt tante Thyra, som den øverst
ansvarlige, en mulkt på 2 kr. Til mellemmåltiderne drikkes der spandevis af te, og et
populært bagværk er galopkringle.
Der var dog også rig mulighed til fritidsaktiviteter, og tid til det. Eftermiddagen stod
stort set til egen disposition og man tog tit på udflugt. 1919 var en af de vådeste og
koldeste somre der er målt (bekræftet af DMI’s hjemmeside), så man har benyttet
chancen til, når vejret var godt at tage ud og bade fra Oreby eller cykle ture i
omegnen. Cyklen var vigtig, når man skulle på udflugt, og det kunne give problemer,
da ikke alle havde eller kunne få stillet en cykel til rådighed. Småturene gik til
Krenkerup, rundt om Maribo-søerne, og til Knuthenborg, hvor der blev arrangeret
gratis adgang til parken. En længere udflugt var turen til Vordingborg og
Masnedsund, hvor man besøger nogle af pigernes forældre samt fejrer Sankthans. En
tur der starter tidligt om morgenen med at cykle til Nykøbing, derefter med tog til
Orehoved og så med færge til Masnedsund. Man når lige frem til frokost i
Vordingborg, så turen må have taget 5 timer. Hjemturen tager knap så lang tid, selv
om man skal have Sankthansbålene med, men klares på 2½ time, men så var det også
med tog helt til Sakskøbing.
Pigerne fik også mange invitationer, således til baronen og baronessen på Oreby Slot,
der hørte til præsteparrets vennekreds. Gæstfriheden var stor og den var gensidig.
Ofte beretter journalen om at den eller den kom til spisning, og der tilbydes rask væk
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overnatning, selv om pladsen må have været trang. Flere af pigernes forældre
kommer også.
Et enkelt hjem fortjener opmærksomhed – familien Fabricius-Tengnagel på
”Mariehøj” på Orebyvej, som i forvejen husede 3 af de norske piger. Har var et hjem,
der i den grad åbnede dørene for de unge piger. Tit og ofte kan vi læse, at de var
inviteret til eller havde været hos Fabricius. Der blev disket op med fin middag og
festligt dækket bord, når pigerne kom, og hjerteligheden er ægte. Det skinner tydeligt
igennem journalen, at det er et hjem pigeren føler sig godt tilpas i, ingen er så
overstrømmende i begejstring som Vera Hagemann fra Kristiania i 1920: ” Fru
Fabricius har, ved at be os til middag, latt os faa indblik i det dejligste hjem jeg
næsten har set. Saa snart man kommer indenfor entrédøren strømmer den følelse ind
paa os at dette hjem aander av fred, lykke, kjærlighet og harmoni. Denne følelse ble
ikke mindre, men tvertom forsterket ved at omgaas de to som sammen har bygget
dette hjem, - ja ogsaa ikke at forglemme lille søte Nass.- Jeg tror, at dersom man kan
si at der findes smaa jordiske paradiser, saa er ”Mariehøi” et af dem (19. juni1920).
Der er dog én gang, hvor pigerne på ”Højen” ikke er inviteret. De 3 norske ville
gerne holde deres egen fest med inviterede ude fra, og da der ikke har været plads til,
at alle fra ”Højen” kunne være der, valgte man ikke at invitere nogen af dem, og gå
lidt stille med dørene. Men på ”Højen” fik man alligevel nys om det og lavede hvad
man på moderne dansk kalder en happening:. ”Da vi havde spist, og var nok saa
mætte opstod der Tale om et karneval de unge Piger paa Mariehøj i Aften vilde gøre,
men at vi ikke var indviteret med og det derfor skulde holdes hemmeligt for os. Da
dette vakte stor forargelse blandt Højens Beboere, kom frøken Eriksen med den
glimrende Ide, at hele Klatten, saasnart det blev mørkt i en lang Række klædt som
Spøgelser skulde gaa gennem Fabricius’s Værelser. Næsten alle syntes ideen var
fortrinlig…… Efter at have spist til Aften samlede vi os i haven, hvor Eli stillede os
op efter Størrelse i en lang Række. Klokken 10 gik vi ud ved Orebyvejen. Her tog
hvert et hvidt stykke Papir for Ansigtet med to Huller igennem, hvor lige Øjnene
kunde titte frem. Saa hvert et par Lagner over Hovedet og saa var vi færdige til at
gaa videre. I denne mærkværdige Klædning forsvandt den hvide Række ind gennem
Mariehøjs Havelaage. I haven var smukt illumineret med mange kulørte Lamper. Saa
gik vi ind gennem Stuerne. I Herreværelset var Gæsterne samlede. Da de fik Øje paa
os blev der ganske stille en Stund. Men saa blev der Hurraraaben og ”Leve Højen”.
Rækken forsvandt saa ganske stille ud paa Landevejen. Hjemad gik vi gennem
Saxkjøbing. Gadedrengene løb efter os og raabte, og Folk, som saa os fra Vinduerne
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styrtede ud paa Gaden. Jeg tænker det kommer i Saxkjøbing Avis paa Mandag2.
(Helga, 5. juli 1919)…. Dagen efter følges historien op ”Ved middagsbordet fortalte
frk. Bojsen en mængde om Karnevalet på Marienhøi. Frøken Eriksens paafund hadde
nok gjort vældig lykke. Alle var blit overrasket. Truppen hadde virket baade komisk
og meget uhyggelig at se til(”Bri” (Berny Pedersen) 6. Juli 1919).
Til sommerens forlystelser i Sakskøbing hørte at der var bal i Holmeskoven, hvortil
pigerne med tante Thyras tilladelse deltog. I betragtning af, hvad der kan ske når
unge piger går til bal i den grønne skov, tydede det på en del frisind at de fik lov; men
de har vel altid taget af sted i flok, og tante Thyra har stolet på sine piger. Men da der
er marked den 7. juli, bliver der direkte nedlagt forbud mod at deltage, men som det
antydes, kunne det jo være at tante Thyra selv havde et ærinde på markedet – og
noget de unge piger ikke skulle gøres bekendt med.
Kirkegang hørte naturligvis også med, når man var på kursus hos en præstefamilie.
Det sker i Sakskøbing kirke når bl.a. Frede Jensen prædiker, men man tager også
turen til Vigsnæs på cykel, som det sker pinsedag:. ”Efter adskillige Besværligheder
ankom vi til Vigsnæs. Vi fyldte godt op i Kirken. For de værste Grinebidere kneb det
vist lidt med at bevare Alvoren overfor den ærværdige men komiske VigsnæsDegn!!!” Samme degn, lærer Hansen nævnes flere gange, og når at blive noget af en
kultfigur. Søndag den 24. august kan ”Mins” notere: ”Lærer Hansen var som
sædvanlig komisk, men der lød ikke saa meget som et Fnis i Kirken, maaske fordi vi
er vant til ham”, og sidste gang de er i kirke i Vigsnæs noteres det at ”ingen lo af
degnen”. Tilmed vil de unge piger gerne have et billede af ham sammen med
præsten. ”Hansen var meget smigret over at have gjort saa godt Indtryk paa de unge
Piger fra Højen, at de brød sig om at have et Billede af ham”. Ak! Havde han vidst
årsagen. Samme journalskriverske, som er unavngivet, men må være en af tante
Thyras døtre (sandsynligvis Nanna) noterer endvidere ”Det er forbavsende saa lidt
hans Degnestemme og Privatstemme ligner hinanden”(31. August 1919). De
efterfølgende år, hvor pigerne jævnligt kommer i Vigsnæs kirke, er der ingen
kommentarer til hverken degnen eller hans stemmeføring, så enten har han modereret
sig, pigerne har vænnet sig til ham, eller de værste grinebidere er blevet hjemme.
Den 15. juni 1919 fejrede man over hele landet Valdemarsdag efter alle kunstens
regler. En dag man fra byens side havde sat alle sejl til, for at den skulle blive festlig,
- en verdensbegivenhed i Sakskøbing. Man lovede fra festkommiteens side en
overraskelse, - det talte man meget om -, og alle ventede spændt på, hvad det kunne
2

Desværre blev der ingen historie i Saxkjøbing Avis næste dag. Enten havde journalisten fri eller hændelsen var ikke
opsigtsvækkende nok.
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være. Anledningen til den store festivitas var også nærliggende. Det var 700-året for
det år, hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen, og en særlig anledning var
det, at man kunne forvente genforening med Sønderjylland, og som man udtrykte det
”til næste år kan dannebrog igen vaje frit i Sønderjylland”. Da dagen både rummer
indtryk af det almindelige hverdagsliv og er en festdag fortjener journalen at gengives
i sin fulde ordlyd: ”Da vi ved Frokostbordet talte om, hvem der nu skulde føre
Journalen var Inga Stilling saa ondskabsfuld at sige, at nu skulde jeg virkelig, og saa
maatte jeg arme Stakkel jo ogsaa til det. 20 Min. i 8 kom Minna farende ind og sagde
kort men bestemt, at nu skulde vi staa op, for om 20 Min. skulde vi spise. Vi saa blot
uforstaaende på hende og ønskede hende til Bloksbjærg, og næppe var hun ude af
Døren, førend vi trak Tæppet godt op om Ørerne for at snue videre. Desværre kom
hun igen og meddelte, at om 10 Min. skulde vi spise. Da vi som sædvanlig ikke vilde
op truede hun med at kilde, hvilket straks bevirkede, at jeg sprang ud af Sengen med
et sæt. Vi var ualmindelig morgengnavne, men da vi pludselig fik et af vores
sædvanlige Latteranfald, gjorde det os da lidt vaagne. Vi spiste ikke kl. 8 men
derimod først 8½. Saa kørte vi ned for at se Langboldskampen, hvor det sørgelige
skete at Saxkjøbing vandt, vi er meget nedtrykte på Frk. Jensens vegne3. Efter at have
hentet Posten gik vi i Kirke, og tænk, Nina og Jackie var virkelig kommet saa tidligt
op, at de var med, det er utroligt. Da vi kom hjem fik vi dejlig varm Frokostret og
Chokolade (der var ikke Spor af Bismag) Tante Thyra oplæste Dagens Program og
Harald4 skar ansigt. Derefter forsvandt vi på Værelserne, nogle klædte sig om, andre
holdt Storvask, men de fleste sov. Lige inden vi tog af Sted, drak vi The i Haven med
en ny Slags Kage til, hvem havde bagt den ??? Så gik vi op til Torvet, hvor Byens
Borgere allerede var forsamlede. Efter at have købt smaa Flag hos Spejderne
vandrede vi alle ud til Skoven med Musikken i Spidsen. Vi sang vores egne Sange og
morede os fortræffeligt. Snart naaede vi til Skovens Indgang, hvor der var pyntet
aldeles nydeligt, og oppe paa Porten stod 2 unge Piger i dannebrogsfarvede Kjoler
og lod Flag dale ned over Mængden. Vi lejrede os straks om Talerstolen, og der blev
nu baade talt og sunget. Kl 6 fik vi den herligste Middagsmad (Isen var udmærket).
Der blev holdt mange Taler, ogsaa Pastor Jensen talte. Den sidste som en
Politibetjent her fra Byen holdt var især nydelig. Efter at have siddet flere Timer til
Bords, rejste vi os endelig, for at gaa i Gang med Dansen. Jackie, Gudrun, Inga og
jeg var de første som vovede sig ud, men snart kom der flere til, tilsidst var der saa
3

det må være datteren Nanna, der var gymnastiklærerinde, der er tale om,
der forlyder intet om, hvem denne Harald, der optræder først sommeren 1919, men når han nævnes er det altid noget
med at han er god til grimasser.
4
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mange, saa man næsten ikke kunne være der. Kl 10½ var der Fyrværkeri, og efter at
have vadet gennem vaadt Græs, sunket i Mudder, sprunget over Grøfter og klatret
over Pigtraadshegn naaede vi endelig Engen hvor det skulde være. Det var ikke
særlig spændende. D.v.s. det første var rigtig pænt, men tilsidst hørte man blot nogle
Skud og de lovede Overraskelser saa vi ikke noget til. Der var ganske vist en Isbod og
nogle Fakler, det var maaske Overraskelserne5. Kl 11 holdt vi stor Familieraadslagning, om vi skulde gaa hjem eller ikke; de gik alle sammen hjem undtagen
Inga og jeg som dansede 5 Danse til. For Resten var det mere grinagtigt at se de
andre danse, der var flere som saa saa utrolig grinagtige ud, deriblandt Tennis
Hansen. Da Inga og jeg komn hjem var næsten alle gaaet til ro , men ak o’ vé hos os
var der alt andet end Ro. Christa og Gunhild vilde absolut sy Kapper i Aften, men
kunde ikke finde Tøjet. Naturligvis fandt de det i Chris egen Kuffert efter først at have
endevendt vores mindst 20 Gange. Endelig fik vi sat Gunhild på Døren, Inga lagde
sig til at sove og Chris gik ihærdigt i Gang med Arbejdet; men efter at have lagt den
halve Søm opgav hun det og gik i Seng. Nu ligger de begge og snuer, medens jeg
arme Menneske slider i det. Om 10 min. er Kl. 2 og det er mig som skal op i Morgen
(Minna Schneekloth (Mins) 15. Juni 1919).
Røde Kors-festen var en anden af sommerens begivenheder. Under skuespiller Kalls
kyndige ledelse tager pigerne aktivt del i den som medvirkende. Vi befinder os jo lige
efter 1. Verdenskrig, og hjælpen til det invaliderede Europoa er tiltrængt, så det man
afholder d. 15. juli er noget vi nærmest vil kalde et velgørenhedsbal, og heri indgik
tableauer. Tableauer var i 1800-tallet og et stykke ind i 1900-tallet et meget yndet
underholdsningselement ved den slags festlige lejligheder. Man havde en flot
dekoration, og lod nogle personer stå i positur iført historiske, mytologiske eller
lignende farverige kostumer, imens en person med talegaverne i orden deklamerede
poesi eller prosa passende til dekorationen og de kostumerede.
Det hele foregik naturligvis i teatersalen på Hotel Saxkjøbing: ”Kl 7½ vrimlede fru
Hoff med Gemal ind i teatersalen, det var Begyndelsen. Honoratiores grupperede sig
smagfuldt paa de første Rækker. Stiftsamtmanden, kammerherre Oxholm, med to gule
Knapper bagpaa, hvad er det? Familien Blaamand der tog sig godt ud, og fyldte
godt, Borgmesteren med Søster, Fru Oberstinde Harboe, Baronesse Rosenørn Lehn
med samtlige Comtesser og Baronesser, der ikke saa halvt saa søde ud som vores
egne unge Piger for Resten. Kort og godt: Publikum var udsøgt, det fineste
Saxkjøbing kan præstere. Efter nogle Fødelandstoner fra Musikker Thomsen
5

Overraskelsen var de 2 dannebrogsfarvede piger, der smed flag ned.
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slangede en yndefuld hvid gestalt sig frem foran Tæppet, anbragte sig, slikkede sig
om Munden, rømmede sig, saa ud over Mængden og – begyndte. Ha! Hvad er det for
en besynderlig Hvæsen bag Tæppet, det kunde høres over det ganske Teater; nej, at
Hr. Kall ikke har nogen Fremtid for sig som Sufflør, skal vi være enig om det. –
Den hvide gestalt svævede bort og Amtmanden besteg Talerstolen, det er jo ikke
meningen man skal gaa i Detailler, vel? Saa skal vi kort og godt sige, at han klarede
det pænt; og saa gik Tæppet op for Slagmarken – Betagelse! Var der ikke dæmpet
Hulken fra Balkonen; det vilde i hvert Tilfælde have været på sin Post. – Bri gik
fuldstændig op i sin Rolle og begyndte pludselig med vild hast at forbinde sin
blødende Soldat. Dr. Halvorsen styrtede ogsaa til, men da det gik op for ham, at
Blodet var standset, gik han beroliget tilbage til sin Plads.
Pause! Hvori der blev solgt Blomster, Frugt etc. Hvem klagede mon over at Pauserne
var for lange.? Der var jo baade noget for Øret, den herligste fødelandske Musik og
noget for Øjet: de tre fikse Rødekorssøstre og Hr. Kalls velskabte Skikkelse og
smidige Røst – og tror man maaske at Drageskib, Fangetaarn, Tronsal og Dødslejer
kan dumpe ned fra Himlen ligervis som Dannebrog i gamle Dage og anbringe sig
selv? I første Tablau beundrede man Junker Stranges kraftige Ben; og Koning
Volmers betagende Blik ved Dronning Dagmars Billede satte Humør i alle Tilskuere.
Bravo Kong Volmer! Alle Tablauerne var virkelig gode, Dronning af Bømerland
virkelig dronningeagtig, Havfruen dæmonisk og pragtfuld, Bisp Valdemar rørende
udi sin Fangedragt, han vandt ganske Fru Nielsens Hjerte – fra Anstalten – han
mindede saa smukt om hendes egne derhjemme! Dronning Dagmar fin og sød, særlig
i sidste Akt. Skal vi være enige om, det var en vellykket Aften.
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Annonce for Røde Kors aftenen i Saxkjøbing Avis 1919.
Dans til Klokken eet. Saa samlede Tante Thyra sin Kyllingeskare og gik hjem med
dem, vi havde moret os glimrende ” (En der var med, 15. Juli 1919).
Der holdes naturligvis også fester på ”Højen”, og når Else Eriksen kan notere ”den
meget frisindede præstefamilie”, er der ikke tale om en tom talemåde. Den måde der
blev festet på ”Højen” i al ærbarhed, var nok ikke blevet tolereret i alle pastorale
kredse; men de unge piger skulle jo også have lov til at more sig, og set med vore
dages målestok, har det hele været meget uskyldigt. Den 24. juli går man i gang med
at sy dragter til et karneval under Else Eriksens kyndige ledelse, og det lægges der et
stort arbejde i. Syning var jo også en del af kurset, så hvorfor ikke også sy dragter til
et karneval. Else Eriksen beretter med stolthed om karnevallet. ”Aftenen var
straalende. Stjernelyset udefra forenedes med Skæret fra de mangefarvede Lygter og
dannede den meget kinesiske Belysning der er Idealet for Karneval.
Til grammofonenes gennemtrængende Toner snoede de tusinde Masker sig ud og ind.
Rødt og gult og grønt et sandt Farveorgie. Og Dansen gik med Liv og Lyst.
Den ene Dame var skønnere end den anden, ingen kunde afgøre hvem der var den
smukkeste, skønt jeg rettede Spørgsmaalet til alle der kom i min Nærhed. Inge
Niensträdt saa pragtfuld ud som Cleopatra, naar hun slangede sig med Hovedet
hvilende paa en trekantet Arm, Jackie var som hun havde lovet, den grimmeste, Inga
var yndig som Tedukke, Chri en fuldendt Bakkantinde med blaa Druer i sit smukke
røde Haar. Mørke og lyse, tykke og tynde, søde var de alle. Men ingen gik op i Rollen
med saadan Humør som frøken Schultz, selv Nina vovede sig ud i Dansen paa sine
Dukkefødder. O herrerne – Jægersmanden var vældig god, vi fulgte med Spænding
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fra Vinduet hans Kamp for at faa en balstyrig Jagthund med Anstand gennem
Laagen. Han var den første, men pludselig vrimlede det frem i Haver og Stuer.
Riddersmænd og Spejdere, underlig formummede Dominoer, der uden betænkning
kastede sig ud i Dansen til grammofonens blide Niggersange og skærende
Fløjteviser. Særlig Opsigt vakte en skummel Korsikaner med et listigt Smil unden den
bredskyggede Hat. Men her var der ingen Tvivl om hvem der bar prisen. Ubestridt
den sortsmuskede Araberdreng, slank og elegant svang han sig i Dansen og indtog os
alle med sit smukke Smil, han forstod at more sig og andre i nøje Kontakt med Husets
Skik og Smag. Fru Jensen kunne kun glæde sig over al den Fornøjelse.
Dansen afbrødes jævnligt af smaa vellykkede Optrin. Først styrtede en ægte
uforfalsket tæt tilpakket ægyptisk Prinsesse Suleima sig ind i den tætteste Vrimmel
efterfulgt af den modbydeligste gamle Spaakvinde med det frækkeste Grin under en
vinkelret opstaaende Næse. Under Skrig og Hyl forfulgtes begge gennem Salen. Men
bedst som Dansen atter var kommet i Gang ser Fru Jensen tre høje elegante
Skikkelser dreje ind gennem Laagen. De nystrøgne Silkehatte og de mange Ordner,
hvem andre kan det være? Dødsstilhed indtræder, da Majestæterne Håkon, Gustav
og Christian tren ind i Salen, og med dyb Ærbødighed paahørte vi deres kongelige
Ord, som alle Konger talte de paa Vers. Senere lagde de – heldigvis Overskægget –
og steg ned af Piedestalerne til os andre dødelige.
To minutter efter skiltes atter de dansendes Rækker og - Aftenens Clou - Jordens
datter svævede ind i vor Midte. Hyldet i straalende, glitrende, regnbuefarvede
Klædebon vred hun sig paa arkadisk Vis, som led hun svære Kvaler, skønt hendes
Aasyn bevarede sit yndige rosenfarvede Skær og Øjnene deres forklarede udtryk.
Efter Chokoladen forlystede vore to Balleteuser os med et lille Optrin. Pierrot og
Pierette svævede gennem Luften i fuldendt Gratie, med Skørt og kraver i Brus om de
smidige Skikkelser. Jubel og da capo.Kl. 12 samledes vi alle om Bordene i haven og
kastede os med Graadighed over Postejer og Smørrebrød, men trods fælles
Anstrengelser lykkedes det os kun at faa Halvdelen fortæret. Aftenen sluttede med én
af Pastor Jensens stilfulde (Else Eriksen 30. 7. 1919).
I løbet af august skifter stemningen karakter. Det er som den bliver mere løssluppen,
mere hektisk. Man er i opbruddets tegn. Boje og Niels Aage Barfoed indlogeres på
Anstalten – vi må stærkt gå ud fra, at det har været i inspektørens private gemakker,
og er meget omsværmede af pigerne. Den 11. august er der afslutning, eksamen eller
hvad man nu vil kalde det; en eksamen både for pigerne og tante Thyra. Pennen
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overlades til Niels Aage Barfoed: ”Det er gaaet op for mig, at det egentlig er et
uhyggeligt fordringfuld Hverv jeg uden et Sværdslag har paataget mig. Det er jo
næsten med rene Ord blevet mig betydet, at nu har jeg værsgo at indlede en ny Æra
for den hendøende Journal. Jeg er altså forberedt på en knusende Kritik. Men lad
den komme, jeg vil prøve at bære den som en Mand.
Derefter gaar vi over til Dagsordenen.
Dagen begyndte i al Fald for et Par Stykker af os, heriblandt Boje og jeg – i Maribo.
Vi tog stod på et vanvittigt Tidspunkt op og lod os søvndrukne føre afsted af den
lollandske Ekspres, der ikke standser før Sakskøbing.
Det første hjemlige Syn, der mødte os, var Frk. Schultz, der blev lukket ud af
Anstalten med Favnen fuld af Blomster. Det Syn henledte vore tanker på det store,
der skulle ske om Eftermiddagen;--- lette Nymfer svævede for vort indre Blik –
Nymfer med Sjæl i Blik og Slør i Nakken. Hensunkne i disse Fantasier gik vi videre i
Drømme, hvilket måske også tildels skyldes Gaarsdagens Strabadser og den tidlige
Opstandelse.
Vi traf Nymferne i Elysiums Spisestue fortærende om end ikke Nektar saa dog
Byggrød. Det kølede jo lidt, men hvad, Nymferne skal jo ogsaa leve. De leve!
Efter Morgenandagten var Tante Thyra kun forholdsvis mild i al sin Strenghed.
Vinden var ikke helt gunstig. Efter den vist ikke helt malplacerede Overhaling,
uddelte Fruen sine ordrer angaaende Forberedelser til den store Parade, der skulle
sprede ”Højens” Ry viden om. Der herskede en udpræget Lampefeberstemning
overalt, ikke mindst Tante Thyra bar alle Symptomerne til Skue.
Kl. 9 arriverede den indbudte Dame-dommerkomité, der talte Repræsentanter for
saavel den højere Adel som for Pressen. The Lady of the Press var Genstand for
megen Opmærksomhed fra Frk. Eriksen, der ikke undlod at meddele denne skrivende
Dame sine Kvalifikationer samt sin Adresse og Telefonnummer.
Forestillingen begyndte med en Eksamination i den lavere Lægevidenskab; d.v.s
Eksamination er egentlig ikke ordet. Det forekom mig, at Dr. Halvorsen var den mest
veltalende af de optrædende. De øvrige tav og samtykkede.
Saa kom Festens Clou, Dansen. I Begyndelsen sporedes en vis Nervøsistet, navnlig
hos en kendt yngre Dame fra Holstebro; men da de fleste var ret enige om at kludre,
saa det hele ganske nydeligt ud. Men Slørdansen var fuldstændig vellykket og
henrivende. Det bedste var dog pas de troi’en. Vi var fuldstændig væk og uden i
nogen Maade at krænke de to, kan jeg vel godt antyde at Mins var den bedste. Hun
var storartet; og det skriver jeg ikke blot, fordi Boje indstændigt har bedt mig derom;
det er nu min egen private Mening.
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Efter Chokoladebordet, hvor det ikke lod til, at der var Mangel paa Konversationsstof eller Stemmebaand, besynedes de forskellige Arbejder, hvorpaa Damerne
forsvandt.
Saa pustede vi lidt ud inden det næste Maaltid - denne splendide Middag. Den var
storartet! Ære være kokkepigerne.
Efter Kaffen holdt hr. Kammerjunker Bauditz et glimrende Foredrag, Causerie eller
hvad man vil kalde det om sit Ungdomsliv paa Gavnø. Det var meget interessant og
morsomt, og vi var ikke fri for at være lidt misundelige paa Hr Bauditz over alt det
herlige, han havde oplevet på dette skønne Slot, der nu staar saa levende for os. Han
havde endogsaa danset med en Prinsesse. Den ære har jeg endnu ikke opnaaet; men
haabet er jo lysegrønt.
Resten af Aftenen helligedes Flygelet; og Programmet var saa vidtspændende som fra
Träumerei til Honolulu.
Alt i alt en vidunderlig Dag, fuld af Skønhed og Poesi. Tante Thyra havde Ære af sit
Kursus! Der er absolut ingen Grund til, som der blev antydet i ovenfor omtalte
Overhaling, at dette Sommerkursus skulde blive det sidste. Tværtimod forekommer
det mig, at den store Parade og det derpå følgende friere Samvær viste Tante Thyras
ualmindelige Evner til at skabe et smukt og harmonisk Sommerhjem for unge. Det er
min Mening, og jeg tror ikke, jeg staar ene (Niels Aage Barfoed, 11. August 1919).
Blandt foredragsholderne er Borgmester Gandil, der holder foredrag om ægteskab,
kærlighed og på en eller anden måde formår han at lede emnet, der starter tørt med de
juridiske aspekter ved et ægteskab hen på ”Faust”. Da borgmesteren er ungkarl, stiller
pigerne sig lidt uforstående for det valgte emne ”thi hvad forstaar Bønder sig på
Agurkesalat eller rettere en Borgmester tilmed Ungkarl sig paa Kærlighed ikke ret
meget skulde man tro (Eli Magnussen 19. Juli) .Hvad pigerne ikke vidste var, at
borgmesteren var hemmeligt forlovet med Fred og Thyras datter Nanna, og den 20.
august deklareres forlovelsen. Det bliver en meget kort forlovelse for allerede dagen
efter rejser Frede og Thyra til København, hvor vielsen skal foregå i Reformert Kirke.
De unge bliver overladt til sig selv, eller rettere sagt med parret Fabricius Tengnagel
til at holde opsyn med de unge og aflægge beretning, men de er jo også unge
mennesker, knap så unge – men når katten er ude – ” Rapport. Torsdag Aften
indfandt jeg mig paa ”Højen” og blev indladt mod Forevisnnig af min Konstitution,
Polititegn og Sædelighedsattest. Da jeg sporede en mistænkelig Uro blandt
Avlsgaardens Gæs, der synes at nedstamme direkte fra de capitolinske, foretog jeg en
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Afpatruljering af Terrænet uden at opdage noget mistænkeligt. Der afholdtes 2
Møder, et i Stuen tilhøjre og et paa 1’ Sal, men begge Forløb til at begynde med
roligt. Desværre fik imidlertid Natten et Forløb, som min stakkels tykke Pen ikke
formaar af beskrive fyldestgørende, og det vil derfor være nødvendigt at foretage
omfattende Afhøringer for at skaffe Detailler oplyst. Jeg fandt Anledning til at notere
følgende:
Frk. Eriksen og Frk. Nina Schotländer for at udføre Udskænkning af ikke berusende
drikke paa værelset efter Kl 10½ Aften (Beværterloven §21).
Frk. Løgstrup og Frk. Sole for at brænde rødt Lys ud mod gaden om Aftenen (Lov
30/3 1906). (Mulig var dette dog sket efter ordre fra Pastor Jensen for at tilkende
mulige uindviede Liebhavere, at hans sidste Datter nu er afsat). – I saa Fald
indstilles, at Tiltale mod disse frafaldes.
Hr. stud.theol Barfoed for at have fortalt Historier, som……………..(Straffelovens
Kap.13,2).
Frk. Nienstädt og Frk. Schmidt for støjende Adfærd i løbet af Natten. Særlig ogsaa
for falsk Brandalarm ved at tænde Blus uden for mit og den constituerede
Inspektrices Vinduer (Brandvedtægter §3,II).
Student Boje Jensen for Forsøg paa Indbrud i sin faders Cigarkasse (Straffelovens
§230). Da Forsøget imidlertid skete i uegennyttig Hensigt og vist efter direkte
Tilskyndelse, og da Kassen var saa godt gemt at det mislykkedes, kan Tiltale maaske
frafaldes.
Frk. Blaamand og Frk. Stilling for at have opslaaet røde Hjerter paa Skabsdøren i et
Værelse, hvilket for mit vedkommende en kedelig Misforstaaelse med Hensyn til hvor
Døren førte hen (Reglement for Højen §12).
Frk. Eli Magnussen for at have ”slaaet noget ud” i Hovedet paa Undertegnede, der
opholdt sig i lovligt ærinde uden for Vinduet (Reglementet §7). Denne Sigte var mig i
øvrigt til stor Hjælp ved Ordenens Opretholdelse, idet jeg havde undladt at medtage
Stav og Haandjern, henstiller derfor at Tiltale for hendes vedkommende frafaldes.
Frk. Lundby for Udeblivelse fra Morgenmaaltidet (endnu ej indtruffet kl. 10).
(Reglementet §1).
Frk. Frantsen for at have drillet Frk. Schotländer, saa denne kom i stor Ophidselse.
(Reglementet §2) jf. Troels Lund” Ingen maa se paa Smed med vred Hu og snyde ilde
af Næsen”.
Frk. Nina Schneekloth for at have gjort sig ukendelig uden Tilladelse (jf. reglementer
§12 ”Mascarade maa ej afholdes uden Tilladelse”) samme har ligget vaad om natten
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og søgt at skjule dette Uheld ved at anbringe en Svamp i sengen. – (Reglementet §9).
Frk. Helga Madsen for Uorden paa Værelset (havde en Børste i Sengen).
Frk. Halse og Frk. Finsen for Dyrplageri, ved at have bundet en nygift Kat med
Halen til Hanken paa et nødvendigt, oftest under Sengen anbragt Møbel i mit og
Inspectricens Værelse (Dyrplageriloven §6) – dette var meget ubehageligt, thi
”Katten var svanger med vellugt fin”………o.s.v. (Holger Drachmann).
Frk. Løgstrup for at have sunget urigtige Sange paa Værelset”Det var en Lørdag
Aften” uagtet det var Torsdag. (Høffdings Etik S. 317).
Frk. Berny Pedersen og Frk. Visby har været ordførende paa det paa 1. Sal afholdte
Møde, og har været Anstifterne til adskillige af nattens Uordener. Dette har jeg
konstateret ved Frk. Magnussens Hjælp.
I forbindelse hermed skal jeg rette Mistanken mod sidstnævnte 2 Sigtede for at have
begaaet følgende grove Uorden: Da jeg ud paa Natten ville gaa til Ro, var der til
Døren paa Loftet bundet 3 af de under N:12 afgivne Møbler (af Blik), hvilket
bevirkede stor Støj, naar man forsøgte Aabning (af Døren), og foraarsagede en
stadig Tilstrømning til dette Sted gennem en stor del af Natten. – Dette var meget
generende for mig og Inspectricen som boede ligeved.
Jeg henstiller tjenstligt til at dette Forhold nøje undersøges, og at de paagældende
Møbler til Straf fratages de skyldige.
I løbet af Dagen er i øvrigt intet passeret, som jeg har fundet Anledning til at notere,
hvilket jeg tjenstligt skal indberette. (Fabricius Tengnagel 22. August adr. til Fru
Forstanderinde Thyra Jensen).
Dette var herredsfuldmægtigens version, Niels Aage Barfoed har sin:
Men var Dagen rolig, saa var Aftenen til gengæld unægtelig bevæget. Jeg skal
forsøge saa godt Else Eriksens ærbare Pen formaar det, at give en nøgtern og
ædruelig Skildring af den stilfulde Fest, der om aftenen afholdtes til ære for den høje
Formæling i København (hil, hil) og Jackie’s snarlige sørgelige Bortgang (ve,ve).
Denne Sammenhæng af Sorrig og Glæde gav Festen en noget sammensat Karakter –
til at begynde med; til Slut var Præget ret ensartet.
Naa, men for ikke at foregribe Begivenhedernes Gang – Festmaaltidet indledtes med
et Stykke kransekage og en lille Smule Afholdsvin. Der var almindelig Tilfredshed og
Glæde over for en gangs Skyld at være fri for den ækle Alkokhol, og denne Glæde
holdt sig troligt hele Aftenen. De tvende Inga’er var vist vistnok de, der var mest
glade ved det sobre Selskab, i hvilket de befandt sig. Den rette og beherskede
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Livsglæde lyste ud af deres beherskede og yndefulde Dans. Ved et Tilfælde følte Boje
og Jackie sig saa trætte, at de lagde sig til at sove paa Dagligstuegulvet. Det saa saa
kønt ud. To unge stemmebegavede Menneske gjorde stor og ret velfortjent Lykke med
at synge ”Gluntar”. Særlig Furore gjorde det, da den enes Stemme knak; det blev nu
ogsaa gjort på en særlig virtuosmæssig Maade. Hr. Fabricius godtgjorde sine
ualmindelige Evner for Balletten i en sjælfuld pas de deux med Nina (udtales efter
fælles Overenskomst Ninja), der endnu var stille bevæget over den Hyldest, der ved
Bordet var blevet hendes bedaarende Fod til Del.
Da den 23. August var begyndt at oprinde begav Selskabet sig til velfortjent Ro. Boje
var usædvanlig intelligent i sin Konversation paa vej Hjem. Hans Underholdning
bevægede sig efter mere velformede Linier end ham selv. Han var endogsaa saa
fornuftig, at han stillede et Vandfad ved siden af sin Seng inden han gik til Ro –
altsaa for at have det nær ved Haanden, naar han skulde vaske sig om Morgenen. Til
Slut skal noteres at der i Aften ingen Papkasser kom ud af Vinduet.
Det er ikke underligt, hvis de har haft svært ved at komme op næste morgen og været
lidt slatne, men tante Thyra og pastor Jensen vender hjem med 3-toget, og så bliver
det hverdag igen, men også med forberedelser til den næste fest, afslutningsballet,
med skriftligt indbudte herrer, én til hver dame. Når der snakkes så meget om baller
og fest, kan man let få det indtryk, at det hele løb ud i skæg og ballade, men det at
holde bal var også en del af kurset. En ung pige skulle lære at føre sig ved et bal,
konversere, og som værtinder in spe, lære at dække bord, arrangere blomster og
skabe en god stemning. Efter ballet er der et par dage tilbage til oprydning, sytøjet
skal gøres færdigt og det malede porcelæn samles sammen, inden det går hjemad
igen. Én efter eni rejser pigerne, og den 1. september slutter sommerkurset 1919.
1920 skulle være året hvor sommerkurset endelig skulle foregå efter planen og
normale omstændigheder. Ingen ildebrande – ingen lejet indkvartering, men i
funklende nye omgivelser i den nyopførte Vigsnæs præstegård. Den nye præstegård
blev en flot og statelig bygning, men trods alt ikke indrettet som højskole. Der findes
dog plads til pigerne, annekset og ”knasten” nævnes som sovested, og Frede Jensen
omtaler ”Frejasalen” som en sovesal. Om det er omtalte ”knast” der er tale om eller et
helt andet sted, må stå hen i det uvisse.
Imidlertid er der sket det tragiske, at Else Eriksen er bukket under for den spanske
syges hærgen. For tante Thyra har tabet været ubærligt, og sommerkurserne for hende
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tabt sin tiltrækning. Inspirationen til at starte dem havde bl.a. været Else Eriksens
engagement, evner og kreativitet. Hun betragtede hende som sin kompagnon og som
hun skriver i ”Fra gamle Præstegårde”: ”Med hende som Kompagnon (som jeg
forsømte at gøre hende til) kunde jeg sikkert frisk og glad have arbejdet med de unge
Piger endnu den Dag i Dag”. Hun får dog andre hjælpere, i 1920 Kitty Kornerup.
Journalerne for 1920 og 1921 har også en anden karakter. Det er ikke med den
samme konsekvens der føres dagbog, til gengæld bliver det længere mere
sammenhængende forløb, men man har ikke den samme spontane fornemmelse af,
hvordan en gangske almindelig dag forløber. Beskrivelser af udflugter og festligheder
fylder mere. Det er vel ganske naturligt, når man skal prioritere og det er trods alt
mere spændende at skrive om, end at man har renset sild, vasket op og har sovet over
sig om morgenen. Det har aldrig været populært at skive i journalen, og der indledes
ofte med ”det er min tur til at skrive i den skrækkelige journal” eller ”nu kan jeg ikke
længere undslå mig for at skrive i journalen” men tante Thyra har sandsynligvis ikke
haft overskud til at tage det slagsmål, det kan være at få dem til at skrive i journalen
hver dag, og så er det blevet derefter.
Først efter en uges forløb sker der noget i journalen, og det er tante Thyra selv der
skriver: ”Vigsnæs Præstegårds tredje Sommerkursus har nu været begyndt i en Uge,
foreløbig har vi kun syv, to norske udeblev i sidste Øjeblik, den ene sender senere en
Kusine – og Elisa – en af vore kyllinger fra ifjor – blev indbudt af sin Fader til
London i Juni, det kunde hun dog ikke modstå. Frk. Glasser fra 1918 blev indbudt af
sin Fader til en Norgesrejse i August, men bad om at komme til Vigsnæs i Stedet.
Vigsnæs er rørt. Minna Schneekloth kommer 1. Juli og har en Veninde med. Mins
skal efter Vinterens triumfer (med Fru Walbom6 Turneen og i Tornerose) i år være
Lærerinde i dans og Plastik både hos os og hos Baronens på Oreby.
Frk. Henriksen vores alles Røde Kors Søster havde meldt sin Ankomst til 3.-4. Juni,
men er endnu ikke kommen. Sammen med al den øvrige Udeblivelse udeblev Solen i
hele denne første Uge. Regn, Storm og Kulde har hærget os, men som der står i
Visen: Regnen gav Grøde, og Stormen gjorde stærk, vi er allerede rystet godt
sammen, vi er ved at føle os hjemme i hinandens Nærhed, gennem Vera Hagemann er
6

henviser til Emilie Walbom, danser og koreograf. Havde egen balletskole 1910-28 med stor
søgning fra det københavnske borgerskabs døtre, der fik tilbudt timer i plastik, ballet, folkedans og
selskabsdans. På opfordring underviste hun også i barfods- og slørdans.
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det ordnet, så jeg igen siger ”du” og er ”Tante Thyra” som ifjor, det er hyggeligt. –
Sløj har jeg været, en gammel Lidelse vendte tilbage med Kulden, men så kom min
Datter Signe og hendes yndige lille Nanna herud og tog Stødet af for mig i Køkkenet i
den første Uge, og så er her Frk. Kornerup, som Frk. Else Eriksen i de to foregående
Somre var den smukke, varme, røde Tråd der snoede sig gennem Sommerens brogede
Islæt, sådan er Frk. Kornerup det allerede. Kamma og Helene er flinke hjælpere i
Køkken og Stue.
Men det allerbedste er, at de syv har vist sig at være yndige unge Piger alle syv. Jeg
har gennem Årene gjort mine Erfaringer, og jeg spejdede i de første dage
lumskeligen i de unge Ansigter, men fandt kun lutter gode Tegn, nu vil jeg give dem
hvert et lille dobbelt Tillægsord, så skal vi se efter, når vi engang skilles, om det
endnu passer.
Frk. Ellen Nielsen – blid og beskeden
Thea Mathiassen – sober og trofast
Vera Hagemann – hensyndsfuld – kærlig
Bergliot Thingulstad – retliniet – taknemmelig
Musse Lohmann – varmhjertet – elskværdig
Gerd Andersen – flittig – omsorgsfuld
Johanne Sæther – temperamentsfuld – hjærtens god
Og nu er så det daglige Arbejde inddelt og i god Gænge. Vi laver Mad (borgerlig
under mig, mere aristokratisk under Frk. Kornerup, væver, broderer, studerer
Skrædersøm, og om Aftenen rulles det store Gulvtæppe op og så danses der – fint og
lyst og let – endnu uden unge Herrer, i aften var der dog én, men han dristede sig kun
til at se på.
Sommerens uundgåelige, det ulovlige aftensæde er også begyndt. Kunde tante Thyra
forhindre det, gjorde hun det, for Søvn skal der til, men hun ved af Erfaring, så nøjes
hun med at indskærpe sit forbud til Kamma og Helene, der er oppe en Time før de
andre om Morgenen, den Time må de indhente om Aftenen altså!
Og nu i denne Morgenstund, mens jeg skriver dette, ser jeg pludselig at Sommeren er
kommen med Solskin og blå Himmel – Himlen forbarme sig – lad Solen skinne –hvor
det er dejligt.
Velkommen alle sammen!
Tante Thyra
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Fra sommerkursus. Gengivet efter ”Fra Gamle Præstegaarde” uden årstal.
Den 20. juli går journalen helt i stå, for først at blive genoptaget 24. august, hvor
Kitty Kornerup giver et resumé af sommerens hændelser, og den 26. august skriver
Rita Mørch ”Tante Thyra blev for nogen Tid siden grebet af Kampiver og forlangte,
at nu skulde vi skrive Journal hver Dag”, det hjælper på det, men så er der jo også
kun en lille uge tilbage.
Samariterkurserne går igen fra sidste år, dog ikke med dr. Halvorsens medvirken. Til
gengæld må det være Røde Kors-søsteren frk. Henriksen, bistået af tante Thyra, der
tager sig af undervisningen, da der afholdes eksamen i det. Der må også være
undervist i engelsk, sandsynligvis af Margrethe Bang, for apropos ingenting findes
der midt i journalen fra 1920 en beskrivelse på engelsk af en engelsk dames besøg i
en krigsfangelejr, hvor dansksindede sønderjyder er interneret. Det kan kun være en
del af et pensum. Ellers høres der ikke meget om foredragsholdere, så det har Thyra
og Frede selv taget sig af. Plads til improvisation er der dog. Da apoteker Kielgast i
1921 kommer uventet på besøg på motorcykel, sætter man en ekstra kuvert på
middagsbordet og supplerer det stegte flæsk med en gang grønærtesuppe; til gengæld
skal apotekeren holde et foredrag om, hvordan man bliver apoteker.
Der er langt fra Vigsnæs til Sakskøbing, og cyklen er det normale befordringsmiddel,
så der bliver ikke lejlighed til biografture, shopping og bal i Holmeskoven. Offentlig
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transport er der ikke. I 1919 drøfter man jernbaneforbindelse mellem Guldborg og
Sakskøbing, og der er forslag om, at banen skal gå over Vigsnæs, men det bliver som
bekendt ikke til noget. Man kan sejle fra Guldborg til Nykøbing – en tur på godt to
timer. Og i Nykøbing bliver der både shoppet og spist på restaurant. En enkelt gang
er den medbragte madpakke åbenbart ikke solid eller spændende nok, for den
suppleres med en engelsk bøf på Hotel Phønix, og fra en anden tur noteres det, at
pigerne hjemsøgte en hatteforretning og nærmest tømte forretningen for
ruskindshatte. Da pigerne også ofte må betale til bødekassen, fordi de kommer for
sent til morgenmaden, må de have fået godt med lommepenge med hjemmefra.
Er man heldig kan man køre i hestevogn, normalt en høstvogn, som så udstyres med
nogle sække halm; men pladsen er trang. Et problem optræder således da man d. 26.
august er inviteret til bal hos Fabricius, og man kan få kørelejlighed med hestevogn –
men kun halvdelen, de andre må cykle. Efter lidt diskussion frem og tilbage indgår
man det kompromis, at den halvdel, der skal cykle ind til Sakskøbing, bliver kørt
hjem, og omvendt. Ingen bryder sig om at køre den lange vej tilbage til Vigsnæs på
cykel efter en hyggelig aften, og man trækker lod. Dem der taber, er naturligvis dem,
der skal cykle hjem, og de har meget ondt af sig selv. Vejen går forbi Berritsgård og
gennem skoven og er bestemt ikke noget for mørkerædde piger.
Rita Mørch der har været så heldig at blive kørt hjem i hestevogn, noterer at det var
så mørkt, at man ikke kunne se hestene. At der er cykler nok, er heller ikke en
selvfølge da man skal til sangerfest i Holmeskoven og der er lige præcis en cykel for
lidt. ”Da vi kom udenfor Laagen (d.v.s. lågen til præstegården) kom der en Vogn
kørende med 2 Bondefolk i. De forbarmede sig over Bergliot (som skulde have siddet
bag paa Veras Cykle) og tog hende med op i Vognen. Vi andre cyklede saa
bagefter”(Musse 14. juni 1920).
Man er ikke bleg for at tage på længere udflugter – på cykel. Turene går både til
Pomlenakke og til Hyldekrog. Man starter tidligt om morgenen, og det kan blive sent,
inden man er tilbage i Vigsnæs. Over Guldborgsund er det et spørgsmål om at nå
færgen. På turen til Hyldekrog går det helt galt. Først punkterer en af pigerne, så
punkterer tante Thyra ikke én, men to gange. Det tager tid, da ingen af de damer er
særlig ferme til at lappe cykler, så man må have fat i en cykelsmed, som der heldigvis
på den tid findes rigeligt af spredt ud over landet. Cykelturen går tværs over Lolland
og undervejs inviteres man på jordbær med fløde hos Thea Mathiasens forældre på
Skovbøllegård ved Rødby, inden man sejler over til Hyldekrog,
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(det må have været fra enten Lundehøje eller Errindlev havn ). På Hyldekrog bades
der, og fra fyret nydes udsigten til Tyskland. ” Vor tyskfjendtlige Tante Thyra
forundrer sig over, at Øen Femern selv i Kikkert ser helt pæn og skikkelig ud, som
var den en dansk Ø. Hun havde ventet sig noget skummelt og bistert – saadan noget i
Retning af de frygtelige Menneskeforskrækker-Fjæs, som tyske Generaler stillede op
under Krigen” (Kitty Kornerup 4. juli 1920).

Fra sommerkurset. Gengivet efter ”Fra den gamle Præstegaard”, uden årstal.
Man trakteres på fyret der drikkes kaffe med bagværk, inden de vender næsen
hjemad igen, og igen gør holdt hos Theas forældre. Imidlertid er det blevet sent, og
der er lang vej hjem, men gæstfrit indbydes gruppen til aftensmad og til at overnatte
på Skovbøllegård. Hurtigt for man etableret intermistiske sovepladser for de unge
piger, mens tante Thyra og hendes assistenter får plads på en sofa i spisestuen og i et
gæsteværelse. ”Alle gaar til Ro, og vi er lige ved at synke hen i en dødlignende
Dvale, da hele Cascader af Latter, Smaahvin og Fnisen stiger op til os fra Havestuen,
hvor de unge Piger sover. Frk. H. og jeg betror hinanden med sagte søvnige
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Stemmer, at det er oprørende og modbydeligt, men hvad hjælper det, Livet er saa
utroligt morsomt for unge Piger under 20 Aar”.(Kitty Kornerup 4. juli 1920).

Thyra Jensen 1920. Billedet er kopi efter det legitimationskort alle der skulle
deltage i afstemningen 1920 blev forsynet med.
Den tyskfjendtlige tante Thyra havde nu også især noget af glæde sig over sommeren
1921. Som født i Sønderjylland var hun med til at stemme landsdelen hjem til
Danmark, og sommerens store begivenhed var naturligvis genforeningen med
kongens ridt over den gamle grænse. Denne begivenhed blev fejret i alle landets
kirker med festgudstjeneste, også i Vigsnæs kirke, smukt pyntet med bøgegrene og
røde og hvide roser. Nogle små piger klædt i hvide kjoler med røde skærft synger
”Slumrer sødt i Slesvigs Jord” og også pigerne fra præstegården er med til at synge
”Det lyder som et Eventyr”. Om aftenen var der fest i Brugsens sal: ”Folk
strømmede ind - flere og flere kom til – til sidst var der godt og vel hundrede
Mennesker -; da der var fuldt hus, begyndte Kaffen at gaa rundt.. Et par Sekunder
efter staar Sogneraadsformand Hertz op og holder en nydelig Velkomsttale, i det
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samme naar en Kande hen til to ældre Damer, som har plaseret sig lige over for mig.
Den ene skubber den anden kraftigt i Siden og forkynder – ikke ganske stille – men
med et henrykt Udtryk i Ansigtet, at det er Kaffe der er i Kanden. ”Ja, det ved jeg
svarer den anden overlegent og let forarget, idet hun paatager sig sin strængeste
Mine”. Der blev naturligvis holdt mange taler 17 i alt (også af lærer Hansen, og i
1920 er der ingen der griner) ”og da Hertz i sin sidste Tale havde kaldt de to
veteraner for Helte, rejste den ene sig ved Festens Afslutning og protesterede; han
havde ikke været nogen Helt, sagde han, han var kun gaaet med i 1864, fordi han var
tvunget til det” (Elisa Visby 11. Juli 1920). Minna Schneekloth, ”Mins” skal, Som
tante Thyra skriver i journalen undervise os i dans, også på Oreby Slot, og hende og
veninden Ragna Andersen, ”Krølle”, drager noget nervøse og med mange
beroligende ord fra tante Thyra afsted mod Oreby. Her bliver de vel modtaget med
kølig saftevand, jordbær og småkager, inden de går over i en anden bygning - og så
danses der.
Både baronessen, børnene, en svensk baronesse, og til allersidst som de skriver, en
meget ærværdig grevinde. Til deres skuffelse får pigerne imidlertid hvert sit værelse,
så al hyggesnak ved sengetid er udelukket. Det forhindrer dem dog ikke i at have en
vis form for, om end ikke ganske tilsigtet kommunikation. ”Vi boede paa samme
Gang som Grevinden, men til alt Held havde Krølle og jeg et Værelse ved Siden af
hinanden. Der var mange Malerier, Kristian den 9ende hang paa mit Værelse, men
Krølles Bord var forgyldt, saa vi blev enige om at det gik lige o-p-op. Naa endelig
blev jeg vasket og klædt af, men ak og ve, min Kam opholdt sig paa Krølles Værelse,
og jeg turde ikke gaa ind efter den, for sidst jeg var derinde opdagede jeg en Tjener i
Gangen, som jeg i det mindste synes saa forfærdelig uhyggelig ud. Saa stak jeg
Hovedet ud af Vinduet og viskede 3-4 Gange Krølle-Krølle, men der kom ingen
Krølle. Endelig viste Damen sig med flettet Pisk lige midt i Panden og sagde, at jeg
ikke maatte raabe saa høj. Jeg fik det saa forklaret, at jeg havde glemt min Kam, om
hun ikke kunde komme ind med den. ”Nej, det tør jeg virkelig ikke ”lød det lidet
opmuntrende Svar. Jeg foreslog da, at vi kunde mødes paa Halvvejen, men efter
megen Snakken blev det vedtaget, at jeg skulde 2/3 henimod hende. Paa sammeTid
laasede vi Døren op, næh hvor den dog knirkede. Der var meget mørkt paa Gangen,
saa Tjeneren saa vi ikke, men da vi atter var sluppet vel ind paa Værelset, hørte vi
nogen traske op og ned lige udenfor.” Næste morgen er de ikke til at få op, trods
ihærdig banken, fordi de har låst dørene, og kommer for sent til morgenmaden. De
bedyres at det havde altså ikke været nødvendigt at låse dørene, da der hverken var
tyve eller spøgelser. (Det er nok det sidste, de har været mest bange for, men slottet
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har også virket skummelt). Næste dag danses der videre inden de vender tilbage til
Vigsnæs, og har ikke gjort sig mere umulige, end at hele holdet senere bliver inviteret
til Oreby til chokolade og kage. Senere får den gemene hob, dog også lejlighed til at
nyde de to pigers dansefærdigheder, da holdet i forbindelse med en bazar giver
opvisning i folkedans, og ”Mins” og ”Krølle vækker vild begejstring med deres
Pierrot- og Pierettedans. Bagefter danser Krølle en russisk kosakdans, inden man
slutter af med kineserdans.
I 1920 deltager nogle af pigerne også i høstarbejde hos præstegårdsforpagteren, hvor
de lærer at binde neg op, og en af pigerne for lov til at køre med hesterive. Det er
strengt at komme tidligt op om morgenen, men at arbejdet er lystbetonet og ikke det
rene hoveri fremgår af, at tante Thyra på et tidspunkt må sige, at nu skal det stoppe,
og de må tage sig af deres daglige pligter.

Nanna med pigerne som folkedansere, billedet er sandsynligvis taget i
forbindelse med en opvisning, gengivet efter ”Fra gamle Præstegaarde”.
I 1921 er der 19 tilmeldte, igen både norske og danske. Billedet fra 1920 er det
samme. Hvem der er af medhjælpere hører vi ikke noget om, men Kitty Kornerup er
ikke med mere. Der er igen langt mellem datoerne, at skrive i journalen er en sur pligt
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og det er igen mest fester og udflugter, der berettes om. I 1921 er tante Thyras mor
også alvorligt syg, og det har selvfølgelig optaget meget af hendes tid og tanker.
Et eksempel på hvordan en almindelig hverdag foregår i 1921 kommer Agnes
Petersen fra Børkop dog med d. 26. juli: ”Mandag Morgen Kl. 7 blev jeg vækket ved,
at Beate kom og kaldte paa os, men aldrig saa snart hun var ude af Døren vente jeg
mig om paa den anden Side og faldt i Søvn. Lidt efter vaagnede jeg ved at Ada med
søvnig Stemme sagde noget om, at Klokken vist var mange og jeg for ud af Sengen
som et Lyn og da jeg saa paa mit Ur var den 10 minutter i 8, saa det kan nok være at
jeg fik travlt for ikke at komme for sent, for jeg har ikke Raad til at betale 20 øre hver
anden Dag ligesom dem inde paa Knasten. Naa! Jeg kom da ogsaa tidlig nok ned til
min kære Vandgrød eller Brødsuppe.
Da vi var færdig med at spise gik vi ind i Havestuen til Morgenandagt og bag efter
fortalte Tante Thyra noget fra hendes Ungdom som var meget intrasandt. Saa skulle
Hulda og Else fortælle hvordan de bar dem ad med at lave denne dejlige Bøf vi fik i
Lørdags, det var selvfølgelig ogsaa meget intrasandt. Naa! Saa var det vores tur til at
vise Tante Thyra vores Kunst i Madlavning, Sigrid og jeg skulle vadske op fra
Morgen Bordet og det gik ogsaa rigtig godt men Sigrid var lidt gnaven hun sagde
ikke et ord til mig, men saa spurgte jeg hende hvad der var i Vejen, men det fik jeg
ikke Svar paa. Men saa lige med et hørte vi Posten komme og vi løber fra vores
Opvask og ud til den kære Post, der var da ogsaa Brev til baade Sigrid og jeg, og
Sigrid var vist meget Lykkelig for hendes brev, for da hun havde læst det, tog hun fat
paa Opvadsken med Liv og Lyst. Da vi var færdige med at vadske op dækkede vi
Middagsbordet og pyntede det saa pænt med Blomster, synes jeg da, men der var slet
ingen, som ville rose os, og det var vi selvfølgelig meget ked af, vi kunne næsten
ingen Ting spise bare for det samme. Efter Middag vadskede Sigrid og jeg saa op og
skurede Bordet i Køkkenet, og saa var vi endelig færdig. Vi fik kaffe i Haven Kl. 2½,
og bagefter syede vi Kunstbroderi. Ved 4 Tiden kom Hulda og Ninni med to unge
herre, som Tykke og jeg fik fornøjelsen af at lave Kaffe til og da vi var færdig med det
gik vi ned i haven og syede videre. Hr. Hansen og hans Kammerat klatrede saa op i
Kirsebærtræet og plukkede en stor Kurvfuld Kirsebær, som vi spiste med god Appetit.
Kl. 6½ skulle vi ind og spise til Aften. Da vi havde spist vandrede jeg ud i Haven med
Journalen, for jeg var jo bleven dømt til at beskrive en Hverdag i Vigsnæs
Præstegaard.
Aftenen forløb til alles Tilfredshed med Sang og Dans og dejlig Kaffe med Kager.”
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Men det er igen udflugterne man skriver om. Vigsø er et nært og populært
udflugtsmål men da det endelig d. 27. juli efter en lang kølig periode er for varmt til
de indendørs sysler som at brodere eller male, foreslår tante Thyra, at pigerne tager
en tur til Vigsø for at bade. Hun smører 14 madpakker, og pigerne cykler eller går
ned til havnen. Nogle af dem svømmer over, mens resten på mere eller mindre legal
vis ”låner” nogle både, de kan ro over i. (Hvad mon tante Thyra har sagt til det!) Den
tur udvikler sig dramatisk: ” Da vi var kommet i Land (på Vigsø) og Baaden trukket
op paa Stranden, hørte vi, langt borte ja meget langt borte en mistænkelig rullende
Lyd” ”Det er da vel ikke Torden”, sagde nogle, ”Aa Sludder” svarede andre. Men
Torden var det, og vi blev enige om at skynde os i Vandet og saa, hvis det blev rigtig
slemt at tage hjem. Vi plumpede saa i Vandet lidt efter lidt og nød det forfriskende
Bad.
Og saa ---- forsvandt Solen bag en Sky, stor og sort uha! Og Tordenen kom
nærmere, vi skyndte os at klæde os paa og begyndte saa at vandre ned til Baadene
igen. Men saa begyndte det rigtig at lyne ude i Horisonten, og nogle af os vilde blive
og se Uvejret fra Vigsø. Bestemmelsen blev saa, at Else skulde ro de andre over til
”Vesterled”, og saa komme tilbage og hente os andre.
Vi satte os saa ned og ventede paa at se Lynene, imedens vi spiste vores Mad, drak
Sodavand spiste Kirsebær og hvad vi ellers havde.
”Aa! Hvor var det pragtfuldt” udbrød ”Pettsen” da der kom et Lyn ”hvor? Men det
var naturligvis borte med det samme, som alle Lyn plejer.
Himlen vekslede i de mest vidunderlige Farver, alle mulige Nuancer i graat lige fra
den lyseste graa der næsten var hvid og til den mørkeste, der næsten gik over i lilla
eller sort. Imidlertid kom Else over med den hilsen fra de andre, at nu gik de hjem og
gjorde det hyggeligt i ”Enkesædet”, og det fromme Ønske at vi maatte faa vores Lyst
styret og blive rigtig pjask vaade.
”Det Ønske faar de nu slet ikke oplfyldt, for det kommer slet ikke til at regne” sagde
én” og desuden, det trækker over” – Men nej! det trak ikke over, stadik kom der Lyn
paa Lyn, pragtfulde Lyn der skar over Himlen i rasende Fart og saa lidt efter et
Drøn. . Vi syntes det var temlig stærkt Tordenvejr, men ”Pettsen” sagde, at det kun
var som genlyden fra Norge naar det tordnede der.
Stadis skiftede Skyerne Farve, lilla blev de fra at have været graa og saa til sidst
sorte dog med lidt lyst graat ind imellem; og disse lyse og mørke Skyer skiltes ved de
klare Lyn, hvor var det skønt, og hvor var vi glade over at vi blev derovre.
Da det hele saa saa sort ud, og det ble sortere og sortere, og Tordenen kom nærmere
og nærmere besluttede vi at ro hjem. Vi gik saa, - ja gik er næsten for meget at
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sige, men vi kravlede da heller ikke da vi ikke gik paa ”fire”, men jeg kan jo sige at vi
”luntede” af Sted ned til Baadene; vi standsede af og til og saa paa det pragtfulde
Naturfænomen. – Næh! Hvor er det vanvittigt smukt”, ”Saa du det?”,”Det er næsten
en Skam at tage Hjem”, saadan lød det fra alle Kanter, og jeg tvivler paa at vi var
taget over, hvis ikke Fiskerne, som havde set os, havde vinket og raabt at vi skulde
skynde os. Det gjorde vi saa, for vi tænkte, at naar Fiskerne kaldte paa os maatte det
være galt.
Vandet var blikstille. ”Pettsen” og Edel gik i én Baad, medens Hulda, Aslaug, Tykke,
Else og jeg satte os i den store Baad. Vi skød fra Land, Tykke og Else tog hver sin
Aare og saa - - - - - - - - - kom der nogle Kastevinde, Vandet forandrede sig i Løbet
af 0,0 og Bølgerne slog mod Kanten af Baaden, saa det var næsten umuligt for Else
og Tykke at ro. Edel og ”Pettsen” var allerede langt ude. ”Pettsen” havde saa
dejlige Kræfter, og derfor var de saa heldige at komme hurtigere i Land end os arme
Stakler, der laa dér og hverken vidste ud eller ind. Hulda og Aslaug ville absolut
tilbage til Vigsø igen, men det var umuligt, da Strømmen førte os bort fra Vigsø. Else
og Tykke gjorde deres bedste for at faa Baaden vendt, men alt var forgæves mod den
vældige Strøm, og bedre blev det ikke af, at Hulda tog fat i Elses Aare og forsøgte
paa at hjælpe hende. Ved hvert Aaretag fik man en til ”Skylle” ind over sig, saa jeg
sad og priste mig lykkelig fordi jeg kun havde Badedragt, Kjole og Badehætte paa, og
saa havde jeg (for en Gangs Skyld) været fornuftig og lade mit Uhr blive hjemme.
Else havde baade Uhr og Foto-Apparat med. – Stadig drev Strømmen os og det med
rivende Fart. ”Ro dog”! ”Skod”! ”Ja men vi kan ikke”. Nu saa vi Edel og ”Pettsen”
blive ”hevet” i Land og glædede os til vores Tur. Nu styrede Baaden lige ind paa en
stor Sten ”bare vi klarer den”, men det gik da og saa var vi endelig saa nær ved
Bredden at Fiskeren kunne naa os, og ogsaa vi blev trukket paa Land; saa kom vi til
et nyt Arbejde, nemlig at vade frem i Vand og Tang. Det var nu ogsaa begyndt at
hagle, noget vi ikke før havde opdaget, og Haglen piskede os ind i Ansigtet. Det var
meget besværligt at gaa i det vaade Tøj, det blev saa tungt og slaskede om Benene,
saa man hvert Øjeblik var ved at falde. Endelig naaede vi den lille Bro, men den var
helt under vand, og Baadene var ogsaa godt fulde. Vi naaede saa op og vilde til at
cykle hjem, men Edel havde laast sin egen og min Cykel sammen og hun var ude af
Syne. Saa vadede vi videre indtil vi kom til et Skur hvor vi fandt vore Lidelsesfæller
samlede, med en Høstvogn og nogle Fiskere. Fiskerne og for resten ogsaa de der var
kommet derop ”hylede af Grin” da de saa Hulda og mig (vi var de sidste og lignede
ganske et Par druknede Mus. Da min Badekaabe var temmelig tør, satte jeg mig op i
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Høstvognen og tog den paa og Kjolen af, det var ligefrem velgørende at faa lidt tørt
paa Kroppen igen. Saa nød vi resten af vores Smørrebrød (det var lidt vaadt) men
oven paa den Tur var det godt trods alt. …
P.S. Den Tur og det Syn vilde vi ikke have undværet for 1000 Kr, vel ”Pettsen”. Der
kommer også nogle betragtninger over, hvad er ville være sket, hvis de havde ventet,
vinden havde taget til og bådene drevet over mod Falster. Det har sikkert også været
en meget nervøs tante Thyra der har ventet, og lettet da hun så dem i god behold, for
det kunnet have gået grueligt galt.I betragtning af hvor meget vi hører om, hvor
bange mange af dem er i tordenvejr, er det utroligt at der ikke sådan en dag bliver
optræk til panik. Men vi må gå ud fra at nogle har været mere bange end andre og
journalskriversken har været én af dem, der har taget det mest roligt. Når det hele var
overstået, har det nok været nemmere at se det i et afslappet og lettere humoristisk
skær.
Noget nyt i 1921 er , at man er nået et skridt videre i motoriseringens tidsalder.
Udflugterne til Møns Klint og Pomlenakke foregår pr. bil – en lastbil vel at mærke,
hvor man syngende og vinkende og under mange hurraråb er ude at køre, siddende på
ladet. Men selv i bil er der stadigvæk ikke tale om smutture. Turen til Møns Klint
kræver således 3 færgeoverfarter, først over Guldborgsund, så fra Stubbekøbing til
Bogø og så fra Bogø til Møn. Selv om man starter meget tidligt om morgenen og
kommer hjem kl. 10 om aftenen, er man dog ikke så træt, som når man dejser
udmattet om efter en lang cykeltur, men kan hygge sig med sang og ild i
kakkelovnen.
Med på nogle udflugterne er Niels Aage Barfoed, der som ven af huset igen er en
flittig brevskriver i journalen; og som udover at være med på udflugter underholder
med sang og luthspil om aftenen. Han får også opgaven at arrangere den store
forestilling, der det år udgør eksamen; udnævnes til ”teaterdirektør” og instruerer en
akt af ”Genboerne”, der sammen med opvisning i dans opføres på Guldborg teater
(det må have været salen på Hotel Prins Valdemar), naturligvis for fulde huse og med
stor succes, med ovationer og masser af blomster.
Hermed slutter journalen, og da tæppet går ned for ”Genboerne”, går det også ned for
tante Thyras sommerkursus. Frede Jensen ønskede, som man siger i vore dage ”at
søge nye udfordringer”, og i 1922 bliver han præst i Søllested. For tante Thyra har
sommerkurset med Else Eriksens død mistet sin tiltrækning og kurserne har i høj grad
været planlagt til og hørte til i Vigsnæs præstegård. Tiden er også blevet en anden, og
den potentielle målgruppe har fået andre græsgange at søge til – Europas grænser
åbner sig igen.
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Frede Jensen bliver i Søllested indtil han går på pension. Han dør i 1946. Nanna
Gandils ægteskab blev kort, da borgmester Gandil dør et par år efter, og hun flytter til
Hillerød som gymnastiklærerinde på Frederiksborg Statsskole. I Hillerød tilbringer
Thyra Jensen sine sidste år, indtil hun dør i 1949. Boje Jensen vender hjem fra
Thailand og bliver præst som sin far, i Vester Ulslev sogn indtil sin død i 1962.
Fabricius-Tengnagel med familie forlader Sakskøbing i 1927 for at fortsætte sin
juridiske karriere andetsteds, indtil han bliver dommer i Århus. Niels Aage Barfoed
bliver også præst og forfatter. Hans historiske romaner om kendte danskere bliver
meget læste; men det lune, der skinner igennem hans beretninger fra
sommerkurserne, slår ikke i samme grad igennem i hans bøger. Men at lunet har
ligget til familien, ses af, at hans to brødre Viggo og Per begge bliver digtere; Viggo
under pseudonymet ”Ærbødigst” og Per som ”P. Sørensen-Fugholm”. Skuespiller
Kall når længere i sin karriere end at sufflere på Sakskøbing teater, og opnår titel af
kongelig skuespiller. Han udvandrer til Brasilien, hvor han dør i Rio de Janeiro i 1939.
Hvad blev der af de unge piger? Når man har læst journalerne igennem, synes man, at
man er kommet til at kende dem. Især i journalen for 1919. De fleste af dem er blevet
gift og har skiftet navn, og deres videre skæbne har ikke kunnet spores. Da de skiltes,
har det for nogle af dem været et farvel for altid, for andre starten på et venskab for
livet - måske. Fælles for dem alle har været, at de har haft gode minder fra deres
ungdom på ”Højen” i Sakskøbing eller i Vigsnæs præstegård, da de var på
sommerkursus hos ”den kære gode tante Thyra”.
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