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Livserindringer 
 

skrevet af Emil Jensen 

 

født 24. november 1876 i Hedegård,  
Ejstrup Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt 

 

 

  
 

   

     Maren og Emil Jensen (foto ca. 1950) 
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Ildved den 28. december 1952. 

 

Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om min livshistorie af min søn Kristian Jensen, 

Hvejsel mark, så vil jeg her prøve at opfriske, hvad jeg kan huske fra min barndom og 

ungdomsdage. Om mine forældre, bedsteforældre og søskende. Jeg var den yngste af 6 børn. 

1 søster og 5 brødre, og så vil jeg så prøve at fortælle en lille smule, men jeg er jo ikke en 

særlig fin skribent eller digter, og derfor må I så undskylde mig i mine skrivefejl.  

 

Jeg fik en meget dårlig undervisning i mine barneår, da fik børnene ikke den undervisning og 

skolegang som nu, de var der kun 2 halve dage ugentlig om sommeren og 4 halve dage om 

vinteren. Dem der måtte ud og tjene, det første de kunne for at gøre nytte for føden, gik 

næsten ikke i skole.  

 

Det var fattigfolks børn, der kom ud som hyrdedrenge, og det var såmænd snart lige meget 

med dem, de kunne jo ikke andet end komme samfundet til byrde, og derfor behøvede de ikke 

megen skolegang. 

De skulle jo kun arbejde for de store ejendomsbesiddere, og det behøvede de jo ikke særlig 

stor kundskab til. 

 

Jeg har selv været hyrdedreng, og det har jeg prøvet så godt som nogen.  

 

 

 
 

  Hyrdedreng på heden 
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Min far Jens Christian Jensen var født i Hedegård, Ejstrup sogn, søn af grd. Jens Larsen og 

hustru Sidsel Nielsdatter. 

Min mor var født i Lille Bredlund, Vrads  Sogn på en gård, som mine bedsteforældre ejede i 

deres tid.  

Min bedstefar hed Søren Mikkelsen og min bedstemor hed Kirstine, de havde 2 børn, den ene 

var så min mor, den anden hed Mikkel Sørensen, han fik gården, da han blev gift, og så kom 

mine bedsteforældre på deres aftægt og boede også på gården. De var raske og rolige folk i 

mange år efter den tid, hvor de havde afstået gården til min morbror. Hans kone var fra 

Bjørnskov i Nørre Snede Sogn, de havde 3 sønner og en datter, og vi var jo så fætre og 

kusine. De er vist nok alle døde så vidt jeg ved og ligger begravet på Vrads Kirkegård, og der 

ligger min morbror og hans kone også begravet.  

Mine bedsteforældre ligger der også. 

 

Min far og mor de blev gift og kom til at bo i Rønslunde, Ejstrup Sogn, det var min fars 

fødehjem de fik, og der blev så de første 2 af mine søskende født, min søster, den ældste af os, 

hun hed Kirstine og den anden, min ældste bror, Jens. 

Så flyttede de fra Rønslunde til Gludsted, der blev så mine andre 2 søskende født, min bror 

Christen og en som hed Søren der døde 7 år gammel. 

Så flyttede min far og mor til Tronholm ved Klovborg, der var de kun i 2 måneder, så kom de 

til Hedegård i Ejstrup Sogn, der blev jeg så født.  

De flyttede så igen da jeg var 1 år gammel og til Fuglsang ved Thyregod og derfra igen et år 

efter, så flyttede de til Frisbæk ved Nørre Snede, jeg kan ikke huske, vi kom dertil, men jeg 

var vist nok kun halvanden år gammel, og der boede vi så til jeg var 6 ½ år gammel.  

 

Så kom det sørgelige af det hele, da blev min mor og far skilt ad, ak ja, det var vel nok en 

sorgens dag for os børn. Vort hjem blev opløst for stedse, og vi var hjemløse, ja sørgelig – 

men sandt.  

Hvor er det sørgeligt når det går således, bare for det ækle spiritus skyld, det hader jeg som 

pest. Det har ødelagt mange hjem og fordærvet mange menneskers liv, det skulle bandlyses, 

det skulle være forbud mod dette onde, der er fældet mange, mange tusinde tårer over denne 

usle drik. Dengang var det fattigmands drik, men nu er det ved at blive en fin mands drik. 

Dengang kunne man købe en hel flaske brændevin (snaps) for 22 ører, og under den første 

verdenskrig, da steg det til 25 ører, og hvad det koster nu i 1952, aner jeg knap, men det er vel 

nok nogle og tyve kroner, men det skulle aldrig have været til, det er min overbevisning. 

Ja, det er rigtig sørgeligt at tænke på, at et hjem skal gå til grunde og ødelægge det hele, både 

for forældre og børn. 

Jeg har selv prøvet det, og vil aldring glemme det så længe jeg kan huske. 

 

Ja, dengang da var det dårlige tider, der var ingen penge imellem folk, der var ingenting der 

var noget værd.  

 

Der var ingen mejerier bygget, det begyndte så småt i 1885 og 1887. Før den tid måtte folk 

selv kærne deres smør og sælge hos købmanden, og det var til meget små priser. Kraftfoder 

var der ikke noget af, svin (grise) var der snart ingen der havde nogen af, og det gav ikke 

mange penge. F.eks. smågrise 5 uger gamle solgtes til 3 og 4 kr. stykket.. 

 

Der var ingen penge mellem folk dengang, de levede af det de selv avlede, det var jo også 

småt, da var der ingen der brugte kunstgødning, det var slet ikke til dengang. 

 

Småkårsfolk og fattige skulle leve at det de kunne tjene ved at gå på dagleje. 
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Høstens tid, den var den bedste. Jeg kan huske min far og mor når de arbejde sammen en hel 

lang høstdag, så kunne de tjene 3 kr. tilsammen.  

Efterår og vinter ved at få arbejde på de største gårde og tærske med en plejl for en dagløn af 

75 øre pr. dag. I mergelgraven om vinteren for samme dagløn, det var et strengt arbejde, og 

det var desuden et farligt arbejde, det var ikke så sjældent, at mergelgraven skød sammen om 

en 1 eller 2 mand, der måtte ende deres dage der. Så sad konen med en flok børn og skulle 

selv forsørge dem, det var jo næsten hende umulig, selv om hun aldrig havde så god en vilje, 

og det var sådanne børn der kom ud at tjene ved andre mennesker, nogle af dem kunne træffe 

at få det godt, men mange fik det grumme (meget) dårlig.  

 

Så blev der bygget fattiggårde snart i hver kommune, og dem der så ikke kunne klare dem 

selv, de blev så vist på en Fattiggård, og der kunne de så leve så længe, ja indtil de døde, og 

deres børn blev så sendt ud til fremmede mennesker, hvem der manglede en hyrdedreng eller 

hyrdepige, ja det var den vej det gik dengang, og det var en dårlig vej at passere, og disse 

fattiggårde dem kunne man altid kende, for der var jernvinduer i, og det så altid meget 

uhyggelig ud, men sådan var det dengang. 

 

Det var hårde tider dengang for fattigfolk, jeg kan huske, da jeg var lille: Bagte folk selv deres 

brød, og når vores brød så var opspist, kunne vi måske låne et brød ved en af vores naboer, og 

efter et par dage, så var det spist.  

Så lånte vi et brød til, dersom de havde mere end til dem selv, og så gik vi til en anden nabo 

og lånte en hel eller et halvt brød, ligesom de kunne undvære, når vi så havde været rundt 

sådan ved dem alle, så sagde min mor: Kan vi da så ikke få lidt rugmel og selv få lidt brød 

igen, ja så langt om længe så fik vi et par skæppe korn (rug) (en skæppe svarer til ca. 17 liter) 

ved én af disse mænd, som min far tærskede for, og så skulle der bages, det var en stor dag.  

Vores mor tog en lille klat af dejen, så os børn kunne forme hver en lille kringle, og det var 

det kage vi fik dengang.  

Når vi så havde bagt en lille portion brød, så skulle vi til at bære det hjem vi havde lånt her og 

der, for det var vores mor altid punktlig med.  

Så havde vi kun et par brød tilbage, og når så vi havde dem spist, så kunne vi begynde igen at 

låne og gå tiggergang.  

Jeg husker min mor græd over det, men det var verdens gang, og det kunne ikke blive 

anderledes for fattigfolk dengang, og derfor skriver jeg om det.  

Når vi ser på tiden nu, og ser hvordan vi lever nu, så skulle man jo ikke tro det har været 

sådan i Danmark, at fattigfolk har levet under sådanne kår for 70 år siden, ja, vi kan godt sige 

for 60 år siden. 

 

Jeg husker dengang mine bedsteforældre levede, hvordan de havde slidt og slæbt i deres unge 

år. 

 

De kunne fortælle og synge gamle viser fra deres unge dage, de var så gode til at synge begge 

to.  

 

Dengang de var kommet på deres aftægt, da begyndte min bedstefar at binde limmer (koste) 

af rævlesris (en slags strå) som de kaldtes, og karskrubber som de brugte til at skure gryder, 

potter og pander med. 

Dengang brugte de sådan en kost i deres lade, og mange brugte dem inde i deres stue. 

Dengang ferniserede de ikke deres gulve, da havde de kun lergulve, og der blev strøet pæn 

hvid sand på, når de var blevet fejet med sådan en riskost. 

En riskost kostede 25 ører, dersom den var rigtig fin 35 ører. Den kunne der fejes med i et helt 

år og sommetider noget længere.  
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Den ris min bedstefar lavede kostene af, plukkede han selv ude på de store hedearealer. 

 

Der var også nogle steder der voksede egekrat, når det blev skovet, blev det lagt i ovnen, 

imens den var varm, (når der blev bagt brød), så kunne det banket og rettet lige, derefter 

flækket og skrabt, så var de helt hvide som sne og så stærke som jern. De blev brugt til at 

binde risstråene sammen med på kosten, og det var så stærk det kunne holde så længe det 

skulle være.  

Sådan en kost til 25 ører, og de der kaldtes karskrubber, de var til 13 ører.  

Når han så havde det han kunne både bære og slæbe, så drog han på langtur over flere sogne, 

ja han var nok en god fodgænger, han gik mange, mange mil hver dag i hans træsko, og når 

han så kom hjem, så bandt han ny forsyning til næste vandretur, og det var hans arbejde hver 

vinter.  

Min bedstemor kartede uld og spandt garn for folk og også for sig selv. Hun lavede et stort 

stykke tøj hvert år, og solgte hvad hun ikke selv havde brug for.  

De to kære mennesker de kunne synge gamle viser så rørende, at man kunne få tårer i øjnene. 

Det var viser fra gamle dage, kæresteviser om utroskab, de var rørende at høre, og de kunne 

danse som unge mennesker langt op i årene, selv dengang de havde guldbryllup, da var de 

snart på gulvet altid,  

 

Når de sad i deres stue om aftenen og arbejde og min bedstemor begyndte at synge en rigtig 

god dansestykke, så kunne min bedstefar springe op og danse med sig selv på hosesokker, så 

det støvede efter ham, ja, dengang kunne folk godt more sig billig.  

Der var hverken biograf eller sådan noget til, og der var vist nok heller ikke penge til det, men 

dengang da kunne folk more dem, snart uden store penge, og det var godt, for der var kun få 

der havde dem.  

Der var ingen forsamlingshuse. På gårdene havde de en storstue, den var på 4 a 5 fag, og der 

var plads både til at spise og danse i, når de havde fest. 

Musik var ikke dyr dengang, til tider helt gratis, der var altid nogen der kunne trække en 

harmonika eller røre en violin, og hvis sådan en musikant fik et par kroner for en nat, så var 

det store ting, og så kom han jo også til gilde, bryllup eller hvad der skulle holdes.  

De fik også et par gode punche (snaps, evt. kaffe med snaps) og dramme i løbet af natten, så 

kom der rigtig klem i dansen, de morede dem sikkert bedre end folk de gør med dyr musik og 

moderne dans, som der nu føres. 

Hen på natten så kom der en mand og en kone der var maskeret og i noget gammelt tøj, så de 

var ukendelige, de dansede med hinanden og slog mange krumspring. Det var for det meste to 

mandfolk, men hvem var det, det skulle der snakkes og gættes om, det var noget besværligt af 

gætte. 

 

Jeg blev født i 1876 i Hedegård i Ejstrup Sogn, derude hvor lyng og silketot groede. og hvor 

sandet fløj så snart det blæste en smule, ja nu ser det ikke sådan ud som dengang. Der er 

plantet for læ, og der er kommet kultur i jorden.  

Vesteregnen er kommet godt fremad siden dengang mine forældre havde en lille gård eller 

ejendom derude i Hedegård, Ejstrup Sogn.  

Ejendommen kaldes ”Æ Boelssted”. Vi havde et par små stude (kastereret tyre) og en 2 – 3 

køer, det var nok lige som min far handlede med dem til, for han drog til marked, og det var 

farligt for ham. Tit tog det flere dage for ham inden han kom hjem, og vor mor gik så alene 

med os børn.  

Hun gik og sled og slæbte for os alle sammen, og lige meget hjalp det, hun gik ene det meste 

af tiden.  

Hun pløjede, såede og harvede og sled sig krum. 
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Hun kunne ikke nå at gøre alt, min far faldt mere og mere til den dårlige side og kom mere og 

mere i dårligt selskab, bare for den hæslige spiritus, der var skyld i det hele. 

 

Til sidst måtte mor give op, der var ingen vej uden om, hvor det måtte være sørgeligt for en 

stakkels mor, at se på og opleve det usle liv både for hende selv og hendes kære børn, som 

hun så gerne ville være en god mor for, det var dem hun ville være alt for, så vidt hun kunne. 

 

Hun fortalte så tit og ofte om det, og så græd hun når hun fortalte om det, men enden blev jo, 

at ejendommen skulle sælges, så flyttede vi til Frisbæk i et gammelt forfalden hus.  

Der kunne vi have 1 ko og et par får. Det kunne mor så selv passe, mens min far gik på 

dagleje, men det blev ved at gå til den dårlige side med ham, der var ingen redning, for der 

var ikke andet en fattigdom og elendighed, og til sidst måtte hun rejse. 

 

En dag min bror og mig var gået til skole, havde far slået min mor og smidt hende ud, og så 

var hun gået sin vej. Han havde sagt til hende, hun kunne lige prøve og sætte hendes fødder 

derind mere, så skulle hun sådan få. 

 

Mor var så gået til hendes fødehjem til hendes bror, og hendes far og mor var også levende 

dengang.  

Der blev sendt en af mine fætre over til skolen og skulle hente min bror og mig over hos min 

morbror, og han måtte ikke fortælle os, hvordan det stod til med vores mor, men det fik vi jo 

så at vide, da vi kom der. 

Vores mor kunne næsten ikke fortælle det, hun græd, tog os ind til sig, og spurgte os om vi 

ville blive hos hende, og det var vi glade for begge to, at vi ikke skulle sendes over til far, for 

det viste vi godt nok, der var ikke godt at komme. Vi kom så i en seng alle tre oppe i min 

morbrors storstue og jeg mindes den dag og aften så tydelig, som det havde været i dag.  

Om aftenen da vi var kommet i seng, bad mor til gud både for sig selv og hendes børn.  

Jeg glemmer det aldrig så længe jeg lever. Dengang var jeg 7 år og min bror var 9 ½ år. De 

andre af mine søskende var jo ude at tjene, og det var jo godt, os 2 børn var nok for mor. 

Da der var gået 3 dage kom min far og ville love ”guld og grønne skove”, dersom vi ville 

komme tilbage igen, men det turde mor ikke love ham, men hun lovede ham, at hun ville tage 

min morbror med derover, så kunne de snakke om det. 

 

Da de så kommer derover, (de havde taget en af naboerne med, det var en mand der hed Jep 

Jepsen, han var en meget klog og besindig mand), men ak, da de kom til huset, da sad min far 

for bordenden og var fuld og blev hel desperat, han tog en stol og knuste den for næsen af 

dem, han havde ligefrem delirium.  

Så turde min mor ikke flytte over til ham, så hun tog med sin bror hjem igen.  

 

Min morbror havde et gammelt faldefærdigt hus ude på heden, der kom vi så ud og skulle bo.  

Det var et meget dårligt hus at bo i, men det var da bedre end ingenting.  

Mor fik den kalket, der havde ingen mennesker boet der i mange år. 

Der var en lille stue, og i den fik vi så nogle brædder slået sammen til en seng,  

hvor vi kunne sove alle tre, og så havde vi to stole og en skammel med 3 ben.  

Der var lergulv, og så havde vi et lillebitte kammer som vi kaldte køkken, men der var ingen 

komfur, der var bare en åben skorsten, og her skulle vi lave alt, hvad vi skulle spise.   
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 Motiv af barneseng med halm 

 

 

Til gulv var der nogle store kampesten, men vand var der ikke noget af, der var ingen brønd, 

og vi skulle hente vores vand i en åben grøft, og til den havde vi mindst 1 kilometer, og der 

var store lyng til knæerne, og om vinteren var der undertiden fyldt af sne.  

Jeg kan huske om vinteren, da smeltede vi sne til vand, det var det eneste vand vi havde, men 

det smagte heller ikke godt, kan jeg huske.  

 

Ja, sådan en tilværelse havde fattige folk dengang, min mor hun sled som en hest, hun tog alt 

hvad folk ville forlange hende til.  

Hun gik ud og vaskede for folk, passede barselskoner op og hvor der var sygdom. Hun 

slagtede svin (grise) for folk, tog kartofler op på akkord, ja kort sagt alt, hvad der forefaldt.  

Om vinteren strøg hun simme (?) af ruglag, det brugte folk til at tække deres huse med. Hun 

strikkede for mange, strømper og trøjer, hun var altid optaget af noget.  

Hun fik selvfølgelig ikke mange ører for hendes arbejde, men så til gengæld var de gode ved 

hende, de gav os meget, både det ene og andet, som f.eks. noget godt mælk, og det manglede 

vi aldrig. Dengang var der intet mejeri, da kærnede folk selv, og det gik ikke så nøje til med 

en slat mælk, men der var langt til naboer, og det var mit job, men for at løbe nogle kilometer, 

det tog man ikke så nøje dengang, og sommetider når jeg kom hjem med mælken, så var der 

en stor klump smør i også. 

 

Folk kunne godt lide min mor, de viste hun ikke havde det godt, og derfor manglede hun 

aldrig hjælp, og så hjalp hun på andre måder med, hvad hun kunne. 

 

Jeg har mange minder om min mor, når jeg tænker på hende. 

Jeg kan huske, når vi fulgtes ad og gik hjemmefra vores usle hus, så havde vi en stor hængelås 

mor hun låste døren med, og når hun tog nøglen af og puttede den i lommen, så sagde hun 

altid, så i Guds navn.  

Hun stolede på gud, hver aften når vi gik i seng, så sagde hun de samme ord, og hun bad 

Fadervor inden vi lagde os til at sove. 

Hun sagde til mig, når de kommer ud at tjene, så må du aldrig glemme at bede dit Fadervor 

hver aften du går i seng. Vil du ikke bede den højt, så bed den for dig selv, Gud hører det 

alligevel. 

 

Min bror var kun hjemme en vinter, så kom han ud af tjene. 
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Da jeg så var 8 år, kom jeg også ud i en plads, og det var langt fra min mor og fra det gamle 

hus. Jeg kom til Hesselbjerge i Thyregod Sogn den 1. marts og skulle have 12 kr. og ½ kg. uld 

for at tjene ½ år til november.  

I den tid, så jeg kun min mor 1 gang, jeg længtes efter hende og græd over det engang i 

mellem, men hun var jo langt borte mellem 3 til 4 mil, (ca. 21 til 28 kilometer).  

Jeg kunne kun få fri 1 dag, og det skulle jo selvfølgelig være en søndag eller en helligdag. 

 

Det blev så bestemt, at jeg skulle have en søndag fri og hjem og se til min mor, og så skulle 

jeg have fri fra lørdag aften ved sengetid. Da de andre skulle i seng, så gik jeg fra 

Hesselbjerge og efter Bredlund, der hvor min mor hun boede i det gamle hus ude på heden.  

Jeg kan huske, da jeg var halvvejs begyndte solen at stå op, det blev den strengeste nap, jeg 

var træt og søvnig, men når jeg så tænkte på, at jeg nu snart kom hjem for se og tale med min 

mor, så gik det over igen, og jeg nåede da også den lange vej, men da var det blevet langt op 

af formiddagen, og det var blevet søndag, og da jeg endelig nåede langt ud på heden til det 

gamle hus, og så ind af vinduet, da sad min mor og strikkede derinde, hun kom og lukkede 

døren op og hilste på mig, da fik jeg tårer i øjnene. 

Hun spurgte, har du gået den lange vej? Ja svarede jeg, hele natten, jeg gik da de andre gik i 

seng. Hun sagde, du må da være sulten, nu skal du få noget at spise, og da jeg havde fået lidt 

mad, faldt jeg i søvn. Da jeg blev vækket af min mor, så var det snart ved at være tiden, at jeg 

skulle tilbage til min plads, for man havde ikke fri mere en 1 dag dengang til sådan en tur, og 

så havde den samme vejlængde at gå igen, men nu havde jeg så set og talt med min mor for 

første gang siden 1. marts, og denne tur var sidst i juli, og nu fik jeg hende ikke at se igen 

inden november. Der var jo længe til den tid, men så skulle jeg også have lov til at blive 

hjemme til marts måned igen, og dengang gik turen så til Rørbæk Gods ved Nørre Snede, det 

var ved en mand der hed Egski Egskisen.  

 

En gård, den var på flere 100 tønderland med store lyngarealer ned til Rørbæk sø, der var en 

voksen søn, en karl og to piger. Egske var enkemand og den ene af pigerne var hans datter.  

Lille Signe kaldte vi hende for anden pige hed nemlig og Signe, og derfor blev det lille og 

store Signe. Karlens navn var Hans Madsen og sønnen det var Kristen Egskesen. Ham kunne 

jeg godt lide, men han var meget svagelig og måtte ligge i sengen meget tit. 

 

Den gamle mand var meget drikfældig, og har aldrig set ham ædru, han var fuld fra morgen til 

aften, jeg måtte hente en stor dunkbrændevin (snaps) i Nørre Snede i hver uge. Det var jeg 

ked af, for de første var den både stor og tung, og jeg skulle bære den i en pose, og når jeg så 

kom op til byen, så havde jeg en stor flok drenge om mig, de råbte ”Er Eskis kat nu gil igen” 

(?), og jeg var arrig på dem, fordi jeg ikke kunne gå ugeneret med dunken for dem, men til 

sidst så blev jeg vant til det halløj. 

 

Dengang skulle jeg have 20 kr. i løn for en sommer, ja det var mange penge for en fattig 

hyrdedreng, men de var sandelig sure tjent! 

 

Da jeg kom der den 1. marts fik jeg alle dyr ud på heden, og der skulle jeg så styre hele 

flokken. 

Vi havde 10 køer, nogle unge kvier, et par store stude og 30 får, for en purk (lille dreng) på 9 

år der stort set ikke var større end lyngen og gyvelen var. Når det var regnvejr, så var jeg våd 

til halsen.  

 

Kreaturerne måtte ikke gå i søen og æde det siv og rør som groede et stykke ude i vandet, de 

skulle nemlig høstes når isen kunne bære til vinter. Siv og rør kunne så sælges til sivsko og 
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studeposer, det var noget der brugtes til at trække i, når der blev kørt med stude foran en vogn, 

og dem var der mange af dengang. 

 

Jeg havde fået besked på, at kreaturerne ikke måtte komme ud i søen, men det var helt 

umuligt, for de ville derud, jeg kunne rende med dem helt ned til søen, så kunne jeg ikke 

mere, og når de først var kommet ud i søen, så kom de ikke i land, så længe der var noget at 

æde, det kunne tage flere timer, og så blev det aften og jeg skulle have dem hjem til malketid, 

ellers fik jeg på hovedet af pigerne. 

 

Jeg måtte så sidde og vente på dem, til de havde fået maven fyldt, og der sad jeg så og græd 

og snakkede med mig selv og tænkte på min mor, havde jeg bare været hjemme hos hende, 

men der var ingenting at høre eller se andet end bølgernes plasken i mod land, og det står hel 

klar for mig den dag i dag, når jeg tænker på det.  

Når jeg sad ved Rørbæk sø og græd, og hørte kun vandets plasken ind mod land, og det var 

mørk og trist for en lille hyrdedreng, og når man så endelig fik dyrene samlet sammen og det 

gik hjemad, så viste jeg på forhånd, hvad der ventede mig, når jeg kom hjem.  

Sådan var en lille hyrdedrengs liv dengang, nu er det anderledes, og det er også godt, for 

dengang havde fattige børn det meget dårligt, og det var synd.  

Jeg kan ikke huske, at jeg var barn nogen sinde, når jeg tænker tilbage på min barndom, der 

var ingen fødselsdage, der var ingen jul. Jeg var 17 år inden jeg så et juletræ, sådan noget 

kendte vi slet ikke til, nej, det var kun arbejde og atter arbejde, det var verdens gang. 

 

Jeg fik min mad med om morgenen når jeg drog af sted ud med mine hjord (dyr), og det 

bestod af 3 til 4 stykker rugbrøds mellemmadder, der var ikke altid der var smør at se på dem, 

og så et bette (lille) stykke ost eller spegekød (pølse), det kunne man så bide af, som man 

ville, det var så sej at man kunne rykke det så lang, som man ville, det var som gummi og 

smagte ikke af andet end salt, og det var tit både gul og grøn, det havde måske hængt på 

skorstenen de sidste 2 til 3 år. 

Brødet var så mule (muggent), for dengang bagte folk selv deres brød, og det blev tit 5 – 6 

uger gammelt, man så aldrig nybagt brød de første 8 dage, for så var det alt for udrøj, og det 

var også usund at spise, så på den måde kunne det jo altid nå at blive muggent, det gjorde 

ingenting, Muggent brød og sur øl hørte til den daglige føde, men det gjorde måske ikke noget 

dengang, men hvad ville vi sige til det i dag mon? 

 

Nej, nu har børn det godt, imod dengang, og det har vi jo alle sammen, dersom vi tænker på 

den tid. 

 

Ja, den sommer var lang, men den fik jo da ende, og det blev så den 1. november igen, og så 

skulle jeg hjem og se til min mor og det gamle hus ude på heden.  

Nu havde jeg penge på lommen syntes jeg, hele 18 kroner, jeg havde aldrig ejet så mange 

penge, og jeg syntes at mor og mig kunne leve længe for den store kapital. 

Jeg havde grædt mange tårer den sommer, men nu var det jo vel overstået.  

Den sommer havde jeg 2 søndage fri til at besøge min mor, og nu rejste jeg så hjem til hende 

med penge på lommen, og måtte være hjemme hele vinteren til marts, så skulle jeg ud at tjene 

igen, hvorhen vidste jeg ikke noget om, men jeg var enig med mig selv om, at jeg ikke ville 

tilbage til min gamle plads.  

Nå, den tid kunne snart gå, der var kun 4 måneder til, så blev det flyttedag igen, og nu skulle 

jeg til at gå lidt i skole, for det var grumme (meget) lidt jeg havde set skolen den sommer.  

 

Når Egske kom og kaldte på mig, så spurgte han altid, hvor mange dage jeg nu havde forsømt 

siden sidst jeg var i skole, så kunne han regne ud, hvor mange ører kan skulle give i 
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multpenge (bøde). Han sagde tit: Du må hellere blive herhjemme i dag, det kan kun blive 6 

eller 8 ører for i dag, og dem kan du skam nem tjene inden aften.  

Når du så går i skole i morgen, kan du gå ind til pigerne og få en flaske fløde med til læreren, 

og det gentog sig snart hver dag, når jeg endelig skulle i skole, så fik jeg en flaske fløde med 

til læreren, jeg kunne slet ikke forstå, han skulle have så meget fløde.  

 

Jeg anede ikke, at det gik ud over min lærdom, og Esgi beholdte hans småpenge.  

 

Ja, sådan gik det til med fattigfolks børn dengang, de behøvede ikke at få meget lærdom i 

skolen, de kunne sagtens blive kloge nok, det var jo kun til skade, de blev kun til fattigfolk 

alle deres dage og nok til byrde for samfundet.  

De kunne sagtens blive kloge nok uden at gå i skole, de var jo ikke til andet end at arbejde for 

de store, og der skulle ikke store kundskaber til for at være hyrdedreng, nej pyt med ham, han 

kunne aldrig blive til noget alligevel. Kunne han ikke sørge for sig selv, så kunne han komme 

på Fattiggård og gå der resten af livet. 

 

 

Den vinter gik hurtigt for mig, da jeg var hjemme hos min mor.  

Jeg kom i skole, skønt jeg have en lang vej at gå.  

Jeg gik om morgenen før det blev lyst, og kom ikke hjem igen inden længe efter at lyset var 

tændt. Jeg gik 1½ mil (10 kilometer) til skole og det samme hjem igen. 

Det var Hjøllund skole jeg gik til og læreren han hed Agger. Han kunne ikke gå, han var 

lammet på begge ben og blev båret ind i skolen hver gang af hans kone og en af de største 

drenge. Han var en stakkel og frygtelig gal.  

Han havde en lang spanskrør, så han kunne nå over hele skolestuen, og var der én der ikke 

passede sine sager, så vankede der en af spanskrøret over ørerne så det sang, eller også kaldte 

han på sin kone, der var en stor og kraftig kone, hun kunne smække lussinger.  

Ja, jeg tror ikke nogensinde jeg fik klø, men det var ikke så sjældent der var én der prøvede 

det, så jeg tænker at jeg var meget skikkelig, men jeg kunne alligevel ikke lide at gå i skole 

der. 

Dengang havde jeg allerede gået i skole mange steder. Jeg havde gået i Frisbæk, Gludsted, 

Svinbæk og Nørre Snede, samt Hjøllund 2 gange. 

 

 
 Motiv fra gammelt klasseværelse 

Den vinter gik og det blev så den 1. marts igen, og jeg måtte ud at tjene.  

Dengang gik det så til Vrads til en mand, hvis navn var Jens Kristensen og hans kone hed 

Maren, det var et par unge mennesker, der var nylig blevet gift, og de havde så fået en gård 
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bygget ude på 90 tønderland, eller rettere sagt 90 tdr. hedejord, og de havde ikke andre end 

mig. Der var ikke andet end slid og slæb, der var jeg så i 2 år. Det første år fik jeg 20 kroner, 

det andet år 22 kroner og det fik jeg lov til at slide for. Jeg gjorde karlens arbejde, da var jeg 

11 år og 12 år. 

Vores marker det var alt sammen store lyngbanker, så der var noget at rode i. Jeg blev sat til 

alt, jeg pløjede, harvede og kørte mergel på de store bakker, og vognen væltede med det hele 

til alle sider, så var der arbejde for en 11 års dreng inden jeg kom på ret køl igen. Det første år 

havde vi et par gamle heste, men de var så gamle og forslæbt, at de døde begge to om vinteren 

af næringssorg (sult), så vi fik et par store stude i stedet for heste. Det var nogle tvære kram at 

køre med, og når det så var varmt, så ville de bejse (stikke af). 

 

 
 Stud med seletøj. 

 

Jeg kan huske engang, vi skulle køre hø Jens og mig nede fra noget eng vi havde. Det var 

varmt. Jens forkede (læssede neg) og jeg læssede på vognen, så blev studene bejsgale og stak 

i løb. Jens snappet efter tømmen, men fik ikke fat på den, og så gik det i vild galop hen over 

engen, og den var fuld af grøfter, og jeg fløj fra den ene side på læsset til den anden, og høet 

fløj over det hele.  

Til sidst var der kun mig tilbage, og så kunne jeg se det gik lige mod åen, og den var både stor 

og dyb, så sprang jeg af vognen, og det var i sidste øjeblik, så havnede det hele lige tværs i 

åen. Studene kunne vi ikke se andet af end fire store horn, og vognen stod og vippede op og 

ned, ligesom den vidste ikke rigtig, hvad side den skulle til. Så kom Jens løbende, hvordan 

skal vi da få det skidt på land igen, men vi fik hammelrebene skåret over, og så kravlede 

studene op på den anden side, de var godt tilpas nu, da de var blevet kølet godt af og 

bremserne (en slags hvepse/bier) var væk for denne gang. 

Vognen samlede vi op stykke for stykke, men vi var våde til halsen, men det var jo varmt.  

Så samlede vi høet sammen igen, og fik det på vognen igen, og så gik det hjemad, men det 

blev vistnok sidste gang vi kørte om dagen, siden da kørte vi hellere om aftenen i stedet for 

mit på dagen.  

Jeg kan huske flere gange vi kørte korn til klokken 2 om natten. Ja, dengang gik høsten ikke 

så nem som nu. Jens høstede kornet med hjølle (en le), og jeg bandt enhver neg op og flyttede 

kreaturerne ind imellem. 
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 Heste m/ arbejdsvogn 

 

Klokken 4 om morgenen gik vi i marken, hver med en rive, og så rev vi stubbe med dem et 

par timer, og det var på fasten hjerte (uden mad og drikke). 

Jeg fik vabler i mine hænder så store, og når jeg så skulle til at binde korn op (i neg), så gik 

der hul på vablerne eller også når jeg skulle malke, for det var også mit arbejde, når vi havde 

gjort den tur på fastende hjerte.  

Ja, dengang var der arbejde for en dreng at gå igennem for en løn på 22 kroner, det er jo slet 

ikke til at forstå at man kunne holde det ud, jeg var aldrig ledig, var der ikke andet, så kunne 

jeg samle sten og plukke lyng til bagning. Det var også noget der var hårdt ved nogle små 

fingre, og jeg kan huske om morgenen når jeg skulle til at begynde, så var det store revner i 

dem, og blodet løb af hver revne. 

 

Jeg har samlet sten i masse vis, ja mange mange snese læs og kørte dem hjem. 

 

Der var ingen der klagede sig for mig. Jens sagde til mig, når der var rigtig store revner/huller 

på hænderne. Du skal tisse på dem hver aften, det prøvede jeg også, men ak og ve, hvor det 

sved. Det var kun få gange, jeg prøvede den kur. 

 

I foråret da skulle vi lave tørv (brændsel til ovnen), tørvene havde vi på marken.  

Det var ælttørv. Det havde vi en daglejer til, han hed Store Peder Kristian, og jeg skulle så 

køre tørvene på plads, det var i en stor trillebør, og det var en meget ujævn bund at køre på. 

Det var strengt arbejde. Jeg havde brok og gik med bind (for at holde brokken inde). 

 

Store Peder Kristian læssede store læs, når så jeg kørte fast, sagde han til mig: Du skulle have 

en skæppe (stor portion) salt med Emil, så blev du meget stærkere, eller også skal du rejse til 

en klog kone, så kan du få nogle dråber eller piller, det kan også hjælpe for kræfterne.  

Men det er noget dyrt kram, og det vidste jeg jo så, at jeg ikke havde penge til. Jeg måtte rede 

mig med dem jeg havde.  

Store Peder Kristian er nu død for mange, mange år siden, og kræfterne kom, selv uden hans 

råd, de kom ikke så længe jeg var i Vrads, men siden. 

 

Jeg husker en middag, jeg sad og malkede, da kom Maren (konen på gården) ud og spurgte, 

om jeg snart var færdig, (jeg var ved den sidste ko). Løb så op og flyt de får, der står oppe ved 

skoven og skynd dig så lidt, for vi skal have pandekager til middag, og nu begynder jeg at 

bage.  

Det var noget som sjældent skete, og det gav et gip i mig. Jeg smuttede på bare fødder op og 

flyttede fårene og tilbage til pandekager.  
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Da jeg så kom ind, så sagde hun, du har da ikke været ved fårene i den fart, jo, dem har jeg 

flyttet sagde jeg.  

Det er løgn sagde hun, den fæle kælling, nu skal jeg nok sige det til Jens, når han kommer, og 

det gjorde hun.  

Så tog Jens en stol og satte den hen i et hjørne i køkkenet og sagde til mig, nu kan du sidde 

der imens vi spiser pandekager, men du skal ikke få dem at smage, og når jeg er færdig, så 

skal du få en ordentlig lussing, det kan du tro. 

Jeg sagde, at jeg havde flyttet fårene, men Jens sagde, jeg tror på min kone, for det passer 

hvad hun siger. Klø slap jeg for, men pandekager fik jeg ikke. 

Jeg blev hård som sten, at jeg skulle skyldes for sådan noget. At lyve det var noget jeg 

hverken havde gjort eller tænkt på.  

 

Derfor siger jeg altid, beskyld aldrig et barn for uret, det er en stor synd at gøre sådan, for det 

har jeg selv prøvet. Jeg glemmer det aldrig, hvad jeg der blev beskyldt for, at snyde nogle dyr 

for deres føde. Det var så dårlig gjort af den grimme kone, og det var på mange måder hun 

gjorde mig uret den sommer.  

Når jeg skulle hen og flytte køerne, så kunne hun komme og stikke mig en humpel rugbrød i 

hånden, så kunne jeg rende rundt ved alle kreaturerne og gnave mit tørre brødskorpe.  

Med tiden opdagede jeg, at de så selv sad hjemme og spise æggekage og andre gode sager, 

som jeg ikke måtte opdage. Når så de hørte jeg kom, sprang hun med det hele ind i 

spisekammeret, men jeg kunne jo nok opdage det alligevel.  

 

De havde en lille pige, der blev født det første år jeg var der. Hun skulle køres lidt i en vogn 

for at få frisk luft, og det blev så mit job, det vil sige, det var bare om søndagen, så skulle jeg 

køre rundt på de store bakker og flytte kreaturerne samtidig, og imens skulle manden og 

konen sove.  

 

Det gik også godt længe, men så en skønne dag, da jeg stod og bankede en tyrestage 

(jernpind) i jorden, så satte vognen i løb nedad bakken i susende fart. Jeg løb det jeg kunne, 

men kunne ikke nå vognen, langt nede gik en gammel hulvej og der slog vognen en kolbøtte 

og hele indholdet i vognen fløj langt hen, og den lille pige skreg det hun kunne. Jeg fik hende 

samlet op og puttet i vognen igen, og fik hende til at tie stille, men jeg var alligevel dårlig 

tilpas over den køretur, men hun havde ingen skade taget, gudskelov. 

 

Den der var glad, det var mig, siden den tid da skulle jeg nok sørge for, at få en sten lagt foran 

et hjul, så det aldrig skulle ske mere. Jeg turde ikke fortælle det til nogle mennesker, det var 

en hemmelighed jeg beholdte for mig selv. Den lille pige, kunne lige så godt have slået sig 

død, hvad ville der så have været sket, uha, 

 

Ja, nu vil jeg så forlade Jens og Maren i Vrads, de 2 år fik jo da ende, selvom det til tider var 

hårdt, så kom jeg til november igen, og skulle flytte hjem til min mor og til det gamle hus på 

heden., men jeg blev ved at gå til skole i Vrads den vinter, jeg kunne så godt lide læreren, der 

var en ældre mand, hans navn var Jepsen. Jeg havde spurgt ham om jeg måtte fortsætte, det 

må du gerne Emil, sagde han, men tror du ikke det bliver for strengt at gå den lange vej, der 

var et par små mil (1 mil = 7,5 km.), men jeg holdet det ud helt til marts, hvor jeg fik en ny 

plads i Gludsted. 

 

Den nye plads var hos en enkekone ved navn Maren Markussen, hendes mand var død i 

mergelsgraven, da den skød sammen. De havde en ejendom på Gludsted mark.  

Der var 3 til 4 naboer der hjalp hinanden i mergelsgraven, det var lige før jul, så på lille 

juledag ville de tage det sidste læs, og så skød den sammen med 2 mand, og da de fik dem 
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gravet fri, var den ene død, og det var så Maren Markussen´s mand, det blev en sørgelig jul 

for hende stakkels kone, hun var selv syg og havde 3 små børn på 5, 3 og 1½ år. Hun led selv 

af en rygmarvssygdom og kunne ikke tåle at arbejde, hun havde mere end nok i sine børn, og 

min mor havde hjulpet hende en del. Hun havde så spurgt mor, om hun ikke kunne få mig, for 

hun havde ikke råd til at have en karl, ellers skulle ejendommen sælges. 

Det var år 1889, jeg var 13 år på det tidspunkt. 

Jeg var nede hos hende, og hun sagde til mig: Du skal nok få det godt, Emil, i alt fald vil jeg 

være god ved dig, det kan jo blive streng nok for dig, og hun ville gerne at jeg kom til 1. marts 

1890. Lønnen var 30 kr. for perioden 1. marts til 1. november. 

Jeg husker ikke, hvor mange tønderland der var, men vi havde 4 køer, et par stude og 7 får. 

Nu skulle jeg så til at være en slags bestyrer, det var noget andet, men jeg skulle jo også gå i 

skole, og det skulle være Gludsted skole.  

Jeg skulle tage afsked med min gamle lærer i Vrads. Det var med vemod jeg gjorde dette, han 

havde altid været god imod mig, syntes jeg imod som så mange andre, men det kunne ikke 

blive andet, jeg græd da jeg sagde farvel til ham.  

Han sagde: Lad mig nu se, at du bliver en god karl, Emil.  

Jeg så ham aldrig mere, jeg kan endnu, når jeg mindes ham få tårer i øjnene, når jeg tænker på 

ham. 

 

Gludsted Skole var noget andet, det var ikke bare læreren, men også børnene. 

Det blev jo så forår, og jeg fik nok at tænke på og nok at bestille, men det gik ellers godt. 

Maren hun var god ved mig, og hendes børn hang på mig, og jeg havde nok at gøre altid, jeg 

skulle bare ikke have haft det skolegang, det var tilovers, men nu kunne det da snart få en 

ende. Til vinter skulle jeg gå til præst og om et år konfirmeres, så var det først man blev en 

karl.  

 

Tiden gik og sommeren var gået før jeg rigtig anede det. Jeg pløjede, såede og høstede. Alt 

det korn vi havde det lagde jeg på skår og bandt det op når jeg var færdig, jeg var træt inden 

aften, men så gav Maren mig en god stykke mad, og så gik det hele igen. Den Maren her var 

slet ikke som Maren i Vrads og hende som skyldte mig for, at jeg ikke  havde flyttet fårene. 

Denne her Maren det var en bedre slags, hun var god ved mig, det var i grunden det første 

menneske, der var god ved mig, siden jeg var kommet ud blandt fremmede mennesker, og det 

gjorde godt, men hun havde også selv prøvet meget ondt her i verden,  

 

Hun var en svag stakkel om efteråret og måtte lade sig indlægge på en klinik i Horsens, de 

havde lovet hende, at hun nok skulle blive rask til jul, men der lå hun et halv år, og så kom 

hun hjem som en stakkel, hun var snart dårligere, end da hun rejste derud. 

Hun levede et par år, så døde hun, og de små børn kom ud til fremmede mennesker, hvor de 

kom hen, tror jeg aldrig jeg fik at vide, og har aldrig set noget til dem siden.  

Jeg besøgte hende 1 gang inden hun døde. 

 

Jeg blev konfirmeret om foråret og kom så til Rønslunde og tjene ved en smed ved navn 

Søren Jensen. Han havde en gård på 22 tønderland, og den skulle jeg så passe, mens han 

passede hans håndværk. 
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                             Et smedeværksted 

 

Om vinteren stod jeg i smedien, og smeden havde så en mand til at tærske vores korn.  

Fra jeg var færdig med at fodre om morgenen og til langt ud på aftenen, da slog jeg med 

forhammer. Vi var i værkstedet til kl. 11 om aftenen, så det var en lang dag, det kneb den 

første vinter, men det sidste år, da gik det bedre. 

Jeg var der i 2 år. Søren Jensen ville så have beholdt mig 1 år mere. 

Det første år fik jeg 48 kr., det andet år 60 kr. 

Smeden havde en rar kone, hun var også god ved mig. Dengang jeg rejste da sagde hun: Du 

må komme med dit tøj Emil, så skal jeg nok vaske det for dig. Hun havde selv 6 børn at vaske 

om, og hun vaskede for mig i et helt år efter, at jeg var flyttet derfra, det var jeg hende 

taknemlig for, hun viste jo, at jeg var en fattig knægt. 

 

Hvis du vil blive ved mig 1 år mere, så skal jeg skaffe dig en plads, hvor du kan få lidt mere i 

løn, for der kan godt blive en smed ud af dig, Emil, sagde han.  

Det kan da godt være, at jeg skulle have blevet, men jeg var nu ved at være træt af alt det 

aftenarbejde og ville prøve noget andet. 

 

Jeg fik en meget dårlig plads, da jeg rejste fra smeden. 

 

Jeg vil nu fortælle om, da jeg blev konfirmeret, det var knap som nu om dage, det gik ikke til 

som nu.  

Min mor havde fået et lille stykke vadmel lavet, så stor at jeg lige kunne få et sæt tøj syet af 

det. Vadmelet havde hun selv kartet, spundet og farvet og fået det vævet ved én der kunne det. 

Det blev syet hos en skrædder i Hvillum, det kostede 10 kr. dengang, at få et sæt tøj syet.  

Af tøjresterne fik jeg en kasket.  

Fodtøj kunne der ikke blive til, min mor havde arvet et par gamle sko efter min Bedstemor, da 

hun døde, dem fik jeg pudset vældig blanke, og jeg husker tydeligt endnu, hvor bredsnuede og 

grimme de var, for store var de også, men det var da et par sko, for ellers skulle jeg have gået 

med mine træsko, det var jeg ked af. 

 

Vi gik fra vores gamle hus ude på heden i Bredlund og til Nørre Snede, det var en tur på 2 mil 

(15 km.). Jeg kan huske, at min mor var så mange for, at vi skulle komme for sent, men vi 

nåede det og jeg blev konfirmeret ligesom de andre fra 3 sogne, Nørre Snede, Ejstrupholm og 

Gludsted. 
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Da vi så var ude af kirken, så skulle jeg til min plads i Rønslunde ved smeden, jeg skulle 

sydpå, og min mor skulle nord på. Hun fulgte mig ud af Nørre Snede, og der tog vi så af sted 

med hinanden. 

Jeg kan huske, min mor græd.  

Hun sagde til mig: Lad mig nu se Emil, at du bliver ved med at være et godt menneske. Nu 

skal vi skilles, og nu kommer vi sikkert aldrig til at bo sammen mere, og lad os så sige Gud 

tak for den tid der er gået, og ønske alt godt i fremtiden, og så gik vi hver til sit. Jeg tror nok 

jeg fældede adskillige tårer, og det var velsagtens ikke mindre dem min mor fældede. 

Når jeg tænker tilbage på den tid, så kan jeg så godt forstå, at det var et stort slag for hende, 

nu fløj den sidste af hendes børn fra reden, og alle de andre var langt langt borte. 2 drenge var 

i Amerika, og dem hørte hun aldrig fra, hun viste ikke engang om de var levende eller døde. 

Jeg kan godt forstå, særligt nu, at det måtte være en lang tid for hende.  

 

Jeg tror slet ikke, hun kunne være i hendes usle hjem længere, og hun tog en plads hos en 

enkemand i Smedebæk, der var hun i 2 – 3 år og var glad for pladsen. Det var en prægtig 

mand, hans navn var Peder Gravesen, han havde en datter der kom hjem til ham som 

husbestyrerinde.  

Min mor flyttede så til Vorslunde ved Give til hendes datter og svigersøn Kristen Rasmussen. 

De havde hårdt brug for hende, min søster havde et dårligt ben og gik ved 2 krykker, der sled 

mor mange år ude, så vidt jeg husker, var hun der i 14 – 15 år. 

 

Herefter kom mor hen til Maren og mig på vores ejendom i Ildved, men vi havde så lidt 

fornøjelse af det, hun var meget af hendes tid syg.  

Hun var her i 3 år måske 4 år, så rejste hun ud til Vorslunde igen for en lille tid. Her blev hun 

meget syg og kom ikke mere til vores hjem i Ildved. 

Min mor lå syg i 1½ år inden hun døde, stakkels mor hun led meget her i denne verden, og det 

fortjente hun ikke, hun havde haft et slidsomt liv på jorden. 
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Dengang jeg flyttede fra smeden, kom jeg til en mand ved navn Marius Pedersen i Rønslunde. 

Manden her var en rigtig dårlig person, han var et uægte barn, der var opdraget ved hans 

bedsteforældre på en stor gård i Rønslunde, men han havde fået en meget grumme (dårlig) 

opdragelse, han havde aldrig gjort gavn for 2 ører, havde aldrig bestilt nogen ting.  

Han var indkaldt som dragon (soldat), men det kunne han heller ikke udholde, så hans 

bedstefar måtte betale ham fri for det, så blev han da også fri for det. Han skulle arve gården 

og det hele med når engang bedsteforældrene døde. 

Hans bedstefar døde, da han var et par og tyve år, og så var han enevældig, og det fik en 

sørgelig udfald, han var færdig inden der var gået 2 år. Det var ikke mærkelig med det liv han 

levede. Han drak og spillede kort, han var borte mange gange i flere dage, og ingen vidste 

hvor han var. 

Var han endelig hjemme en dag, så var gården fuld af svirebrødre, og der blev drukket og 

spillet kort, til slut kom de op at slås, så blodet flød i stride strømme, det var ligefrem et 

helvede at gå i. Ja, jeg kunne fortælle om ham i lange tider, men nu vil jeg slutte her med det, 

for han var så dårligt et menneske, at det slet ikke kan beskrives her. 

Gården blev solgt, og den nye ejer overtog den 1. oktober, og ham var jeg så ved til 1. 

november. 

 

Herefter rejste jeg til en skolelærer i Rønslunde, han havde en lille gård på 22 tønderland ved 

siden af skolen, og det havde han så en ung karl og pige til at bestyre. Da var jeg 17 år, der jeg 

var hos ham i 2 år, så var jeg ked af det. 

Det gik vældig godt det første år, men det sidste år, da kunne vi slet ikke forliges. Han var en 

dårlig landmand, og han ville snakke med i både det han forstod, og det han slet ikke forstod 

sig på, så derfor valgte jeg af rejse, da de 2 år var gået. 

 

Derefter flyttede jeg til Lille Thorlund til en mand ved navn Rasmus Hylsemann, og hos ham 

var jeg så i 2 år. Det første år fik jeg 150 kr. i løn, det andet år 180 kr. 

Rasmus´ var en vældig gemytligt menneske, Han var altid fuld af sjov, men det var en streng 

plads. Det første år lavede vi selv mursten til to store huse, og det andet år byggede vi selv 

husene, så det var slid og slæb i 2 år. 

Jeg gravede alle de tørv vi brugte til at brænde stenene med, foruden de tørv vi selv skulle 

bruge til gårdens varme. 

 
 

  
Motiv fra tørvearbejde 
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Jeg tror, jeg gravede tørv i en hel måned og pigen kørte dem på plads. 

Jeg strøg også de sten, der blev lavet sammen med en ældre stenstryger. Det var for det meste 

sjov, men det var også et hårdt arbejde. Vi havde lange dage, fra solopgang til kl. 10 eller 11 

om aftenen, så der kunne laves meget i den tid. 

Jeg kan huske mange sjove episoder med Rasmus. En dag vi sad og spiste vores 

formiddagsmellemmad, så råbte han på hans kone, hun hed Dorte, og sagde til hende: ”Jeg 

ved da ikke, hvad jeg skal gøre ved mine øjne i dag, jeg kan ikke se der er smør på min 

mellemmad”. 

Hun var meget knap med føden. 

Så gik der et par dage, så kaldte han på Dorte igen og sagde: ”Hvor er jeg glad i dag”, hvorfor 

det spurgte hun? ”Jo, nu har jeg fået mit gode syn tilbage, for nu kan jeg se 18 kirker igennem 

min ost, og så må jeg da have fået det igen. Det syntes Dorte ikke så godt om, hun smækkede  

ham en på den ene øre, så havde han den! 

 

Der var engang Rasmus og mig vi var noget imellem, det var den dag vi såede rug, og der 

havde vi pløjet lupiner ned som gødning først, og så skulle jeg så harve rugen ned med en 

spids pigharve, og den gik ned og trak de lange lupiner med op igen. Jeg ville så have en 

gammel dansk harve i stedet for, og det måtte jeg ikke.  

Så sagde jeg til ham, da jeg kom om ved ham, at jeg skú da ligeså godt kunne tage en halv 

harve under hver arm i stedet for, og så snart harven rørte ved jorden så slæbte det. Han kom 

så farende hen og ville rive tømmen ud af mine hænder og sagde at jeg kunne stikke af hjem, 

og så ville han selv harve. Han gav en ordentlig ryk, men jeg blev ved at holde ved tømmen. 

Vil du nu også nægte mig min egen tømme, jeg skal sætte dig derhen, hvor hverken sol eller 

måne kan skinne på dig, sagde han. 

Så sagde jeg til ham, tømmen kan du godt få, men ikke på den måde du kommer på, det kan 

du være sikker på.  

Derefter sprang han hjem så stærk han kunne. 

Da jeg var færdig med at harve kørte jeg hjem.  

Jeg tænkte, hvad mon der nu ville ske, når jeg kom hjem, for jeg kunne se, at Rasmus var 

rigtig gal.  

Da jeg så havde hestene sat på stald, kom han over gården.  

Jeg tænkte, nu sker der snart noget, men han sagde bare: Emil, når du er færdig kom så ind, 

jeg vil gerne tale med dig, og jeg tænkte, nu er det snart på sidste time her. 

 

Jeg kom ind, og han kaldte på hans kone og sagde: ”Giv Emil og mig et par kager og en 

snaps, for vi blev uvenner nede i marken, og det vil vi have jævnet med det samme”. 

Så fik vi kager og et par snapse, og gav hinanden hånd på, at det skulle være glemt, og vi var 

aldrig et ondt ord imellem siden. 

Så vil jeg slutte min beretning om Rasmus, endskønt der var mange træk og mange ting, så 

jeg godt kunne have lyst til at fortælle, men det vil jeg så lade fare. 

 

Efter at have tjent 2 år ved Rasmus flyttede jeg til en nabogård til en mand ved navn Jens P. 

Jensen og hans kone Laurine, der var jeg i 4 år. 

Det var et par gode mennesker begge to, det var også en streng plads med slid og slæb altid, 

men det gik altid med sjov, glade dage, og en god omgang, manglede der aldrig på. 

Laurine, hende kunne man aldrig blive vred på. 

På gården var der meget eng og derfor en masse hø, det var der meget arbejde ved både 

sommer og vinter, og det var med håndkraft det hele. 

Jeg slog alt høet med le, det tog 3 uger fra jeg begyndte til jeg var færdig, og det var fra solen 

stod op og til langt efter den var gået ned. De første 2 til 3 dage da var det streng, men når jeg 
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så var ovre den tid, så gik det glimrende, jeg syntes når jeg var færdig med at slå græs, at det 

var kedeligt at få begyndt med noget andet arbejde. 

Når så høsten kom, var det jo det samme om igen.  

Dersom en karl blev budt det nu om dage, hvad mon han så ville sige til den omgang. Jeg tror 

han ville have forsvundet inden ret længe, det blev i hvert fald kun et år, han fandt sig i det, 

men dengang da kunne det gå, da var der ingen grænser for, hvad et menneske kunne udrette 

af arbejde,  

 

Den største løn jeg fik i et år var 240 kr. Det var kun den sidste tid, jeg fik så stor en løn, 

ellers lå den på 180 til 200 kr., det blev ikke til meget i timen, men det var der ingen der 

tænkte på dengang. 

 

Ingen steder har jeg været så ked af at flytte fra, som hos Jens og Laurine, det var nærmest 

blevet mit hjem, og derfor var det lidt hårdt for mig at flytte efter 4 år. 

Jeg ville ud at se en anden egn, og jeg var nu blevet 24 år. 

 

Så bød skæbnen sig, at jeg kom til Ildved. Jeg havde tjent sammen med to piger, den ene fra 

Vesterlund, den anden fra Hedegård, de var kommet til Ildved og tjene hos en gammel dame, 

der havde en gård i Ildved, hendes navn var Lauerønse Petersen, og hendes bestyrer skulle 

rejse til november. De to piger havde anbefalet mig, og så fik jeg bud om at komme hen og få 

bestyrerpadsen, og den fik jeg. 

Det var en rigtig plads af den slags der ikke findes ret mange af, det var en sjælden plads.  

Den var jeg meget betroet, jeg kunne gøre som jeg ville, og som jeg selv syntes. 

Hun sagde til mig, du skal ingenting spørge mig om Emil, gør som du synes selv du ville 

gøre, dersom det var dit eget, så er jeg tilfreds. Jeg vil helst være uden for det derude, for jeg 

har så lidt forstand på det, og jeg overlader det til dig. Er der noget du er i vildrede om, så bor 

min bror ikke så langt herfra, så kan I tale sammen om det, se det var gode og rene ord. 

Når jeg havde en kreatur solgt, gav hun mig altid en lille skilling 5 til 10 kr., og det kunne jo 

ikke andet end give lyst. 

Vi fik en rigtig god kost og omgang på alle måder, så jeg syntes snart det var vel meget, men 

sådan skulle det være, ja, den slags mennesker er ikke nemt at finde. 

Jeg havde lovet hende at blive et år længere, der var ingen løn bestemt, hun havde sagt at den 

ikke skulle skille os ad, bare du vil love mig, at du bliver et år mere. 

Det kunne jeg jo sagtens love hende, for jeg var så glad for at være der, sådan en plads havde 

jeg aldrig haft. 

Hun blev syg og døde hen på sommeren, og gården blev så solgt, og jeg blev ledig, men det 

gjorde mig ondt længe efter. 

 

Jeg var godt klar over, at sådan en plads var ikke nem at få mere, og det passede også for den 

næste plads jeg fik, det var sandelig ikke af den slags, det var en modsætning, uha, det kan 

næsten løbe mig koldt ned af ryggen, når jeg tænker på den. 

Det var også en enkekone i Bjerlev. 

Jørgen Jørgensen, ”Anesminde” kom og spurgte mig, om jeg ville have en plads magen til 

den jeg havde hos Lauerønse, så kunne jeg få plads ved hans svigermor Fie, det var en plads 

jeg nok skulle blive glad for. 

Jørgen og jeg skulle så derover en aften, og vi skulle følges ad derop. 

I mellemtiden havde jeg så hørt mig lidt for, og det var ikke særlig godt skudsmål, jeg havde 

hørt, men nu havde jeg jo lovet at komme.  

Jeg kunne da forlange så meget i løn, at de ikke ville ansætte mig, men der blev jeg fiffet. 

Jeg forlangte 400 år om året, hvilket var uhørt dengang.  
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De havde aldrig givet mere end 250 kr. det kunne da aldrig være min mening, for de skulle 

have en karl mere, og så blev der jo snart ingen arbejde til os. 

Jeg holdt på at ville have 400 kr., de lå så 170 kr. til, og jeg rejste mig og ville gå, men da jeg 

tog i døren så slog de til. Det var jeg meget ked af, det har jo for sent, ”hammeren var faldet, 

og jeg måtte bide i det sure æble”. 

Jeg kom til november, og så blev jeg præsenteret det usleste kammer, jeg skulle sove i, ja det 

var kun et hul ingen hammer, der var ingen plads, der var kun en kasse med halm i (den var så 

kort, at jeg skulle ligge med benene bøjede), ingen plads til skab og min dragkiste.  

Mit fodtøj måtte jeg have inde i et bryggers ved siden af. 

Ingen plads til noget bord og stol, jeg måtte side i sengen dersom jeg ville sidde ned. Der var 

et lille bitte vindue, og der var 4 tykke jernstænger for, så det kunne hverken lukkes op eller i, 

så der var ingen frisk luft af få. 

Når jeg skulle skrive breve, så sad jeg ude i laden eller brændehuset og skrev, det var ikke 

videre hyggeligt. 

 

Det blev så hen mod forår, så kunne jeg ikke leve længere i denne usle hule.  

En søndag tog jeg en stor hammer og slog de tykke jernstænger ned for vinduet, så jeg kunne 

få vinduet på klem. Så kom enkefruen, og så blev der ballade. Hun truede mig med alt, hun 

ville hente politi, men jeg lod hende skabe sig, som hun ville og kunne. Til sidst gav hun sig 

til at græde og skabte sig, som om hun ikke var rigtig klog.  

Ja skammelig nok, men få lov at rejse, det kunne jeg ikke få. Jeg var jo ellers fæstet sådan, at 

vi skulle være to karle, men jeg måtte værsågod selv gøre det hele, så jeg fik lov til at tjene de 

400 kr., som jeg skulle have i løn. 

 

Det var ikke kun der jeg skulle arbejde, nede på ”Anesminde” var de altid bagefter, så kom 

Jørgen sleskende om til mig.  

Emil, kan du ikke komme ned og hjælpe os og køre gødning et par dage, kan du ikke pløje for 

os en dag, kan du ikke høste for os en dag, og så videre. Jeg fik aldrig en øre for det, det var 

en rigtig fedtprins. 

 

Det blev så november igen, og der skulle jeg ikke være et år mere, det var jeg klar over. Det 

var den dårligste plads jeg havde haft nogensinde, siden jeg blev voksen. 

 

Så gik turen til Kollerup den første november 1902. Det var til Peder Jensen ”Bæksminde”. 

Det var ikke det bedste sted, men der var noget andet end i Bjerlev ved Fie. 

 

Jeg var ved at blive ked af at tjene andre, og længtes efter at få mit eget at arbejde med, men 

hvordan skulle det gå til? 

De sidste 2 år havde jeg sparet 400 kr. op, men det var jo ingenting. 

Maren og jeg var blevet forlovet og ville gerne giftes engang i fremtiden, men hvordan skulle 

vi få os et lille hjem, det så ikke særlig godt ud. 

 

Min bror havde været i Amerika i nogle år og var ikke gift.  

Han kom hjem om sommeren 1903 på besøg, og han regnede med, at jeg ville med til 

Amerika, men det kunne jeg ikke blive færdig til. 

Da han rejse igen og han sagde farvel til mig, da sagde han: Dersom du skulle komme til at 

mangle lidt penge engang, så vil jeg godt hjælpe dig lidt. 

Det takkede jeg ham for, og det var så sidste gang, jeg så ham. 

Maren og jeg købte ejendommen her i Ildved 1904, den kostede 5000 kr.  

Jeg skulle udbetale 1000 kr. når jeg fik skødet.  

Rest 4000 kr. lånte jeg i kreditforeningen. 
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På ejendommen her var ingenting af nogen slags, der havde ingen boet her i 28 år. Det så ikke 

godt ud hverken ude eller inde. Ingen besætning, ingen ting, ikke så eget som en pind, kun 

forfaldne bygninger. 

Jeg skrev så til min bror i Amerika, om han ville låne mig 1000 kr. Han sendte mig 1500 kr. 

og det hjalp mig så til at få begyndt. Jeg købte 3 køer, 4 grise og lidt høns. 

Redskaber købte jeg om vinteren, det var noget andre havde kasseret, det var nu heller ikke 

meget værd, men jeg skulle jo spare, og det gjorde jeg. 

Da det blev forår, begyndte jeg at køre med mine køer, der kunne ikke blive råd til heste, det 

gik egentlig ret godt, da de først var vænnet til det, den første tid ville de ikke altid til den side 

jeg ville, men det måtte jeg finde mig i. 

Da der var gået et par år så købte jeg en ko mere, så havde jeg et spand mere, og så syntes jeg, 

at jeg var godt kørende. 

Alligevel så ønskede jeg at få en hest i stedet for, men det var jo det med disse penge der 

skulle til, der var så mange steder der var galt., og det kom an på at bruge dem, hvor det 

trængte hårdest, og det trængte alle steder. 

 

Jeg brugte hammer, tang, søm, murske, spækske, kalkkost og fik en stue tapetseret.  

En kakkelovn blev sat op, komfur og grubekedel ligeså. 

 

Min mor boede på det tidspunkt ude hos min søster og svoger i Vorslunde ved Give, og hun 

skulle så hen til os i hendes sidste dage. 

 

Maren og jeg blev gift den 16. september 1904. Vort bryllup holdt vi selv og betalte selv. Den 

nærmeste familie og lidt andre var med. Vi var ca. end 25 til 30 stykker i alt.  

Om aftenen dansede vi her i vores stue.  

Dalsko og skrædder Hansen lavede musikken.  

Ja, nu er de alle døde, der er ikke én tilbage af dem, og det er jo verdens gang, men alligevel 

så sært at tænke på, at vi forsvinder én efter én alle sammen, uden at vi mærker det. 

Der er slet ingen af vores gamle venner til mere, jeg tænker tit på, hvor længe mon det varer, 

inden vi selv skal rejse herfra, hvem bliver den første og hvem den sidste, ja dertil kommer 

jeg, men så går det hele i stå, dertil og ikke længere, og det er vel godt, det er sådan. 

 

Nu er det snart 36 år siden jeg kom til Hvejsel sogn. Da var der kun 2 mennesker jeg kendte, 

og det er grumme få nu som jeg kender, der er kommet nye folk alle steder. Jeg synes slet 

ikke det er sådanne mennesker, som der var her for 50 år siden, så jeg spørger mig selv, 

hvordan kan det nu være, jeg ved det ikke, måske er det dig selv der er noget i vejen med. du 

er ved at være for gammel, Emil. Man skulle ikke tro, at man bliver dummere eller mindre 

erfaren fordi, man har oplevet meget i en lang årrække, jeg er jo meget mere erfaren nu, end 

jeg var for 50 år siden. Ja, nu vil jeg så forsvinde fra det emne og skrive om noget andet. 

 

Maren og jeg holdt så bryllup den 16. september 1904, så var vi to til at hjælpe hverandre, og 

det gjorde vi så godt som vi kunne.  

Vi var glade for det vi havde, og med tiden så gik det fremad for hvert år. Vi var jo ikke 

forvænte nogen af os fra barndom, det kunne ikke nytte, at vi var for fordringsfulde, for det 

kunne der ikke blive råd til. 

Når vi fik lidt til overs satte vi pengene i banken, og når vi manglede lidt, så kunne vi hæve i 

banken, så på den måde havde vi det godt. 

Vi begyndte at forbedre bygningerne, det trængte de hårdt til, men aldrig mere end vi kunne 

nemt betale, når vi var færdige, så var det også betalt, og på den måde kom vi aldrig for langt 

ud. 
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Efter en del år købte vi mere jord til, (da vi var færdig med kreditforeningslånet), uden at låne, 

så nu ejede vi det hele selv uden gæld, men nu er vi også snart gamle og slidte. 

Vi har hjulpet vores børn lidt, så de alle sammen er kommet i stilling. 

Vi har 5 børn: Ejnar, Kristian, Mary, Gunnar og Børge. 

Ejnar blev gift med Signe, de bor på en statsejendom i Hvejsel.  

Kristian blev gift med Agnethe, de bor også på en statsejendom i Hvejsel. 

Mary blev gift med Martin, de bor på en ejendom i Farrre. 

Børge blev gift med Karen, de bor i Bjerringbro. 

Gunnar blev gift med Anne, de bor herhjemme på ejendommen hos os, og har været her i 8 år, 

det går rigtig godt, og det er jo glædeligt for begge sider., Der er mange steder, det ikke går, 

det ser vi så tit, men her har det gået godt, og det håber vi det bliver ved med, jeg ville så 

nødig herfra, jeg kan slet ikke tænke mig at komme andre steder inden jeg lukker mine øjne 

for sidste gang., og jeg tror nok, Maren har det ligeså, og vi vil ønske for os alle, det må gå 

godt, så længe vi lever. 

 

Jeg vil ikke selv have æren for at det er gået os så godt som jeg skriver, for jeg har haft en god 

medhjælper i min kone, hun har været en god hjælper, og derfor vil jeg også sige hende 

inderlig mange tusind tak for hendes hjælp. Hun har gjort hendes til, at vi har det som vi har, 

og derfor skal hun ikke glemmes her, det har hun fortjent.  

Kærlig tak skal du have Maren, for at det gode du har udrettet i den tid, du har gået ved min 

side. 

Tak og tak for alt godt, og mit største ønske er, at vi må have det godt, når vi engang rejser til 

en anden verden. Lad os bede Vor Herre om det, så vil han nok høre vor bøn. 

 

 

 

Jeg kørte ikke med køer i alle mine dage, det kunne jeg ikke finde mig i, det varede kun 3 til 4 

år, så fik vi os en hest, og da der var gået igen nogle år, så fik vi to. 

Ja, det gik stadigvæk fremad, det var jo også det det skulle, men havde vi ikke begyndt så 

småt, så havde det aldrig gået for os, men nu gik det som det skulle. Jeg nævner det bare for at 

vise et eksempel på hvorledes det kan gå, når man selv vil gøre lidt til det og tage alt med 

fornuft, for så kan man komme langt med lidt, og det vil jeg anbefale til alle unge mennesker 

som skal begynde, ellers kan det så let gå den forkerte vej, og det er der jo ikke mange der 

ønsker. 

Jeg tror jo nok, at den ungdom der er til nu, er temmelig godt forvænt, og det er jo ikke så 

godt, når der skal skæres ned på alt, som når det kan gå den modsatte vej.  

Jeg vil anbefale alle at spare i den første tid, så kan man næsten altid komme fremad her i 

verden, og så vil jeg slutte med det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har en lille sang eller vers, som jeg vil skrive ned her, jeg synes den er så køn. 
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I stille aftenstunde 

når solen ringes ned 

og trætte øjne blunde 

og længes efter fred. 

Da drømmer vi tilbage 

til tider som henfor, 

de fagre ungdomsdage 

hvor mindets blomster gror. 

Som blomst skal slægten svinde 

og nye bryde frem. 

Gud signe hvert et minde 

her i det gamle hjem. 

 

Jeg synes disse ord passer så godt til min eller vores gamle hjem her i Ildved. 

Om det er noget kønt ved jeg ikke, men for mig er der mange minder ved mit gamle hjem, og 

jeg vil ønske for Gunnar og Anna, at de vil få ligeså mange gode minder. 

 

 

 

********************************** 

 

 

Erindringerne er renskrevet af Karen Margrete Agerskov, Give den 11. januar 2009. 

 

 

 

 

 

 

S E N E R E  T I L F Ø J E L S E R  
 

af barnebarnet Karen Margrete Agerskov, datter af Mary. 
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Ejendommen før der blev udnyttet tagetage, veranda og garage. Ca. år 1950. 

 

 

Sønnen Gunnar dør i 1982. Hans kone Anna bor på ejendommen nogle år, hvorefter den 

bliver solgt, ca. år 1990. 

 

 
 

 

 

Den ældste søn Ejnar dør i 1980.  

Kristian dør i 1994. 

Mary dør 2001. 

 

Den yngste søn Børge, har her i 2008 solgt ejendommen i Sahl og er flyttet til Bjerringbro. 

 

 

 

 



 26 

Udklip fra Vejle Amts Folkeblad: 
Dødsfald i Ildved 
Landmand Emil Laurits Jensen, Ildved er død på Give Sygehus 86 år.. 

Emil Jensen ar født på en gård i Hedegård ved Ejstrup, men forældrene flyttede ofte.  

Og allerede i seks årsalderen kom han ud at tjene i sommerhalvåret, men fik lov at være 

hjemme om vinteren. Det blev ikke til megen skolegang.  

Ved forældrenes mange flyt kom han i 14 forskellige skoler.  

Husbonden gav ofte drengen en slant fløde med til læreren, for at få ham fri hele ugen, så 

skolegangen kunne enkelte somre klares med en 3 til 4 dage.  

Hyrdedrengens kår var hårde. Hvis køerne svømmede ud i Rørbæk sø og åd af sivene, som 

skulle bruges til sivsko, vankede der. 

Emil Jensen havde som voksen plads i Hvejsel sogn og i Bjerlev fandt han sin hustru. 

I 1903 købte han gården i Ildved, der havde været ødegård i 27 år. 

Det vakkelvorne bindingsværk blev brudt ned, og Emil Jensen byggede selv gården op, og 

drev jorden dygtigt med hestene, som han elskede frem for andre dyr. 

Han har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen og Lokalforeningen på Ildved Mølle. 

Hans sind har altid været knyttet stærkt til hjemmet, hvor han på sine gamle dage har haft 

gode kår hos sønnen og svigerdatteren, og med den hjemfølelse blev han stadig slægtens 

midtpunkt. Han efterlader sig hustru, 4 sønner og en datter. 

 

Jordefærd i Ildved 
Der var stor deltagelse ved Emil Jensens begravelse fra Ildved kirke. Blomster og kranse fra 

slægt og venner fyldte midtergangen. 

Efter salmen ”Jeg lever og ved hvor længe” talte pastor Søren Andersen, Hvejsel ved båren: 

”Paulus skriver til vennen Timotheus de kendte ord. Jeg har stridt troens gode strid, 

fuldkommet løbet og bevaret troen. Det er et smukt brev, der er formet ud fra kristen tro, så vi 

mærker det mere personlige – et vennebrev. Paulus ved, det går mod afslutningen, men en 

begyndelse til en fortsættelse. Med døden for øje ser han frem til den store dag, dommensdag, 

hvor han er i Guds hånd. Striden og smerten skal ikke  gentage sig. Vi er fælles med Paulus 

om disse ord, hvis kristendommen betyder noget for os. Det vanskeligt at tale om ud over 

døden. Men ved en kiste tænker vi over, at livet er i Guds hånd ud over graven, og kan tale og 

bevare troen. Troen er lov, og livet kan kun bevares ved at leves. Livsløbet – levnedsløbet, 

siger vi. Løb hører med som på rendebanen, og kan slutte brat for den unge eller den, der er 

midt i sin livsgerning eller som Emil Jensen efter en lang og travl arbejdsdag. Hans 

arbejdsdag var ikke at slå tiden ihjel. Den skulle udnyttes og bruges for hjemmet og brødet, 

Og når Vorherre giver det, er det også hans mening, vi skal tage mod det jævne, virksomme 

liv – og vel nu og da det muntre liv, når man tager arbejdet som en velsignelse og ikke som en 

byrde.  

Så tager vi afsked med jeres far. Han og hans hustru har bygget på det hjem, hvor der har 

været glade dage, fuld af arbejde og kamp. Savnet må bringe tak til de to for et jævnt og 

muntert virksom liv, hvor de kan bevare troen. Gid vi kan nærme os målet, så vi kan se frem 

med tålmodighed og fare med fred, sluttede pastor Andersen. 

Sønnen, gdr. Kristian Jensen, Hvejsel, takkede ved graven og indbød til samvær på Sandvad 

Hotel 

Her talte Kristian Jensen smukt om faderen ud fra interessante erindringer, Emil Jensen havde 

skrevet om barndommen og ungdommen. Han takkede broderen og svigerinden for den 

godhed mod faderen. 

Efter at svogeren Hans Jepsen, Tofthøj) havde takket for alt det, han havde mødt i Emil 

Jensens hjem, sluttede Kristian Jensen med tak til følget. 

 



 27 

 

 

Dødsfald  
Fru Maren Kirstine Jensen, Ildved er efter kort tids sygdom død på Give Sygehus, næsten 83 

år gammel. 

Maren Jensen havde et langt og stræbsomt liv.  

Da hun var ti år, kom hun ud at tjene, og var 7½ år i sin plads i Hørup. Der var meget at lave 

for den lille pige, før hun skulle i skole. 

Hun flyttede til ”Anesminde” i Hvejsel og kom senere til Ågårdslund og fik lejlighed til at 

kende sin tilkomne mand. Emil Jensen havde allerede i 1903 købt en ødegård i Ildved. Og 

selvom hendes ægteskab gav friere forhold, blev kårene ikke lettere. Der var meget slid på 

deres gård, der skulle bygges op næsten fra grunden. Desuden kørte hendes mand svin til 

Vejle, og kørte for doktor Blemm i Sandvad. Desuden arbejde han hos købmand Knudsen i 

Ådal og ude hos fremmede, så hun måtte klare bedriften hjemme.  

Men det gik fremad mod lysere kår og fire sønner og en datter fik lært at bestille noget, men 

fik tillige et dejligt barndomshjem. 

Maren Jensen er rask og mild af væsen, og de flittige hænder kan ikke være i ro. Hun syr og 

strikker til hele familien og til fremmede, og nyder et godt og kærligt hjem hos sin søn og 

svigerdatter Gunnar og Anna Jensen, der har fødegården. 

 
 

Jordefærd i Ildved 
Fru Maren Jensen, enke efter Emil Jensen Ildved begravedes fra Ildved Kirke under stor 

deltagelse. Efterårets blomsterpragt prydede buketter og kranse, hvoraf mange med bånd fra 

naboer, slægt og venner 

Vedbåren talte pastor Søren Andersen, Hvejsel smukt ud fra efterårets vemodige stemning, 

som Grundtvig så smukt har skildret som et billede på menneskelivet i den kendte og kære 

salme: Nu falmer skoven trindt om land. Jeg tænker på verset: ”Og når engang på Herrens 

bud, vort timeglas udrinder, en evig sommer hos vor Gud i Paradis vi finder” sagde pastor 

Andersen, Ja, skovens og årets løb begynder med spiren, der vokser og sætter blomster og 

frugt. Og til sidst høsten. Der kan blive så megen klarhed, over skoven, som i et gammelt 

ansigt med milde øjne mellem rynkerne. Det er ligesom et udtryk for Guds kærlighed. Således 

også for jeres gamle mor. Nu skal alt gå så hurtigt – og forandres hurtigt. De gamle havde en 

langsom og slidsom færd. Maren og Emil måtte stride for jord og hjem, men der kom fred i 

sindet.  

På fæstningen Munkholm har den rude siddet, hvor Griffenfeld som falden storhed skrev med 

sin magnetring: ”Da verden blev mig vred, da lærte jeg at kende for alvor først mig selv, min 

ven, og min fjende. Min fjende var mig gram, min ven var svigefuld, jeg selv er skrøbelig. 

Gud var alene huld”. I afmagten blev der et stort menneske til.  

Paulus beder tre gange om, at pælen i kødet tages fra ham. Det skete ikke, men det lød: Min 

nåede er dig nok. 

Gamle Maren havde det godt hos Gunnar og Anna. Hun behøvede ikke at tænke på kårene. 

Hun ville gerne være med, når hun kunne. Jeg ønsker, at den nåde Paulus fandt, har hun også 

fået. 

Guds fred med jeres gamle mor, sluttede pastor Andersen. 

Sønnen, gdr. Kristian Jensen, Hvejsel takkede ved graven for deltagelse og bød til samvær på 

Sandvad Hotel. 

Efter salmen: Lyksalig, lyksalig talte Kristian Jensen smukt om sin gamle mor og det gode 

hjem og mindedes faderens plejlslag på logulvet, efter aftensmaden, som noget kært. 

Tak til Hans Ullum, der hjalp far, så Gunnar og Anna fik ejendommen. I var gode mod mor.  
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Hun var ulykkelig da hun hørte om, at pastor Andersen rejser fra Hvejsel. 

 

Kæmner Hans Ullum, Jelling:  

I 1926 blev vi naboer til Emil og Maren. De var gode gæstfrie. Emil kom dagligt, og vi 

skiftede gode råd. Tak til Søren Andersen for ordene om de milde øjne. 

 

Sønnen Børge Jensen takkede for deltagelsen og takkede gamle og ny venner og naboer. 

Herefter takkede svogeren fhv. gårdejer Hans Jepsen, Blåhøj og datteren Mary Hansen, Farre.  

Fru Anna Jensen sluttede sammenkomsten. 
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Maren og Emil´s guldbryllup 16. sept. 1954 med alle børn, svigerbørn og 

børnebørn. 


