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Indledning
Når man i 1920erne tog persontoget nordpå fra Horsens, var  
den første station Tvingstrup. På grund af sin høje beliggenhed  
havde den en dobbeltfunktion, idet den samtidig var en meteorologisk 
station for D.M.I. Resultaterne aflæstes af den vagthavende på stationen, 
og ofte kunne man høre dem i radioens vejrmeldinger.

Valgte man landevejen fra Horsens via Hammerholm og Fiske bæk
bakken gennem Serritslev og forbi de tre gamle røverhuse  
”Fik du ham”, ”Så du ham” og ”Ta’ mig ham”, mejeri, kro og  
Brugs, ramlede man lige ind i den gamle station.

I dag er kun ”Fik du ham”, Serritslevvej 66 og ”Så du ham”,  
Serritslevvej 45 tilbage. 

Ak, hvor forandret.
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Familien på Dyrkærvej
Foråret 1924 flyttede en familie med 3 drenge ind 
i det gamle bindingsværkshus på Dyrkærvej 2 i 
Tvingstrup Det var Annie og Caster Hjorth Peder
sen med Svend på 8, Robert på 6 og lille mig på 
bare 3 år.

Her  som nabo til forsamlingshuset og genbo 
til skolen og smedien  oplevede jeg min barndom 
indtil 1936, da vi flyttede til  
Torvevej 3.

Dyrkærvej 2 var virkelig et gammelt hus, jeg 
husker, der i bindingsværket til højre for ind
gangsdøren stod 1815. Det var i de første år ind
rettet med 2 lejligheder uden el eller indlagt vand. 
Kloakeringen bestod af en  
sivebrønd fremstillet af de trætønder, landmænde
ne fik leveret med salpeter i. Med haven stærkt 
skrånende ned mod huset, var det ikke så mærke
ligt, at fugten trængte ind. Far klarede senere selv 
dræning og kloakering, og med smed Møllers 
hjælp og anvisning fik han også lagt vand ind 
uden anden udgift end materialeprisen. Jo, der var 
sandelig også fulgt et godt naboskab med.

For at skaffe plads til de 3 knægte købte far 
trækasser, som Brugsen fik leveret margarine i. 
Af kasserne, der kostede 15 øre pr. stk., lavede 
han et værelse på loftet, tapetserede det og 

beklædte det udvendigt med de stærkt isolerende 
salpetersække. Primitivt, men funktionelt. Små, 
men gode og trygge forhold i et Tvingstrup, der 
så helt anderledes ud end i dag.

Handel og håndværk 
Ved landevejen over for mejeriet lå endnu det 
gamle røverhus ”Ta’ mig ham” og var  
tjenestebolig for Serridslevgårds skovfoged.

Hans kone, Anna, var altid så gavmild  
med æbler.

Nabo til boede sadelmageren, der sørgede for 
at seletøj og selvbindersejl var i orden. Han havde 
dog også en lille nebengeschæft ved for en billig 
penge at gå frisøren i bedene.

Far klippede altid os drenge næsten skallet  
indtil det blev moderne med pandehår og hvirvel. 
Så måtte vi til frisøren. Det kostede 50 øre. For
synet med 50 øre blev jeg engang sendt afsted. 
Ved bageren mødte jeg Niels Juul (Niels Maler). 
Han fortalte, at sadelmageren kun tog 35 øre, så 
vi betænkte os ikke på at snolde de 15 øre op, 
inden vi fortsatte for at få klipningen overstået.

Da det var klaret, stak jeg sadelmageren de 35 
øre, som han holdt frem imod mig og sagde; ”når 
det æ mæ hwøwl, koster det 50 øre. Hovsk det te 
næst gång.” Den oprandt ikke.
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Langs hovedgaden  nu Blindgade  lå træsko
fabrikken, 2 bagere, bødker, skomager, snedker 
og slagter.

I det store hus   stuen til højre  passede 
skrædder Lund telefoncentralen mens sønnen, 
Hans, havde frisørsalon i den bageste stue. Elin
stallatør Fabricius havde til huse hvor Henrik 
Langballe senere havde værksted.

På Solbakken havde Jens Ingemand fotogra
fisk atelier. I ejendommen over for Stationsgården 
boede Jens Nielsen, der var dag lejer på Ser
ridslevgård.

Sønnen, Gerton, der var gartner, drev jorden 
som gartneri. Desuden havde han lillebil. Hans 
moder, Anine, stod hver onsdag og lørdag til torvs 
i Horsens med grønsager. Ved siden af  over for 
Birkemosegård, der dengang var firlænget og 
stråtækt  havde Peter Snedker sit værksted.

Malerfaget var repræsenteret ved Julius 
Andersen, der boede på Bomvejen klods på jern
banen. Hans Christensen, byens eneste murerme
ster boede på Jordkildevej.

I Krambodledet boede syerske Ane Jensen og 
hendes mor, Rikke, i daglig tale kaldet Søjane og 
Smedrikke. Ud over at sy derhjemme, blev Ane 
og hendes symaskine  smurt med de seneste 
nyheder  hentet rundt til gårdene.

Ved Torvevej fandt man smed Møller og en 
købmandsforretning med hurtigt skiftende ejere. 
Gartner Pedersen havde jord på begge sider af 
kirkestien helt op til Aaesvejen.

På Dyrkærvej havde fru Vognsen en overgang 
viktualieforretning og her fandtes også Poul Wil
lumsens savskæreri, som i stille perioder gav ham 
tid til at gå ud som tækkemand.

Ved siden af boede vognmand Peder Cramer. 
Han kørte med heste, som han udskiftede til bil 
sidst i tyverne. Det samme var tilfældet med 
Charles Sørensen, der havde til huse på hjørnet af 
Fredensvej og Kløvermarken.

Byen var således et lille velfungerende sam
fund, der langt hen ad vejen klarede sig uden 
hjælp udefra.

Skulle brugs eller købmand løbe tør for en 
vare, så tyede man til Ballisager, der to gange 
dagligt kørte sin rutebil retur Gangsted  Horsens.

Drejede det sig om andre ærinder eller forret
ninger, som krævede en tur til Horsens, kunne 
man overlade opgaven til Marius Christoffersen. 
Han rejste med toget hver dag med sin vadsæk og 
klarede besøg hos apotek, urmager, lotterikollek
tion, bank og diverse specialforretninger, og var 
således en mand, der nød alles tillid.

Med til bybilledet hørte også Knud Brøg ger, 
der var snedker og musiker i Ørskov, og kendtes i 
alle hjem i sin egenskab af skatte opkræver.

Knud havde dårlige ben, hvilket gav ham en 
meget besværlig gang. Trods det var han altid i 
godt humør og klar med en lun bemærkning.

Det fortælles, at han engang mødte Christof
fersen på Tvingstrup station og drilagtigt spurgte 
ham, om han vidste hvad bogstaverne D.S.B. stod 
for. Christoffersen, der tidligere havde haft en 
gård, var en stille og fåmælt mand og ikke forbe
redt på Knuds stiklerier.

”Det betyder De Satens Bønder” meddelte 
Knud med et hoverende grin, der dog sikkert er 
stivnet, da Christoffersen med ro og lune forklare
de, at det uden tvivl betød Den Skævbenede 
Brøgger.

Krisetid og arbejdsløshed
Tiden efter 1. verdenskrig  hele tyverne og tredi
verne  var økonomiske kriseår for både handlen
de, bønder og håndværkere og dermed også skyld 
i den store arbejdsløshed blandt ufaglærte, hvoraf 
de fleste var mænd, da kvinderne endnu kun i 
beskedne tal var ude på arbejdsmarkedet. Også 
for arbejdsmændene i Tvingstrup var det en 
meget hård tid. Måske kun lidt arbejde om som
meren og næsten intet om vinteren, bortset fra de 
få, der var faste daglejere på Serritslevgård.
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Det skete dog, at kommunen havde brug for 
folk til at slå sten til skærver til vejene, som end
nu ikke var asfalterede. Jeg husker således en vin
ter, jeg ofte blev sendt ud med varm kaffe til far, 
da han slog sten ved Åes vejen.

Sammen med Drejer, der boede på hjørnet af 
Åesvejen og vejen, vi dengang kaldte ”Krambod
led”, gravede han grus for Niels Peter Nielsen i 
bakken før Springkildegård. Det blev til et ret 
anseeligt hul, når man tager i betragtning, at der 
kun brugtes greb og skovl. Al gruset blev hånd
harpet og stenene flækket til paksten. Også på 
stedet, hvor Dyrkærgårds maskinhus ligger, var 
der en grusbanke, som blev afgravet, endda til et 
par meter under vejniveau. Hullet, der fremkom, 
blev løbende fyldt op med savsmuld fra Povl Wil
lumsens savskæreri.

For at få understøttelse skulle arbejdsløse 
møde til kontrol alle ugens 6 dage. I nogle år var 
far kontrolbestyrer, og de ledige mødte så op i 
vores køkken og fik deres kort datostemplet. De 
skulle have deres kryds, som man sagde. Mor var 
ikke ret begejstret for arrangementet, for man gik 
direkte udefra og ind i køkkenet, men ulejlighe
den med kontrollen honoreredes med kontingent
frihed, hvilket jo også var værd at tage med. Før 
jeg begyndte i skolen, fik jeg somme tider lov til 
at dato stemp le kortene, og jeg var rævestolt.

Træskostøvler var endnu det mest almindelig 
anvendte fodtøj om vinteren, så der kunne til tider 
blive så sølet, at de gamle aviser, som mor havde 
lagt ud på gulvet, måtte skiftes ud et par gange. 
Var det dårligt vejr, kunne et kontrolbesøg godt 
trække ud. Man skulle lige have varmen og brok
ke sig over en lidet misundelsesværdig tilværelse. 
Jeg fornemmer endnu lugten af sure og fugtige 
stortrøjer og frakker, når komfurvarmen begyndte 
at virke. En kærkommen afbrydelse af ledigheden 
var det de vintre, hvor der kom megen sne, og der 
blev brug for snekastere både på vejene og ved 

DSB. Det kunne også hænde, at end gård, der 
ikke havde andel i bredtærskeren, skulle bruge en 
mand til at tærske langhalm. De fleste landbrugs
ejendomme var jo endnu stråtækte, så der var 
brug for halm til vedligeholdelse. Et bedre mate
riale end rughalmen var tagrør, som gråspurvene 
også havde sværere ved at ødelægge. Et år fik far 
lov af forskellige lodsejere i mosen at høste tagrø
rene. Vi drenge rensede rørene ude på isen og 
kørte dem i land på slæde. Da foråret kom, var 
der nok til, at tækkemanden Jørgen Hyllerød fra 
Lille Tvingstrup kunne lægge nyt tag på hele 
huset.

Mosen var iøvrigt også stedet, hvor bødker 
Hansen havde en ret stor ager med pil til fremstil
ling af bånd til mejeriets smørdritler. Hansen, der 
boede i Blindgaden, bar alle dritlerne til mejeriet. 
Efter dobbeltsporets an læg gelse kunne man dag
ligt se ham gå den meget længere vej ned ad trap
perne til tunnelen op ad trapen forbi den gamle 
station med fire stk. dritler ad gangen.

Blev dobbeltsporet til gene for bødkeren, så 
gav det til gengæld et tiltrængt økonomisk løft for 
arbejdsmændene.

Godt nok anvendte Wright, Thomsen og Kier, 
der havde arbejdet, mange af de såkaldte ”bane
børster”, som fulgte med firmaet fra sted til sted, 
men der blev også brug for lokale arbjdere. Meget 
af det store jordarbejde blev udført med hånd
kraft. Tipvogn, trillebør, greb og skovl o.s.v. 
Banebørsterne var dygtige arbejdere, men en gang 
imellem rev de et par dage ud af kalenderen og 
drak sig fra sans og samling uden dog at genere 
andre. Når tørsten så var slukket, genoptog de 
stille og roligt arbejdet igen under øgenavne som 
f.eks. Peder Sidevind, Kalundborgslagteren og 
Lange Ejner.

Blandt de lokale arbejdere fandt der ikke 
noget drikkeri sted.
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Fattighjælp
Alt godt får en ende og således også arbejdet på 
banen. Alle var igen ledige.  
Wright, Thomsen og Kier fik senere arbejdet med 
at anlægge en jernbane ved Frederikssund. Firma
ets formand, Svensson, der var svensker ligesom 
min mor, skrev til far og en Alfred Andersen, at 
de kunne komme til ham, hvis de var uden arbej
de. Alfred var ugift og derfor bedre økonomisk 
stillet end min far, der ikke havde penge til rejse, 
kost og logi inden første lønudbetaling. Ekstra 
arbejdstøj skulle der også til, når han skulle klare 
sig hele sommeren 1928 uden at kunne komme 
hjem. Der var jo ikke noget, der hed weekend. 
Der var heller ikke noget der hed socialhjælp, den 
blev først indført ved reformen i 1933, på et tids
punkt, hvor arbejdsløsheden var 44%. Til gen
gæld var der fattigvæsenet. Man kunne gå til det, 
man kaldte ”Hjælpekassen” og bede om økono
misk bistand i form af fattighjælp. Der skulle vir
kelig bedes om hjælpen, som ingen havde absolut 
krav på, og, hvis den bevilgedes, skulle den tilba
gebetales, da man ellers mistede sin stemmeret. 
Far gik så til formanden for hjælpekassen og bad 
om et beløb, så han kunne komme i arbejde på 
Sjælland. Det blev et nej, men et andet sogneråds
medlem, overportør Andersen, der var blevet 
bekendt med sagen, foranledigede, at formanden 

et par dage efter mødte op hjemme hos os med de 
ønskede penge. Far følte hændelsen meget ydmy
gende og glemte den aldrig, men huskede også 
altid, når den kom på tale, at fortælle, at manden 
samtidig lagde en kalvefjerding på køkkenbordet. 
En fin gestus. Nu kunne sjællandsturen realiseres, 
og først hen i de cem ber var han hjemme igen.

Sommeren 1928
Samtidig fik mor arbejde på Andelsmejeriet i 
Horsens. Afsted med toget hver morgen kl. 6 og 
hjem kl. 18. Svend tjente hos Laura og Søren Jør
gensen, Rodegård, og Ruth var endnu ikke kom
met til verden, så Robert og jeg måtte selv sørge 
for at komme i skole og klare os, når den var for
bi. Nu var vi så heldige at have en nabokone i 
smedien, der havde jævnaldrende børn. Fru Møl
ler var venlig, rask og kontant i hele sin optræden 
og gjorde ingen forskel på sine egne drenge og os 
andre. Var vi røget i totterne på hinanden, blev vi 
lukket ned i smedens kælder, hvis dør ikke kunne 
åbnes nedefra. Når gemytterne så var faldet til ro, 
og vi blev lukket ud igen, kunne det hænde, at vi 
fik en luns af den store kage i bradepanden, som 
ellers var bagt for, sammen med en kaffetår at 
forsøde ventetiden for smedens kunder, mens et 
par heste blev skoet. 
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Også på anden måde kom smedekonens god
hed til udtryk. Somme tider kunne der stå et par 
tallerkener med frugtgrød på havemuren, når vi 
kom hjem fra skole. Vi to knægte var aldrig i 
tvivl om, hvor den kom fra.

Nu kunne fru Møller jo ikke forhindre, at 
vores fantasi og nysgerrighed kom til udtryk i for
skellige drengestreger. Robert var meget interes
seret i alt mekanisk og havde et vældigt godt hån
delag til at lave alting. Således fik han vækkeuret 
i gang igen, efter at have haft det skilt delvist ad. 
Mindre heldig var han dog, da han ville forklare 
mig, hvordan pæren lyste i lampen, der havde 
erstattet petroleumslampen over køkkenbordet. 
Han bad mig slukke kontakten, skruede pæren af 
og bad mig så kigge op i fatningen. Jeg stod på 
gulvet og kunne ikke se den lille fjeder, som 
pæren skulle ramme, så han stak en finger op for 
at vise mig, hvor den sad, med det resultat, at han 
røg ned af bordet med lampen. 3 år yngre og dum 
som jeg altid har været på mekanik, havde jeg 
ikke fået slukket ved kontakten!

Radioroderi
Tyverne var jo radioens barndom, og krystalappa
raterne begyndte at vinde indpas. Een af de første, 
der anskaffede et, var savskærer Povl Willumsen, 
Dyrkærvej 10. Det skete, at vi drenge fik lov til at 
høre en udsendelse, der hed ”Hunden Vimmerha
le”. Da der kun var 2 hovedtelefoner, anbragte 
konen  Bertha  dem i en krystalskål midt på bor
det. Skålen forstærkede lyden så meget, at vi ved 
at læne os ind over bordet og være musestille 
kunne følge med i den spændende oplæsning.

Et år  vist nok 1929  blev det bestemt, at der 
ikke ville blive givet julegaver. I stedet skulle der 
anskaffes en radio. Få dage før jul kom far hjem 
fra Horsens med een købt på afbetaling hos Brd. 
Hansen i Borgergade.

Ikke nogen krystalmodtager, næh næh en  
2 lampers af mærket ”Allways” med separat højt
taler, akkumulator og annodebatteri. Det var utro
ligt. Den kørte hele tiden uanset hvad udsendelsen 
drejede sig om, og noget tydede på, at den havde 
overanstrengt sig, for lille juleaftensdag gav den 
ligesom et suk fra sig, lettede på låget, udstødte 

en lille ildelugtende røgsky og blev fuldstændig 
tavs. Glædelig jul! Far nåede dog at få apparatet 
udskiftet, og så kunne vi fejre juleaften helt 
anderledes end tidligere. Hvad radio nr. 2 hed, 
husker jeg ikke, men den gjorde i hvert fald ikke 
som den første sit navn til skamme, og blev iøv
rigt en billig anskaffelse, for da det første afdrag 
skulle falde, var forretningen lukket. Brd. Hansen 
var gået fallit og lod aldrig senere høre fra sig.

Hvad fatter gør
En anden juleaften, blot husker jeg ikke årstallet, 
vil aldrig slettes af min hukommelse  så længe 
jeg har een.

En aften få dage før jul blev far og mor uven
ner. Arbejdsløshed med en understøttelse, der kun 
udgjorde det halve af en i forvejen lille løn, 
betød, at der kun var 4 kroner til at fejre julen for.
Dette fyrstelige beløb havde far besluttet at sætte 
på højkant ved et andespil i fagforeningen i 
Hovedgård, og trods mors vilde protester iblandet 
et par mindre pæne svenske gloser, tog han af 
sted.

Vi drenge havde fået lov til at blive oppe og 
ventede spændt på resultatet.
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Et par nedslåede øjne kom i vejret, da han 
kom ind fra bryggerset og lagde en flæskesteg på 
bordet. Da han derefter hentede en and og lagde 
den ved siden af, kom også smilet frem i øjenkro
gene. Men hermed var det ikke nok.

Han lagde 4 kroner, som han havde fået ved 
at sælge en gås, der var gået som ekstra nummer. 
Jow, hvad fatter gør er altid det rigtige  når det 
går godt.

Bakkegård
Ret kort tid efter vores ankomst fik jeg næsten 
daglig min gang på Bakkegård, der ejedes af Ber
tha og Jens Jensen. Det er sikkert begyndt med, at 
sønnen, som også hed Jens, og som hentede går
dens mælkejunger ved hjørnet af vores have, har 
taget mig med i giggen. Udover Jens var der også 
to voksne døtre, Therese og Lisbeth, som skifte
des til at tjene ude og hjemme. De var glade for 
børn og afså gerne tid til at hjælpe mig på WC, 
indtil jeg var gammel nok til selv at klare det. 
WC’et var jeg en del imponeret over. Det var 
nemlig et hus helt for sig selv, og så børnevenligt, 
at det var udstyret med to hulstørrelser.

Jens havde også ulejlighed med at have sådan 
en størrelse gående. En vinter, hvor jeg var sneet 
inde hos dem, og ikke selv kunne klare hjemtu
ren, spændte Jens for mælkegiggen og rullede 
mig i en sæk, så kun hovedet var frit. Med mig 
imellem benene kørte han  så tværs ned over mar
ken og tømte mig af i køkkenet.

På Bakkegård var der også en bror til den 
gamle Jens Jensen. Marius, hed han og var ung
karl  nok i tresserne. Marius tog mig tit ved hån
den, og vi gik i ”Galgemosen”, der var et vandhul 
på marken nedefor Tremhøjvej, som vi dengang 
kaldte Blirupvejen, mens han forklarede, hvad de 
forskellige vilde blomster og ukrudt hed, og at de 
ret store fugle, som tit sad på hegnspælene, var 
glenter.

Skulle der slagtes, var jeg med ham i skov
brynet, hvor han skar store torne af tjørnebuske
ne. Efter at være blevet kogt og afbarket blev de 
så brugt som pølsepinde. Skulle tornene have 
givet mig nogle rifter, fandt Marius noget spindel
væv og lagde på, og det var måske ikke nogen 

dårlig ide, når man i dag hører, at pencilin udvin
des af en bestemt skimmelsvamp, som også fin
des i edderkoppens spind.

Efterhånden som jeg blev større, fik jeg lov til 
at gøre mig nyttig på forskellig vis, f.eks. hentede 
jeg Horsens Folkeblad, som posten hver eftermid
dag havde lagt i en kasse anbragt på skolens mur. 
Var man kørt tør for rugbrød, gik turen tværs over 
marken, hvor Bakkevænget nu ligger, til bager 
Madsen  senere Jensen. Det gik knapt så hurtigt 
som med avisen, for de store rugbrød vejede 8 
pund.
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Bakkegård  (Tremhøjvej 2) med den gamle tilkørselsvej.

Gården var ikke tilsluttet vandværket. Neden 
for bakken, ved hjørnet af Serritslev gårds skov 
dannede en kilde en lille sø, som via en stødhæ
vert anbragt i en vel et par meter dyb brønd neden 
for søen, sendte vandet op til et stort bassin i 
vognporten. Herfra kunne vandet selv løbe til 
dyrene i kostalden, hvorimod vand til vask og 
husholdning måtte hentes i spande. Men hæver
ten, der virker ved vandets eget tryk, skulle jo 
igangsættes eller stoppes. Det kunne jeg sagtens 
klare, men det skete også, at den gik i stå af sig 
selv, eller at et par knægte var kommet forbi og 
havde stoppet den.

Stolt var jeg, da jeg kunne begynde at trække 
rensemaskinen, når Jens skulle have renset korn 
til såsæd eller køre hestene for omgangen, når 
pigtærskeren skulle i brug. Høsten husker jeg som 
noget særligt. Slåmaskinen blev påmonteret et 
apparat, så Jens kunne samle og aflægge negene i 
bundter.

Inden næste skår kunne tages, skulle alle 
negene derfor være bundet op, så kunne jeg være 
til god nytte. Jeg skulle jo ikke bukke mig så 
langt.

Festligt var det, hvis vi høstede langs Bl i
rupvejen overfor Stendalgård, der ejedes af Jeppe 
Jensen, en bror til den ældre Jens Jensen. Som 

bod for, at Jeppes fritgående høns somme tider 
forbrød sig på Jens’ korn, serverede Mariane kaf
fe med bl.a. hjemmebagte vafler. Traktementet 
blev altid kaldt ”Hønsekaffe” og blev nydt på Bli
rupvejens grøftekant.

En oplevelse var også Theresas bryllup med 
Niels Peter Hansen. Festen afholdtes i forsam
lingshuset, og jeg skulle med. Det var i oktober 
1929. Ud over suppe husker jeg ikke menuen, 
men jeg glemmer aldrig en hændelse før bryllup
pet. Kogekonen Marie Nutz horn  en søster til 
Karl Murer  lavede al maden i køkkenet på Bak
kegård, og på bryllupsdagen blev den kørt til for
samlingshuset, suppen i mælkejunger. Hjemme 
havde jeg så tit set min mor lave melboller med 
en lille ske, men Marie gik anderledes professio
nelt til værks. Jeg kom ind og så hende stå med et 
apparat støttet mod brystet og med lynets hast 
snitte melboller ned i en gryde på komfuret. Det 
var dog fantastisk! Jeg var så imponeret og forun
dret, at Marie indstillede arbejdet og med fare for 
at omkomme af grin forklarede mig, at apparatet 
hed en bolle sprøjte. Tænk, at det første møde med 
en bollesprøjte kan gøre så overvældende et ind
tryk på en bette knægt, at det aldrig glemmes.



Theresa og Lisbeth var ferme med fing rene og 
syede således alt Jens’ arbejdstøj,  
bukser og busseronne. Det skete også, at jeg blev 
betænkt med et par overall.

Amatørfotografering var jo ikke ret ud bredt 
endnu, men pigerne havde det, man kaldte et kas
seapparat. Siddende på stuehus trappen en solrig 
søndag formiddag fremkaldte de selv deres bille
der. Det var uforståeligt og spændende at se bille
derne tone frem i væsken i vaskefadet.

Søndag den 8. september 1929 fik jeg en lille
søster. Det var chokerende, ubærligt. Nu var det 
sikkert slut med at kravle ned under dynen til far, 
stikke næsen i hans armhule, føle trygheden og 
nyde den sure sved. Jeg løb min vej, fuldt og fast 
besluttet på aldrig at ville vende tilbage. På Bak
kegård var man helt klar over situationen, og sør
gede for at jeg kom hjem inden det blev mørkt.

Det varede da heller ikke længe, før Ruth, 
som hun døbtes, blev alles kæledægge og årsag 
til, at vi somme tider røg i totterne på hinanden 
for at få lov til at vugge hende.

Jo, det var godt og lærerigt fra helt lille at 
have et ekstra hjem på Bakkegård. Dog skete det 
nogen gange, hvor jeg fortrød at være løbet der
op. Skete det, at en gris døde, blev den kogt til 
sæbe, som så anvendtes til grov vask. Når grisen 
kogte i gruekedlen, skulle der røres hele tiden. 
Jeg syntes det stank ulideligt, og umuligt var det 

at holde for næsen, når jeg måtte bruge begge 
hænder for at røre.

Jeg blev ved med at besøge Bakkegård også 
som voksen, og efter at jeg var blevet gift med 
Dagny, havde vi i Kolding besøg af Lisbeth og 
Jens. Senere, efter at Lisbeth var død, og vi var 
flyttet til Fredericia, kiggede Jens ofte ind, når 
han havde ventetid på sin vej til at besøge There
sa og Niels Peter i Ronæs.

En gang havde han et skud af en ”Bræn dende 
kærlighed” med fra haven. Den trives stadig og er 
med til at bevare mindet om  
Bakkegård.

Skoletid i Tvingstrup
April 1927 skulle jeg begynde i skolen og derfor 
have en koppeattest. Min broder Svend tog mig 
med til dr. Nannestad i Hovedgård. Alle, som ikke 
græd ved vaccinationen, fik stillet et stykke cho
kolade i udsigt. Jeg græd ikke og fik et stykke, 
men jeg syntes det smagte væmmeligt, så det var 
Svend, der fik belønningen.

Tvingstrup skole var som de fleste på  
landet 3 klasset. De 4 første år gik vi i pogesko
len, den lå Blindgaden 5 hos fru Laursen. De sid
ste 3 år gik vi i ”den store skole”,  
Torvevej 8 hos lærer Frederiksen med enkelte 
timer i pogeskolen.

Pudsigt er det, at vi boede i det hus, Dyrkær
vej 2, hvor skolen menes at have haft til huse fra 
1766, indtil Torvevej 8 blev bygget i 1860. Man
ge taler om at have gået i ”den stråtækte”, det 
nåede jeg ikke, men jeg mener at kunne huske, da 
der kom kvist og tegl på. Det må være sket i 1925 
eller 26, medens Reinholdt var 1. lærer.

Det var dog næppe skiftet fra strå til tegl, der 
 efter sigende  gjorde skolen til kommunens 
bedste, men snarere dens held med an sættelsen af 
Richard Frederiksen som 1. lærer i 1926. En sam
tidig lærer på Hovedgård Realskole, som jeg i 
min voksenalder stadig havde forbindelse med, 
fortalte, at de bedst underviste elever man fik i 
Hovedgård kom fra lærer Frederiksen. Den sam
me vurdering, ved jeg, er kommet til udtryk på 
efterskoler, der modtog elever fra Tvingstrup.
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Dagen startede altid med morgensang, og fra 
1. dag lærte vi at blive stående, indtil der blev 
givet besked på at tage plads. Der tillodes ingen 
snakken, medmindre man blev spurgt. Hvisket 
blev der naturligvis, men blev det opdaget, kunne 
det godt føre til et rap over fingrene. Klø var der 
aldrig tale om. Skrivning og regning foretoges fra 
starten på skifertavlen, som vi selv skulle anskaf
fe. Derimod mener jeg, at skolen lagde griflerne 
til. Først langt hen i skoleforløbet fik vi kladde
hefter. Alle skulle være udstyret med en klud og 
en lille flaske med vand, så vi kunne vaske tav
len.

Jeg tror pigerne anstrengte sig for at have den 
fineste strintflaske, som vi kaldte den. Det kunne 
f.eks. være en kasseret parfumeflaske med bly
prop. Havde vi drenge glemt strintflasken og ikke 
lige kunne låne, spyttede vi på tavlen og tørrede 
efter med trøjeærmet.

Pigerne havde håndgerning en gang om ugen, 
men mærkværdigvis havde drengene ikke sløjd. 
Vi havde lektier at læse hjemme, og salmeversene 
skulle vi helst kunne udenad. Det samme var til
fældet med danskversene, som jeg holdt meget af. 
Blandt de andre lektier, som vi skulle læse hjem
me og blev overhørt i, var danmarkshistorie, geo

grafi og bibelshistorie. Katekismen var sat med 
gammel gotisk skrift, hvad var ganske fint, da vi 
derved lærte at tyde de krogede bogstaver. Kunne 
man ikke sin lektie, vankede der en opsang, som, 
hvis den ikke hjalp, kunne ende med 1 times 
eftersidning.

At undervisningen var fuldt på højde med 
tiden, kom til udtryk ved, at vi bl.a. somme tider 
rykkede ind i Frederiksens spisestue for at høre 
skoleradio. Det var når professor i dansk litteratur 
Vilhelm Andersen læste op eller holdt foredrag. 
At have flere årgange samtidig i klassen må ikke 
altid have været let. En af måderne, problemet 
blev klaret på, husker jeg.

Søren fra Springkildegård og Børge Hansen, 
hvis far var sognerådsformand og havde Lillemo
segård, var blandt de ældste i klassen og bedre til 
regning end os andre. Da de var færdige med sko
lens regnebog, fortsatte de med den, som anvend
tes i seminariets præparandklasse. Hvis en af os 
andre lidt yngre og dummere ikke kunne blive 
enig med facitlisten, ja så satte Frederiksen som
me tider en af de to til at bringe orden i regnska
bet, hvilket gik ganske gnidningsfrit.

Hvert år afsluttedes med overhøring eller 
eksamen, som vi kaldte det. Det var en spæn
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dende dag, hvor træsko og kludesko havde fri og 
var erstattet af pænere fodtøj.

Den dag var de fine håndarbejder pigerne i 
årets løb havde udført, fremlagt til bedømmelse. 
Vist også til beundring og anerkendelse.

Provst Clausen, Kattrup foretog visitationen, 
der også somme tider overværedes af medlemmer 
af skolekommisionen. Så var det om at holde 
ørerne stive, så man kunne komme op i næste 
klasse. Jeg husker dog ingen, som ikke klarede 
skærene. Der kunne vel forekomme lidt pinlige 
situationer under overhøringen, men også andre 
der kunne få selv provst Clausens ellers lidt bar
ske kontrafej til at se helt børnevenligt ud. Det 
siges i hvert fald at være sket en gang i danmarks
historie, hvor Svend Tveskæg var på programmet.

Provsten var vist godt tilfreds med, hvad han 
hørte, men ville gerne vide, om nogen kunne 
nævne navnet på en anden kendt mand med et til
svarende skæg. Der var pinlig tavshed, indtil Fro
de  søn af vognmand Charles Sørensen, Fredens
vej  rakte fingeren i vejret og svarede, at det 
måtte være Peder Snedker. Det fik han ret i. Peder 
havde jo tvedelt skæg, men det var nu ikke ham, 
der tænktes på. Efter endnu en pause kom min 
broder Robert på banen med et bud. Han mente, 
at det så kun kunne være ”Ryste Pedersen”. Det 
var, hvad vi knægte beklageligvis kaldte den 
gamle gartner Pedersen, der dengang boede i 
”Aldersro” på Dyrkærvej, som havde et tvedelt 
skæg og altid rystede på hovedet. Også Pedersen 
blev godkendt, men ikke som den, provsten havde 
i tankerne. Svaret var Borg bjerg, den daværende 
undervisningsminister. Hvem ku’ da vide det? 
Han sås jo aldrig i Tvingstrup.

At der også kunne forekomme sjove svar den 
første dag i skolen, vidner hvad der fortælles om 
Kaj Jensen (Kaj ”Post”). Kaj var musikalsk og 
gik fra helt lille til violinspil ved Svend Møller. 
Da fru Laursen spurgte ham, om han kendte den 
sang, de skulle synge, svarede han: ”Næj, men ka’ 
då den nøj lyttervals?” Der blev også tid til en 
årlig udflugt. Den kunne gå til steder som f.eks. 
Ribe, Dybbøl eller Skamlingsbanken; ja, jeg 
mener, at der også engang var en københavnstur. 
Det var nu ikke noget, vi tre drenge deltog i. Det 
var jo ikke gratis at deltage, og måske var garde

roben omend hel og ren ikke så pæn, at vores mor 
ville sende os af sted. Vi følte os dog ikke min
dreværdige af den grund og nød måske des mere 
den årlige skovtur til Egebjerg. Turen foregik i 
hestevogne fra de gårde, der havde skolesøgende 
børn, og blev set hen til lang tid i forvejen. Når vi 
så nåede Egebjerg, blev hestene sat på græs neden 
for pavillonen, mens vi legede og senere spiste 
den medbragte mad, der i dagens anledning var 
ekstra pæn. Vi skulle jo spise, hvor andre kunne 
se, hvad vi fik, jow, jow.

Ved fødselsdage fik vi gerne læst en historie i 
skolen. Det samme gjorde vi også i da ge ne op til 
jul. Der var ikke juletræ i skolen. Derimod arran
gerede forsamlingshuset hvert år juletræsfest, som 
man skulle indtegnes til og betale for, da der blev 
uddelt godteposer. Vi gik også i søndagsskole. 
Den havde til huse i den gamle træskofabrik i 
Blindgaden. Jacob Steffensen, der dengang ejede 
fabrikken, satte bænke ind i butikken og undervi
ste der. Det skete, at sønnen Otto spillede til på 
violin. Jeg må med skam bekende, at vi somme 
tider skulkede. Dog aldrig når vi nærmede os jul, 
for søndagsskolens juletræsfest var alle tiders. 
Her vankede godteposer med et æble og en appel
sin, nødder, dadler, figner, konfekt og ikke mindst 
Margrethe Steffensens hjemmebagte pebernødder.

En mand udendbys fra, jeg husker ikke hvem, 
kom hvert år og ledede sanglege og dans om jule
træet. Derudover var der en tombola, hvor man 
trak en lille gave. Det kunne være et stykke træle
getøj, en dukke, en skrueblyant eller måske et 
eller andet spil. Det var gratis, blot ikke for Mar
grethe og Jacob Steffensen, der var de glade give
re.

En anden begivenhed, jeg også husker, er Fre
deriksens fødselsdag. Ikke datoen, men Fru Fre
deriksens chokolade med hjemmebagte boller, der 
blev budt på i dagens anledning. Forud var der 
gået diskussion om, hvad et par af de ældste ele
ver skulle købe som gave for det indsamlede 
beløb. Gaven var ikke stor, men givet i en god 
mening. Jeg tror det en gang var et skrivesæt.

De fleste større børn gik i træsko, så derfor 
var der i gangen en lang reol, hvor hver af os 
havde to rum; et til hjemmesko og et til træ sko. 
Hjemmesko købt hos træskofabrikken havde altid 
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såler af kasserede cykeldæk og overdelen var ofte 
af gammelt møbelbe træk.

Vi sad to og to sammen ved borde, der var 
sammenbygget med bænke og fodstøtter, og 
blækhuset anbragt øverst midt i bordpladen. 
Udover reol til bøger var det også et par skabe 
med en lille samling af fugle, mindre dyr og kryb, 
samt apparater til brug i fysikundervisningen. 
Huskes må også den store sorte kakkelovn, der 
fodret med bøgetræ og fast brænd sel fra kassen 
ved siden af, formåede at holde selv de, der sad 
næmest vinduerne, varme.

Skolestuen rummede også et lille sognebiblio
tek med et ret beskedent antal bøger. Havde 
lånerne særlige ønsker, opfyldte lærer Frederiksen 
dem ved at rekvirere bøgerne fra biblioteket i 
Horsen. Der var et ret godt ud valg af børnebøger. 
Ingemanns og Carit Etlars bøger var nok de mest 
foretrukne, men populære var også indianerbøger 
og ikke mindst Robinson Crusoe.

Lege
Om vinteren kunne vi i et langt frikvarter nå et 
par kælketure fra Stendalgård ned ad Blirupvejen 
og et stykke forbi Kirketoften. Der var kun få 
kælke. De fleste af os havde træslæder, der ofte 
kunne være hjemmelavede.

Nu var det jo ikke alle, der kunne have slæde 
eller kælk med til skole, så Willy Møller (Willy 
”Smed”) var ikke til at skyde igennem, da han 
mødte op med en lang todelt styrekælk. Den var 
forsynet med et rigtigt bilrat og havde plads til en 
sekssyv stykker. Smed Møller havde fremstillet 
vidunderet.

Grøften, der afvandede mosen, løb mellem de 
to høje, der forsvandt ved anlæggelsen af Langga
de/Tremhøjvej. Her var passagen så smal, at vi 
uvorne knægte kunne lave en dæmning og derved 
overrisle engen over mod Stationsgården. Det 
skete somme tider, når der var udsigt til hård og 
vedvarende frost, og skulle helst foregå om afte
nen, så der kunne blive dannet is til glidebane og 
skøjtning. Det var dog ikke altid, forehavendet 
lykkedes. Peder Iversen i Stationsgården var 
naturligvis ikke interesseret i at få sin eng over
svømmet, og opdagede han det, blev dæmningen 
fjernet.

Uden at jeg ved hvorfor, eller hvad det betød, 
kaldte vi altid engen for ”Luemoren”.

Der var kun få, som havde skøjter, så vi andre 
måtte nøjes med at lave glidebaner, der var gode 
at glide på, da vi havde vore træsko beslået med 
jernringe. De, der var så heldige at få fat i et par 
kasserede skøjter, monterede dem under en lille 
træplade. Ved at stå på den og stage med en pig
kæp mellem benene kunne der godt komme fart 
over feltet. Selvom vores hjemmestrikkede lange 
strømper var varme, skete det at vi fik frost i 
tæerne. Så masserede vores mor dem med petro
leum, der fik kløen til at forsvinde.

Når vinteren var forbi, kom der større variati
on i vore lege alt efter det alderstrin, man befandt 
sig på. Et sikkert tegn på forår var det, når den 
hjemmesyede pose med marmorkugler næsten var 
vigtigere at få med i skoletasken end penalhuset. 
Så blev der spillet ”I hul” eller ”Nærmest til en 
streg”. Trods småsnyderier gik det som regel fre
deligt til . Værst var det, hvis der midt i et spil 
blev kaldt ind til time, så skulle enhver have sin 
indsats gramset tilbage i en fart og ofte med en 
ulige fordeling som resultat. Tabet af de alminde
lige marmorkugler var til at bære, men den, der 
ved lusk var blevet blokket for et par af de flotte 
og som regel let genkendelige glaskugler, helme
de ikke, før han  måske med vidners hjælp  fik 
den tilbage. Kun sjældent røg nogen dog i totterne 
på hinanden. Af andre lege i skolen var der ”Stå
trold” og pigernes hinken i paradis eller ”Hoppe i 
mand”, som vi kaldte det. Drengene ”Huggede i 
land”, hvor jorden var egnet til det, og lod ikke 
lejligheden gå fra sig til at tage en lidt hoverende 
mine på, hvis der kunne fremvises en ny svane
kniv med benskaft, og man tænkte: ”Bare det var 
mig”.

Var det dårligt vejr, byttede pigerne 
på klædningsdukker eller glansbilleder, mens 
drengene fortog sig det samme med billeder fra 
Rich’s eller Ota havregryn, og var marmorkugler
ne kommet med, kunne der gættes effen eller uef
fen.

Populære var også stylter, som vores far lave
de til os, eller en fælg af et cykelhjul trillet med 
en pind. Mindre uskyldig var vores optræden, når 
vi ligesom de rigtige jægere gik gennem Peder 
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Iversens roemark, hvor Bakkevænget nu ligger. 
Forsynet med hjemmelavede træbøsser og grå
spurve  fanget i smækfælder med bagerens brød
krummer  hængende ved bæltet, følte vi os som 
vældige storvildtjægere.

Udover de, der havde en lang skolevej, var 
der ikke ret mange, der havde cykler. I den 
udstrækning, det var nødvendigt og kunne lade 
sig gøre, kørte vi på forældrenes. Det var lidt 
besværligt med herrecyklerne, hvor vi måtte have 
det ene ben ind under stangen.

Jeg var 12 år, da jeg fik min første cykel. Det 
var en brugt herrecykel, den var gråmalet  ikke 
lakeret  og den kostede 15 kr. Den var købt ved 
Svend (Post) Madsen, der havde cykelværksted 
hos sine forældre, der boede i det gamle hus hvor 
”Trudvang” nu ligger.

Nu kunne jeg køre min første tur op på Bak
kegården og samtidig præsentere dem for vidun
deret. Men ak, glæden var kort. Da jeg kørte hjem 
ad hulvejen, der var fuld af rullesten, gik cyklen 
midt over, så jeg måtte slæbe af sted med de to 
dele.

Da det viste sig, at der var gamle revner i stel
let, fik far straks sine 15 kr. igen, hvorimod jeg 
måtte vente med at få en anden cykel, til jeg 
begyndte at gå i skole i Hovedgård.

Ferie
Indtil 1011 års alderen var jeg altid sammen med 
Robert på nogle dages sommerferie hos farmor. 
Hun boede i Grønnegade 6 i Horsens, hvor hun 

holdt hus for min farbror, der havde skomageri i 
stuen. Selv boede hun i en lille lejlighed på første 
sal, der kunne blive brugt ved familiesammen
komster.

Der var en stue så fin og sirlig med tæpper, 
klunker, billeder og en masse nips. Der måtte vi 
ikke komme ind alene. Døren var låst.

Bedste var rar og venlig men meget bestemt 
med faste meninger og regler som vi ikke vovede 
at overtræde.

Når vi skulle spise til aften, blev et rugbrød 
og et sigtebrød sat på bordet. Vi blev spurgt hvor 
mange skiver vi skulle have, og det fik vi så. Når 
de var spist, blev vi spurgt igen og vi fik, hvad vi 
ønskede, blot ikke, hvis vi bad om en halv skive. 
”Så er du ikke sulten mere”, sagde Bedste. Festen 
var slut. Fodres, men ikke fedes.

Pligter
Som de fleste andre havde vi både høns og kani
ner. Vi drenge måtte holde hus og bure rene og 
om sommeren plukke grønt til kaninerne. Det 
skete at far fik foræret en smågris, der ikke kunne 
klare sig i kuldet, eller måske endda led af stivsy
ge. Den blev så passet og plejet efter alle kun
stens regler, som var den et medlem af familien.

Det var begrænset, hvad der var af køkken
affald udover kartoffelskrællerne, så for at sup
plere den dyre købegrutning skulle vi samle aks. 
Når markerne efter høsten var revet, fik vi lov til 
at samle. Det kunne godt blive til mange kilo. 
Særlig godt var det at samle ved Karl Nielsen, 
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Dyrkærgård. Her var Orla Rasmussen forkarl i 
mange år, og han berigede somme tider vores ind
sats ved at vippe riven i et hjørne, så vi hurtigt 
kunne få fyldt vores sække. Kornet tærskede vi i 
sækkene med kæppe, og fik det så malet til grut
ning i foderstoffen.

Det skete, at far fik et læs risbrænde ved en af 
gårdene, og når vi så samtidig havde samlet pinde 
i Bønderskoven ventede et møjkedeligt arbejde 
ved huggeblokken. Det endte da også ofte med, at 
far måtte i gang for at sikre vinterfoderet til kom
furet.

Sild og 2. kl. kød
På de kolde vinterdage opholdt vi os meget i køk
kenet. Her, ved hjemmets nok vigtigste inventar  
komfuret  fik vi varmet fingrene, mens våde 
strømper og vanter tørrede på messingstangen. 
Det var også komfuret, der ved brug af henkog
ningskedel og vandgryde leverede det varme 
vand, når vi lørdag aften blev skrubbet i den store 
ovale zinkbalje på køkkengulvet. Komfuret var 
tilsyneladende også velegnet til fremstilling af: 
byg  bygvand  boghvede  havre  risen  ris
vand  rismels og frugtgrød. Jo, der var skam 
variation i menuen, ikke mindst fordi de nævnte 
retter kunne erstattes med vælling. Om vinteren 
blev de uundværlige kartofler ofte erstattet med 
kålrabi, som vi fik på en af gårdene.

Der blev sparet på kødet, men var opfodrin
gen af stivsygegrisen lykkedes, blev bl.a. skinker
ne sendt til røgning hos bødker Hansen og resten 
lagt i saltkarret.  Intet gik til spilde. Selv lungerne 
gav nogle udmærkede pølser.

Der blev sjældent købt kødvarer, og skete det, 
så var det med 2. klasses stempel, hvilket indebar, 
at det straks skulle anvendes.

Jeg mindes tydeligt når Manchet Hansen fra 
Horsens gjorde holdt med sin enspændervogn, 
trukket af en radmager russerhest. Da vognen var 
åben, var kødet dækket med voksdug, for at holde 
fluerne på afstand. Lige så ulækker som vognen 
var også Hansen, der havde sit øgenavn efter de 
møgbeskidte manchetter, der nåede ud over hånd
leddene. Handlen kunne godt tage nogen tid. 
Mange stykker tog mor op, trykkede dem, og lug
tede til dem, inden hun bestemte sig. Havde det 

mon en tanke? Kaninerne blev vist nok mest spist 
som søndagsmad.

Vores mor malkede nogen tid for Peder Iver
sen i Stationsgården og fik mælk som en del af 
lønnen. En svir var det, når en ko havde kælvet, 
så blev der bagt pandekager og lavet budding af 
råmælken.

Fisk var ikke dyrt. Værst var klipfisk, som 
dog kunne gå an som plukfisk på andendagen. 
Sild var billig, og når høstsilden var fremme, sal
tede mor den ned i en stor stentøjskrukke til sene
re brug som spegesild. Sommeren 1928, da far 
var på Sjælland, og mor arbejdede på mejeriet i 
Horsens, havde hun bestilt sild hos fiskemanden  
Hjorth fra Haldrup. En dag kom han så med sil
dene, som vi fik i en spand og satte ind i brænde
huset for at katten ikke skulle forgribe sig på 
dem. Men ak, vi glemte at fortælle, at fiskeman
den havde været her og først et par dage senere, 
kom vi i tanker om silden. En våd karklud svier 
modbydeligt.

Far var meget huslig, og hvis han var arbejds
løs, havde han altid maden klar, når mor kom 
hjem fra mejeriet. Om lørdagen, der var lønnings
dag, blev hun ofte budt velkommen med et eller 
andet hjemmebag. Havde vi julegris, var det altid 
ham, der lavede sylte, leverpostej og rullepølse.

Sjove oplevelser
Far var i et par perioder i trediverne medlem af 
sognerådet, valgt af socialdemokraterne. Det 
medførte bl.a. at han delte aldersrente ud til en 
del af de gamle i Tvingstrup, mens Søren Laur
sen, der var sognerådsformand, selv klarede de 
øvrige. Mon ikke også det gav en mulighed for 
lidt stemmefiskeri.

Et par af aldersrentenyderne var Jeppe Jepsen 
og hans kone, der boede i mosehuset ved Åesve
jen. De var meget gamle og Mosejep, som man
den kaldtes, var dårligt gående, så om vinteren 
blev vi knægte sendt ud for at se, hvordan det 
stod til. Måske manglede der varer eller petrole
um  stinulle, som Jeppe sagde  til lamperne.

Huset var forfaldent med piksten i forstuen og 
lerstampet gulv i stuer og køkken. Teknikken 
holdt dog også her sit indtog i form af en batteri
modtager med tilhørende antennemast plantet 
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nede ved mosen. En dag kom Jep til far om, at 
lade knægtene komme ud til ham ”Min grammo
fonpæl er væltet” sagde han.

Jep havde en broder Poul, der ejede en lille 
ejendom med en enkelt ko i Åes Most. Poul og 
hans kone Kristiane, der var søster til Jep’s kone, 
var nogle gamle særlinge. Den nærmeste bager 
var Jensen i Tvingstrup, så når der skulle købes 
brød, iførte Poul sig en gammel bowler og skøde
frakke og gav sig på den lange tur til fods med 
elendige bukser stukket ned i  
et par gummistøvler, der godt kunne være umage 
 rød og sort. Tandløs, langhåret og usoigneret var 
han et sørgeligt bilede på den tids fattigdom og 
manglende offentlige omsorg. Humøret manglede 
dog ikke, og han var en lun gammel rad. Det for
tælles, at Poul ikke kunne få kredit hos bageren, 
så da han en dag kom for at købe brød, viste han 
fru Jensen den tikroneseddel, han havde i hånden, 
så hun betænkte sig ikke på at give ham brødet. 
Da hun bad om betaling, svarede Poul: ”Den ska’ 
æ brugsmand ha’, a ska’ skryves, forval”.

En vinterdag, da jeg var sendt ud i mosehuset, 
bad Jeppe mig gå op til Poul og Kristiane i 
Mosen med en besked. Det var godt nok en lang 
tur i sneen, men den blev noget af en oplevelse. 
Længe før jeg kom til den faldefærdige ejendom, 
så jeg, at der af og til blev smidt noget ud af et 
hul i muren.

Kommet nærmere så jeg, at møddingen var 
lige under hullet. Poul var ved at muge ud under 
koen. Han bød mig indenfor. Jeg skulle have kaf
fe. Den så ud til allerede at stå på bordet i et 
mægtigt rod, og jeg sagde pænt nej tak, da jeg så 
en kat sidde på bordet og drikke af en skål med 
fløde. I en alkove med halm lå Kristiane under en 
gammel dyne uden betræk og rygende på sin lan
ge pibe, der hang ud over sengekanten. Piben var 
også hendes tro følgesvend, når hun tog turen til 
Tvingstrup. Ind imellem tog hun et hvil i vejgrøf
ten og fik ild på piben. Kristiane var rar men så 
ikke ud til at kende til vand og sæbe. Vi drenge 
syntes, at hun lignede Kulsoen fra Gøngehøvdin
gen, så det kaldte vi hende. Skarnsunger.

Kommende udefra
Den store ledighed gjorde, at der tit kom arbejds
løse fra Horsens for at sælge deres blade. Hjælp 
til selvhjælp som det blev sagt. De havde ringere 
kår end deres fæller på landet, og så ofte elendige 
ud. Nogle af dem solgte også barberblade, snøre
bånd, knapper, postkort og andre små ting. Også 
uldkræmmere og handlende med lervarer gjorde 
deres bedste for at få deres varer afsat. Frelsens 
Hær kom med deres blad ”Krigsråbet”. I julemå
neden kom fremmede børn  sikkert fra Horsens  
og solgte kræmmerhuse, sprællemænd, julehjerter 
og andet julestads, meget af det  i hvert fald 
roserne  var hjemmelavede. Betleri forekom 
også. Byen blev også jævnligt gennemtravet af 
mere eller mindre musikalske gårdsangere. Sjove
st var det når ”Syng Søren” optrådte med sin 
gamle lirekasse. Søren var svært hofteskadet men 
fuld af humør og meget børnevenlig. Jeg kan 
endnu fremkalde billedet af den lille mand med 
cykelkasket, stort overskæg og brystet besat med 
medaljer, som han påstod at have fået for sin del
tagelse i en eller anden krig. Det troede vi selv
følgelig på, selvom han var for ung til at have 
været med i 64 og for gammel til 1. Verdenskrig. 
Spændende! Vi tvivlede heller ikke på, at det 

underlige sprog, han somme 
tider sang på, var russisk. 
Valsen med ”Den lille kana
riefugl” var defekt nogle 
steder, men det klarede 
Søren ved selv at stemme i 
med et par fløjt.

En mere velset og som
me tider måske endda ventet 
gæst var en skærsliber. Nej, 
ikke en af dem med trille
bør, medaljer og kirsebærvin 
i mangel af sprit, men en 
re spek tabel mand med 
værksted i en heste truk ket 
beboelsesvogn.

En landmand fra det tid
ligere opholdsted kom med 
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vognen og satte den langs Åesvejen på den grund, 
hvor Thammes og Simons gård har ligget. Vel 
ankommen gik manden  så vidt jeg husker, hed 
han Carstensen  rundt på gårdene og indsamlede 
det, der trængte til slib ning. En del af vognens 
langside kunne slås henholdsvis op og ned. Her 
kunne byens borgere så komme og få deres knive 
og sakse m.m. slebet. Når Carstensen havde været 
rundt på gårdene og afleveret, spændte Martin 
Iversen  eller sønnen Christian  et par heste for 
vognen og kørte den til en anden lille by.

Min farfar, Andreas Hjorth Pedersen havde 
iøvrigt en lignende geschæft, men tillod at kalde 
sig instrumentsliber, da han bl.a. havde sygehuse 
som kunder. Man vil helst tro, at han har været 
hjemme fra turen en gang imellem, for min far
mor fødte 17 børn.

Et andet køretøj, der havde vi drenges interes
se, var petroleumsvognen. Det var en grøn heste
trukket tankvogn med skruebremser og kaleche, 
der kunne slås op og ned over bukken alt efter 
behag. Bag på vognen hang spande, som kusken 
Lund afmålte petroleummen i, inden den blev 
hældt i køb mandens kældertank. Det var en ople
velse, når vi fik lov til at køre med op til landeve
jen. Lund, der kørte ud fra Horsens til hele oplan
det, havde ord for at kunne et utal af historier, 
som han gerne gav som tak for en lille en til 

næsen på en kold vinterdag. Han kunne dog også 
blive sur og kostbar, hvis han var kørt forgæves 
til en kunde.

Det fortælles, at han engang ikke kunne afsæt
te noget til købmand Rasmussen i Østbirk. Trods 
købmandens bønner ville han derfor heller ikke 
fortælle en historie. Med løfte om et par glas gav 
Lund efter og fortalte: ”I nat drømte jeg, at jeg 
var kommet op til Skt. Peter. Jeg trængte til at 
komme på toilettet og fik anvist tre døre et stykke 
borte. Jeg gik derhen, men kom tilbage igen uden 
at have fået forrettet mit ærinde. Skt. Peter ville 
vide hvorfor, og jeg forklarede ham, at det første 
var optaget, og på det andet kunne døren ikke 
lukkes, og det tredie var lige over købmand Ras
mussen i Østbirk. ”Pyt med det, sæt du dig bare, 
han køber alligevel ingen petroleum” sagde Skt. 
Peter. Tak for skænken og farvel, Rasmussen!”. 
Og det skulle være ganske vist.

Forlystelser
Mindst en gang om året indfandt et tivoli sig med 
karrusel, luftgynge, skydetelt og tombola m.m. 
Det var forskelligt, hvor man fandt plads til alt 
gøglet. Det var ofte på den trekantede plads mel
lem bageren og vejen ned til Stationsgården eller 
på marken, hvor Dyrkærvej 7 ligger.
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Også arealet ved Åesvej 11 blev benyttet. Det 
må have været allerførst i tyverne, og før der kun
ne købes is hos bageren, for tivoli medbragte selv 
en ismaskine, som blev anbragt i baggården til nr. 
11. Nu var det jo noget tidkrævende at lave is på 
den måde, så vi knægte tjente nogle gratis karru
selture ved at skiftes til at holde maskinen køren
de, så isen kunne blive porøs.

Også arealet langs Langgaden, der nu er til
lagt bl.a. Solbakken, blev af og til benyttet.

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset, hvor malermester Julius 
Andersen og han kone var værtspar, var stedet, 
hvor ”Rejsefilmen” med faste mellemrum sørgede 
for, at tvingstrupperne kunne holde sig a jour med 
de moderne tider.

Her havde danseskolen til huse om vinteren. 
Der kom vi dog ikke. Det kostede penge at lære 
ikke at træde andre over tæerne.

Mindre kostede det, engang hvor en mand 
klædt som minearbejder med lygte i panden frem
viste en stor mekanisk model af et tysk bjerg
værk. Spændende var det også at opleve den 
snakkesalige lærer Gydesen fra Kattrup vise lys
billeder og fortælle om en rejse, han havde gjort 
til Amerika.

Det var også her man hvert år fejrede høstens 
afslutning med fælles kaffebord og dans. Ofte var 
det pastor Sentius eller provst Clausen der holdt 
høsttalen. Her afholdtes også den årlige grund
lovsfest, såfremt vejret var for dårligt til at benyt
te den grønne plads inde i skoven tæt på Ser
ridslevgårds hovedbygning.

I vintertiden var der stor aktivitet i form af 
missionsmøder, foredragsrækker, gymnastik og 
meget andet.

Noget af et tilløbsstykke var brugsens gene
ralforsamling med kaffebord, hvor der var fuldt 
hus af såvel små som store kunder, der spændt 
ventede på at få åbenbaret, hvor stort overskud 
der ville blive udbetalt.

Når så lærer Frederiksen, der i mange år 
bestred kassererposten, havde redegjort for regn
skabet og valgene var overstået, startede auktio
nen over restpartier eller ukurante varer.

Auktionen foregik i en frisk og munter atmo
sfære, og kunne afføde mange muntre bemærk
ninger, når én fik hammerslag på en kasse med et 
ikke nærmere defineret indhold af forskellige 
genstande, som han egentlig ikke havde brug for.

Der skete en kolossal forbedring af forholde
ne, da man hen i trediverne byggede scenen til 
enden af huset. Kælderen under den gav samtidig 
plads for borde og bænke, når de ikke var i brug. 
Hidtil havde man måttet slæbe dem op ad trappen 
til garderoben.

Sport
Før skytteforeningen og idrætsforeningen i 1934 
fusionerede til Tvingstrup Idrætsforening var der 
kun lidt sport for os drenge.

Nu kom der mere gang i fodbolden for de 
voksne og takket være bl.a. Arne Frandsen (Arne 
Gartner), der i mange år gjorde et stort arbejde for 
idrætten, blev der også stablet et drengehold på 
benene, der kunne være bekendt at vise sig. Før 
den tid har det ikke været præstationerne men 
munderingen, der var det mest underholdende. Vi 
havde således ikke ens trøjer og bukser. Ikke alle 
havde fodboldstøvler. Vi var et par stykker  deri
blandt jeg selv  der kiksede lige så godt som de 
andre i vore mødres aflagte halvlange snøre støvler.

Sidst i tyverne forsøgtes der med boksning i 
kroens dansesal, der lå i et hus parallelt med køre
stalden, der endnu ikke var taget i brug som 
foderstofforretning. Mellem de to bygninger lå 
der i øvrigt en keglebane, som blev nedbrudt sam
tidig med huset. Forsøget med boksning mislyk
kedes og var vist egentlig opstået som følge af, at 
Svend Rasmussen (Svend Gartner) boksede i 
Horsens, hvor også den kendte bokser Thyge 
Petersen havde til huse.

En årlig begivenhed var fastelavnsridningen. 
På pyntede heste red karlene gennem byen og 
rundt til gårdene. Med i optoget var også en fje
dervogn og et par klovner. Fastelavnsmandag 
klædte vi os ud i alle mulige gevandter og gik 
rundt og sang ved dørene. Særligt på gårdene, der 
lå lidt ude og ikke var så overrendte, blev vi godt 
modtaget. Belønningen for skråleriet var en skil
ling og også ofte saftevand og kage. Det var dog 

23



ikke alle drenge, der fik lov at løbe fastelavn. En 
del forældre anså det som en form for tiggeri.

Problembarn?
I tielleveårsalderen slap vi endelig fri for de irri
terende livstykker, der skulle knappes i ryggen og 
var nødvendige for at kunne holde de lange hjem
mestrikkede strømper oppe om vinteren. De korte 
bukser blev udskiftet med lange. Derimod fortsat
te det med sommerbluser, som vi kaldte de korte 
knappede bluser, vores mor selv syede af lærreds
rester købt på udsalg. De skulle være helt rene når 
vi gik i skole, og helst også når vi kom hjem. En 
sådan lyserød bluse dekoreret med blækklatter var 
den egentlige årsag til, at jeg, som det første barn 
fra et arbejderhjem i Tvingstrup kom på Hoved
gård realskole.

Lærerinden havde åbenbart den opfattelse, at 
arbejderbørn i almindelighed og jeg i særdeleshed 
kunne behandles ringere end andre, og det blev vi 
så.

Når vi havde skrivning, skulle blækhusene 
anbringes i bordene. Det kunne være svært som
me tider at undgå at få blæk på fingrene, så den 
opgave var det passende at tildele mig. Ikke en 
gang imellem men hver gang.

En dag var en pige så uheldig at slå til kassen, 
som blækhusene var anbragt i med det resultat, at 
min lyserøde bluse blev over sprøj tet. Jeg følte 
næsten madam Hjorths kar klud, når jeg skulle 
præsentere maleriet for hende.

Jeg satte kassen fra mig og gik hen på min 
plads. Da jeg efter to opfordringer efterfulgt af 
lussinger stadig ikke ville dele rundt, måtte en 
anden gøre det.

Det var sommeren 1934, og i flere uger blev 
jeg aldrig hørt i lektier og fik ikke noget svar, 
hvis jeg spurgte. Jeg var lukket totalt ude. Det var 
dog ikke blot uddelingen af blækhuse jeg var 
betroet. To gange tidligere kom mine evner, ud 
over det boglige, til udtryk. En kat var så forma
stelig at hoppe ind ad et åbent stående vindue og 
havde sat sit visitkort i et hjørne af skolestuen. 
Med nogle gamle klude blev det så overladt til 
mig at mildne luften. Ak ja, var det småt med 
pædagogikken, så ver der til gengæld sans for 
praktikken. Mærkværdigvis protesterede jeg ikke 
og blev heller ikke drillet efter at have klaret 
opgaven.

Skæbnen ville, at jeg som voksen under kri
gen kom til at bo til leje i et af de to værelser sko
lestuen var blevet opdelt i, da fru Søndergård 
købte skolen efter nedlæggelsen. Min sengs 
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hovedgærde var netop der, hvor katederet havde 
stået, hvilket dog ikke generede min nattesøvn.

Da balladen kom lærer Frederiksen for øre, 
foreslog han, at jeg skulle give lærerinden den 
undskyldning, hun forlangte. Det ville jeg ikke. 
Problemet blev først løst, da Frederiksen i novem
ber fik mig på realskolen i Hovedgård. Jeg fik 
det, man kalder friplads, hvilket indebar, at der 
ikke skulle betales for undervisning. Brændsels
penge, som udgjorde 12 kr. om året samt bøger 
og andet materiale, skulle man selv betale.

Da jeg jo ikke havde haft sprog, måtte jeg 
hele vinteren 193/34 møde kl. 7 hos frk. Lange, 
der boede i en villa nedenfor skolen og var vores 
lærer i engelsk. Det var hårdt, men jeg blev altid 
budt på morgenkaffe, inden vi fulgtes til skolen, 
og derudover viste frk. Lange sin store venlighed 
ved ikke at ville modtage betaling for de mange 
timers undervisning.

De næste par år var jeg vældig glad ved at gå 
på skolen, selvom jeg måtte bruge 4 uger af som
merferien for at tjene penge til ”nye” brugte 
bøger. Jeg husker ikke, hvad jeg tjente, udover 
logi og en god forplejning hos Hans Hansen på 
Bjerregård.

Det gik rimeligt pænt til mellemskoleeksa
men. 7,35 = mg+. Glæden ved at gå i skole for
svandt dog fuldstændig i realen. Da vi begyndte 
der efter sommerferien i 1936, var der pludselig 
kommet 4 nye til. De kom alle fra Horsens, var 
35 år ældre end os andre, og havde taget studen
tereksamen.

Selv om de alle var rare og flinke, så var det 
som om klassen blev slået fuldstændig i stykker. 
De var dygtige og fik da også eksamen med 
udmærkelse.

Min blev knap så god 6,58 = mg÷, og det var 
bestemt ikke et resultat, der faldt i god jord der
hjemme. Skolebestyreren var tilsyneladende hel
ler ikke tilfreds, for kort efter eksamen besøgte 
han os og forklarede, at jeg var ”meget mere 
værd” og ville få en ”fin eksamen”, hvis jeg gik 
om.

Det syntes far var et godt tilbud men ville dog 
lade mig selv bestemme. Til hans store undren 
sagde jeg bestemt nej. Da jeg bagefter forklarede 
ham om mit syn på det sidste års skolegang for
stod han fuldt ud hvorfor, jeg havde sagt nej.

Jeg havde det indtryk, at skolen havde gode 
lærerkræfter, men bestyreren, der sikkert var en 
dygtig pædagog, måtte nødvendigvis også have 
sans for det økonomiske. Og det havde han 
utvivlsomt til fulde.

Konfirmation
Jeg skulle egentlig have været konfirmeret i 1934, 
men skolen foreslog at udsætte det et år, for at det 
ikke skulle blive for svært for mig at klare lektier
ne. Det var sikkert en god beslutning.

Det blev så til forberedelse hos provst Clau
sen i Kattrup med konfirmation i Ørrid slev kirke 
6. oktober 1935. Det var en tid med en lang sko
levej: Først til Kattrup og så videre til Hovedgård.
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Konfirmationen har sikkert, 
hver gang det var aktuelt, 
givet mine forældre grund 
til mange overvejelser og 
eftertanker, dog mest hvad 
det materielle angik. Tøjet 
 jakkesæt med vest  blev 
købt hos skrædder Morten
sen i Hovedgård og kostede 
60 kr. Det var mange pen
ge, men Mortensen, der var 
en flink mand, gav man
chetskjorte og slips som 
gave.

Som gave fra mor og 
far  udover festen  fik jeg en ny cykel ”Witler”, 
købt hos smed Møller til favørpris, 80 kr.

Så var der selve festen. Den betød, at julegri
sen måtte lade livet et par måneder før sædvan
ligt. Jeg husker ikke menuen, men jeg tror, det 
var suppe, steg og citronfromage.

Mor klarede selv madlavning og servering, 
selv om vi var over en snes stykker. Det forholdt 
sig nemlig sådan, at farmor fyldte 70 år samme 
dag, hvilket gjorde festen ekstra højtidelig og 
medførte, at jeg for første gang hørte bordtaler i 
mit eget hjem.

Vi kendte ikke som nu til byture mandagen 
efter. De kontanter  40 kr.  jeg fik i gaver, blev 
brugt til køb af tøj. Det passede mig udmærket, 
da jeg, som den yngste af 3 drenge, ikke var 
ukendt med at arve.

Den første skoledag efter konfirmationen, 
måtte alle så fortælle, hvor stor ”høsten” havde 
været, også hvor mange telegrammer.

Nogle telegrammer havde en bagside af kar
ton med huller, hvori der kunne sættes en eller 
tokronestykker. De børn, der kom med deres lyk
ønskninger, blev trakteret med saftevand og små
kager.

Jeg havde en faster Jenny, der var noget af en 
skælm. Efter middagen trak hun mig til side og 
gav mig en pakke cerutter, uden at nogen så det. 
”Det er en lille ekstra gave, hvis du er begyndt at 
ryge”, sagde hun. Jeg var nu ikke begyndt at ryge, 
så jeg blev meget forlegen og stoppede dem i 
lommen.

Senere gik jeg ud i brændeskuret for måske at 
prøve en smøg. Til min store overraskelse inde
holdt pakken mærker fra Otagryn, som faster vid
ste, jeg samlede på, og ikke cerutter.

For at kunne klare det økonomiske havde far 
været så forudseende at tegne en konfirmationsfor
sikring i form af et såkaldt spareur, der kræ vede et 
kronestykke om ugen for at kunne gå. En gang i 
kvartalet kom forsikringsmanden og tømte uret.

Nu var det ikke altid, der kunne afses en krone 
til formålet, så i stedet stak mor en bordkniv i 
sprækken. Jeg kan stadig se det for mig. Når så 
dagen for tømning oprandt, var det om at få kniven 
fjernet og have penge til at dække over svindlen. 
Jo, nød lærer ganske rigtigt nøgen kvinde at spin
de.

Ida Andersen
Da far i 1936 købte Torvevej 3 af døds boet efter 
Marius Sørensen  kaldet Bødker , blev det 
bestemt, at Ida Andersen, der i nogle år havde 
holdt hus for Marius, skul le blive boende på et 
loftsværelse i huset.

Ida var omkring de firs, og havde i hele sit liv 
tjent hos præstefamilier på Randersegnen og 
Djursland.

Når hun på sine gamle dage endte i Tving strup, 
var det nok for at være nærmere sin yng re søster. 
Og tæt kom de på hinanden, for søsteren  Andrea 
 var gift med naboen gartner Pedersen. Andrea var 
iøvrigt den mejerske  Jomme Ander sen  der omta
les i Ellen Ander sens bog ”En jysk herregård” 
(Serritslevgård).

Ida var et klogt og vidende menneske og en 
god fortæller. Mange gange har jeg siddet og hørt 
hende berette om livet og forholdene i præstegår
dene hos slægten Bjørnbak, hvor hun nærmest ind
tog en familiær stilling før og efter århundred
skiftet.

Også min søster Ruth nød hendes selskab og 
tilbragte megen tid hos hende. Det stod sløjt til 
med bentøjet, som havde svært ved at klare trap
pen, og hun fandt det vist også ydmygende ikke 
længere at kunne rede sit lange, hvide hår men 
måtte have hjælp af mor. Da Ida ikke var uden 
midler, besluttede hun at flytte til et privat pleje
hjem i Horsens.
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Få dage efter blev jeg sendt derud med en buket 
fra haven og for at høre, hvordan hun var faldet til.

Det blev et chokerende besøg. Plejehjemmet hav
de til huse i en stor gammel patriciervilla om kranset 
af store træer, som kun sparsomt tillod dagslyset at 
komme ind trods de store vinduer.

I den store stue hvor Ida boede var der højt til 
loftet, og hun delte den med fem andre gamle damer. 
Sengene var anbragt overfor hinanden med et nat
bord imellem. Der var indbyggede skabe på begge 
sider af en dør, og midt på gulvet stod et spisebord 
med seks stole. Ikke én god stol at sidde i.

Der var en spændt og uvenlig atmosfære mellem 
beboerne, der så ud, som forsvarede de hvert sit sen

geområde. Bordet er sikkert kun blevet brugt ved 
måltiderne, for alle sad ubeskæftigede på deres sen
ge, stille og lyttende. Hvem kunne dog finde på at 
komme her med blomster? Det var forstemmende.

Ida havde, som de øvrige, fået sit fine, hvide hår 
klippet i pagefrisure og dermed berøvet sin værdig
hed og identitet. Hvor var det ydmygende. Gamle 
mennesker med et langt, slidsomt liv bag sig betalte 
her deres sparepenge for at blive op bevaret som var 
de genstande på et kontor for fundne sager.

Ikke underligt at opholdet allerede inden et år 
endte med Idas død. Man havde såret hende og 
krænket hendes værdighed. Hun havde fortjent en 
bedre udgang. Rart at have kendt hende.
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Efterskrift
Ja, og dermed forsvandt de så, de gode, glade og trygge  

barndomsdage. Når jeg tænker tilbage på de mange minder  
og hændelser fra den tid, så forstår jeg bedre min stillingtagen  
til mange situationer i min voksenalder.

Og nu 83 år efter i Klosterkirken i Horsens af være navngivet efter 
en farbror, er jeg lykkelig over aldrig at have været uden arbejde og 
stadig at være i stand til, sammen med Dagny  min kone gennem 55 
gode år, at passe hus og have uden fremmed hjælp.

Hans Peter Hjorth, 2004


