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Beretning 2019
Arkivåret startede som sædvanlig med 
en generalforsamling 13. marts. Den 
forløb i god ro og orden og sluttede med 
et interessant foredrag af Ole Buhl.

Torsdag den 9. maj havde vi en me-
get fin gåtur og rundvisning på Damsbo, 
hvor Leif Hansen viste os rundt, der var 
også fint fremmøde 40–50 deltagere fra 
nær og fjern. Vi drak kaffe ved ”Fruens 
badehus”. Desværre sluttede det med 
regnvejr.

Fredag den 27. september fyldte ar-
kivet 40 år og i den anledning holdt vi en 
fin fest i Jordløse forsamlingshus med 
helstegt pattegris og alt tilbehør. Og 
heldigvis en masse glade gæster. Bagef-
ter blev vi underholdt på bedste vis med 
sang og viser af Karen og Tommy.

Lørdag den 9. november var det så 
arkivernes dag, hvor vi havde udstilling 
om arkivet i anledning af jubilæet. Om 
eftermiddagen viste Rikke billeder og 
fortalte om træindustrien i Jordløse. 
Der var pænt fremmøde som sædvanlig 
ca. 40 deltagere.

Ida Grønberg

Fotos: Erik Juul

Friskolen i Jordløse
Jordløse Møllevej 14 
email: jtarkiv@gmail.com
www.jordlosetrunderuparkiv.dk

Arkivet er åbent torsdag kl. 10–12 
og sidste onsdag i måneden 
kl. 18.30–21.30.  
Lukket i skolens ferieperioder. 
Desuden åbnes efter aftale. 
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”Torden i syd”. 1. september 1939 var 2. 
verdenskrig en realitet. Tyske tropper 
invaderede Polen, og England og Frank-
rig erklærede få dage efter Tyskland 
krig. ”Jeg er bange for, at denne krig også 
kommer til Danmark,” sagde min far. 
Han må have været meget alvorlig, for 
jeg gav mig til at græde, jeg vidste ikke 
hvad krig var. De mørke skyer trak væk, 
og jeg glemte tordenen i syd – glemte de 
mørke kulisser for dagligdagen. Jeg var 
lige begyndt i skolen og optaget af, hvad 
der skete dér.

Men så den 9. april 1940 ændredes 
hverdagen. En klar forårsmorgen våg-
nede vi op til støj fra flyvemaskiner – 
ikke danske, men tyske, der fløj så lavt, 
at vi kunne se Luftwaffes logo på maski-
nerne. Far og Frits, vores nabo, havde 
deres sædvanlige diskussion på mælke-
pladsen også denne morgen. Med be-
kymrede miner så de fremtiden i møde: 
kom vi nu med i krigen? 

Jeg skulle holde min fødselsdag den 
dag, og var nok mere optaget af, om den 
gik i vasken. Det gjorde den ikke; men 

den blev anderledes: mødrene kom og 
hentede deres døtre før spisetid. Det var 
ellers skik at der blev budt på varm mad 
inden fødselsdagsgæsterne gik. 

Der blev travlhed, vi skulle have 
mørklægningsgardiner klar, og efter 
mørkets frembrud gå med hvide arm-
bind. Det syntes jeg var spændende at 
gå med, og plagede mine søskende om at 
gå med dem op i byen med armbind på. 
De voksne fik legitimationskort, og så 
blev en masse varer rationeret, og flere 
kom til: kaffe, sukker, mel m.m. Det var 
ikke noget, jeg funderede over, ratione-
ringskortene skulle bare med, når jeg 
blev sendt i Brugsen efter varer. 

Værst var det for mine forældre, der 
satte pris på en god kop kaffe og ikke yn-
dede hverken Rich’s eller Danmark’s. En 
overgang malede vi byg der var blevet 
ristet i ovnen, på en lille kaffemølle. Far 
havde også et andet problem: den dag-
lige pibe tobak. Udenlandsk tobak blev 
en sjælden vare. Så gik han over til den 
danske. Den avlede han selv sammen 
med Frits. Den gav gode penge, men 
gavnede ikke hans helbred. 

’De fem onde år’ 
set med et barns øjne

Vi havde vel i alle besættelsesår en frygt 
for at blive draget ind i krigen. Jeg vid-
ste ikke, at tyskerne betragtede os som 
’Flødeskumsfronten’, et yndet opholds-
sted, inden Østfronten ventede. Vi så 
nu ikke meget til tyske soldater i Jord-
løse, jeg så lastbiler med tyske soldater 
holde uden for Brugsen. Størst indtryk 
gjorde det på mig, når vi en vinteraften 
gik op på den store bakke uden for mit 
hjem og kunne se bomberne blive ka-
stet over Kiel. Da fik jeg ondt i maven og 
kunne fornemme al den rædsel og gru, 
krig fører med sig.

Det lyder måske mærkeligt, men jeg 
tror, at man som barn på en eller an-
den måde er beskyttet mod den rå vir-
kelighed. Jeg havde fem gode og trygge 
barndomsår mens hele verden brændte 
omkring os. Da krigen var slut så jeg bil-
leder fra kz-lejre. Heller ikke de rystede 
mig i den grad som da jeg som voksen 
så koncentrationslejrene Auschwitz og 
Dachau med deres erindringer om ræds-
lerne.

Min far fulgte krigens gang. Ikke i den 
daglige avis, den var censureret, men 

Tegninger af Jens 
Peder Ægidius.
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udsendelserne fra London: ”Her er Lon-
don, BBC kalder Danmark.” Ofte med 
Christmas Møller, der var flygtet til 
England. Så var der særmeldingerne: 
hilsen til Kaj, Tove, Else osv. At det var 
besked til frihedskæmperne anede jeg 
ikke. Det var gerne mens vi spiste af-
tensmad, og far forlangte absolut ro, og 
jeg tænkte: bare jeg fik et hosteanfald – 
det måtte han da finde sig i!

Jeg tror ikke, vi led store afsavn, som 
folk i byerne, hvis vi i det hele taget led 
afsavn. Mine forældre havde fået det 
bedre økonomisk. Ikke kun dem, det 
gjaldt vist hele landbruget, især dem 
med de større gårde.

Min mor var som ung meget optaget af 
livet på Jordløse station. Hun boede lige 
overfor og kom der meget og blev gode 
venner med stationsforstanderen og 
hans familie, et venskab der også eksi-
sterede, da jeg var barn. Faderen var nu 
død; men hans enke og børn kom hver 
sommer fra Odense på besøg hos os. Det 
gjorde min mor meget ud af, fandt det 
bedste, hvad huset formåede. 

De voksne døtre sendte hvert efterår 
en pakke med tøj. De tre første krigsår 
var jeg vel forsynet. Alle gik jo i omsyet 
tøj. Der var også en søn, Bent, han var 
uddannet ved landbruget, men også of-

ficer. En gang imellem besøgte han os 
alene, og gav gerne far en hjælpende 
hånd. Han var noget særligt, kunne få 
os i godt humør med sin smittende lat-
ter. Men det hele fik en brat ende. 

Da vi i sommeren 1943 havde det 
årlige besøg af fruen og pigerne, for-
talte hun, at Bent sympatiserede med 
tyskerne, kom i tyske officerskredse, og 
hun selv gav middag for dem. Far sagde 
efter besøget, at ”nu var det slut!” Tyve 
år efter Befrielsen fik mor besøg af en 
af pigerne. Hun var blevet lærer, men 
havde ikke kunnet få embede på Fyn, og 
var rejst til Norge og var blevet gift dér. 

Ingen af dem var på Fyn mere, og Bent 
var faldet på Østfronten.

Som nævnt gik livet sin vante gang, og 
de små begivenheder i hverdagen fyldte 
vores liv. Det var netop i den periode vi 
havde de tre strenge isvintre. Jeg husker 
kulden, når vi skulle i seng om aftenen. 
Men der var også glæder. De store sne-
driver der lå langs hegnene kunne bære, 
så dér gik jeg på vej til skole, og følte mig 
som en hel bjergbestiger, og på Marens 
Kær kunne vi løbe på skøjter og køre på 
isslæder.

Som nævnt havde vi fået det bedre, tak-
ket være tobaksdyrkningen. Det var en 
stor begivenhed at vi fik polstrede møb-
ler, ’tobaksstolene’ som vi kaldte dem. 
Også de første år efter krigen dyrkede 
far tobak, det gav overskud; men det 
værste jeg vidste var at trække de fed-
tede blade på snor til tørring. Men jeg 
skulle! 

Far havde to koner fra Jordløse til 
hjælp. Heldigvis viste det sig, at Sofie 
Nikolajs og Dagmar Pe’ Tot var to mun-
tre damer, der underholdt mig med nyt 
fra byen, så timerne fløj af sted.

I krigens sidste år blev mine forældre 
bekymrede. De allierede nærmede sig 
grænsen. Ville krigen nu komme til os? 
Om aftenen den 4. maj 1945, en kølig 
aften, hoppede jeg i sjippetov i brygger-
set sammen med en nabodatter. Da kom 

min far pludselig ud og sagde: ”Kan I nu 
være stille, for krigen er forbi”. 

Det skulle fejres; men vi havde kun 
lidt at fejre det med, og drak surrogat-
kaffe. Om morgenen den 5. maj fik vi fri 
fra skole. Jeg var spejder, og min trops-
fører kom og bad mig møde, og så gik vi 
i galla om aftenen, med fane og fanevagt 
gennem byen. Det var en dejlig sommer 
som fulgte, alle var glade for at krigen 
var forbi, og hyldede sejrherrerne. Jeg 
var i Faaborg og fik en Montgomery-
hue, som jeg gik med hele sommeren, 
og jeg var i Haarby og fik autografer, da  
Haarby Boldklub spillede venskabs-
kamp med et hold engelske soldater.

Tordenen i syd var forstummet, de 
mørke skyer truede ikke længere. Vi blev 
nok alle revet med af den begejstring 
der fulgte med befrielsen. Og hvordan 
var det gået den 7-årige, der ikke vidste, 
hvad krig var? ’De fem onde år’ havde 
sat deres spor, selv om krigen sluttede 
ved Danmarks grænse. Den 12 –13-årige 
fornemmede, hvor meget det betyder, 
at mennesker kan leve i fordragelighed 
– ikke bekæmper hinanden, og det var 
måske en god erfaring at gå ind i ung-
domslivet med. 

Ellen Lehrmann Ægidius
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Jordløse under besættelsen

Nærværende artikel er et sammendrag af 
erindringer fra personer der bor eller har 
boet i Jordløse.

Samlet af Karin Snitkjær, 
Bente Bøge og Ulla Nyborg

Indkvartering
Et par lastbiler med tyske soldater 
gjorde holdt i Jordløse. De ledte efter 
indkvarteringssteder og spurgte nogle 
af byens borger, hvor der kunne være 
mulighed for indkvartering. Man viste 
dem forskolen og forsamlingshuset, 
men ingen af de bygninger faldt i tysker-
nes smag. 

Der var ingen der fortalte at man 
havde en nybygget skole oppe på Jord-
løse Møllevej, så tyskerne kørte til Haar-
by, hvor de blev indkvarteret.

Ildtangen
En husstand i Jordløse holdt under kri-
gen Fædrelandet – en tyskvenlig avis.

Posten ville ikke have avisen med i 
sin posttaske, så avisen måtte hentes på 
posthuset, men postmesteren ville hel-

ler ikke røre ved avisen, så han brugte 
en ildtang til at tage avisen med og til at 
give den videre.

Ildtangen havde han fået oppe ved 
smeden.

August fra Årø
August Sonntag født 1.9.1919 død 
1.12.2008. August var født på Årø af ty-
ske forældre og var derfor tysk.

Han blev derfor på et tidspunkt ind-
kaldt til den tyske hær. Det ville han 
ikke, for han følte sig som dansker.

Så han flyttede til Jordløse, der bo-
ede Johanne og Niels Snitkjær og i 
Skovmarken boede Ella og Hans Paagh. 
Niels og Hans stammede også fra Årø og 
havde kendt August, fra han var barn.

August boede på skift ved de to ægte-
par. Han fiskede fra bådlejet for at tjene 
nogle penge.

En dag i foråret hvor Johanne og 
Niels havde været ude og tynde roer ud, 
var gårdspladsen fyldt af Gestapo, da de 
kom hjem.

Tyskerne spurgte om de hed Paagh. 
De svarede nej, og de blev så spurgt, om 

de kunne bevise det, så Johanne hen-
tede deres vielsesattest. 

Herefter spurgte Gestapo så hvor 
Paagh boede og Johanne viste dem 
vej til Skovmarken gennem Haarby og 
Strandby, så Niels kunne nå at cykle til 
Paaghs i Skovmarken og advare dem.

Niels, Elna og Hans blev gemt i et læs 
hø ved en nabo, hvor de var, til Gestapo 
var væk.

August var imidlertid på vandet for 
at fiske, så ham fik de heller ikke.

Efterfølgende boede han på loftet 

hos Kirstine Sypige – hun var Johanne’s 
faster – og nogle uger senere kom han til 
Helnæs til Niels’s fætter Christian Snit-
kjer.

Efter krigen flyttede August til Årø 
igen og blev Kaptajn på færgen fra Årø 
til Årøsund.

Begge ægtepar blev få dage efter kon-
taktet, af en person som de ikke kendte, 
og tilbudt at komme til Sverige, men de 
sagde nej, der var jo ikke sket noget og 
tyskerne havde jo ikke fundet August.

Billedet nederst:
Besættelsen for-
hindrede ikke 
Jordløse i at opføre 
dilettantstykket 
“Krybskytter” i 
1942. 

Stående fra venstre:
Martin Knudsen, 
Anna Rasmussen, 
Karen Carlsen, 
Otto Bøjsen (se 
også side 11) 
Inga Rasmussen, 
P.  Aksel Pedersen, 
Christian Carlsen, 
Peder Hansen.

Siddende forrest:
Jens Hansen,
Rasmus Morten-
sen Rasmussen (se 
også side 12).
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Tyskere i Bankeskoven
Annalise blev født på Lillegården 1937, 
så hun var barn under krigen. En dag 
hun kom hjem fra skole, blev hun meget 
bange, fordi det vrimlede med tyskere i 
Bankeskoven, der ledte efter skjulte vå-
ben. De fandt ingen.

En tidlig morgen blev familien ban-
ket op af Jens Peder Rasmussen, der 
fortalte, at Haastrup Savværk brændte. 
De kunne se branden fra Lillegården. 
Savværket var blevet saboteret fordi 
man arbejdede for tyskerne.

Modstandsbevægelsen
Modstandsbevægelsen i Jordløse hørte 
under Faaborg Landgruppe 1. Vi har 
ikke navnene på de 7 der blev hædret 
i forsamlingshuset efter besættelsen, 
men det kunne være de 7 fra Jordløse 
der er angivet i modstandsdatabasen 
(http://modstand.natmus.dk):

Otto Bøjsen
Født 29.09.1912 i Jerne ved Esbjerg. 
Kom til Jordløse og blev forpagter på 
Kærsgård. Han døde 2004 i Orte.

Søren P. Hansen
Født 25.11.1888. var gårdmand i Trun-
derup, først på Pilegård og senere på 
Toftegård. 

Han var i sin tid medlem af sognerå-
det, formand for Jagtforeningen, Kon-
trolforeningen, Kvashugstforeningen 
og i bestyrelsen for Kvægavslforeningen 
samt taksationsmand for Kreditforenin-
gen. Søren døde i 1967.

Oscar Mengel
Født 7.04.1894. Han var Skovfoged i 
Damsboskoven og boede på Bøgelyst fra 
1935-1959. Oskar Mengel døde 1963.

Hans Pedersen, 
Født 30.03.1894. Vognmand i Jordløse. 
Boede hele livet i sit barndomshjem nu-

Til venstre:
Der blev indført 
censur under be-
sættelsen – også på 
bibliotekets bøger. 
Underskriveren 
Th. Døssing blev 
kort efter dette 
brev blev udsendt 
arresteret på tysk 
foranledning på 
grund af hans 
modstand mod be-
sættelsen.

Til højre:
Der blev dyrket 
meget tobak i Jord-
løse-området under 
besættelsen.
Fra Damgård har 
arkivet modtaget 
flere af tidens 
produkter.
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Herunder:
Befrielsen blev 
fejret i alle landets 
aviser 5. maj 1945.

værende Landevejen 69. Hans Pedersen 
døde 1971.

Lars Pedersen, 
Født 29.04.1892. Overtog Jordløse 
smedie i 1922 og drev forretningen til 
sin død i 1948.

Rasmus Mortensen Rasmussen
Født 24.10.1895 på Jordløse Mølle. 
Overtog møllen i 1923 og drev den i 50 
år. Rasmus døde i Jordløse i 1979.

Karl Aalund
Født 9.12.1908 i Jordløse. Gårdmand på 
Lindelygård fra 1938 til sin død i 1970. 
Har fortalt han indsamlede våben i Horne.

Lige som i resten af landet var der san-
synligvis herudover nogle, der hjalp 
med at skjule våben og uddele illegale 
blade. Bl. a. har vi hørt at der blev skjult 
våben på mejeriet. 

Der var også nogle, der mere eller min-
dre frivilligt arbejdede for tyskerne. De 
blev, sammen med de såkaldete ”tysker-
tøser” behørigt straffet. I Jordløse var der 
en, der fik sin flagstang savet over.

Set i ”Danmarks Frihedskamp”:
A Krigens sidste dage
Ved begyndelsen af maj 1945 er Tysk-
land presset så hårdt fra alle sider, at det 

står klart for enhver at kapitulationen 
nu må komme. 

1. maj: Den tyske radio meddeler, at 
Hitler er faldet i Berlin.

2. maj: Den tyske overkommande-
rende i Danmark dementerer rygter om, 
at de tyske tropper her i landet skulle 
have kapituleret. 

3. maj: Berlins erobring fuldbyrdes, 
englænderne besætter Hamburg uden 
kamp. 

4. maj: Kl. 20.40 meddeler det allie-
rede hovedkvarter, at alle tyske styrker i 
Holland, Nordvesttyskland og Danmark 
har overgivet sig til Montgomery med 
virkning fra lørdag d. 5. maj kl. 8. Den 
tyske kapitulation modtages i Danmark 
med ubeskrivelig jubel. 

5. maj: Om morgenen overtager fri-
hedskæmperne kontrollen i Danmark 
og udrensningsaktionerne begynder. 
Kl. 16.45 lander en britisk militær de-
legation i Kastrup lufthavn og kl. 18.05 
overskrider de første britiske tropper 
grænsen ved Kruså. Englænderne mod-
tages med fantastisk begejstring. Den 
genfundne frihed fejres overalt i landet 
med arbejdsstandsning og glædesfester.

6. maj: Den danske brigade fra Sve-
rige ankommer til Danmark og sættes 
bl.a. ind i kampen i København mellem 
frihedskæmperne på den ene side og ty-
skerne og deres håndlangere på den an-
den side. 

7. maj: Tyskerne overgiver sig.

Krigen i Europa er endt. B

Befrielsesfest i 
forsamlingshuset
I protokollen for Jordløse forsamlings-
hus kan man læse følgende:

A Tirsdag den 9. maj 1945 havde For-
samlingshuset sammen med 9 af sog-
nets foreninger indbudt til en fredsfest.

Den begyndte på sportspladsen kl. 
18.30 med tale af pastor Munch-Mad-
sen, derefter gik forsamlingen med pi-
gespejderne i spidsen og gymnastikfor-
eningen og Arbejdernes faner i Proces-
sion gennem byen til Forsamlingshuset, 
hvor lærer Søgård Jørgensen, Løgis-
mose talte. 

Der deltog ca. 500 mennesker i pro-
cessionen. Efter foredraget var der fæl-
les kaffebord og derefter var der taler 
af flere af de tilstedeværende, der blev 
sunget en del nationale sange og musi-
ceret af et 6 mands orkester. 

Til venstre:
Illegalt blad 1942. 
Produceret i Eng-
land og nedkastet i 
Danmark.
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Der uddeltes blomster til 7 friheds-
kæmpere, som var aftenens hædersgæ-
ster, og til slut afsendtes følgende tele-
gram til Kongen:

”Jordløse sogns beboere forsamlet 
til freds-fest i Jordløse forsamlingshus, 
sender deres majestæt de hjerteligste 
hilsener i anledning af Danmarks befri-
else.” B

Skovmarken efter 
befrielsen
Dagen efter befrielsen blev der afholdt 
Fredsfest i Skovmarken. Selv om der var 
knaphed på alt, lykkedes det at skrabe 
sammen til en fest for Skovmarkens be-
boere. Festen blev afholdt på Savværket. 
Skovmarken fortsatte med at afholde 
”Fredsfester” den 4. maj de efterføl-
gende mange år.

Efter befrielsen
Mads Ploug (1890–1971) boede Odense-
vej 10 og nedskrev bl.a. følgende ved be-
sættelsens ophør:

A De levende lys smykkede vinduerne, 
efter at man havde revet mørklægnings-
gardinerne ned. Næste dag, det var en 
lørdag, ringede kirkeklokkerne freden 
ind, Dannebrog gik til tops og den dan-
ske radio talte nu med sin egen stemme 
og senere på dagen talte så vor elskede 
gamle konge til sit folk. Dagen blev op-
fyldt af festglæde og kun det mest nød-
vendige arbejde udførtes. 

Om søndagen samledes folk rundt 
om i landets kirker til takkegudstjene-
ster. Der var sikkert gået mangen god 
bøn op til Gud Fader om, at den onde 
tyrans magt måtte blive brudt og freden 
måtte komme. Så lød bl.a. det manende 
ord i prædiken: ”Hvorfor skulle krigen 
standse lige uden for vor dør uden øde-
læggelse? Har vi da været mere gode 
og fromme kristne end så mange andre 
nationer? Hvem af os tør i dag vove at 
svare ja til dette?”

Få dage efter sluttedes der alminde-
lig fred over hele Europa, og der festedes 
og flagedes mange dage, bl.a. for de lo-
kale frihedskæmpere.

Nu drog de tyske soldater af sted, 
bort fra Danmark nedbøjede og mod-

faldne. Også de var blevet tvungen til 
at drage ud i angrebskrigen, men nu 
vendte de tilbage til ruinerne af deres 
land og hjem, og måske fik de aldrig de-
res kære at se mere. 

På Grundlovsdagen den 5. juni var 
der af flere kommuner i fællesskab ar-
rangeret et stort nationalt Grundlovs-
møde nede ved Damsbo Strand, men 
på grund af stærk blæst og pålandsvind 
måtte mødet holdes et stykke oppe i 
skoven i læ, og ved hjælp af højttaleran-
læg spredtes taler og sange rundt til en 
stor folkeskare der nu lejrede sig under 
de lysegrønne bøge.

De øverste krigsforbrydere i Tysk-
land blev nu stillet for retten og idømt 
strenge straffe, men hovedmanden 
Adolf Hitler havde unddraget sig den 
menneskelige dom og hermed endte de 
for Danmark fem forbandede år, som 
der stod i Frihedssangen, men i Tysk-
land kunne man tale om tolv forban-
dede år, og disse har fuldt ud været lige 
så onde, som de fem besættelsesår var 
det for Danmark. 

Det mægtige Tysklands løsen var at 
magt er ret og Hitlers valgssprog kende-
tegnes ved hans tidligere ord: ”En mo-
derne krig skal føres ved løgn og vindes 
ved løgn.” Også dette sidste var løgn. B

M

Herover:
Befrielsesmarch 
gennem Jordløse 
5. maj 1945.
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Sådan husker jeg 
besættelsesårene
9. april 1940
Jeg husker tydeligt den 9. april 1940. 
Om morgenen blev vi vækket ved at 
store tyske bombemaskiner med hage-
kors på, fløj lavt hen over huset. Det var 
uhyggeligt. På naboejendommen ”Grø-
debakken” havde de telefon. De kom og 
meddelte os, at der var ringet fra skolen, 
at vi ikke skulle i skole den dag. 

Det var en dejlig forårsdag, og det 
daglige arbejde skulle jo passes allige-
vel. Jeg husker far skulle ud og harve og 
talte med naboerne over skellet om si-
tuationen. Vi vidste ikke ret meget, men 
i radioen blev der sendt en udsendelse 
som lød: ”I de tidlige morgentimer den 
9. april overskrider tyske tropper den 
danske grænse og gør landgang forskel-
lige steder, samtidig med at alle vigtige 
militære støttepunkter besættes”.

I Sønderjylland kommer det til kort-
varige træfninger, og de danske tab ved 
disse sammenstød og ved træfninger i 
hovedstaden og andre landgangssteder 
udgør 12 døde og 29 sårede.

Den tyske kommandør V. Kaupisch 
retter opråb til den danske befolkning 

og kongen opfodrer enhver til at vise 
korrekt og værdig holdning.

Også Norge besættes af tyske tropper. 

Hverdag under 
besættelsen
Nu blev hverdagen helt anderledes. Her 
i Danmark bestemmes der ved lovgiv-
ning, at brødet skal gøres grovere, der 
indføres maksimalpriser på sæbe, fedt-
indholdet og sæben skifter udseende, 
der bliver rationering af kaffe, te, kakao 
og sukker og der bliver snart mangel på 
mange andre ting.

Dem der havde penge nok, havde 
travlt med at hamstre. Især sukker og 
mel blev købt i sækkevis.

Gennem radio og aviser fik vi besked 
på, at vinduerne skulle mørklægges – der 
måtte ikke skinne noget lys igennem.

Vi så nu ikke meget til tyskerne herude 
på landet, men hvis vi var med mor i År-
hus for at handle, var der tit luftalarm 
– så skulle vi skynde os i beskyttelses-
rum. Om dagen tror jeg ikke beboerne 
så tit var i beskyttelsesrum, men på 

Til højre:
Lading Bakkegård

gaden måtte vi ikke være. I Århus så vi 
også, de tyske soldater der marcherede 
i gaderne og sang tyske sange. Men det 
var lidt uhyggeligt om aftenen og nat-
ten, når englænderne kom flyvende på 
vej til Tyskland for at bombe. Vi kunne 
høre drønene, når vi var kommet i seng. 
Så kom mor tit ind og sad på sengekan-
ten hos os.

Også hvis der var sabotage i Århus, 
kunne vi høre bragene.

Dengang var vi meget glade for radi-
oen. Vores den første var med en akku-
mulator, der skulle oplades engang imel-
lem, og ovenpå radioen var der en rund 
højtaler. Vi kunne høre når der blev 
sendt nyheder fra London. Så sad vi og 
lyttede ved højtaleren, selv om tyskerne 
gjorde hvad de kunne for at forstyrre 
udsendelserne med forskellige støjlyde.

Der var mange andre gode udsendel-
ser vi lyttede til. Vi havde jo ikke noget 
fjernsyn eller computer, men vi skulle 

altid høre pressens radioavis. Vi lyttede 
til hørespil – om eftermiddagen var det 
børneudsendelser – en aften om ugen 
var der ”gammel” dansemusik. 

Under besættelsen skulle vi spare på 
alt. Også det elektriske lys. Så hen under 
aften holdt vi mørkning. Mor sang med 
os børn – også nogle af de sange fra hen-
des ungdom. Jeg kan stadig huske nogle 
af de revyviser hun kunne. Somme tider 
stegte vi æbler på kakkelovnen.

Vi havde ikke bil. Det var der heller 
ikke ret mange andre, der havde, men 
jeg husker når mølleren fra Terp Mølle 
kom kørende forbi i sin bil. Så stillede vi 
os op og kiggede – det var en hel sevær-
dighed. Under krigen var de fleste biler 
klodset op. Der var ingen benzin at få 
– der skulle være nok til at dyrlægen og 
lægen kunne køre.

Kaffen blev også et problem. Bed-
stemor var meget glad for kaffe, så det 
var ikke så godt, da hun måtte nøjes 

Af Herdis Madsen, 
født Rasmussen 
den 6. oktober 
1928 i Høver ved 
Galten. Som 3-årig 
flytter familien til 
Lading ved Århus/ 
Hammel-Viborg 
landevejen. Her kø-
ber forældrene ”La-
ding Bakkegård” 
med 22 tdr. Land. 
Her vokser hun op 
sammen med sine 
2 mindre søskende, 
Sonja og Poul Erik.
I 1953 bliver hun 
gift med Erik Mad-
sen og de køber 
ejendommen på 
Langedilsbakken, 
Landevejen 1 i 
Jordløse. I 1994 
mister hun sin 
mand og ejendom-
men bliver i 1999 
solgt. Hun køber 
herefter hus i 
Haarby, hvor hun 
stadig bor. 
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Selv om vi havde fyret i komfuret hele 
dagen, kunne der være is på vandgryden 
næste dag – så koldt var der om natten.

Det var også svært når vi skulle hente 
vand ved pumpen. Hvis den var frossen, 
skulle vi først have noget kogende vand 
hældt ned i den, før vi kunne pumpe en 
spandfuld. Det var en kold fornøjelse at 

dre spændende ting. Vi boede jo ude på 
landet og kom ikke så tit i butikker, så 
uldkræmmerens udvalg af undertøj og 
lange underbukser til far, gode varme 
bukser med lodden vrang til mor og os 
piger samt knapper, hårkamme, bånd 
og lignende blev ivrigt studeret. Det var 
nu ikke så tit, de store indkøb blev gjort, 
men hans besøg var altid en afveksling i 
en ensformig hverdag, især om vinteren 
hvor vi kun så posten, der kom med den 
daglige avis og breve. 

Mor brugte sin symaskine meget når 
der skulle repareres tøj, men løb der en 
maske på de fine silkestrømper, skulle vi 
prøve om det kunne klares med en op-
maskenål. 

Nogle damer prøvede at lave sig en 
lille virksomhed med at maske op for 
andre og derved tjene sig lidt penge.

De kolde vintre
Der var hårde vintre i besættelsesårene. 
Det kneb også med noget at fyre med. Vi 
brugte tørv og brunkul, men det lugtede 
somme tider fælt hvis, kullene var fug-
tige.

Vinduerne var også tit helt tilfrosne. 
Vi havde fundet ud af, at hvis vi lagde en 
mønt på kakkelovnen, så den blev var-
met godt igennem, og vi herefter satte 
den mod ruden, så var der et lille kighul 
når mønten blev fjernet igen.

med erstatningskaffe. Jeg husker der 
gik lang tid efter befrielsen, inden der 
igen var kaffe at købe. Den dag, da hun 
igen kunne købe rigtig kaffe i Brugsen, 
var jeg på besøg hos dem. Hun nød den 
brune drik – og den duftede som den 
skulle. 

De sidste år under besættelsen, var 
det helt galt med dæk og slanger til vores 
cykler. Far måtte sætte lapper under de 
værste huller i dækkene. Ellers blev der 
bundet en snor om, men det holdt ikke 
så længe. Det endte med fast gummi 
på hjulene. Det var ikke rart at køre på 
grusvej med dem, men nu kunne cyklen 
da ikke punktere, når vi cyklede i skole. 

Engang min søster Sonja og jeg skulle 
til Galten og besøge bedstemor og bed-
stefar, var der kun én cykel der var til 
at køre på, så den måtte vi deles om. 
Det foregik på den måde, at den ene af 
os cyklede til vi var kommet forbi 3 te-
lefonpæle. Så blev cyklen lagt i grøften 
eller sat op mod en pæl. Så kom den næ-
ste gående, tog cyklen og kørte forbi de 
næste 3 telefonpæle. Sådan gik turen 
igennem Skivholme, Skovby til Galten. 
Vi lærte at klare os alligevel, selv om vi 
måtte gå en del af turen 

En dag om året kom uldkræmme-
ren gående med sin blåstribede tøjbylt 
på ryggen. Vi glædede os altid til at se 
hvad den indeholdt af undertøj og an-

stå og vente på at den ville fungere, sam-
tidig med vi brugte pumpestangen op og 
ned. 

I de kolde vinteraftener var det godt 
at få en varmesten med i seng. Det var 
en mursten som blev varmet godt igen-
nem i kakkelovnen, pakket ind i en avis 
og lagt i fodenden af sengen.

Når det havde været slemt vejr med 
masser af sne, som der var mange gange 
i disse år, og vejene var lukkede, kom der 
bud fra snefogeden, at far skulle på sne-
kastning. Så skulle både han og andre 
der havde fået besked, møde et bestemt 
sted med sin skovl. Men først skulle 
skovlen varmes godt igennem ved kom-
furet og derefter gnides med et stearin-
lys, for at sneen nemmere ville slippe 
under arbejdet. Når alle mand var mødt 
stregede snefogeden op i sneen med sin 
stok, og så gik mændene 2 og 2 og ka-
stede sneen op i vejsiden i store blokke. 
Når det tildelte stykke var færdigt gik, 
man frem foran og fik et nyt stykke til-
delt, og sådan arbejdede man sig frem 
gennem driverne.

Vi havde ikke skøjter som børn – det 
var der heller ikke mange andre børn der 
havde, men hos den lokale snedker fik 
vi lavet nogle sneskøjter. De var af træ 
med blik under og blev så bundet fast til 
gummistøvlerne med snor. De var helt 
gode at glide på fast sne med.

Herover:
Herdis mellem de 
to yngre søskende.
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Selvforsyning
Jeg husker en vinter hvor nogle af vores 
kartofler frøs – så smager de ikke godt. 
Vi måtte nu spare på dem, der var gode. 
For at have kartofler at lægge i jorden 
til foråret, tog mor, når hun skrællede 
kartofler, et stort stykke skræl der 
hvor spirene var. Så blev der puttet en 
håndfuld af disse spirer i jorden, og det 
kom der fine nye kartofler ud af hen på 
sommeren. 

I mit barndomshjem måtte der ikke 
gå noget til spilde. Hvis én af os tabte 
en kop på gulvet og øret røg af sagde 
mor: ”Det var da godt, det kun var øret 
der røg af”, koppen kunne jo bruges til 
mange ting alligevel. Hvis den så faldt 
på gulvet igen og gik i stykker, sagde 
hun bare: ”Det var da godt, at det kun 
var en øreløs kop”. 

Vi havde høns og derfor også æg, 
men de skulle gerne sælges i Brugsen 
og være med til at betale brugsbogen, så 
det var ikke så tit vi fik spejlæg.

Far fik malet gryn og mel hos mølle-
ren. Byg blev valset og det kunne der ko-
ges grød af, så der var til byggrød på mid-
dagsbordet. Det kunne også hænde at vi 
fik det til aften i en anden variation. Byg-
mel var ikke særlig godt til at bage brød 
af, men da hvedemel var rationeret måtte 
vi drøje det med bygmel. Lidt hvedemel 
kunne man købe på rationeringsmærker.

Mor lavede knapost om sommeren 
af kærnemælk, som vi fik hjem fra me-
jeriet. Godt med kommen i – så smagte 
det såmænd meget godt, men vi børn 
kunne godt blive trætte af det, når det 
var hverdagskost. 

Og så havde vi da også flæsk i salt-
baljen samt noget flæsk og skinke, som 
hang ved skorstenen på loftet. Fisk fik vi 
sjældent.

Om sommeren fik vi tit ”Kørom” til 
middagsmad. Det var kærnemælk sø-
det med sukker og med reven rugbrød i. 
Vi fik rabarbergrød og længere hen på 
sommeren rødgrød kogt af forskellige 
slags frugt. Rødgrød med mælk dertil en 
spegepølsemad, det kunne vi godt lide. 
Kærnevælling med en rugbrød klapsam-
men med stegt flæsk er en jysk speciali-
tet – det smager også godt.

Vi var nu heller ikke så kræsne, og 
var der noget vi ikke kunne lide, fik vi 
altid fortalt om de små kineser børn, der 
ingen mad havde. Så at levne noget var 
ikke så godt – vi skulle helst spise op.

Forår og Sommer.
Når far havde sået det første stykke med 
roer, var det tid at komme i gang med 
forårsrengøringen, inden udtyndingen 
af roerne skulle begynde. Gulvene skulle 
skures og ferniseres. Under krigen var 
det noget dårligt fernis man kunne 

købe. Det blev somme tider hvidligt og 
var længe om at tørre, så måtte vi balan-
cere på brædder til gulvet igen var tørt 
til at gå på.

Dynerne skulle ud og luftes. Far og 
mor havde madrasser i sengene, men 
vi børn havde halm i bunden af sengen 
og en god tyk underdyne. Hvor var det 
dejligt at komme i seng –sådan en aften 
hvor halmen var skiftet og dynerne duf-
tede af frisk luft. 

Vi skulle også hjælpe til med at luge 
gårdspladsen imellem brostenene. Der 
har ikke noget der hed sprøjtemidler 
mod ukrudt dengang. Jeg hadede det, 
men mor skulle nok holde os i gang. Det 
var ikke noget med at møde op på gårds-
pladsen i skoletøjet, nej, det var bare 
med at skifte til dagligtøjet, når vi kom 
hjem fra skole. Skoletøjet skulle være 
pænt. Mor var god til at sy til os. Selvom 
tøjet tit var omsyet, gjorde det ingen-
ting – det var altid pænt.

På et tidspunkt kunne vi få nogle ra-
tionsmærker til nogle metervarer i cell-
uldstof, det kradsede og var ikke rart at 
have på, men det var da nyt. 

Når det blev sommer kom sandalerne 
og lærredsskoene frem. Når de skulle 
være rigtig fine, skulle de kridtes. Til det 
brugte vi vandreven kridt og vand og så 
blev blandingen strøget på skoene med 
en lille børste. Det skulle helst foregå 

udenfor, da vi ikke måtte sprøjte på 
noget inden døre. Bagefter blev skoene 
stillet udenfor til tørre – i solskin blev de 
pænest. 

 
Jul 
Når jeg tænker tilbage på julen husker 
jeg den altid som hvid, men det er vist 
ikke helt rigtig. Hvis der blev slagtet 
gris skulle der altid laves blodpølse. Når 
slagteren stak grisen skulle mor røre i 
blodet. Sonja og jeg gemte os – vi ville 
ikke høre på grisens hyl. Der kunne laves 
meget forskelligt af svinekød f.eks. rulle-
pølse, medister og når fedtet blev smel-
tet så var der dejlige fedtegrever tilbage. 
Flæsket og skinkerne skulle saltes i salt-
baljen inden det blev sendt til rygning. 

Småkager blev der også bagt. Dem 
der blev lidt skæve eller sorte i kanten 
kaldte vi for smagekager – de kom i en 
dåse for sig selv.

Det var svært at bage i de år. Vi skulle 
spare på brændsel til komfuret, og varer 
til at bage af var jo rationeret. Der blev 
købt konfekt og lidt andet – det var ikke 
meget, men det var der heller ikke råd 
til. Vi var ikke så forvænte med søde sa-
ger, så vi nød det der var i juletiden. 

Juletræet blev købt af en mand der 
med hestevogn kørte rundt og solgte 
rødgran. Det blev pyntet med lys, hjem-
melavede hjerter, glaskugler og fehår. 
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Julekort skulle der også skrives til fa-
milien. Det var enkle kort med nisser på. 
Antallet af nisser skulle helst passe med 
antallet af børn i de forskellige familier 
der modtog kortene. Bedstemor og bed-
stefar fik også et brev, Dengang var der 
nisser på mel og sukkerposerne. Dem 
klippede vi ud og klistrede på kortene. 

Juleaften skulle far først være færdig 
med at malke, inden vi kunne spise og 
danse omkring juletræet.

Der var en nøddekerne i desserten 
– mandler kunne vi ikke købe under 
besættelsen. Mandelgaven var altid en 
marcipangris. 

Julegaver var der ikke så mange af 
dengang. Jeg har altid været glad for at 
læse, så min julegave fra mor og far var 
tit en julebog.

Juletræet stod til hen i januar måned. 
Efter ”Hellig 3 Konger” blev det plynd-
ret og endte i kakkelovnen – så duftede 
det igen af jul.

Skoletiden
På vej til skole kom vi forbi Marius’s 
have. Om sommeren var her nogle dej-
lige sommeræbler. Måske var vi heldige 
at der var faldet nogle ned på fortovet.

Hos Marius kom vi også og blev klip-
pet – det kostede 50 øre.

Hvis vi ikke kunne vores lektier eller 
vores salmevers i skolen skulle vi sidde 

efter. Vi skulle så blive på skolen efter de 
andre var gået hjem. Engang kunne jeg 
ikke min 8 tabel og jeg fik ikke lov at gå 
hjem før jeg kunne den udenad. Den fik 
jeg lært, så den aldrig siden er glemt. 

Om vinteren klippede vi gækkebreve 
og havde med i skole. De blev så delt ud 
og lagt på skolebordene, helst uden der 
var nogen der så det. Når man så fik et, 
skulle man gætte hvem det var fra. 

Men glansbilleder var nok noget af 
det bedste vi havde. Dem byttede vi med 
i skolen. Der var billeder af engle, blom-
ster, dyr og meget andet. Hjemme blev 
de klistret ind i et glansbilledalbum.

I slutningen af hvert skoleår skulle vi 
til eksamen. Det var skolebestyrelsen, 
som sammen med præsten skulle over-
høre os og give os karakter. 

På eksamensdagen fik vi gerne lidt 
penge med i skole, som vi måtte købe 
for på vejen hjem. Det var som regel et 
kræmmerhus bolcher vi købte. 

Konfirmation
Jeg blev konfirmeret den 12. april 1942 
i Lading kirke. Jeg husker at der stadig 
lå sne i store dynger i haven, men det var 
begyndende forår. I 7.kl. havde vi gået 
til præst hos pastor Johnsen i præste-
gården.

Konfirmationssøndag kørte mor, far 
og jeg til kirke i jumpe med den røde 

hest for. Jeg havde en lang hvid kjole, 
hvide sko, frakke og en fin grøn hat på 
og havde glædet mig meget til dagen.

Blandt gaverne kan jeg huske at der 
var en taske, en halskæde, et armbånd, 
et toiletsæt og penge. Min kjole blev se-
nere farvet lyseblå og lavet kort. Efter 
nogle år blev den syet om til nederdel.
Der var jo stadig mangel på tøj, så alting 
skulle bruges så længe som muligt. 

Når vi skulle være fine i tøjet i den 
alder jeg havde nu, brugte man silke-
strømper. Det var ikke så godt hvis der 
løb en maske, men så havde vi en nål vi 
forsøgte at maske den op med igen.

Ud at tjene
Jeg gik ud af skolen efter konfirmatio-
nen og skulle så være hjemme den første 
sommer og hjælpe til. Da vi nåede 1. no-
vember skulle jeg så ud at tjene for før-
ste gang – jeg var lige blevet 14 år.

I avisen så vi at de søgte en pige hos 
Gunnar Andersen, Borum mark. Det var 
ikke så langt hjemmefra, så mor tog med 
mig over at tale med dem. Mor mente 
jeg skulle have 35 kr. om måneden samt 
kost og logi, men de ville ikke give mere 
end 30 kr. Vel for at opmuntre mig lidt, 
sagde mor til mig da vi gik hjemad, at nu 
kunne jeg tænke på, når dagen var gået 
så havde jeg tjent en hel krone. 

Hver anden søndag kunne jeg få fri 
når formiddagsarbejdet var gjort. Først 
skulle der redes karlekammerseng, ren-
gøring af stue og gang, hentes brænde 
ind, vaske spande og forskelligt andet 
arbejde. Til daglig skulle jeg også hjælpe 
til når der skulle tærskes korn. Madlav-
ningen tog konen i huset sig af. 

Når vi vaskede storvask én dag om 
måneden stod jeg udenfor og skyllede 
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tøj i koldt vand – den vinter fik jeg frost i 
både fingre og tæer. 

Mor havde syet og ordnet mit tøj så 
godt det lod sig gøre, men der var ikke 
meget tøj at købe. Den gamle bom-
ulds gymnastikdragt fra hendes ung-
dom blev syet om til et forklæde. Det 
var mørkeblåt – en praktisk farve til 
skrubbearbejde og når der skulle bæres 
brænde ind. 

Så fik jeg fars klædeskab med. Det 
havde han selv haft med, da han var ude 
at tjene som ung. I skabet var der en bøj-
lestang til tøj og en skuffe i bunden. Jeg 
husker første gang jeg ville tage noget i 
skuffen – da fandt jeg et par æbler som 
mor havde lagt i til mig.

Det hændte jeg fik fri en aften og 
kunne tage hjem, men det var ikke rart at 
cykle turen. Cykellygten var mørkelagt – 
der måtte kun være en lille sprække med 
lys i. Over markerne var der ikke så langt 
at gå, så når jeg skulle tilbage senere på 
aftenen fulgte far mig et stykke på vej, 
med lys fra en karbidlygte.

Da vinteren var gået, blev det be-
stemt at jeg kunne komme hjem og 
hjælpe til om sommeren.

Jeg havde også lidt arbejde ude hos 
andre, bl. a. på en nabogård hvor jeg 
skulle ruske hør. Det var akkord ar-
bejde og dårligt betalt, men far kom og 
hjalp mig, så jeg alligevel fik lidt penge 

ud af det. Hørren skulle ruskes op og 
lægges i lange rækker til tørring. Det var 
håndarbejde dengang. 

Nu havde jeg sparet så mange penge 
op at jeg kunne købe en kommode med 
4 skuffer i. Den fulgte mig i mine plad-
ser lige til mit giftermål. 

Da sommeren var gået skulle jeg igen 
finde mig en plads. Så 1. november 1944 

rejste jeg ned til Mie og Arne Villadsen 
i Borum og deres 3 børn kun et par ki-
lometer hjemmefra. Jeg skulle hjælpe til 
med alt muligt, både ude og inde, hus-
arbejde, vaske spande, tærske korn og 
arbejde med i roer og høst. 

Befrielsen
Mod foråret 1945 kunne vi høre i radioen 
at krigen nærmede sig sin afslutning. 
Hver aften skulle vi høre engelsk udsen-
delse over B.B.C. Den 4. maj ved 8–9 ti-
den om aftenen kom så endelig friheds-
budskabet som vi havde ventet på. 

Jeg synes endnu at kunne høre spea-
kerens stemme igennem tyskernes larm 
på radioen. ”I dette øjeblik meddeler 
det allieredes hovedkvarter, at tyske 
tropper i Holland, Nordvesttyskland og 
Danmark har overgivet sig”. 

Herude på landet mærkede vi ikke så 
stor forandring denne aften, men i by-
erne blev der festet og mørkelægnings-
gardinerne blev hevet ned og brændt 
i gaderne. Nogle havde gemt en flaske 
vin, så der blev skålet rundt omkring i 
danske hjem.

5. maj var en mærkelig dag. 
Flaget gik til tops, men det var med 

blandede følelser man så frihedskæm-
perne komme kørende i deres lastbiler 
for at hente de mennesker der havde ar-

bejdet for tyskerne og været deres hånd-
langere i forskellige situationer. 

I dagene derefter, da de tyske trop-
per begyndte deres march tilbage til 
Tyskland kom der også en del gennem 
Borum. Mange havde en gammel cykel 
som de havde læsset deres bagage på. De 
var sultne og ligeglade med deres penge.

Jeg husker, der kom nogle ind og 
gerne ville købe mad, æg og flæsk. 
Mange havde familie, men de vidste 
ikke om de stadig levede. Det var en sla-
gen hær der drog mod syd og hjem.

For at markere befrielsesdagen blev 
der tændt levende lys i vinduerne i 
mange hjem – også i vores. Dog var stea-
rinlys på grund af krigen også blevet en 
mangelvare og derfor var det ikke alle 
steder, at man kunne gøre det. Men i 
årene efter blev stearinlysene et symbol 
på dagen og traditionen lever den dag i 
dag mange steder.

Men eftervirkningerne fra krigen va-
rede længe efter dens afslutning f.eks. 
var der stadig mangel på varer.

I 1949 skulle man ikke længere have 
rationeringskort til sæbe, the og kakao.

I 1950 blev smørret frigivet.
Først i 1952 – 7 år efter befrielsen 

blev kaffe og sukker igen købmandsva-
rer, som kunne købets uden mærker.

Herdis Madsen
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Smeden i Trunderup

Oprindelig lå Trunderup Smedie for 
enden af Trunderupvej ned mod Søbo 
Gods. Bakken har indtil vor tid heddet 
Smedebakken.

Den første smed vi har kendskab til, 
er Peder Larsen. Han blev gift første 
gang i 1729 med Annike Marie Hol-
gersdatter af Trunderup. Hun døde i 
1753 og samme år giftede han sig med 
Anne Kirstine Pedersdatter. Peder Lar-
sen døde i 1777. Hans efterfølger Niels 
Larsen fæstede smedien 1776, og det er 
i hans tid, smedien bliver flyttet op til 
sin nuværende placering ved gadekæret 
i Trunderup. Det skete i 1791, hvilket en 
bjælke fra den gamle smedie vidner om.

Niels Larsen stammede fra Vester 
Hæsinge, han blev gift med Mette Mads-
datter og sammen fik de 4 døtre: Ape-
lone, Karen, Mette og Maren. 

Karen giftede sig i 1807 med Peder 
Hansen fra Gærup, og han blev den næ-
ste fæster i smedien. I fæstebrevet fra 
1810 kan man bl.a. læse:

A Jens Brandt Postmester i Middel-
fart og Rasmus Eijlersen Ejere af Søboe  
Gaard og Gods stæder og fæster herved 

til Landsbysmed Peder Hansen født i 
Giærup, det Huus med Tegltækket Sme-
die og tillagt Jord af Hartkort Jordskyld 
2 Skp, 3½ fjerdingkar, Som beboes af 
Hans Svigerfader Niels Larsen, Smed 
i Trunderup i Jordløse Sogn, naar be-
meldte hans Svigerfader finder for godt 
at afstaa samme eller ved døden maatte 
afgaae... B

Hvornår smedien blev frikøbt ved vi 
ikke, men det var postmester Brandt og 
Rasmus Ejlersen samt deres efterfølger 
Vilhelm Stannius der solgte fæstegodset 
i Trunderup mellem 1799-1833. 

Peder Hansen døde 90 år gammel i 
1869. Han var da på aftægt hos sin æld-
ste søn Niels, der havde drevet smedien 
siden midten af 1800-tallet.

At man også havde arbejdskonflikter i 
fordums tid vidner forligsmælingspro-
tokollen for Jordløse sogn om:

Herover:
Bjælken med det 
indhuggede årstal 
1791.

A Forligsprøve
År 1856 d. 16. september mødte til for-
ligsprøve smed Niels Pedersen i Trunde-
rup og husmand og smed Peder Jacob-
sen, Søbo Løkker, der af førstnævnte 
var blevet fæstet til fra 1. maj–1. no-
vember 1856 at forrette 4 dages arbejde 
ugentlig i hans smedie i Trunderup mod 
et vederlag af 16 Rd. Fæstepenge 4 Sk. 
Være erlagte. – Da imidlertid bemeldte 
Peder Jacobsen ikke overholdt sin ind-
gangne forpligtigelse men var udeble-
ven 17 dage af sin tjeneste lod Niels 
Pedersen ham herved indkalde til mulig 
forligsprøve.

Forlig mellem parterne opnåedes 
også på følgende vilkår:

1. Peder Jacobsen forretter fra dato 
og til 1. november sine accorderede 4 

arbejdsdage om ugen for smed Niels Pe-
dersen i Trunderup.

2. Efter 1. november udfører han det 
arbejde, som han tidligere har forsømt 
mod at gøre 17 dages smedearbejde i 
Trunderup smedie med 3 dage om ugen, 
indtil de 17 dages arbejde er forrettet.

At vi er tilfredse på begge sider med 
et sådant forlig bekræftes herved med 
vore underskrifter.

Niels Pedersen              Peder Jacobsen

Hoskiær
Forligsmægler B

Niels blev efterfulgt i 1888 af sønnen 
Rasmus, der var gift med Karen Madsen. 
Rasmus døde imidlertid allerede i 1898, 
så Karen giftede sig med Jens Peder Niel-
sen, som drev smedien i de næste 50 år.

Jens Peder Nielsen fortæller i sine 
erindringer:

A Jeg er født i Strandby og kom i lære 
samme sted. Der skoede vi heste næsten 
hver dag. Der var mindst 100 heste at 
forsyne med nye eller gamle sko. Me-
sters kone måtte hjælpe til at slå med 
forhammeren på det glødende jern. Pri-
sen var to kroner for at sætte fire nye 
sko på en hest. Det var en meget beske-
den fortjeneste, og prisen steg da også 
med 25 øre, hvilket flere hesteejere pro-
testerede mod.

Herunder:
Den gamle smedie 
fra 1791 med 
stuehuset i bag-
grunden.
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Efter giftemålet med Karen flyttede 
vi til Trunderup. Før min tid hørte der 
et stykke jord til smedjen. Pløjning og 
høsten udførtes af bymændene. Jeg har 
endnu en lille tørvemose.

Jagt har jeg også deltaget i. Dengang 
gik vi på jagt her på markerne, hvor 
vi ville, bortset fra jorder der tilhørte 
Søbo. Der var adgang strengt forbudt.
Nogle havde pligt til at deltage i klapjag-
ten på denne herrregård. I dag kan jeg 
ikke nænne at skyde dyr eller fugle. Her 
til smedjen er der kommet vilde sva-
ner, der er  blevet så tamme, at vi kunne 
stryge dem hen ad ryggen.

Søbo Herregård havde 8 spand he-
ste, der førtes til skoning her i smedjen. 
Men nu passer jeg min lille have, hvor 
jeg dyrker kartofler og urtesager. Jeg 
har levet under små forhold og haft en 
lang arbejdstid, men nu bliver jeg allige-
vel 80 år. B

Beboelsen til smedien blev nyopført i 
1925 og i slutningen af 1930’erne blev 
den gamle bindingsværkssmedie, nedre-
vet og erstattet af en ny muret smedie.

Da Jens Peder Nielsen gik på pension 
var det i første omgang sønnen Konrad, 
der overtog smedien, mens en anden 

Til højre: 
Ejvind Nielsen ved 
ambolten med 
essen i baggrun-
den. Ca. 1960.

Vi brændte ofte gamle sko sammen, 
og de blev stærke, men det var et ekstra 
arbejde i smedjen. Som oftest førtes he-
stene til smeden, når det var dårligt vejr. 
I hård frost kunne hænderne næsten 
fryse fast til det kolde jern.

Det var min mor, der ønskede at jeg 
skulle være smed. Da jeg var i lære var løn-
nen 10 kroner for et halvt år samt kost og 
logi og vask. Da jeg blev udlært fik jeg 4 
kroner i løn om ugen samt kost og logi. 

Som smedesvend betalte jeg 40 øre i 
kvartalet i skat altså 1,60 kr. for et helt 
år. Jeg husker jeg engang købte et helt 
pund tobak for 85 øre  – et helt pund – 
det var tider.

Herover: 
Jens 
Peder Nielsen er 
ved at sko en hest.

Til venstre:
Der bygges ny 
smedie i Trunde-
rup slutningen af 
1930’erne.
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søn Ejvind drev en udvidet cykelhan-
del. Ejvind overtog smedeforretningen i 
1953 og drev den frem til 1973.

Herefter var det Thorkild Larsen og 
senere sønnen Jan, der overtog ejen-
dommen. Indtil da havde Trunderup 
Bystævne været bevaret. Det lå foran 
smedien i den trekant der fremkom mel-
lem tilkørslen til Brusbjergvej fra hen-
holdsvis den vestlige og den østlige side 
af Trunderupvej.

Her stod et stort træ med bystæv-
nets sten nedenuner. Den vestlige til-
kørsel til Brusbjergvej blev nedlagt, og 
Jan Larsen, der drev et mindre auto-
værksted, kunne godt bruge pladsen til 
at stille sine biler, så han fjernede ste-
nene. I dag hører området til smedien, 
og da det store træ blev så medtaget at 

Til venstre:
Trunderup 
bystævne foran 
smedien. 
SylvestJensen 
Luftfoto 1956.

Til venstre:
Springvandet 
foran smedien.
2019.

det måtte fældes, blev det erstattet af et 
springvand.

Aage Jørgensen overtog ejendom-
men i 1978 og i 1992 startede han virk-
somheden Fyns Køle- og Klimateknik. 
Han erstattede den gamle smedie med 
en ny værkstedsbygning. Virksomhe-
den driver han i dag sammen med næste 
generation under navnet Øens Køle- og 
Klimateknik.

Ulla Nyborg

1788 var det år, stavnsbåndet blev op-
hævet i Danmark. På det tidspunkt var 
Damsbo Gods lagt ind under Stamhuset 
Hvedholm. Damsbo Gods ejede 20 fæ-
stegårde og 17 huse/husmandssteder i 
Jordløse. Endvidere ejede godset Hatte-
bæk Mølle. Præstegården m. jord hørte 
derimod ikke under Damsbo. 

At stavnsbåndet blev ophævet betød, 
at bønder og husmænd ikke længere 
var stavnsbundne til deres fæstegård. 
De kunne i princippet opsige deres fæ-
stemål og søge lykken andetsteds – fx i 
købstæderne. I forbindelse med stavns-
båndets ophævelse skete der en opmå-
ling af alt jord i Jordløse. Marklodder, 

Gård- og husmænd i Jordløse

græsningslodder og skovlodder blev li-
geligt fordelt mellem gårdene. Samtidig 
tillagedes 15 huse, smedjen og degnebo-
ligen mark og græsningslodder. Hospi-
talet fik alene en byggeplads.

Året efter stavnsbåndets ophævelse 
arvede den 16 år gamle Preben Henrik-
sen Bille-Brahe Stamhuset Hvedholm 
med alle de underliggende godser. Han 
blev siden kendt som en dygtig admi-
nistrator med ry for at være en afholdt 
godsejer af sine fæstere. Da han døde i 
1857 havde han været godsejer i 68 år.

I de 68 år skete der så vidt vides ikke 
de store forandringer i ejerstrukturen 
i Jordløse. Gårdene blev liggende hvor 
de lå, og fæstekontrakterne gik i vid ud-
strækning i arv fra gårdmand til enke, 
søn eller datter. 

Gårdmændene og
husmændene
Et dokument fra 1788 fortæller at gård-
mændene indgik en aftale med hus-
mændene om trækning af dyr gennem 
gårdfæsternes arealer. På det tidspunkt 
lå alle gårde og huse inde i byen. Hus-
mændenes lodder lå i byens udkant 

Matr. 9a Bankegården blev udflyttet efter en brand i 1862
Matr. 10a Leergaarden brænder i 1863 og efterfølgende udflyttet
Matr. 17a Ærtebjerggård brændte i 1864 og efterfølgende udflyttet
Matr.  23a  Risbjerggård blev flyttet før 1876 
Matr. 12a Eskemoselund blev udflyttet i 1879
Matr. 5a Bøgebjerg blev udflyttet i 1883
Matr. 7a  Østervang blev udflyttet i 1883 efter en brand
Matr.  8a  Nørregård blev udflyttet i 1883 efter samme brand
Matr.  16a  Højsgård blev delt og Brændekærgård udflyttet i 1887
Matr.  22a  Ny Højsgård blev udflyttet i 1899 efter en brand
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mod vest langs den nuværende Bækvej. 
Kreaturerne skulle derfor føres fra byen 
ud til lodderne gennem gårdmændenes 
jorder. Trafikken gik af den nuværende 
Nygårdsvej. 

I dokumentet forpligtiger husmæn-
dene sig til at føre dyrene i tøjr, så gård-
mændene kan spare udgifter til heg-
ning. Der aftales bod og straf, hvis dy-
rene undervejs volder skade. Endvidere 
bliver det aftalt, hvem der har ansvar for 
anlæg og vedligehold af de tilstødende 
hegn, veje og led. 

Udskiftning
Det er under Preben Henriksen Bille-
Brahe’s ældste søn Henrik Bille-Brahe, at 
der på Damsbo Gods’ foranledning i 1867 
udarbejdes et dokument med nye prin-
cipper for omfordeling af jord og udflyt-
ning af gårde. I arkivet har vi en afskrift 
af dokumentet. Planen blev dog aldrig 
effektueret, som den var tænkt. I stedet 
ser det ud til, at udskiftningen af jorden 
og udflytning af gårdene er sket i en gli-
dende proces, styret af en række mere el-
ler mindre tilfældige begivenheder som 
brand, sygdom, død og anden ulykke.

Udflytning
10 ud af 20 gårde i Jordløse blev ud-
flyttet i årene 1862–1899. Resten af 
gårdene ligger på deres oprindelige pla-

cering i landsbyen. Noget jord blev ef-
terfølgende mageskiftet, for at skabe 
sammenhængende marker. Andre gårde 
blev delt i forbindelse med arv eller fra-
salg af jord. 

Mange gårde råder stadig over små 
lodder spredt i landskabet, hvor man 
tidligere har skåret tørv eller hentet 
brænde. 

Husmændene flytter ud
Husmændene var – som gårdmændene 
– fæstere under Damsbo. Deres huse 
blev udflyttet mellem 1845 og 1867 og 
siden frikøbt.

”Nordhuset” ligger i dag Bækvej 9. 
Det lå oprindeligt Smedestræde 8.

Peder Jensen fæstede jorden i 1867. 
I fæstekontrakten betinges det, at han 

opfører et 7 fags grundmuret hus og en 
7 fags bindingsværkslade i henhold til 
en medfølgende tegning og et overslag 
(over, hvad det måtte koste). Han skulle 
endvidere grave en brønd, brolægge 
gårdspladsen og indhegne haven. 

Arbejdet blev godkendt i 1868. Han 
var fæster indtil 1874, hvor han frikøbte 
ejendommen for 1000 Rd. 

Udflytningen af Nordhuset er det 
bedst beskrevne, vi har i arkivet. Det er 
den sidste bebyggelse på Bækvej.

Frikøb af gårdene
Gårdene blev frikøbt fra godset i årene 
1873–1916. De første gårde, der blev 
frikøbt i 1873 var Hattebæks Mølle og 
Risbjerggård. Langt de fleste gårde blev 

Gårdene i Jordløse
Gårdens navn Matr. nr. Frikøbt Hartkorn Sum ved Frikøbt af
 e. 1844 årstal år 1773 frikøb i kr. 
Hattebæk Mølle 25a 1873  25.000 Ole Hansen
Risbjergs gård 23a 1873 7-1-3-0 17.400 Peder Madsen
Ærtebjerg 17a 1874 7-2-1-0 19.000 Lars Larsen
Roesbjergsgård 13a 1874 7-1-2-1 17.200 Birthe Hansdatter
Kærsgård 21a 1874 7-4-1-2 25.600 Anders Pedersen
Lindelygård 24a 1874 7-2-2-0 24.600 Mads Hansen
Skovgård 18a 1874 7-0-1-0 16.950 Lars Jensen Skov
Damgård 6a 1874 7-0-2-0 23.400 Niels Rasmussen
Bankegård 9a 1874 7-5-1-2 17.000 Hans Christensen
Eskemoselund 12a 1874 7-0-1-0 17.300 Lars Madsen
Nygård 19a 1874 7-7-0-0 20.950 Jens Andersen
Gammelgård 20a 1874 8-3-3-0 22.600 Jørgen Jørgensen
Ny Højsgård 22a 1874 6-4-2-2 23.200 Peder Hansen
Bøgebjerg 5a 1882 7-1-1-0 20.500 Lars Jensen
Højsgård 16a 1887 8-4-3-0 17.000 Rasmus og Hans Henriksen
Østervang 7a 1891 7-2-1-2 26.500 Peder Andersen
Toftegård 15a 1904 7-6-3-0 22.000 Anders Jørgensen
Bækgård 11a 1910 7-2-2-2 21.350 Jørgen Jensen Bæk
Nørregård 8a 1911 7-4-3-2 24.000 Lars Hansen
Ellehavegård 14a 1911 7-0-2-1 20.950 Hans Jørgen Nielsen
Leergården 10a 1916 7-3-0-0 26.000 Lars Ellegaard

Sine Lehrmann 
med 2 af børnene 
i haven til Nord-
huset, Bækvej 9, 
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Følgende gårde har en sten ved Bystævnet frikøbt i 1874. Det faldt tidmæssigt 
sammen med at Preben Charles Bille-
Brahe-Selby overtog Grevskabet Hved-
holm efter Henrik Bille-Brahe og vars-
lede en fordobling af fæsteprisen. Den 
sidste gård, der blev frikøbt var Leergår-
den, der blev frikøbt i 1916.

Bystævnet
Gårdmændene eller bymændene, som 
de gerne kalder sig, har siden holdt sam-
men i et oldermandslaug, der mødes ved 
bystævnet. Det gamle bystævne lå foran 
præstegården ud til det, der nu hedder 
Nygårdsvej. Indtil vejene blev navngivet 
af kommunen blev vejen kaldt Stævnet. 

Bymændenes nuværende regnskabs-
bog har optegnelser fra 1917. En fast 
indtægtskilde kom i mange år fra Søbo 
Gods, der betalte 9,50 kr. om året for 

Matr.  1a Præstegården
Matr.  5a Bøgebjerg, Bremerholmsgyden 8
Matr.  6a Damgård, Landevejen 23
Matr.  7a Østervang, Landevejen 39
Matr.  8a Nørregård, Odensevej 3
Mart.  9a Bankegård, Landevejen 97
Mart. 10a Leergård, Haastrupvej 35
Matr.  11a Bækgården. Nu nedrevet. Den lå tidligere
  på Enghavevej. Nuværende adresse:
  Højvang, matr. 21 K, Haastrupvej 28

Matr.  12a Eskemoselund, nu Stenbjerggård, 
  Landevejen 71

Matr.  12n Landevejen 65 
Matr.  13a Roesbjergsgård, Stationsvej 22
Matr. 14a Ellehavegård, Enghavevej 11
Matr. 15a Toftegård, Enghavevej 24

Mart. 16a Brændekærgård, Haastrupvej 12
Matr. 17 a Ærtebjerg, Haastrupvej 29
Matr. 17h Nymarksgård, Haastrupvej 33
Matr. 18a Skovgaard, Enghavevej 10, Det meste af 
  jorden hører nu til matr. 18al, 
  Ny Skovgaard, Haastrupvej 9

Matr. 19a Nygård, Nygårdsvej 7
Matr. 20a Gammelgård, Nygårdsvej 2
Matr. 21a Kærsgård, Landevejen 16
Matr. 22a  Ny Højsgård, Landevejen 2
Matr. 23a  Risbjerggård, Landevejen 6
Matr. 23b Nu matr. 23K, Egeholm, 
  Bremerholmsgyden 10

Matr. 24a Lindelygård, Landevejen 13
Matr. 25a Hattebæks Mølle, Hattebækvej 5

at hente grus i den fælles grusgrav ved 
Søbo Løkker. Udgifter gik bl.a. til vedli-
gehold af vejen ned til Damsbo Strand, 
hvor Bymændene havde hævd på fiske-
rettigheder. 

Bymændene efter 1946
Bymændene i Jordløse er stadig samlet 
i et oldermandslaug. De mødes på By-
stævnet hvert år på Valdemars dag den 
15. juni, hejser Dannebrog og drikker en 
øl. Den første lørdag i november er det 
Oldermandens pligt at invitere laugs-
brødrene til ædegilde. Hvervet som ol-
dermand går på skift.

Bystævnet i Jordløse fik sin nuvæ-
rende placering i 1946. På det tidspunkt 
var der 25 gårde, der hver fik sin sten på 
Bystævnet.

 Rikke Schultz

Herunder: 
Bymændede
forsamlet på 
Bystævnet 1949. 
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I Jordløse-Trunderup lokalhistoriske ar-
kiv har vi sandelig også billeder af mo-
torcykler, meeen desværre ikke et bille-
der af Ingeborg, f. Petersen i 1924, der 
angiveligt vakte en del opsigt når hun 
kørte gennem Skovmarken på sin blå 
Nimbus. Hvornår? Tjah!!

I 1920, da Afholdshotellet i Jordløse 

(Jordløse Kro) på Stationsvej 20, endnu 
eksisterede, kom to herrer på motorcy-
kel på besøg. Personerne er slagter Jo-
hannes Rasmussen, Vester Hæsinge, og 
broderen Karl Rasmussen, Brobyværk. 
Bemærk, at de to herrer ikke kommer 
kørende, men er fotograferet med støt-
tebenet nede til ære for fotografen. 

Mig og min Nimbus
kører ud af landevejen…

Ønsker du en påmindelse før hvert arran-
gement så tilmeld dig vores mailservice 
på jtarkiv@gmail.com eller Jordløse 
Nyhedsbrev på jnb@nogs.dk. 

Lørdag den 16. maj kl. 10–15.00
Byens dag i Jordløse
Byens dag er arrangeret af skolen, for-
eninger og virksomheder i Jordløse. 
Arkivet deltager med en udstilling, der for-
tæller historien om de huse, der er til salg.

Onsdag 10. juni kl. 19.00
Gåtur ved Trente Mølle og 
Østrupgård
Nærmere om arrangementet oplyses 
senere i mailservice, nyhedsbrevet og på 
facebooksiden Jordløse Her og Nu

Arkivets årsplan 2020/2021

Onsdag den 16. september kl. 19.00.
Pigerne fra Sprogøe
Foredrag ved Carsten Egø Nielsen i 
Musiklokalet på Friskolen i Jordløse.
Pris incl. kaffe og kage 50 kr. for med-
lemer og 75 kr. for ikke medlemmer. 
Max 100 deltagere. Tilmelding og køb 
af billetter oplyses senere.

Lørdag d.14. november kl. 10.00–14.00
Arkivernes dag
Udstilling og visning af film.
Der serveres kaffe og brød.

Onsdag den 10. marts 2021
Generalforsamling på skolen
Kl. 19.00 Generalforsamling
efterfulgt af film eller foredrag.
Vi serverer kaffe og kage.

Østrupgård
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Denne flotte motorcykel herover, som 
måske er en engelsk model, idet sidevog-
nen vender ud mod vejen, er anvendt til 
en udflugt omkring 1945-48. 

Man ser Minna, f. Keller, og Niels 
Nielsen med datteren Aase siddende på 
bagsædet

Turen går ud i det grønne, hvor kaf-
fen nydes under en solparasol. Hvor bil-
ledet er taget vides ikke. 

Modstående side øverst ses Peder Greve, 
flot ung mand, på sin skole-motorcy-
kel. Han er iført kasket, briller og læ-
derjakke. Jo – sikkerhedsudstyret er 
i orden. Årstallet er ca. 1938. Når man 
kikker på nummerpladens placering på 
forskærmen, kan man godt forstå, at 
denne placering blev forbudt. Ved even-
tuel personpåkørsel kunne nummerpla-
den forårsage stor skade. 

På billedet nederst til venstre er det 
hustruen Alfhild Greve, der sidder på 
en motorcykel i snevejr. Fotoet er fra 
ca. 1945–55 og er taget ude foran Peder 
Greves barndomshjem, Nygårdsvej 5.

Huset på billedet herunder kaldtes ”Blæ-
senborg” og det brændte ned i 1948. 
Huset lå på Søbo Løkker over for ”Bak-
kely”. På billedet ses Poul Nielsen med 
en ukendt dreng på bagsædet.



42 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv 2020 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv 2020  43

Engang i 1950-60 kørte tre unge gutter 
ud ad Søbo Løkker på deres motorcyk-
ler. To af de unge herrer har vi navne på, 
nemlig Erik og Bent. 

Den ene motorcykel er udstyret med 
en sidevogn beregnet til transport af 
varer. Måske kørte han ud til folk med 
vaskemaskiner, som man dengang le-

jede og fik bragt ud. Hvem ved!!! I bag-
grunden ses den nu nedrevne Jordløse 
Mølle.

Billedet øverst på modstående side er 
taget ved Søbo Løkker 16. På gårdsplad-
sen ses en unavngiven mand med sin 
motorcykel. Billedet er taget i 1987.

Billedet herunder: I forbindelse med 
Hosefesten i 2000 var der arrangeret 
udstilling af veteranmtorcykler. Den 
røde motorcykel forrest er af mærket 
Indian. Billedet er taget på den store 
sportsplads ved Jordløse Skole. Be-
mærk, at der nu er en styrthjelm med 
visir til motorcyklisten. 

Lene Hansen & Birthe Grubbe



Højsgård på Enghavevej 1920’erne. 
Hestegangen på gårdspladsen blev 
dengang stadig anvendt.
Højsgård havde matr. I før 1844 og den 
havde været sognets største gård. 
Gården blev delt i 1887 og Brændekær-
gård blev udflyttet herfra.

På Enghavevej blev der bygget nyt stuehus 
i 1930 og udlængerne blev også efterhån-
den nedrevet og erstatttet af nye.
Se også artiklen om gård- og husmænd 
på side  31–37.
Foto:  Zangenberg, Nationalmuseet.
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