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Forord.
Efter at jeg i 1924 ikke mere følte lyst til at føre forretning, da vi efter verdenskrigens afslutning var

kommen som i en anden tid, forholdene var i sin helhed blevet så forandrede, at unge kunne indrette
sig derefter, men for ældre faldt det meget besværligt; jeg var ellers for øvrigt rask af helbred; men vores
søn var død og borte, som vi havde ventet så meget af og sat store forhåbninger til; vores tre døtre gifte
ind i stillinger, som vil blive omtalt i mine erindringer, så der var ingen grund til nogen særlig overan-
strengelse for mig i en forretning, og jeg gik så over til at passe min landejendom, som interesserede
mig meget.

Jeg fik nu, som aldrig før, rolige stunder i hjemmet og tid til at tænke tilbage på de svundne år, hvor-
ved der kom tanker frem og derved lyst til at optegne nogle af mine erindringer både til glæde for mig
selv og håber også for den kommende slægt.

Jeg har ikke særlig fremdraget vort daglige familieliv, eftersom jeg ikke er forfatter; men vel også
fordi en forretning, hvor der arbejdes både ved dag og ved nat uden faste regler, ikke gives lejlighed til
familieliv i den forstand, som mangen en forfatter har skrevet om i bøger som “gamle grundtvigske
hjem” og lignende, og som kan være os en stor glæde at læse og kan give os en spore til efterligning;
men derfor behøver forretningen ikke at være ens i eet og alt, tværtimod har vort familieliv dannet
grundlaget for vort arbejde i forretningen; hvad enten man sidder på en vogn eller i en stue, kan man
godt stå i forbindelse med Vor Herre, selvom det former sig forskelligt.

Jeg har lagt vægt på at fortælle om udviklingen i vor forretning fra de meget små forhold til de stør-
re, som vi havde lykke til at bringe det frem til, og fortalt lidt om, hvordan man i de yngre år tænker sig
at bringe det frem, og i hvad retning vores tanker gik - og så hvorledes det kan komme til at forme sig
så helt anderledes og endda blive til velsignelse, idet vores arbejde har hvilet i vores lykkelige hjem.
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Min farfar Christen Hansen Skræp og hans slægt.
År 1795 fødtes ved St. Hans tid min bedstefar (farfar) i Hesselager. En gård i fæste fra Hesselager-

gård var hans fødehjem, og gården kaldtes “Skræppegården”, hvorfra stammer navnet "Skræp" her på
egnen. Det samme navn findes på Nordfyn, men kommer ikke hinanden ved i nogen retning. Gården lå
øst for kirken i byen. Han fik i dåben navnet Christen Hansen, men blev senere af folk kaldet Christen
Skræp. 

Han havde en broder, Hans Skræp, et par år yngre, som senere giftede sig og købte et hus med et
par tønder land på Vejstrup Mark og arbejdede på Tiselholt. Det er sidste hus på højre hånd opad Tisel-
holts Marker; hans hustru døde efter nogle få års ægteskab og efterlod ingen børn; han giftede sig igen,
og der blev to sønner og en datter.

Bedstemor, Anne Jacobsdatter, fødtes på Oure Mark samtidig i en mindre gård, vistnok temmelig
fattig.

Bedstefars fader døde, da sønnen var på 4de år, og hans moder giftede sig igen med en mand, der
hed Berthel, som flyttede gården ud syd for byen. Det kom så til at hedde “ud til Berthel”, hvorved
gården tabte Skræppenavnet. Moderen døde ved hans tolvte år, hvorved der blev udbetalt drengene
hver 300 rigsdaler, som deres moster overtog foreløbig, til de blev gamle nok til at kunne overtage dem;
denne moster havde en bondegård i Langå. Pengene så de aldrig.

Efter bedstefars udsagn gav hun sine egne børn pengene, og de kom aldrig til dem.
Han fortæller videre, at børnene og en del af slægten blev småtosset og sygelige, som han gav moste-

rens uredelighed skylden for. Selv sagde han, jeg kommer såmænd aldrig til at savne dem.
Senere fik bedstefar en rigsdaler ugentlig, og når far fik nogle specier (det var dobbelt rigsdaler) med

Christian den VII på, fik han byttet for at få disse; de var få, men samlede dog i årenes løb nogle hund-
rede. Disse Christian den VII var den arvepart, hans moster havde snydt ham for ”nu vendte de rolig
hjem til deres rette ejer,” udtalte han. Han samlede også nogle almindelige rigsdaler, som han så gav
mig.

Bedstefars skoletid og soldatertid.
Bedstefar kom altså ved syv års alderen i skole i byen, hvor læreren Holck var en meget streng og

rødhåret herre. Drengene fik særlig mange straffe, som hørte til dagens orden. Mærkelig nok, da bed-
stefar blev soldat hed også hans kaptajn Holck, var rødhåret og ligeledes hård og streng med straffe.
Han fortæller mange oplevelser fra den tid. Da han modtog pas, stod der: “har at møde i Helsingør sna-
rest mulig”. Han var tre uger om at rejse derind, det var vinterdage med båd fra Nyborg til Korsør et
par dage, derfra med diligence med skiftning af heste og af “Losevej” på marken, begrundet på masser
af sne. Travlt havde de heller ikke, de spillede kort i kroerne, de passerede, og morede sig bedst mulig
den lange vej, som var lang, men tiden var ikke så lang.

Næste sommer var han hjemme på besøg og besøgte familie og venner, eftersom det var skik, at de
hos disse gerne fik lidt forplejning såsom røget lammelår og smør med på vejen som soldat, for at de
kunne spise deraf senere. Undertiden fik de også en skilling; men den slags var der ikke mange af.
Under besøgene kom han til en temmelig rig moster, han havde, som ejede en god gård i Galtbjerg; her
havde han ventet at få overrakt i følge skikken en god foræring. Efter at være blevet opvartet med spise
måtte han allerede gå, og mosteren fulgte ham ud gennem haven, hvor der lå temmelig mange gule
blommer, som var falden ned. Han ventede stadig på gaven, men så kom den; hun siger: “Vil du ikke
have lidt af alle disse blommer med dig, det er så dejligt at have og spise af på den lange, nu forestående
rejse, du skal på?” “Nej”, siger han: “Du skulle samle dem op, her er jo masser til at fodre dine svin
med. Ja, det er rigtigt, men de vil ikke æde dem. Hvad pokker da, vil du byde din søstersøn, som er
soldat og kommer på besøg, ting, som ikke engang dine svin vil æde. Farvel.”

I soldatertiden oplevede han meget, eftersom han var meget snild; så snart han fik skolen overstået,
blev han oversat som tjener ved en prøjsisk konsul og var der så godt som hele tiden. Engang var han
til felttjeneste; det have lige regnet, og kommandoen lød: “Fyr”, men kun et skud faldt af hele kompag-
niets, og det var altså, fordi at bedstefar havde holdt flinten tør, hvorfor han også modtog en aner-
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Figur 2. I Albjerg den 1. maj 1827, hvor
Rasmus Christensen Skræp blev født

den 3. maj 1827

kendelse af kaptajnen, som udbrød: “Træd ud. Se denne ene mand har udrettet mere end hele mit kom-
pagni.” En anden gang var en underofficer “Dansbod” falden i kaptajnens unåde, og denne måtte
derfor hver dag modtage straf af kaptajnens klinge; dette blev vedkommende så ked af og udbrød: “I
dag tager jeg ikke Fuggel, så ske, hvad der vil”. To mand fra højre fløj blev udkommanderet, og hans
øjne blev tilbunde, men i eet nu tog han et rask tag, så de to soldater faldt begge to, tog fra øjnene og
trak sin sabel, hvormed han truede kaptajnen. Dette kunne snart have gået galt; men i de samme dage
var indlagt en menig soldat, som af kaptajnen var blevet mishandlet, og det viste sig, han døde deraf;
samtidig klagede Dansbod til kongen over kaptajnen; sagen blev undersøgt, og ved en revy for kongen i
de samme dage blev kaptajnen kaldt frem, hvorved kongen, Frederik VI, satte ham tilbage, og han
måtte gå ind som menig efter først et års strafarbejde.

Soldaten døde altså og blev sat ind i kirkens våbenhus, hvor der blev holdt vagt både ved nat og ved
dag. Skæbnen ville nu, at bedstefar stod vagt her i mørke lige op ad kisten fra 12-2 nat; som han nu står
der, han havde muligvis slumret, vælter kisten, og den døde falder ud. Det viste sig ved nærmere under-
søgelse, at gulvet var ulige, og der af den grund var lagt en sten under de to ben, som han ubetænksomt
og halvt i søvne havde stødt bort; dette havde katastrofen til følge. Han fik den døde i kisten igen i
mørket og stod så og holdt ved kisten, til afløsningen kom; det var en streng time. Afløsningen kom, og
bedstefar siger så: “Nu må du holde godt ved ham, ellers så går han.” Da de var en snes skridt derfra,
hører de et skrig, fordi kisten væltede igen; de måtte så tilbage og hjælpe ham; nu bød soldaten en af
patruljen 2 rigsdaler for at stå for ham i de to timer; men der var ingen, der ville; de befrygtede, at
Fanden havde magt over dem, når de stod for penge.

Efter tre års garnison blev han så hjempermiteret og giftede sig, kort efter lejede han sig ind i et
mindre hus i Oures udkant, øst for landevejen og nordøst for kirken (Akselhuset), og tog så arbejde
hvor som helst, blandt andet tarsk han korn på Broholm i oberstløjtnant Sehested’s tid.

Starten på slagtergerningen.
Bedstefar egnede sig nu ikke rigtig som daglejer, han ville gerne være den frie mand, og en dag han

kommer sammen med sin nabo gårdmand Anders Torbensen i byen - gården brændte senere og blev så
flyttet ud -. Det var ingen sjældenhed, at de kom sammen, det kom de så ofte, da havde denne en slag-
teko at sælge, og de kommer til at tale om denne ko, og Anders Torbensen siger så: “Hør”, det begynd-
te han altid med, “Christen Skræp, du skulle købe denne ko af mig og så slagte den; du er, hvad man
kalder altid så egen og passer meget bedre til at arbejde for dig selv end for andre. Nu kan du få denne
ko at begynde med; betalingen venter jeg med, til du får den solgt, og du skal se, det skal nok gå,” og
således blev det. Bedstefar havde forud anskaffet sig en lille trækvogn, og denne blev så sat yderligere i
virksomhed; det gik godt, og han fortsatte i samme spor en tid; når han om lørdagen kørte til Svend-
borg med kød, tog han ærinder med for folk undervejs, hvorved han også tjente noget.

Han fortæller så med stolthed, hvordan han var så
heldigt, da det var strengt at slæbe vognen, at købe sig
en gig og en lille rød hest; det var en meget stor lettelse,
og fortjenesten havde været så god, at han kunne betale
køretøjet og nu kunne køre med i stedet for selv at
trække.

Imidlertid efter nogle års forløb, blev der et lille hus
til fals i Albjerg, som bedstefar købte for 200 rigsdaler
og flyttede derover den 1. maj 1827, og siger han: “Jeg
havde ikke lidt at flytte med; jeg havde 3 læs, men de to
var rigtignok tromper (ikke ret store).”

Broholm.
Herfra fortæller han også en lille scene, der foregik

en dag, der arbejdedes i laden. Der var en murermester
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Anders fra Tved; han stammede og begyndte altid c c c c, førend han fik noget sagt; han var meget rå
og skældte og bandede over håndlangeren, som ikke kunne gøre noget tilpas for ham; næste dag skulle
der komme en ny håndlanger, som også stammede, men han begyndte med d d d d. Altså dagen forud
for denne siger håndlangeren til Anders: “Ja, skæld du nu bare ud i dag, i morgen kommer der en anden
i mit sted, du kan stole på, han tager ikke imod dine grovheder, og han forstår rigtig at gøre nar ad
folk.” Dagen kom, om morgenen siger Anders til håndlangeren først: “c c c c God morgen.” Den
anden svarer så straks: “d d d d God morgen.” “Hvad”, siger Anders på sin måde, “vil du gøre nar ad
folk, men jeg skal lære dig, din laban.” Han for ned af stilladset og kom så i slagsmål med stammende
skældsord og slag. Daglejerne i laden morede sig rigtig, men måtte så tage affære og få dem skilt ad.

Som omtalt havde bedstefar arbejdet på Broholm; men også bedstemor havde tjent der som mejeri-
pige, hvorved hun daglig havde omgåedes fru Sehested, som selv passede sit mejeri; de vaskede selv
dengang træbøtter, hvad der skulle en egen snilde til, når det skulle gøres rigtigt, og dertil var bedstemor
særlig snild, hvorved hun vandt fruens tilfredshed. Så snart bedstefar begyndte at slagte, havde han der-
for straks forretningen der, og nu til 1924 har vi haft den i flere generationer, til forholdene ordnede det
sådan, at forretningen holdt op den 22. november 1924.

Bedstefar fortalte små træk fra min barndom. Jeg var en dag med ham på Broholm og bar dengang
kjole; det brugte man i længere tid dengang, end der gøres nu. Kammerherreinden var nede ved vognen
for at se på kødet, og da sad jeg i stolen, og kammerherreinden spørger: “Hvad hedder den lille pige?”
Det var en beskyldning imod mig, som jeg tog meget fornærmeligt op og talte om i længere tid. hvor
kammerherreinden dog kunne spørge så dumt, hun måtte dog vide, jeg var en dreng.

Udviklingen gik imidlertid fremad, og en dag kom der bud fra Broholm Slot om at få en regning
hver måned for levering af kød. Far havde til dato hver måned gået op på godskontoret med bogen,
husjomfruen hver fredag skrev i og efter denne fået sine penge udbetalt, men nu måtte der en regning
til. Far henvendte sig først til mor og senere til tjenestekarlen Jens Rasmussen, men de måtte erkende, at
en sådan ting kendte de ikke og havde aldrig set, så far måtte tage til Broholm og fik udvirket, at det
foreløbig gik efter den tidligere form.

Engang leverede vi jægermester Sehested, der var forpagter af Broholm, 60 stykker kælvekøer på
temmelig kort tid, som han havde lovet at skaffe en proprietær Jespersen, Hestekøbgård ved Birkerød.
Dette gav et stort arbejde; jeg red på hest ind til Egense, Ollerup, Vester Skjerninge, Vester Åby, Espe,
Ringe o. s. v. og var altså borte et par dage; men det var i de dage en sand fornøjelse. Kreaturerne afgik
i et par vognladninger ad gangen og blev modtaget med stor tilfredshed; vi fik vores penge, og alt var
såre godt.

Farbror Hans Christensen.
Det gik stadig jævnt frem for mine forældre, der ved flid og sparsommelighed stadig holdt skuden i

gang; men dette kunne fars to brødre ikke finde sig i, eftersom det stod ganske stille for dem. Den
ældste, 5 (8) år ældre end far, var senere blevet gift og boede her i byen. Det var anden gang hun giftede
sig og havde ved første ægteskab seks sønner og to døtre; deres fader var skytte på Broholm, men døde,
og farbroder blev så gift med enken. Kærligheden var vel ikke stor, men der var cirka 5 tønder land og
godt bygget hus, så alt var såre godt. Denne søn gjorde ofte meget til at lave uro mellem mine forældre
og bedsteforældre, og det lykkedes undertiden; men min moders godhed og klogskab overvandt alle
vanskeligheder.

Min farbroder her i Albjerg havde imidlertid mistet sin kone, og deri var ikke nogen sorg; hun blev
ikke savnet af nogen, så på en vis var det glædeligt, og efter et par år at have været enkemand måtte han
gifte sig. Han havde nemlig fået lidt stor gæld på ejendommen, ved at han giftede sig første gang; han
måtte betale børnene ud, og den gæld var vist blevet forøget. Han udførte stort arbejde med at køre
vejmateriel på kommunens veje for at tjene penge. Han var stærk, sund og klog; men trods alt kneb det
ofte. Derved var han kommen til at trænge til os, og det gik så bedre med venskabet. Det kom os imid-
lertid for øre, at der i Slæbæk var en kvinde, der var blevet skilt fra sin mand og ejede en 4.000 rigsdaler,
og det var lige en sådan sum, min onkel manglede og heldigvis også en kone, for det var to ting, der var
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uadskillige; men vi var jo i stand til at kunne bruge begge dele. Der var en bekendt kone af os i Vejstrup
Lillemølle, der var lidt i familie med hende, og denne fik mor med, og jeg kørte for dem derop. Vi traf
hende hjemme, og efter lidt snak frem og tilbage tog hun med os hjem, hvor hun så var nogle dage, til
alt kom i orden. Brylluppet blev så holdt, og det gik storartet i fryd og gammen hele deres levetid, som
blev lang. Onkel blev godt og vel 90 år og Marie, hans hustru, der omkring. Eftersom formueomstæn-
dighederne nu bedredes, kom uvenskabet noget frem igen, og dette havde til følge, at far købte hans
ejendom, hvorved han så købte sig en lignende i Rødskebølle, men langt billigere; far betalte nemlig
onkels temmelig dyrt. Til hans ejendom her hørte Matrikel nr. 33 i forening med den øvrige ejendom;
til denne hæfter den mærkelighed, at den hørte til Oure Kirke, skønt den ligger ved Brudager Sogneskel
til venstre for vejen og er nu, efter af os at være mageskiftet med Broholm. lagt ind under den ved siden
liggende ejendom. Onkel købt den fra Tiselholt, som var ejer af Oure Kirke, men som ved ansøgning til
biskoppen fik lov til at sælge den mod at lade sætte takker på Oure kirketårn, som der altså oprindelig
må have været, men muligvis var faldne ned. Denne jordlod på 7,5 skæppe land var tillagt Oure Kirke
for i tilfælde af pest at skulle tjene til begravelser, og denne lå dengang meget afsides uden nogen byg-
ninger; der var sågar i de dage et led på vejen, som kunne lukkes op og i, så vejen i de dage var som en
markvej, og da denne plet var så afsides, passede den godt for pestlig, om sådan sygdom oftere efter
1711 kunne indtræffe.

En tid efter, at søster var død, var far i gang med at købe en gård i Kværndrup Vænge, “Munke-
bod”, på 87 tønder land. Han var meget jordforlegen og bød 32.000 rigsdaler, og ejeren var nogle dage
efter i Svendborg for at handle med far om den; men jeg havde frarådet det, eftersom vi ejede en fin
slagteriforretning, men vi kunne ikke betale mere end det halve i gården, som i grunden kunne siges var
meget godt, vi var kommen så vidt, når vi solgte vores eget; men dette syntes jeg ikke om, og far fulgte
mit råd, og vi blev, hvor vi var, og hvilken lykke. Min onkel Hans bygninger lå her nord for, lidt fra
vejen og to huse forud, dengang på en bakke, hvortil gik en halv snes trappetrin fra vejen op; alle de
bygninger er nu brudt af og solgt til nedbrydning, bakken er svunden væk tid efter anden; der var jord
at fylde op med i gadekæret, hvorhen også en del blev bragt. Vejen kom længere ud for at give plads for
nye bygninger, hvortil der af bakken blev taget murgrus af fineste sort. Der var sten og vejgrus til for-
bedring og anlæg af vejene, der samtidig blev rettede og forbedrede. Alt dette foregik i en længere
årrække, men efter en bestemt plan og eftersom pengene blev tjent ind.

Farbror Jacob Christensen.
Den mellemste af brødrene, Jacob, kom i skræderlære i Svendborg, og efter læretiden kom han hjem

og syede med hjælp af et par svende. Der var naturligvis ikke altid enighed blandt så mange, og bedste-
far vil så en dag til skovauktion i Tiselholt Skov, og i den anledning bad han Jacob give sig et par skil-
ling, eftersom han ingen havde, og i skoven var altid beværtning, og når mange bekendte traf sammen,
skulle der en skilling til. Jacob sad på bordet og syede og siger, idet han gav ham 1 mark (33 øre) : “at
det kunne være nok at drikke op ved en sådan lejlighed”. Så blev bedstefar vred, snild som han var, gav
ham en på hovedet, så han trillede under bordet. 1 mark var for lidt at byde sin fader. Min fader var lige
kommen hjem og arbejdede i slagtehuset, da bedstefar så kom ud til ham; uden at omtale det passerede
siger han ligedan til ham. Denne svarer straks: “Jo, det skal I have”; han tog ned i sin lomme, trak sin
skindpung op og rækker ham den, idet han udbryder: “Ja far, jeg antager, der er en 30-40 rigsdaler i;
men finder I, at det er for lidt, så kan I få flere.” Det var på den måde, han var glad for at blive behand-
let. Han kom stolt hjem om aftenen, afleverede pungen med alle pengene og udtalte: “Ja, Søn. Der har
du det hele tilbage igen; jeg har ikke brugt en skilling, men mange tak skal du have, for din venlighed
overfor din far.

I 1853 var far blevet forlovet og agtede at gifte sig, men de var så mange i hjemmet, at nogle måtte
bort for at give plads for en ung kone; en sådan adskillelse kunne ikke foregå uden vanskeligheder.
Resultatet blev, at Jacob med sine svende rejste til Gudbjerg, hvor han fæstede hus fra Mullerup med et
par tønder land og giftede sig der.
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Figur 3. Rasmus Christensen
Skræp

Min farbroder Jacob havde imidlertid opgivet skrædderiet og havde slået sig på kreaturhandelen,
som han var temmelig dygtig til, og nu havde han set, hvorledes fars forretning gik frem, så mente han,
om han ikke kunne som os, så kunne han nok leve, selvom han skulle nøjes med noget mindre; de
havde ingen børn og var altså ene to. Han var også noget af, hvad vi i de dage kaldte “Sorenskriver”;
han kunne skrive dokumenter, lejekontrakter, give råd, hjælpe til ved overenskomster eller handler, var
en meget dygtig skribent og meget klogere end far på de områder.

Imidlertid gik nogle år for onkel på den måde; han var meget sparsommelig og havde aldrig nyt
spiritus eller brugt tobak eller lommepenge af nogen art. Der kom nogle dårlige handelsår; han måtte så
opgive det og slå sig på skrædderiet igen. Hans og hans hustru lejede sig ind i Vestergade i Svendborg
og syede til de større handelshuse, men også til bekendte; han var dygtig nok og virksom, men havde
det stadig småt. Far og onkel kom stadig ikke sammen, og han kom ikke hos os i de tider; men så sene-
re, da de jo naturlig blev gamle, besøgte han os ofte, efter at hans hustru var død, og han var blevet ene.
Men så snart han var kommen til Svendborg at bo, kom han stadig hver lørdag og købte kød af mig;
det vil sige, jeg tog ikke penge eller noget for det, jeg forærede ham det. Jeg måtte også lejlighedsvis
støtte ham med kontante penge. Far havde den gang holdt op med at tage til torvs; det var noget sven-
dene og jeg besørgede. Far sagde engang til mig: “Har du Jacobs handel om lørdagen? “ ”Ja, det har
jeg”. “Det får du da ikke noget for?” “Nej, det får jeg ikke; nå ja, det gør nu da heller ikke noget”, lød
fars svar; jeg følte, han gerne vilde, jeg skulle hjælpe ham, men selv kunne han ikke komme over at gøre
det. Imidlertid døde hans kone, og jeg måtte selvfølgelig betale det hele; hun blev begravet i Gudbjerg,
hvor opvartningen foregik i forsamlingshuset. Mens de boede i Gudbjerg havde de adopteret en datter
af hans svoger, og denne var for nogle år siden blevet gift med en kreaturhandler, Mads Fjerritslev, som
nu boede i Marslev og havde en bondegård. Her flyttede han nu hen og passede hans kreaturer, som
han var meget dygtig til, eftersom han var meget proper og udviste stor interesse for, hvad han havde
med at gøre. 

Det gik nogle år, men da der var blevet oprettet et alderdomshjem i Marslev, og det ikke lå langt fra
gården, hvor Jacob opholdt sig, besøgte han jævnlig bestyreren og bestyrerinden, som var sådan et
nydeligt og pænt ægtepar, som onkel godt kunne lide. De kunne rigtig behandle de ældre mennesker,
der her blev dem betroet, og her fik onkel lyst til at flytte ind, hvilket også blev bevilget. Han var blevet
ked af at være ved sin steddatter længere, da det havde udviklet sig til drik og kortspil i for store baner
efter onkels mening, da dette var en vederstyggelighed for ham. Manden var og havde altid været en
dygtig handelsmand, så med penge var der ikke noget i vejen; men det var tonen, der ikke passede ham.
I den tid besøgte han os jævnlig om sommeren; det kunne endog
blive en hel måned, og da talte far og han sammen som andre
mennesker, men aldrig med den fortrolighed, som brødre. Imidlertid
købte bestyreren af alderdomshjemmet en lille gård på Hesselager
Mark, hvorhen onkel flyttede med, og de fik som betaling derfor hans
alderdomsunderstøttelse og hans daglige hjælp. Når han besøgte os,
fik han altid lidt penge med sig til sine små daglige udgifter. Her døde
han 90 år gammel; han blev ført til Gudbjerg og begravet ved siden af
sin hustru, og jeg betalte udgifterne. Han efterlod sig ikke noget til
deling, men der, hvor han døde, arvede de ham, og jeg betalte dem
nogle penge, hvor mange husker jeg ikke, men de blev da erstattet, så
de var godt tilfredse.

Min far Rasmus Christensen Skræp.
Fader blev født som 3die søn født 3. Maj 1827 i det lille hus i

Albjerg, som bedstefar havde købt og flyttede derover den 1. maj
1827. Forældrene var ikke så glade for ham, det skulle nemlig have
været en pige, som tredje barn; de tænkte ikke på, at dette ikke alene
blev dem et lykkens barn, men også for hele vores slægt, og som de
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senere udtalte: “Hvor kunne vi dog være misfornøjede med Herrens gave, netop den dreng blev vor
lykke”. De blev nu ved at ønske dem en datter, og da sognet i de dage udbød en nyfødt pige til
opdragelse, tog de imod betaling denne, som hed Stine.

Plejedatteren Stine og hendes datter.
Men så Stine, plejedatteren, var snart det værste; for denne havde bedstemor særlig kærlighed, for de

havde ikke selv nogle døtre, og det var da umuligt at undvære denne, hvorfor hun også udbryder til
fader: “Så kommer du til at rejse, for Stine kan jeg ikke undvære”; trods hun som 18-årig havde født en
lille datter. Denne blev hos mine forældre og blev opdraget sammen med mig til hun blev konfirmeret
og kom så ud at tjene, men havde stadig sit tilhold hos os. Hun blev senere gift med en stenhugger i
Vormark, en flink og dygtig mand. De fik en søn og en datter, som begge opførte sig godt, og er velsete
borgere i samfundet. Datteren er gift med gårdmand Hans Hansen, Gislev Holme, hvor hendes moder
er sammen med svigersøn og datter efter faderens død. 

Nu måtte far, som ikke ville, at hans hustru skulle bo sammen med Stine, skaffe sig et hjem andet
sted og tog så til Glorup for at fæste et hus med nogle få tønder land i Langå. Imidlertid kommer
bedstefar og siger en dag; “Hør, Søn. Går du hen og flytter, så må du sørge for, at du kan tage din fader
med, for han skal og vil have plads hos dig. Så får mor tage med, hvem hun vil, for jeg vil nu være hos
dig”. Og svaret lød straks: “Min far, men også mor, skal der altid blive plads til hos mig; det er min
tilkommende kone og jeg enige om.” Og det blev da også sådan, at Stine rejste, og far slog sig så ned
her i Albjerg.

Bedstefar og far handler.
Imidlertid voksede fader til og viste en vis handelsgeni. Da far var 13 år, var bedstefar og far til

Egeskovs Marked med 6 køer til salg, som bedstefar havde købt for at sælge der, men fortæller bedste-
far nu senere: “Jeg havde mange bekendte, og som skik og brug var ved sådanne lejligheder, kom vi
nogle bekendte sammen i et telt, fik en flaske brændevin og en flaske øl; så glemte jeg køerne; jeg for-
talte vittigheder, folk ville gerne høre på mig, så lod jeg 7 og 9 være lige. Drengen var på sin plads; han
så straks, at køerne efter prisen var for dyre og solgte dem altså til tab, men købte andre køer igen og
solgte, så han, da han senere traf mig sammen med mine venner i teltet, kunne aflægge rapport og
regnskab med fortjeneste, så bedstefar udbrød: “Fra i dag af bliver jeg hjemme, for du kan handle; så
passer jeg det hjemlige arbejde.” Senere, der var marked i Svendborg, samlede far en halv snes slagtedyr
og ville til marked med, da udbrød bedstefar: “Søn dog. Du sælger alt, så vi ikke får noget at slagte.”
Men svaret lød: “Der skal skaffes dyr nok til det brug også..” Han viste at kunne skaffe dem ved sin
energi.

Fader overtog altså mere og mere forretningen, som nu førte til, at de blev bedre kørende, kunne
altså bedre færdes langt omkring. En dag meddelte han at have erhvervet sig fine kunder i skibsreder
Møller og flere i Troense; de skulle bruge meget kød og flæsk til deres mange skibe. I den anledning tog
han til Broholm, hvor der stod 10 stykker udsætterkøer, som skulle sælges. Disse var fede, unge og fine
varer. De blev altså købt på den betingelse, at der måtte ventes en rum tid med betalingen, og dette
passede storartet. Da han kom hjem til bedstefar og fortalte, at han i dag havde købt for 300 rigsdaler,
udbrød denne: “Vi har jo ikke så mange penge; hvad gør du så?” “Jeg har handlet på den måde, at
pengene først skal betales senere”; men udbryder: “Nu skal I se, far. Når disse nu er slagtet, betaler vi
senere kontant for de næste.”
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Figur 4. En tilbygning, hvori det første
slagterum var.

Figur 5. Maren Hjeriksen fra
Lindegård

Far bliver imidlertid 20 år og bygger dem så et nyt
stuehus, lagt op ad det gamle, som da blev indrettet til
slagtehus; bedstefar gik nu stadig hjemme og holdt
orden og havde altid travlt. Der kom imidlertid også
mange trækkende med kreaturer, som dengang altid
blev opvartet med spise og snaps, og hvor bedstefar
fik lejlighed til at fortælle sine oplevelser, som han
fortalte godt; aldrig var der mangel på stof, dog mest
fra hans soldatertid, og her udtalte han tit blandt
andet, når det var en ældre mand, der spurgte: “Har
du været soldat?” Var svaret: “Ja”, siger han, “så siger
vi kammerat”; men “Nej”, “så siger vi gode ven”. Og
så gik samtalen dog bedst, når han havde lov at føre
ordet. Og langt senere, da han blev omkring 80, og
åndsevnerne var svækket, men ligefuld talegaverne i
orden, husker jeg, han sagde til mor, når en mand var
gået, og bedstefar havde fortalt ham en hel del, og manden havde været en god tilhører: “Det var en
pæn mand ham, det var en, der var værd at tale med”. Men var det en, der ville snakke med, sagde han:
“Sønnekone, hvad var egentlig det for en mand? Han var aldrig værd at snakke med.” Ofte kom også
det frem: “det år jeg byggede mit stuehus”, og fader lod ham altid beholde æren derfor, skønt det var jo
sønnen, der havde lagt det meste til. Fader omtalte tit, når vi senere fulgtes ad på vores forretningsture,
hvor længe og hvor ofte han måtte vente efter sin fader, når de kørte med kød. Når han fik begyndt at
snakke og undertiden spillede et lille slag kort om småpenge og samtidig en snaps og et glas øl, så
kunne den meste nat gå, hvad fader kaldte, hen i vejret; men det varede ikke mange år, førend han blev
hjemme, og fader fik så en svend i hans sted.

Min moder Maren Hjeriksen fra Lindegård og
hendes slægt.

Så kom krigen 1848-50, og fader blev tagen til infanterist, men
lejede for sig med 600 rigsdaler og blev altså hjemme. I 1853 var far
blevet forlovet med Maren Lindegård. Moder var født i Ellerup
Kohave den 13. juni 1827 i en gård, som hedder “Lindegård”, der
dengang var 110 tønder land til; men nu er senere en del udstykkede
til statshuse. Den var fæstegård under Mullerup Gods. De var mange
søskende, men hun fik dog 300 rigsdaler i medgift. Det var ingen
videre rigt hjem, hun fra den store gård kom hen i. Far havde
erhvervet 4 skæpper land, det var ikke meget.

“Stjernegård” ved siden af “Lindegård” havde også en datter, der
skulle giftes her til Albjerg, og hendes fader, der var lidt stor i egne
tanker, udtalte ved denne lejlighed: “Maren Lindegård skal jo til
Albjerg at bo; men der er ingen jord og i det hele taget ikke meget;
min datter skal også til Albjerg, men der er to køer, og det er noget
helt andet godt.” Resultatet blev, at far fæstede jorden fra Broholm,
der var til huset, Stjernegård’s datter skulle have, så det blev Maren,
der fik herligheden, inden den anden kom derned; men de boede så
sammen her i Albjerg i mange år, til de døde her begge to.

Min mors fader “Hjerik” var også født i “Lindegård”; om min mors moder “Maren” vides ikke. Der
var tre brødre, Peder, Jacob, Rasmus og fire søstre: Gertrud, Ane Marie, Johanne og Maren.

Det ældste barn, Gertrud Hjeriksen blev gift med en skomager i Trunderup, som samtidig var skytte
på Egeskov Slot. De havde en datter, Marie, som blev gift med en møller, Hans Christiansen, der for-
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pagtede Falle Vejermølle ved Fallegård, Kværndrup. Manden døde efter få års ægteskab og efterlod
ingen børn. Marie giftede sig igen, hvorved der blev fire sønner og en datter, der spredtes omkring til
flere sider.

Peder Hjeriksen var i hjemmet, til han som dragon blev kaldt til Odense, hvorefter han kom hjem og
styrede gårdens drift i nogle år, eftersom deres fader var død. Han blev gift med en enke i Vissenbjerg,
der havde en lille gård. De havde ingen børn og er derved uddøde.

Ane Marie Hjeriksen tjente i mange år, førend hun som ældre giftede sig med enkemand gårdmand
Niels Hansen, Hesselager; disse havde ingen børn.

Johanne Hjeriksen giftede sig med Ole Madsen fra Ellerup Sejt; købte et boelssted på Ryslinge Mark.
Disse havde to sønner og en datter. Sønnen, Mads Olsen, købte en gård i Sandager, og Niels Olsen blev
gift med en gårdmandsdatter i Gislev Holme, hvor han straks overtog gården, eftersom hun var eneste
barn. Disse havde en søn og en datter. Sønnen blev gift med eneste datter og barn fra Brænderupgård,
hvor de i øjeblikket boer. Datteren fik fødegården efter sin faders, Niels Olsens død i 1925. Maren
Olsen blev gift med Anders Jensen, Brudager, og fik fødehjemmet i Ryslinge. Disse har to døtre, hvoraf
den ene tjener som husbestyrerinde på en bondegård i Hesselager og den anden, Johanne, er hjemme
og støtter sine forældre godt med landbruget. Hun har tjent os nogle år som kokkepige og var en dygtig
og rar pige, som vi mindes med agtelse.

Jacob Hjeriksen fæstede nu gården påny og giftede sig med gårdfæster Jens Larsens datter “Kirsten”
i Brænderup; disse havde en søn, Hans, og en datter Kirsten. Sønnen, Hans Jacobsen Lindegård, blev
gift med en datter, Sine, af boelsmand Mads Rasmussen, Lakkendrup Mark. Han var tillige væver og
havde i flere år opholdt sig i Australien, hvor han havde tjent sig nogle tusinde kroner ved at grave efter
guld, men var nu kommen hjem og ejede sine fædres hjem, som nu senere blev overdraget Hans Jacob-
sen Lindegård og hustru, der nu igen har to sønner og en datter. Den ældste søn, Mads Peter Linde-
gård, lærte at være hjulmand, men gav sig senere til læsning og er nu kommunelærer. Den anden søn,
Jacob Lindegård skal nu have fædrehjemmet, efter at være blevet gift. Datteren Kirsten blev gift med en
smed og boer i Krarup, hvor han ejer en ejendom og er byens smed. Jacob Hjeriksens hustru, Kirsten,
døde, da datteren Kirsten blev født. Da blev hans første kones yngste søster, Maren, husbestyrerinde
for ham i et par år, hvorefter de giftede sig og fik to sønner: Hjerik og Rasmus. Halvsøsteren, Kirsten,
blev gift med Christen Poulsen i Ellerup, der arvede sin fædregård. Hjerik giftede sig med en datter fra
“Skjoldgård”, Ellerup Sejt, og købte en god gård i Frørup. Den var på 27 tønder land ekstra god Jord
og nye, grundmurede bygninger med en fin besætning af alle ting. Rasmus giftede sig og købte en
mindre gård i Lakkendrup, som han under krigsperioden solgte til en temmelig høj pris; ventede et
årstid med at købe og købte så en gård på Egebjerg Mark.

Maren Hjeriksen blev altså min moder, der efter et ædelt og virksomt liv afgik ved døden den
9. august 1900.

Det yngste barn, Rasmus Hjeriksen drog til Australien i 1858, 20 år gammel. Brevskrivningen ved-
ligeholdtes i mange år, og han skrev stadig. Han håbede på endnu engang at samles med sine søskende i
Danmark; men brevskrivning holdt imidlertid op fra hans side, og vi hørte ikke mere, så han er død og
begravet i Australien.

Min mors fader “Hjerik” havde en søster, der kom til Kerteminde at bo. Hun havde adskillige børn,
og blandt disse var en datter, der holdt familieskabet ved lige, ved til tider at besøge mor; hun blev da
gerne nogle dage, eftersom hun var ugift og havde megen lyst til at færdes omkring; de talte så om
mangt og meget, om familieforhold og meget andet, hvorved mor kom ind i ting, som hun ellers aldrig
ville have fået kendskab til. Hun fortalte, at en søsterdatter boede i Charlottenlund, hvis mand var stald-
mester hos Christian IX, og at de samtidig havde et gæstgiveri overfor slottet, hvor de beværtede slot-
tets personale og andre, der kom på besøg i byen om sommeren, når kongen boede der. Dette var
noget, vi hørte fra denne datter, men ellers ikke kendte noget til og heller ikke tænkte på at slutte
bekendtskab med.
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Min start på livet.
Den 6. april 1855 kom, og mormoder lå for døden, men levede dog nogle dage. Mine forældre var i

den anledning i Lindegård, det var langfredag, kom først hjem om natten klokken 12, og klokken 4
morgen den 7. april kom jeg til verden, sund, frisk og rask dreng, som selvfølgelig var mine forældre en
stor glæde. Klokken 5 kørte fader til torvs i Svendborg med kød; det var travl lørdag lige i helligdagene;
men alt var såre godt. Der var født to børn, som døde straks. Min søster Maren fødtes den 2. februar
1857, og dermed er hele børneflokken fortalt.

Da et par år var gået, og jeg var blevet så stor, at bedstefar, der kørte jord i haven til planering af
omgivelserne, når han trak sidefjellene, så jorden faldt ned under vognen og så ikke kørte frem, kunne
jeg sidde op på bundfjellen ved egen hjælp. Dette var jeg meget stolt af; men til alt uheld glemmer han,
efter at jeg havde prøvet nogle gange og var så inderlig glad ved det, at jeg skulle op, førend han kørte
frem og siger så “Kom” “Nej” siger jeg. “Tilbage”. Det havde han ikke tid til og kørte videre og lod
mig stå i mine egne betragtninger. Jeg gik så ind, men meget fornærmet. Mor kommer så med kaffe og
sætter på en stol til mig. Da jeg kom ind uden at ane, hvor vred jeg var over den behandling, jeg havde
fået af bedstefar, tager jeg ved kaffekoppen og kaster den med kaffe og kop henad gulvet, så den gik
stykker. Mor var straks klar over, at der var gået mig noget imod og satte mig ind i et mørkt rum; hun
pryglede mig aldrig, og jeg tror, det var rigtigt. Jeg var af naturen meget egen og vanskelig at opdrage, så
prygl fik jeg aldrig, eftersom der ikke var tale om ondt sind eller ondskabsfulde streger, som at pine eller
ødelægge fugle eller deres reder, men der blev også indprentet mig, at disse skulle man elske, eftersom
de spiste fluer, biller og andet kryb, hvorved de gjorde stort gavn, og så bagefter sang så nydelig for os.
Vor nabo, gårdmand Mogens Nielsen, sagde altid: “Bær over med ham. ingen hårde straffe, det gode
skal nok komme frem i ham, eftersom han egentlig er en god dreng”. Dette sagde han ikke, så jeg hørte
det, men senere blev talt om, at den gode og faste karakter lå bag ved den vanskelige natur, og det
passede, hvad han sagde.

Min skoletid og ungdom.
Jeg gik nu i skole og havde mere lyst til bogen end til slagtningen og var tit ked af at stå om aftenen i

slagtehuset til langt ud på natten for at holde lys, når der slagtedes, og undertiden kom far hjem efter
travle dage klokken 10-11, og jeg måtte så ofte op af sengen for at drive på en ko eller kvie, der måtte
hentes hjem for at slagtes samme nat. Jeg husker engang på Oure Mark og en anden gang i Gudme,
hvor vi hentede sådanne kreaturer og så bagefter holdt lys til hen ad morgenstunden.

Jeg var også tit ked af sådan som barn at komme med ud at handle med kød, men særlig med kvæg,
der måtte jeg som så ofte vente; jeg ville hellere i skole hver dag og så for resten tegne, regne og skrive
hjemme. Det fandt jeg var mere interessant, og deri fandt far sig godt, som han sagde: “Det er om at få
noget lært, mens man har tid, det har man bedst, mens man går i skole.” Af den grund fik jeg tit fri for
at komme med, da skolen blev regnet som først. Den gamle degn, som vi kaldte ham, havde en søn, et
årstid ældre, som kom til Sorø Akademi, hvor en ældre søn allerede var, senere pastor Hansen, Lange-
land. Han vilde, jeg skulle have fulgt med, eftersom jeg var godt begavet og havde så. stor lyst til
studeringen i stedet for at blive slagter, som han ikke troede lå for mig; ifølge min lyst til bogen fik jeg
en god skoletid og godt udbytte efter den tid.

Imidlertid blev der skytteforeninger dannede, og der var stort røre blandt hele folket, men særlig i
Vejstrup; men også i Oure berørte det meget. Far sagde: “Du skulle egentlig med for også at komme
sammen med dine jævnaldrende og dele med dem de unges fornøjelser, eftersom det er en god og sund
sport; men vi har i øjeblikket så meget at gøre, så vi har ikke tid.” Og den tid til sport kom aldrig, så jeg
kendte meget lidt til mine jævnaldrende her i Oure og Vejstrup, idet jeg kom sjældent sammen med
dem; det var mere de ældre, ved at vi handlede.

På Thomas Bjørnbaks højere landbohøjskole i Fjellerad By.
Imidlertid kom vores nabo, gårdmand Mogens Nielsen, som var baptist, til vennemøde i nærheden

af Lundby, syd for Ålborg; der boede en gårdmand Søren Uhrnholt, som drevet meget dygtigt landbrug
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Figur 6. Min søster Maren Skræp.

på cirka 50 tønder land med 50 stykker malkekøer og et halvt hundrede svin. Køer blev købt nær ved
kalv, malket ud og samtidig fedet til slagtning. Denne mand fik Mogens Nielsen lyst til, at hans søn
Niels skulle tjene for at få en uddannelse i samme retning et års tid. Herfra kom han så hjem og satte
deres bedrift ind i samme spor. Ved siden af lå Thomas Bjørnbaks højere landbohøjskole i Fjellerad By,
og denne fik hans to år yngre broder Jens lyst til efter broderens anbefaling at komme på en vinter fra
1.november til 1. maj; men denne ville absolut have mig med, og vi, som altid såvel som vore fædre,
havde gået sammen her i Albjerg, var næsten også helt adskillige, så vi fulgtes ad. Den 3. november
1874 ankom vi, lejede os ind ved en gårdmand i byen sammen med en svoger til Niels. Vi var altså tre
unge kavalerer på en snes år, og var meget glade for det. Jens og jeg led forresten meget af hjemve. Vi
fik kundskaber og disciplin; vi måtte ofte arbejde til langt ud på natten for at lære de lektier, vi fik at
skulle lære og frem med næste dag til afhøring; den visdom, vi fik, var helt ubegrænset, så jeg er den dag
i dag Bjørnbak tak skyldig for hans opofrelse for os og alt det, han puttede ind i mig, særlig dansk og
stil. Det var så ubegribeligt, hvad man kunne modtage efter den måde, han havde at bibringe os det på.
Jeg fik også undervisning nogle timer ugentlig i tysk, for når jeg kom hjem. var det meningen at rejse og
få nogen uddannelse i Hamborg med hensyn til svineforretning og for at lære sproget videre. Pølsefor-
retning spekulerede vi også på samt et ophold i Tyskland på et årstid eller mere. Men “mennesket spår,
og Gud råder”. Thi da jeg korn hjem, var mor af en anden mening; jeg skulle blive hjemme og hjælpe
far. Vi havde overflod af arbejde, og der var store opgaver at løse, hvorfor min hjælp nu var nødvendig.
Mor havde sin tanke, med det hun tænkte på, og den var altid god. Hendes savn af mig om vinteren
havde været hende meget stort, og dette ville hun ikke fortsætte.

Min søster Maren.
Omtrent samtidig, dog lidt senere kom så den

store sorg, at vi mistede vor kære Maren, kun 14 år
gammel, af tyfus den 19. juni 1872. Mor, som så ofte
ventede om aftenen og langt ud på natten, førend vi
kom hjem, havde sat sit store håb til denne datter.
Når hun nu blev konfirmeret, havde hun hende at
tale med og støtte sig til i al hendes travlhed og
besværligheder; hun blev syg, og på 8 dage var hun
død. Det var et hårdt slag for os alle, og et afsnit i
vores livsførelse. Men Guds veje er uransagelige, og
jeg kan sige: Det førte os på det rigtige spor.

Allermands gildet.
Huset, bedstefar købte her, var bygget på gadejord

og var ikke indhegnet. Folk kørte på det hele, hvor de
ville; den vesten del var sandgrav, hvor der hentedes
sand frit til byen, når folk ville. Der var “Allemands-
gilde” engang om året, som gik skiftevis ved byens beboere, hos “Allemanden”, hvor en anden så blev
det næste år.

Ved sådan lejlighed blev alle byens anliggender drøftet, og da kunne enhver i byen komme med sine
krav; det var om særlig at stå godt med sine naboer, når man havde et eller andet at bede om, og deri
var far bedre og klogere end bedstefar, som gerne ville føre ordet, og når det ikke blev, som han ville,
blev han vred og slog i bordet for dem; og det gik undertiden højt ved sådanne lejligheder, thi det
varede altid hele natten og undertiden lidt af næste dag. Det var om at gøre, når man havde noget, som
man gerne ville have gennemført, at komme på det rette tidspunkt og på den rette måde, og det forstod
far. Han kom kun sjældent med ved sådanne gilder, for han havde ikke tid; men denne ene gang var
nødvendig, da det var ham meget om at gøre at få haven indhegnet, og det kunne kun ske ved bymæn-
denes tilladelse. Han tog derfor del i gildet, og ved passende lejlighed kom det; “Kære naboer, det er
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mig en glæde at komme sammen med jer, men kunne I nu glæde min hustru (hun stod godt) og mig
ved at give mig lov til at indhegne haven? -Det sand, der er, bruger I jo ikke meget af alligevel, og vi vil
være meget glade for at få det; jeg vil jo betale, hvad I synes”, “Jo”, lød svaret fra allemanden efter
samråd med naboerne: “Du skal få det, men det koster 2 specier (4 kroner) og 1 flaske brændevin i
lidkøb”. Dermed var den handel afsluttet.

Sejlads.
Bedstemor var også dygtig med renlighed og orden og havde været dygtig efter den tid, og som for-

holdene var dengang. Når venner kom sammen, fik de tit en toddy eller flere, og det var ingen særlig
skam, om den svinglede lidt, når man færdedes; den slags blev ikke regnet så nøje, dog kvinderne var
ikke særlig glade for det, og bedstemor var nu af naturen meget rapmundet og kunne tit være meget
uhøflig.

Engang kom bedstefar hjem efter en sådan sejlads. Han var gående, det var noget ud på aftenen og
meget mørkt, hvilket havde til følge, at han var gået noget ud i gadekæret, og blev meget våd og snav-
set. Da han kom ind, fik han grovheder af bedstemor. Hun skældte ud og bandede over hovedet på
ham. “Dit svin, du kunne have gået hjem, mens det var dag”, og meget mere. Bedstefar var let ved at
blive fornærmet, og det varede ofte i 8 dage, inden han blev god igen, og så var det altid mor, der be-
gyndte at tiltale ham og smigrede lidt for ham, altid med det gode; så gik det igen. Hun afværgede det
også i reglen, eftersom han ved sådanne lejligheder, hvor det traf sig, den var lidt høj, altid ved hjem-
komsten spurgte efter mor Maren; sin egen kone ønskede han ikke under sådanne forhold at komme i
lag med, men denne aften traf han altså sin kone først, og resultatet blev, han gik igen og besøgte så
venner og bekendte nogle dage, til han så kunne komme over det og komme fin hjem. Jeg må sige, han
gik ikke omkring i de dage og drak spiritus, nej under sådanne forhold nød han intet af den slags, det
var jo særlig godt. Der var altså gået et par dage, og der var intet hørt fra ham, men jeg antager mor,
som var så god, nok har vidst lidt under hånden, men udbryder til bedstemoder: “Vi kommer da til at
høre os lidt om, hvor bedstefar er henne, at en ulykke da ikke er sket”. ”Nej”, siger hun: “Han skal s'gu
nok komme, når han bliver ked af at gå sådan omkring; hvor skulle han gå hen og få det som hos os,
han skal s'gu nok komme af sig selv, og det er også bedst for alle parter”. Der var ingen ømfindtlighed
her.

Far havde nemlig en svag side, som han selv var meget ked af, eftersom han vidste det godt og gerne
til enhver tid søgte at modarbejde den, og som han så ofte udtalte: “Man kan sagtens modstå en fristel-
se, man ikke fristes af”. Vi handlede med størstedelen både med kvæg og kød på den store strækning,
jeg har omtalt. Min far, som altid var spendabel, besøgtes en del af disse mænd, så ofte på torvet, særlig
om vinteren, når de kørte deres korn og smør til byen, og far opvartede da med toddy og andet godt,
men måtte så også drikke dem til, som den gang var skik og brug, og dette blev let for meget, hvorved
også jeg i barndommen og min første ungdom måtte udstå mange kvaler i forening med mor, men som
jeg ikke vil nærmere ind på. Da det nu er overstået og i sin helhed har udviklet sig så godt, vil jeg ikke
bringe disse mørke farver frem. Jeg var vred, ja rigtig vred under sådanne begivenheder, og far udtalte
engang til mig: “Sæt du dig hen og tag et glas med; du skal se, når du nu bliver lidt ældre og må afslutte
nogle flere handler, vil du få en anden mening om dette.” “Nej”, var svaret: “de folk, der skal drikkes
med for at komme til at handle, vil jeg blæse et stykke; det er ikke den slags venner, man skal søge”. Nu
må jeg udtale: det senere har vist sig, at tidens udvikling har givet mig støtte, hvorimod fars tid var me-
get vanskelig; desforuden havde jeg afsky for den slags, som jeg også. vedblivende holdt. Jeg kan med
stolthed udtale: “Jeg aldrig i min lange levetid har nyt spiritus uden til min gavn”, men som far sagde:
“Hvad man ikke fristes af, kan man let modstå”. Han var også tit glad for og blev mere og mere, at jeg
holdt mig på ædrueligheden.

Far solgte sine svin i almindelighed til en slagter og eksportør Peter Jensen, Vester Skjerninge, som
han kom sammen med på torvet; denne var en meget dygtig forretningsmand, men han fik mangen en
tåre til at flyde fra mine øjne, når jeg som dreng måtte se på hans skandaløse drikkeri, hvori vi så også
blev indblandet, og han var mig en torn i øjet.



Christen Skræp Livserindringer Side 16 af 42

Figur 7. Huset i Albjerg, hvor
Christen Rasmussen Skræp blev født den

7. april 1855.

Eftersom der kun var een slagterbutik i Svendborg og endda med ringe udvalg undtagen om lørda-
gen - de øvrige byslagtere stod hver formiddag på torvet, også. med et ringe udvalg - solgte vi meget
kød til byens borgere, eftersom vi mødte med fineste kvaliteter og derfor også solgte til de bedst stillede
i samfundet. Blandt disse var også en købmand, Sofus Riber i Brogade, der købte meget smør af fælles-
mejerierne - der var ikke dengang andelsmejerier. I den anledning samledes mejeribestyrerne her så ofte
om lørdagen, og fra disse mejerier blev fedet mange svin, som blev købt af os, så jeg stod i nær forbin-
delse med disse, og kendte dem alle temmelig godt. Senere, da andelsmejerierne kom frem, blev svinene
så godt som alle fordelt omkring hos andelshaverne, men i ovenfor omtalte tid blev svinene fedet på
mejerierne, hvor der var og blev indrettet svinestalde til dette brug. 

En søndag havde Riber købt kød af mig som så ofte, og som jeg personlig bragte ned og fik penge
for; jeg manglede nogle kroner, som jeg skulle købe 1 flaske vin for, og den skulle jeg traktere med på
kontoret, hvor jeg blev budt ind. Der var ikke andre, end jeg godt kendte, og de var vores fælles kunder,
udtalte Riber; og det viste sig, der var en 3 til 4 mejerister og en handelsagent Brandt, Skategade. Så
snart vi havde drukket denne ene, satte Riber en ny på bordet; han ville, som han sagde: “ikke drikke på
min bekostning”, men jeg kendte hans hensigter. Når denne var drukken, skulle jo efter hans udtalelser
mejeristerne hver for sig til at give en, så resultatet kommer af sig selv. Jeg siger straks: “Undskyld hr.
Riber; ifølge mit princip drikker jeg ikke mere vin i dag.” Han skænkede alligevel i glassene; jeg klinkede
med glasset, men satte glasset igen uden at smage på vinen; herover blev han så meget vred, lukkede
vinduet op og kastede mit glas vin ud af vinduet af fuld harme og udtalte derpå: “at blev jeg fuld hos
ham, ville det blive hans skam og ikke min”. Dertil svarede Brandt: “Jeg ved nok Riber, en dag du drak
mig fuld, så jeg faldt henne i Korsgade, da jeg ville løbe hjem, og skammen blev min; jeg holder med
Skræp”, og det samme bifald fik jeg fra mejeristerne. Han gav alligevel meget ondt af sig, men jeg holdt
på mit; når et nej var udtalt, var det nej. Imidlertid gik mejeribestyrerne, og jeg blev ene tilbage grundet
på, at hr. Riber havde en skonnert liggende i Århus, hvortil han ville sende proviantering, og dertil
kunne jeg muligvis sælge kød og flæsk, om vi ovenpå, denne konflikt kunne blive enige derom. Hidsig-
heden havde imidlertid lagt sig noget, og han køber så 800 pund kød og flæsk at levere en dag i påføl-
gende uge. Jeg kommer altså derud nævnte dag, salter kød og flæsket i tønder for at afsende det, og han
er glimrende tilfreds. Jeg bliver budt ind på kontoret for at få mine penge og bliver opvartet med kaffe
og kager i store baner. Jeg blev aldrig mere af ham budt et glas vin; men stadig kaffe og kage. Det
udviklede sig imidlertid på den måde, at jeg sjældent blev budt noget som helst spiritus, eftersom folk
fik den opfattelse, at jeg kun drak lidt og ikke mere, end jeg selv vilde, og det var meget små kvantum.

Bedstefar og far på gården.
Under samtaler med fremmede - der kom mange

med kreaturer - udtalte han ofte: “Der er kun et
menneske på jorden, jeg er bange for, og det er min
sønnekone eller mor Maren, som han kaldte hende
oftest, men det vil sige, jeg er bange for at gøre hende
imod; det er mærkeligt for øvrigt, sådan det er gået os.
(Folk lyttede ved de ord og troede, det var noget helt
galt), for når I tænker på den hytte, jeg flyttede ind i og
bor nu i et sådant slot. Men det var også et godt hus, jeg
byggede dengang i 1847; det var gode tider, og jeg
samlede sammen, så jeg rejste et sådant hus”. Og det
blev udtalt med en vis stolthed; det var jo egentlig far,
der havde lagt energi og dygtighed til, men han lod altid
bedstefar være i den glade forvisning. at han havde lavet
det hele til dato den gang. Der var selvfølgelig mange genvordigheder at overvinde, men vor mor var
altid klar til at sætte ligevægt ind.
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Engang kom fader hjem henimod aften, og bedstefar kom ud og tog imod ham og far mærkede
straks, der var noget, der ikke var rigtig fat. Så kom det: “Jeg har gjort noget i dag, søn, som du na-
turligvis vil blive meget gal på mig for, og det er også forkert af mig, men du ved, jeg er arrig, når jeg
ikke kan få det, som jeg vil, og der må ikke gå noget til spilde; nu har jeg sagt så ofte til karlen Anders,
at han ikke måtte sætte flere ærter i støb i spanden, end der kan være, når de har stået i vand om natten;
så havde han igen sat så mange, at han tabte helt hen ad gården, førend hesten fik af dem, og det er dog
ikke rigtigt. Jeg bebrejdede ham dette. som så ofte, men de irettesættelser ville han ikke tage imod, “for
det var ikke noget at tale om den smule”, og du ved da, vi må købe dem i dyre domme; er det så ikke
kedeligt at høre studse ord til svar. Resultatet, søn, blev, jeg har jaget ham bort; jeg fortryder det, for vi
kan ikke undvære hjælp, men hvad siger du?” Jeg siger: “Hvad far gør, er altid rigtig, og I skal såmænd
ikke være ked af det. jeg er ung og er ikke ked af arbejdet, og I skal se, vi skal nok få den hjælp, vi skal
bruge.” “Ja, Søn. Når du tager sådan på det, så siger vi blot, det går nok. det er jeg såre glad for. Det var
nærved, jeg tabte hele humøret.”

Tjenestekarlen Jens Rasmussen.
Far havde i de dage antaget en tjenestekarl, Jens Rasmussen, som blev hos os i syv år. I mellemtiden

var han soldat og lå i Rendsborg; det varede omkring et årstid. Denne karl var vi som børn meget glade
for; vi var selvfølgelig til tider uartige, men så snart han udtalte: “er I ikke flinke og gør, som jeg siger,
så rejser jeg straks til Rendsborg”. Så blev alt godt, blot han ville blive. Imidlertid blev han en stor hjælp
for fader med slagtningen, som han tid efter anden lærte og satte sig godt ind i. Der tjente en pige hos
os samtidig, og denne blev Jens forlovet med, og resultatet blev, at de giftede sig og bosatte sig i
Gudme og blev altså fars konkurrent. I begyndelsen gik det godt, eftersom beboerne holdt meget af
ham og ligefrem støttede ham, hvorfor han også flot udtalte: “at Skræp havde begyndt at køre med to
heste, men han skulle nok få det bragt ned igen til een.” Dette nåede han imidlertid ikke, eftersom han
holdt op efter få år med slagtningen og slog ind som skaffer eller opvarter ved gilder, der foregik her-
ude på landet, som til de tider var meget store, og da var en skaffer en meget vigtig personlighed. Han
måtte holde en tale førend spisningen og en efter, og ved bryllupper åbnede denne dansen ved at danse
den første dans med bruden. Jens var dygtig til at forestå disse ting og blev derfor meget brugt; han
drak ikke for meget spiritus og var i det hele taget en meget agtet person, så denne forretning gik bedre
end slagterforretningen.

Far handler med jord.
Fader var meget jordelskende, grundet på hans stærke energi; men det meste her i byen var fæste-

gods fra Broholm, og kun et par gårde og huse var købt fra Tiselholt. Fra en af disse gårde købte far
hans skovmål til 2000 rigsdaler og byttede med Jens Mogensen, Albjerg Mark, som boede i nærheden
og gav så denne skov, som nu er agerland, navnet “Skræpskoven”. Far fik så her i Albjerg hans tørve-
mål, såkaldte “Lillemarken” i stedet; denne er også omdannet til god agerland. Han havde nu erhvervet
sig en halv snes tønder land og måtte i den anledning bygge sig vognport, lade og lo til kornet. Dette
var 1858; denne bygning blev fortsat 1862 med stald til heste og køer, hvorved vejen måtte rettes lidt og
fyldes op i tilstødende gadekær, hvorved en misfornøjelse kom frem med broder i spidsen. 

Smeden Niels Thune havde fæstet et hus med cirka 4 tønder land her i byen fra Broholm og sam-
tidig fået hjælp til at opføre en smedje, og denne havde anbragt en pæl, som smeden brugte, når han
lagde ringe på hjul, og denne kom vejen for nær ved udfyldningen, efter de misfornøjedes mening, men
ellers ikke for nær, men langt smukkere.
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Figur 8. Huset i Albjerg indtil 1885.
Hvor mor og min forlovede mødtes og hilste på

hinanden første gang i oktober 1884.

Herredsfogeden blev tilkaldt for at se på dette
arbejde som de kaldte nederdrægtig gjort af slagteren.

Herredsfogeden kom, de misfornøjede var til
stede, som nu fremkom med deres klager, hvorefter
herredsfogeden bad fader udtale sig om sine planer
vedrørende vejen. Herredsfogeden ser nu imidlertid
på omgivelserne og overvejer sagen fra alle sider, men
udbryder så pludselig: “Den pæl skal flyttes og kan
anbringes bag smedjen, hvor der er god plads, og De,
Skræp, må fortsætte og fuldføre arbejdet, som De her
har omtalt; det er en pryd for byen, sådanne ting må
ikke hæmmes”. Disse bygninger blev lagt udenfor de
gamle bygninger nord for og gav plads i gården. Så
blev atter 1866 det gamle slagtehus eller tidligere
gamle stuehus, første beboelseshus nedbrudt og
indrettet nyt slagtehus med tilbygget stuehus og lade og staldbygning nord for. Der var nu efter den tid
god slagteriindretning og plads, og der er blevet slagtet meget i de bygninger.

Vi udvidede stadig, når lejlighed gaves; der lå flere småhuse omkring os, og vejene svajede uregel-
mæssigt mellem disse, så når der var et til fals, blev det købt, og vejene tid efter anden rettede.

Min farbroders, Hans Skræp’s, ejendom blev således købt den 15. juni 1880; den var meget dyr. Far
mente, at det var bedst, at den blev købt, eftersom de ikke godt kunne enes, og farbroder købte sig så
en lignende ejendom i Rødskebølle, men meget billigere.

Matrikel nummer 16 og 18, der lå ved siden af, blev også købt; der var cirka 2 skæpper land, og
bygningerne, der var gamle, blev revne ned. Matrikel nummer 19a blev købt fra Tiselholt; denne byg-
ning lå langt ud på vejen, så denne svajede langt udenom. Denne blev også revet ned og vejen rettet.
Denne parcel blev derefter senere mageskiftet bort til Broholm, men kom atter ved et andet mageskifte
tilbage igen.

Torvehandel og andre leverancer.
Far havde nu imidlertid fået levering hver uge af kød til Broholm, som han havde haft hele tiden,

men nu kom også, dog lidt senere, Tiselholt, Vejstrupgård, Hesselagergård, Glorup og Mullerup med
kød hver fredag, hvor der ofte samtidig handledes med kreaturer. Desforuden erhvervede vi os en hel
del af Thurø med levering til husbrug og skibsleverancer. Dette sidste foregik mest på Svendborg Torv
og gav til tider store leveringer. Jeg husker at have leveret i een uge i oktober måned op til 45 lamme-
kroppe til saltning foruden, at der fulgte anden levering med af kød og flæsk.

Senere havde jeg ruten: Oure, Vejstrup, Tiselholt, hvor jeg samtidig handlede med kreaturer og svin,
og der var til tider meget at handle med; svinehandlen var dengang mere slump. Folk havde ikke deci-
malvægte og var også vant til slumpevægt, så de ville helst sådant. Jeg mindes, jeg engang som meget
ung købte 16 kreaturer og 14 svin på Tiselholt, altsammen på slump, og det gik godt, og derfra gik
ruten til Lundeborg og hjem hver fredag. Nogle år senere byttede vi om, far og mig; så tog jeg den
lange rute: Broholm, Hesselagergård, Hesselager, Vormark, Langå, Glorup, Svindinge, Ellerup, Mulle-
rup, Gudbjerg og Gudme hver fredag i hans sted; så kørte han min rute, som var lettere.

Senere var far nu kommen frem til 3-4 heste; jeg brugte en næsten hver dag. Vi kendte ikke cykler,
og vi handlede meget og drev af og til med får, lam, og kvæg, eftersom bane ikke var her på Sydfyn;
skulle vi til Odense, måtte vi køre med heste og vogn til Nyborg og kreaturerne blev enten solgt i
Svendborg eller eksporteret med dampskib til Lybeck, Kiel eller Newcastle. Jeg brugte også hestene
meget til ridning. Det var hurtigere at komme omkring med end vogn, og eftersom jeg var en dygtig
rytter og havde stor lyst til den sport, blev den benyttet meget; det var lette heste, som egnede sig godt
til ridning og kørsel, og vi tog langt omkring. Der blev drevet også nogen svineeksport, men dog ikke
regelmæssig.
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En dyr handel.
Jeg blev en morgen af far sendt til Gudme hos Niels Mortensen, Egemose, for at købe en fed kvie,

som skulle slagtes samme dag; vi havde pludselig fået brug for en sådan vare af kød, og far havde ikke
god tid, der var andet, han absolut skulle besørge. Min ordre lød: “For så vidt den er gok nok, hvilket
du må kunne vurdere, skal den hjem hertil straks, og nu hurtig”. Jeg købte altså kvien til 45 rigsdaler,
hvilket var en høj pris, men efter min mening den rigtige slags. Niels Mortensen fulgte med over for at
få penge, han var i alder med bedstefar, og disse to, vidste jeg, havde altid meget at tale om, så han ville
også trods sin høje alder gerne over med den. Bedstefar var straks ved hånden, da vi kom, og da han
hørte, jeg havde købt den, ville han straks vurdere den, “det kan jeg endnu på en prik”, og han vurde-
rede den så til 30 rigsdaler. Niels Mortensen og bedstefar gik så ind, og heldigvis kom far straks efter,
og jeg var i stor spænding efter at høre, hvad han sagde: “Det er en af den rigtige slags, og som vi aldrig
må lade gå fra os, om også vi mener den er noget dyr, vi betaler nemlig ikke let for meget for den vare;
du har set rigtig nok. Så var den ængstelse borte.

Eftersom jeg havde begyndt lidt med handelen i skoletiden ved lejlighed, udvikledes det tid efter
anden mere og mere. Far sagde altid: “Du skal ikke være bange; kommer du galt afsted een gang, så går
det altid bedre en anden gang, og det er først, når man kommer ene ud og får ansvar, at man lærer det.
Jeg ser hellere, du køber en ko og taber 10 eller 20 kroner, end du ingen køber. Du skal bare gå på, det
går nok”; og sådan blev jeg stadig mindet. Far var i besiddelse af en meget stor arbejdsevne og en masse
energi, så han fordrede mange gange meget.

Vor egen ko.
Så snart jeg var konfirmeret i 1869, måtte jeg have bedre fat. Vi havde en á to svende, og disse fik jeg

lært godt af at slagte, så jeg var fra 17-19 års alderen første svend i forretningen. Vi var nu daglig nogle
mennesker, og undertiden havde det knebet både med mælk og smør, fordi far solgte køerne, når han
kunne finde købere, og dette havde han altid let ved. Far og mor havde derfor så ofte talt om til stadig-
hed at beholde een ko, da vi dog så ikke til enhver tid manglede mælk, fløde eller smør; men dette hav-
de stadig strandet på, at far ikke kunne stå for salg, når der kom en god køber. Han havde nu købt en
ko, nær ved kalv, af gårdmand Jens Larsen i Gudbjerg, og dette var sådan en dejlig ko og tillige ung, den
var meget tiltalende, og far og mor havde bestemt, denne ikke skulle sælges. Mor tog ellers ikke del i
handelen, det lod hun far passe; men hun havde så ofte haft sine vanskeligheder ved mangel på mælk
og fløde, og nu var man kommen så vidt, at der var jordareal til stadig at føde en ko, og hun følte sig
glad ved at have en sådan, der malkede noget, og dette var nu gået i opfyldelse. Men så vil skæbnen, at
koen står på græs herude i haven, det halve var til korn og det andet til græs, at præsteforpagter Niels
Christiansen i Oure Præstegård kommer gående forbi og ser derved denne dejlige ko derinde i haven,
og anmoder far om at sælge ham den. Far handlede ofte med ham, og kan sige, at han var blandt vores
bedste venner. “Der har du lige en ko, Skræp, til mig, det er en, der passer mig, og den vil jeg købe af
dig.” “Ja, men det kan ikke nytte Niels Christian, for min kone og jeg er enige om, at den vil vi beholde
til eget brug, og dette løfte har jeg nu givet så tit til min kone, når jeg har haft en lignende ko, men har
ikke holdt det, så denne gang skal det ikke strande; men kom indenfor og lad os snakke lidt.” De fulgtes
så ad ind, og far gik ind i køkkenet og fortalte mor, at Niels Christian var kommen og altså i den anled-
ning måtte opvartes med et eller andet, men siger samtidig: “Han vil købe den ko; men jeg har sagt, at
min kone og jeg var enige om, den ikke skulle sælges; vi ville have den til eget brug”. ”Ja”, siger mor,
“det er vi enige om, og synes altså ikke, der er noget at tale om i den retning”. ”Rigtig”, siger far, “vi
beholder den”. I det samme går han så tilbage i stuen og siger: “Ja, Niels Christian, du kan ikke få den
under 100 rigsdaler, og det er jo for dyrt, så må jeg beholde den efter vores aftale selv”. ”Ja, det er rig-
tigt; men nu tager jeg den med mig hjem, og så får du de 100 rigsdaler.” Nu kommer mor og siger:
“Nej, ved du hvad; at du har solgt den, det kan være, hvad det vil, du er nu engang sådan, du kan ikke
stå for skud; men at du vil komme og tale, som du gjorde, og så lige gå ud at sælge den, det er dog for
galt; men jeg vil bede dig om, at du en anden gang vil lade være med at tage mig på råd i handelsanlig-
gender,” og dermed blev det.
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Vor lærling Niels Jørgensen.
Vi havde samtidig et par lærlinge, hvoraf jeg selvfølgelig aldrig glemmer og så ofte mindes en af disse

flere; det var Niels Jørgensen, nu slagtermester i Oure by, en ætling af tidligere omtalte Anders Torben-
sen, som leverede bedstefar den første slagteko. Denne mand var hos os fra sit ikke fyldte l4. år i 18 år,
til han så selv begyndte forretningen i Oure. Han blev meget dygtig til at slagte hurtig og rent. Jeg erin-
drer engang i Svendborg, en svend udtalte og pralede af at kunne tage skindet af et lam, efter at det var
dødt, på 6 minutter, hvortil jeg kunne svare: “Det er ikke hurtigt; vi har en svend, han tager to, mens
De tager et; han kan gøre det på 3 minutter”. Og det kunne han. Jeg brugte 4 minutter; vi var stadig i
kamp, når vi slagtede sammen, om hurtigheden, og derved fik vi den store øvelse.

Han taler så ofte om mester, når han en sommer morgen kom og kaldte klokken 3 - 4, så sagde han:
“Det er lidt tidlig Niels; men du ved, hvad her skal gøres, og hvad der ligger for, så vi må have fat, så får
vi opsætte søvnen, til vi er døde;” der var heller ikke nogle vredagtige miner til svar. Jeg fandt det godt
og kunne den gang ikke tænke andet, end det var rigtigt nok, når mester sagde det.

En gang blev Niels sendt til Glorup Slot for at slagte 30 lam, der blev brugt til nedsaltning. Der var
kommen en ny oldfrue, og derfra, hvor hun var kommet, begyndtes altid med slagtning og vaskning
klokken 4 om morgenen, og nu kom vores svend først klokken 7 om morgenen, og hun havde anbragt
sine to stuepiger, 1 vaskepige og en kone, alle for at ordne indvoldene efterhånden Niels tog ud; vægte-
ren skulle dræbe lammene, og når der kun var den ene mand til at besørge resten, at trække alle de skind
af og tage indvoldene ud til damerne, kunne disse ikke få arbejde nok, og det ville jo vare i dage, førend
de blev færdige, og det plejede hun altid at få besørget på een dag; hun skældte Niels lidt ud, men han
sagde ikke meget, og til dette ikke et ord, men tog fat; deri lå hans styrke. Da klokken var 11 kom old-
fruen så ned for at se, hvordan de stod i det, og fandt da Niels vasket og færdig til at tage middagen og
alt i orden undtagen damerne; de var langt tilbage med indvoldene. Lammehovederne var kløvet og lagt
i vand såvel som levere og hjerter og ikke en plet at udsætte på lammekroppene, men fint lavet; hun
udbrød næste gang, hun så os: “Det var en farlig mand, de havde sendt; jeg har aldrig set mage.”

Feldthusen og hr. Lagoni.
Far var stadig ude efter gode forbindelser, hvorved dyrene blev solgt til folk, der netop havde brug

for en bestemt vare, og han fortalte mig så ofte, at en handelsmand skal købe, når folk vil sælge og
sælge, når folk vil købe. Derved opnås de bedste resultater for handelsmanden. Dette havde til følge, at
far kom til at handle meget med proprietær Feldthusen, Pilegård og Lindevas Vandmølle i Vester Åby,
hvor han var ejer og forhandlede meget kvæg; han havde bestillinger på kælvekøer, kvier med kalv og
uden kalv, græskøer, tillægsdyr og så meget andet til levering her på Fyn, Sjælland og Jylland, så denne
kunne der altid afsættes meget til, eftersom han altid, når dyrene passede, kunne give gode priser. Og
far forstod at vurdere dyrene, så de passede, hvor de blev solgt. Feldthusen havde en søster, som var
gift med kongelig agent Lagoni i Fåborg, der havde stort brændevinsbrænderi, der afgav spøl til cirka
165 stykker kvæg, som på den måde blev fede. Feldthusen indbød far at tage til Fåborg for at se at få en
forbindelse med hans svoger. Vi havde ofte den gang mangel på slagtekvæg og havde mange gange
svært ved at skaffe så meget, vi kunne sælge. I den anledning lavede vi en fin sommerdag vores køretøj i
stand til Fåborg for at få. denne forbindelse i orden. Vi kom derned, far og mig, meget tarvelig påklædt;
vores indtægter blev ikke brugt til unyttige ting eller til forfinelse af klæder eller sligt. Vi meldte os i stal-
den, hvor hr. Lagoni gik i modsat ende af stalden, som vi kom ind i, og talte med sin svoger Feldthusen,
som tilfældig var til stede. Så snart vi kom ind i stalden, kom hr. Lagoni, som var en ualmindelig fin og
særlig velplejet, ældre og nobel herre, os i møde. Far hilste meget ærbødigt på en så fin mand i mod-
sætning til os og udtalte ønske om at købe lidt fedekvæg, om der var noget til fals. Jeg må bemærke, det
var meget fine varer, han havde at faldbyde og skulle selvfølgelig have høje priser; men det var far
belavet på, og han havde kunder til den slags kød og endda fine kunder. Han så et øjeblik på far, så
udbryder han: “Nej. de køber ikke mine køer, farvel”, drejede kort omkring og gik tilbage. Feldthusen,
der straks havde kendt far, skønt på afstand, må have gjort sin svoger opmærksom på, at det var Skræp,
som han tidligere havde talt om og ved lejlighed havde budt ned og som utvivlsomt ville være hans



Christen Skræp Livserindringer Side 21 af 42

svoger en god kunde. Vi stak slukøret bort; det var en overraskelse, far ikke havde ventet, eftersom han
ikke havde tænkt på, hans klædedragt kunne være nogen hindring for a t handle om køer. Men der kom
også straks ilbud, om far ville være så venlig at komme tilbage, da der var nogle kvæg, der alligevel
måtte sælges. Vi kom tilbage; jeg var meget ung og meget flov. Hr. Lagoni gjorde en undskyldning for
sin optræden, og vi gik så i gang. Der blev gjort opmærksom på, at hvert dyr kostede uden afslag, hvad
der blev forlangt, men det var også rimeligt; og på den konto købte far de første 10 stykker, en ad
gangen; den elevte siger han: “Der må jeg have 10 kroner afslaget”. “Nej, det kan ikke lade sig gøre”.
Hans 18 årige søn var imidlertid kommen tilstede, og denne siger: “Nej, ved du hvad far, har I handlet
om 10 stykker, må den elevte da også gå med; du må slå de 10 kroner af.” “Så lad gå”. Han fik sine
penge og far sine køer; de blev trukket ad landevejen de fem mil hjem, der var ikke anden udvej. Jeg har
været med til at drive op til 15 stykker ad gangen løse derud, og der blev altid handlet, aldrig afslag fra
nogle af siderne. Hvad hr. Lagoni ikke købte, satte vi selv ind på fedning og betalte vist pr. måned.
Dette gik i mange år, hvorefter brænderiet og købmandsgården blev solgt og hr. Lagoni købte en herre-
gård et sted på Nordfyn; men igen efter nogle år kom hr. Lagoni engang til Egeskovs Marked. Far talte
med flere handelsmænd, der udtalte: “Har du hilst på kongelig agent Lagoni?” “Nej”. “Ja, så må du se
at finde ham, for han har udtalt: “Ikke at ville forlade markedet, førend han havde hilst på sin gamle,
kære handelsmand Skræp.” De mødtes, og der blev glæde på begge sider; der blev ikke set på
klædedragt den dag.

Far og handlen.
Far var i besiddelse af den evne, at han vandt folks tillid; der blev tit udtalt ude omkring, hvem han

så godt som stadig handlede med: “Vi ved ikke rigtig, hvad dyrene, vi skal sælge, er værd, men nu har vi
sagt til Skræp, at vi har denne eller flere at sælge; når han så kommer, ved han altid prisen, og der ved vi,
at vi får værdien og vores penge.” Han kom engang, som han senere så ofte fortalte, ned på. Åby Mark
på “Hjelmkilde” til Jens Kromann for at købe en ko, han ville sælge; den gik på græs nede ved åen, og
far skulle videre over åen til Vejstrup Mark. Han gik så ofte og gik så over markerne fra gård til gård.
“Hvad skal koen koste Jens Hansen? “ ”Jeg ved det relig ikke så nøje; kan du give en 22 eller 23 rigs-
daler for den?”, “.Ja”, siger far: “Du kan få hvilket som helst, du vil, for det er ikke for meget nogle af
delene.” “Ja, så vil jeg sårele have de 23.” “Det skal du også få.” og derved blev det så.

Jeg skal også blandt flere nævne forpagter Vest, Rygård; han betroede ham så ofte handelen med
sine mange kreaturer; men særlig bønder overlod til far at bestemme prisen, der skulle betales, og de
blev aldrig skuffet.

I høsttiden og særlig til rug- og hvedehøst var der meget travlt. Vi solgte kød til de fleste gårdmænd.
Når rughøsten kom, skulle alle have suppe og peberrodskød, ligeledes til hvedehøsten, og det var en
stående regel, vi begyndte ved stranden fra Vejstrup til Vormark, hvor de begyndte først med høsten,
og trak os så daglig højere og højere op i landet, eftersom høsten skred frem, og der måtte da sættes to
vogne i gang. undertiden gik en tredje med. Vi slagtede i en uge ved sådanne lejligheder; men det var
også det højeste, vi nogensinde nåede, 13 stykker store hornkvæg. Vi kom til Svindinge, Gislev, Dong,
Ellerup Kohave, Grøftehave og Brændeskov. Ad den linie fra stranden og så på torvet i Svendborg
solgte vi meget kød, til tider 2 læs en lørdag. Der var dengang ingen butikker med kød, men det var
også, som der ikke var brug for sådanne, idet, da der endelig kom en, ville publikum på torvet; der
kunne de den gang bedre få, hvad de ønskede, og det var som en hel fryd at komme der om lørdagen
for at se på varerne og snakke lidt sammen; der var mange fornøjelige timer. Nu efter et halvt hundrede
år vil de fleste i butikker; nu kan de bedste få, hvad de ønsker i butikker, men nu er de også blevet
moderniseret op. Og forunderligt, hvor tiden har forandret sig fra den gang; vi manglede egentlig ikke
fremsynethed i dette stykke, eftersom vi godt kunne se, at tiden gik i den retning; men her spillede mor
også med som i det meste, der var godt.

Der blev nu system i svineforretningen, så vi modtog svin hver onsdag ved Svendborg Vejerbod; fra
vores kommissionær i Hamborg aftalte jeg om notering hver lørdag med restance i Svendborg, hvor jeg
samtidig på torvet meddelte prisen til vores agenter. Disse priser stod til onsdag morgen, hvor jeg da
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igen efter aftale fra Hamborg modtog restance beretning igen i Svendborg, så vi kendte altid priserne.
Vi lavede akkorder med dampskibsselskaberne, hvorved vi fik procenter af fragten på svin over Lybeck,
såvel som på kvæg og får til England. Også med kælvekøer, kvier og græskøer herhjemme byttede og
handlede vi meget; vi har på Svendborg Marked solgt op til 38 stykker stort kvæg en dag. Som på
Egeskovs Marked, det var kun een gang om året i september måned, omsatte vi altid mellem 20 og 30
stykker, så omsætningen havde udviklet sig godt.

Korrespondance og regnskaber.
Far kunne dårlig skrive sit navn, så han kunne være det bekendt; og i stavemåde og stil var han nu

helt umulig. Men imidlertid havde forsynet ordnet det således, at han slet ikke fik brug for det; thi da
det først blev nødvendigt, kunne jeg overtage det hele; han var dygtig i det praktiske og endda meget
dygtig. Jeg kunne hjælpe ham og tilmed godt; men så havde jeg den evne, eftersom tiden udviklede sig,
at kunne følge med og ordne de teoretiske anliggender, eftersom korrespondance og regnskab blev
mere og mere nødvendig.

Korrespondancen blev stor såvel som regnskaberne, som jeg førte uden hjælp, så et klart hoved til
enhver tid var mere nødvendigt end tidligere. For at undgå disse fristelser, var en væsentlig grund til, at
vi holdt os mest til landet og lod det udvikle sig i den retning.

En dårlig handel med svineeksportør Peter Jensen og slagter Isak Henriksen.
Jeg skal dog i korthed udmale en svineforretning, der netop under sådanne skæbnesvangre om-

stændigheder blev afsluttet, men som mærkelig nok i årenes løb udviklede sig til vores bedste.
Jeg var denne gang, som jeg ellers har været så ofte før, i en alder af 15 - 16 år i Svendborg med svin

til slagter og eksportør Peter Jensen, Vester skjerninge, og disse havde han givet mig for lille pris for,
hvor over far blev fornærmet på ham; og når de kom sammen næste gang, skulle hans harme rigtig have
luft. Men denne udviklede sig til forlig ved et glas portvin og flere til. Slagter Isak Henriksen fra Svend-
borg var altså også med, og far købte ved denne lejlighed alle de svin, de kunne skaffe begge to til 38
øre per pund + 1 krone per styk fra september til 31. december. Der var ikke omtalt, hvor mange vi
skulle modtage een dag ugentlig i Svendborg. I begyndelsen kom der kun få, for da passede prisen, så
det kunne give lidt fortjeneste; men da vi nåede november, gik priserne ned, og så strømmede de ind.
Der var ikke mange svin mellem folk dengang, og der kunne ikke komme flere, men dog op til et par
hundrede ugentlig. Det var tunge dage; jeg måtte tage del i sorgen. Mor fik ikke rigtig underretning, og
far havde det tungt, ja meget tungt; men den onde ånd, som Peter Jensen stod for mig at være, forlod
os, vi fik afsky for ham.

Så ville skæbnen, at far ved et ejendommeligt tilfælde fik accord, hver for sig, med dem begge to; da
havde vi tabt cirka 4.000 kroner, som var mange penge dengang. Dette var en stor glæde for os trods
tabet, og det bragte mere frisk og sund luftning ind. Det var som en god vending i hele forretnings-
gangen. Slagter Isak Henriksen byggede den første slagterbutik i Møllergade nr. 3 sammen med en
broder. Slægten gik senere over i andre brancher. Butikken blev solgt til brødrene “Franke”, og disse
førte forretningen videre med stor energi og dygtighed.

En leverance til handelsmand Hans Nielsen, Guldborg, Lolland.
Det var tit meget fornøjeligt, men vi havde også mange ubehagelige og svære dage. Efter bestillinger,

som kom skriftlig, sendte vi ofte kælvekøer til Jylland, Lolland og Sjælland, og deriblandt skal jeg fortæl-
le, at vi engang skulle levere handelsmand Hans Nielsen, Guldborg, Lolland, som vi så ofte handlede
med, 3 stykker kælvekvier, som han skulle bruge hurtigst mulig. Vi tog i den anledning til Odense
marked; banen var lige blevet anlagt mellem Svendborg og Odense, og dampskibet “Thor” afgik hver
tirsdag til Nakskov, som vi plejede at sende den rute. Vi stod altså mandag eftermiddag i Svendborg
med disse 3 kvier, men opdager til vores forbavselse, at damperen havde gået sidste gang for det år i
forangående uge, men nu lå stille til eftersyn i vinter måneden; vi vidste godt, den ville ligge stille, men
formente, der var denne gang endnu tilbage. Vi rådførte os med havnefogden, og denne rådede os: “En
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mand må tage med kvierne til Rudkøbing; kvierne må så trækkes over Langeland til Spodsbjerg, hvor
en færge ligger, der tager dyrene om bord og sejler dem til Thors; så er der en fjerdingvej til Nakskov,
og det er i grunden en meget let rejse, bare der er en solid mand til at følge med hele tiden”, og den gik
vi så på. Det rigtigste havde været at sætte dem i en banevogn over Odense-Nyborg til Sakskøbing,
hvorfra de alligevel skulle trækkes til Guldborg. Jeg havde nu aldrig været i Spodsbjerg, og da han talte
om færge tænkte jeg mig som fra Svendborg til Tåsinge; det faldt mig aldrig ind, der var fire mil over. 

Jeg gik så på rejse med kvierne klokken 9 formiddag fra Svendborg til Rudkøbing med den ordinære
damper, derfra til fods med kvierne til Spodsbjerg, hvor jeg henvendte mig i færgegården; det første
færgemanden udbrød, da han havde hørt rejseplanen, var: “Gå hjem igen, det er det klogeste. Færgen til
Thors gik klokken 12, nu er klokken 1, og hvornår den kommer tilbage vides ikke; vi holder ikke tid
her, vi kommer, når vi kan og husk på, det er vinterdage.” Jeg skammede mig ved at komme trækkende
hjem med kvierne, som om jeg var bange for turen og siger da: “Såfremt det er muligt, fortsætter jeg
efter målet, vi har sat”. ”Ja, vi har en mindre båd her; det er alt, hvad vi råder over, og den kan De få
med to unge knægte; så kan De sejle over at hente færgen; det er den hurtigste måde at få den herover
på.” Vi manglede telefonen; men den kendte man ikke. Jeg var blevet svedt, trods lidt tøj på, men kvier-
ne var lidt raske på det fra Rudkøbing. Vi sejlede nu; kvierne blev stående i færgegården, til færgen kom
tilbage. Da vi kom midt ud, begyndte en snestorm at rejse sig, så vi ikke kunne se frem eller tilbage.
Knægtene mærkede, jeg var bange, men der var ikke andet at gøre end hænge i, og vi nåede da også
lykkelig og vel Thors, men med det ringe tøj, jeg havde på, gevaldig forfrosne. Min påklædning var
beregnet som fodgænger. Meningen var nu at tage den fjerdingvej til Nakskov for at træffe Nielsen for
at kunne overtage dem i Thors i stedet for i Nakskov, og så om morgenen tage tilbage med færgen;
men jeg var bogstavelig bange for at sejle tilbage og bad derfor færgemanden i Thors om at hente kvi-
erne og ville så., når jeg havde talt med Nielsen i Nakskov, komme tilbage og hente dem næste dag for
at bringe dem til Nakskov, men jeg havde nu fra Thors til Nakskov ikke en fjerdingvej, men to mil at
løbe, eftersom jeg frøs som en våd hund. Jeg kommer til bestemmelsesstedet i Nakskov, hvor Nielsen
skulle modtage dyrene; men han var rejst hjem, da han hørte, damperen ikke gik; han anede ikke, kvi-
erne kom. Vi manglede stadig telefon, som vi ikke kendte. Jeg skrev så til færgemanden i Thors om at
sende mig kvierne til Nakskov; derfra havde jeg ordnet dem sendt til Sakskøbing, og selv rejste jeg om
aftenen til Sakskøbing. hvor jeg overnattede på et hotel, hvor sengeklæderne var fugtige og altså meget
usunde at ligge i. Næste morgen klokken 6 gik jeg ad landevejen til Guldborg; der gik dagvogn op ad
dagen, men det ville jeg ikke vente på. Vejret var godt, stærk frost og altså ren vej. Da jeg kom til Guld-
borg, var Hans Nielsen rejst til Falster for at handle og kom ikke hjem før end aften. Jeg drev så om-
kring i Guldborg hele dagen, og det gik meget godt. Hans Nielsen kom hjem, og jeg blev der om nat-
ten, og om morgenen kørte han for mig til Sakskøbing, hvor kvierne så skulle komme. På køreturen
siger han til mig blandt andet: “har du tænkt noget over, hvad vej du vil tilbage; dog hvis du har lyst til
at druknes, så skal du den vej, du er kommen fra, eftersom det er en udmærket vej i den retning. Vil du
derimod levende hjem, så må du tage over Sjælland,” og det gjorde jeg så. Med samme tog jeg gik ind i,
kom kvierne fra Nakskov, så jeg så dem, førend jeg rejste videre. Nu skulle man mene, besværligheder-
ne var ovre, målet var nået og jeg lykkelig og vel for hjemgående efter en højst besværlig rejse; dog jeg
blev ikke sengeliggende, men jeg beholdt et sting i mit bryst, som varede et par år og som vores læge
Kabell konstaterede var efterveer fra denne rejse. Men så kom beretningen fra Hans Nielsen. De to
kvier havde kælvet og var gode kvier og havde for disse sendt os penge; men den tredje havde kælvet
godt, men var umulig at malke, og da denne var meget fed til slagtning og en fin kvalitet, havde han
sendt den over til vores kommissionær Julius Buck i København, som han vidste, vi altid brugte; og
dette var også meget rigtigt; men det værste var, han gik fallit i de dage, og vi fik altså ikke noget for
den. Dermed var altså den saga ude.

Hesselagergård.
Vi handlede meget med godsejer Simon Dons, Hesselagergård; vi købte græskvier til levering på

Sjælland, som godsejeren tog bestilling på. Han holdt 100 får; der var altså mange lam, udskudsfår og
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fedesvin; der blev også fedet noget kvæg, og alt dette blev i reglen købt og forhandlet af os. Godsejeren
giftede sig først ved 60 års alderen med en tyveårig københavner, og dette gav anledning til store leve-
ringer af kød, som altså også lå på vores hånd. Der var en forvalter Vilhelm, som havde tjent der i man-
ge år. Hans fader var godsforvalter på godset, så længe han kunne, og havde altså også haft en lang
tjenestetid. Forvalter Vilhelm var altid til stede, når der skulle handles på gården, og denne skulle så
først vurdere dyrene og samtidig udtale sin mening om priserne til godsejeren og os. Disse var i reglen
noget billige, men godsejeren, som var en meget praktisk, ligefrem og dygtig personlighed, og havde et
godt øje at se på dyrene med, udbrød da gerne: “Ja det er rigtigt, men det vil jeg ikke sælge for”. Han
satte så nye priser på, men selvom de til tider var lidt høje, tog vi dyrene alligevel; så håbede vi på, det
kunne gå bedre næste gang. Dog kunne de være så høje, at vi lod dem stå til en anden dag; når vi så
forlod kontoret, hvor forretningen foregik, og hvor vi altid var blevet opvartet af tjeneren med smør-
rebrød, kage og kaffe, som vi nød under forhandlingen på kontoret, og dette, som dengang var bygget
sammen med slottet, måtte her igennem og udenfor passere langs kontorets vinduer, hvor Vilhelm -
efter hvad han mange år efter fortalte os - fra kontoret skulle holde øje med os, om vi så op efter vin-
duerne, når vi passerede forbi; gjorde vi dette, sagde godsejeren til Vilhelm: “Lad dem gå, de kommer i
morgen igen;” men gik vi hurtigt forbi uden at se opad, blev vinduet lukket op og meddelt os, at
godsejeren modtog budet.

Torvehandel.
Fra Svendborg Torv handlede vi ofte med baron Juel og baronessen, Valdemar Slot. De kom ofte

selv personligt og købte kød, og baronen udbrød da gerne, når han betalte: “De tager da ikke mere af
mig end af andre? For det vil jeg ikke have, De gør”. ”Det gør jeg heller ikke, hr. Baron”, svarede jeg,
og det gjorde vi heller ikke. Vi behandlede ham selvfølgelig godt som alle andre. Dette havde til følge,
vi også kom til at handle med svin, sjældnere med kreaturer, og jeg erindrer engang i vinterens hjerte, at
baronen havde 70 svin på sine gårde Valdemar Slot, Hindemae og Schelenborg at sælge. Det blev i den
anledning ordnet af baronen, Valdemar Slot, hvor jeg først var at se de svin på gården og senere var
kørende i Nyborg, da vi samtidig havde leveret nogle kvier i Nyborg til Sjælland, at jeg i forening med
vores svend, Niels Jørgensen, tog med toget til Ullerslev, i hvis nærhed Hindemae ligger. Vi lod vores
køretøj stå i Nyborg, mens vi var borte. Af baronen var der fra Hindemae givet forvalteren ordre til at
lade kusken køre for os, først til Schelenborg og senere til Nyborg. Da vi stod på Schelenborg Slot,
havde det begyndt at sne temmelig stærkt; da var klokken 4 eftermiddag, og da havde vi syv mil pr.
vogn hjem. - Dette har bidt sig fast i mine erindringer, eftersom der fra Nyborg og hjem var så store
snemasser, at det næsten var umuligt at køre igennem med en vogn; men Niels og jeg var unge og så
lyst på tingene, og hvad uvejr angår, hvor galt det end var, har det aldrig kunnet holde os tilbage; vi gik
altid på med lyst og uden frygt, og i den retning havde vi en god læremester i far, efter som han aldrig
har vist os det modsatte. Vi kom hjem fra Schelenborg klokken 2 nat. Om morgenen var alle veje fyldte
med sne, og al færdsel indstillet i flere dage, men det kedelige af det hele var, at baronen ikke ville sælge
til den pris, jeg ville eller kunne betale, og han sendte dem selv for egen regning pr. bane til Hamborg,
og næste gang, han kom på torvet at købe kød, fortalte han mig, at han tjente dog 80 kroner, som han
fik mere, for svinene, end jeg bød for dem; jeg syntes ikke, den fortjeneste var så stor, da markedet godt
kunne have ligget, så der kunne være tabt lige så meget. Markedet skiftede priser næsten hver dag; men
han regnede nu på sin vis; det nyttede ikke noget at spille fornærmet, vi måtte være lige elskværdige for
at komme til at handle næste gang. Vi handlede selvfølgelig så ofte senere.

Vi købte selvfølgelig så ofte kreaturer om fredagen på vores kødtur og købte da blandt andet en ung
ko af skovridder Lymann, Svindinge. Det var om foråret, mens dyrene stod på stald. Den var uden kalv,
og vi kunne anbringe den til at sætte ind på fedning. Koen blev os leveret en dag, far var hjemme, og
han tog imod og satte den ind. Jeg kom senere, og far kommer for at hjælpe hesten ind: “Der er kom-
men en ko fra Lymann, den har rendt den ene hoft ned”. “Det har jeg ikke set”. ”Det var mærkeligt, du
ikke har kunnet se det”. Der blev altså ikke talt mere om den ting. Skænderi kendte man ikke på disse
områder. Der gik omkring en 14 dages tid, så ville skæbnen, at far havde købt en ko fra gårdmand Peter
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Nielsen, Gravvænget, som blev leveret en dag, jeg var hjemme og satte den ind. far kommer så hjem, og
jeg tager imod ham med de ord: “Der er kommen en ko fra Gravvænget; den har rendt den ene hofte
ned”. “Det har jeg ikke set.” “Det var mærkeligt, du ikke har kunnet se det”. Far svarer så helt ironisk:
“Nå sådan”. Der blev heller ikke talt videre om den ting. Der opstod aldrig bebrejdelser. Var en forret-
ning uheldig, hvad enten den ene eller anden havde lavet den, blev det aldrig omtalt; det så vi på som
uundgåeligt.

Far kunne nu aldrig sætte sig i den respekt hjemme hos folkene, som mor kunne. Hun var ham en
god ledsagerinde, som han også selv havde respekt for, dog selvfølgelig i det gode, ikke med skældsord
eller lignende, det kendte man ikke noget til; men det var meget betegnende, far tog ud, gav først sine
ordre til folkene, hvad der skulle udrettes, men når han kom hjem, undersøgte han ikke, om det var
gjort. Dette gav anledning til, at de så ofte sagde, når det var ved aften: “Ja, Rasmus snakkede om, vi
skulle have dette gjort; men vi kan jo ikke nå det”; det blev altså ikke gjort. Men havde mor givet en
ordre, og det blev aften, og det ikke var blevet gjort, siger de: ”Det kan ikke nytte at lade det ligge, det
skal gøres, for det har Maren sagt”, og det blev gjort.

Medhjælperen Niels Edel.
Vi havde også her en ung mand Niels Edel, hvis moder var født her i Albjerg, såvel som han selv.

Moderen var død på fattiggården. Han var lidt indskrænket, men kunne nok trække med kvæg og drive
med får som hjælper. Han boede i fattighuset, men kom så godt som hver morgen og drak kaffe og
spiste smørrebrød og spurgte, om der var forretning i dag? Det var der i reglen hver dag. Undertiden,
når vi forud vidste, vi havde brug for ham, bestilte vi ham nogle dage forud, og så var vi altid sikre på,
han kom, for han tog ellers også arbejde hos andre; men manglede han arbejde, så kom han og tilbød
sig, for han vidste, havde vi ikke brug for ham, fik han så meget at spise, han ville have, og en skilling
ved lejlighed. Vi talte her i hjemmet så tit om, hvordan en sådan skulle komme over det til sidst. Men en
skønne dag blev Niels syg, kom på sygehuset og døde en meget let død. Han havde i mange år så godt
som hele sit ophold hos os og kunne ikke undvære os en eneste dag.

Medhjælperen Jens (Hansen) Væver.
Vi havde også en mand, der var født her i Albjerg i et af de huse, vi købte fra Broholm, og som vi

brød af for at give plads til udvidelse. Han flyttede så ind i farbroders hus, efter at vi havde købt det.
Det lå nemlig noget længere fra os, noget tilbage for den offentlige vej og fik lov at ligge, så længe han
levede; han hed Jens Hansen og var væver af profession og vævede også meget, men var egentlig glad
for til tider at komme lidt ud i den frie natur. Skulle vi derfor have en ko eller flere trukket bort eller
hentet, var han altid parat, og manglede vi at få et ærinde bragt, var han altid tjenstvillig; og han udførte
enhver ting korrekt, eftersom han var udrustet med gode evner og en udmærket forstand. Han var ugift
og spiste altid middag hos os, hvad enten han var i arbejde hos os eller ikke. Han blev taget til soldat og
måtte ind som artillerist og kom med i krigen 1864 på Dybbøl Skanser, da tyskerne tog dem, og vore
måtte flygte til Fyn. Der gik vel så over tyve år, og så ville skæbnen, at vi fik indkvartering her på egnen
af officerselever fra København, hvis uddannelse foregik på Frederiksberg Slot. De var kommet her-
over på Sydfyn til efterårsmanøvrer. Disse havde en ældre officer med til at lede øvelserne; der var vel
flere; men denne ene fik ordre til at bo hos os; og da denne officer - en rigtig nobel og fin mand - kom-
mer for ind i vor gård, kommer Jens Væver bag ind i gården, så de mødtes midt i. “Hvad”, udbryder
officeren, “er det ikke Albjerg?” “Jo det er”. “Og jeg er Schultz; du husker nok - det glemmer vi aldrig -
da det gik på liv og død på Dybbøl Skanser, og vi begge som menige i forening med de kammerater,
som kom levende derfra, måtte overlade skanserne til tyskerne. O, hvor var det en sorgens tid og en
streng tid.” De fik så i de dage opfrisket en del gamle minder, og vi må sige, vi morede os vældig over
dem. Denne fine verdensmand, som i så mange år havde bevæget sig i fine og fornemme omgivelser,
og denne gamle landsbyvæver, hvis forskellige livsstillinger i tyve år havde gjort til så morsomme mod-
sætninger. Nogle år senere følte han sig pludselig dårlig en dag, men gik alligevel oppe i nogen tid; men
en morgen lå han i sin seng og var død. 
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Vejstrup Valgmenighed blev dannet.
Imidlertid blev Vejstrup Valgmenighed dannet. og kirken blev bygget 1875, og pastor Petersen, der

var født i en bondegård i Holmdrup, blev præst. Her blev udviklet et menighedsliv, som vi hidtil ikke
havde kendt. En del løste sognebånd til den nye kirke, men det gjorde vi nu ikke foreløbig, men kom
oftere og oftere i kirke der og ofrede selvfølgelig også vores part ved højtiderne, som den gang var skik
og brug. Savnet af søster havde i disse år været grufuld for os alle tre, og vi søgte mere og mere trøst i
kirken. hvortil vi fastere og fastere blev bundne. Vi fik at se, at søsters bortgang var som en stemme,
der fra oven slog ned. i os: “Hvor er I henne?” og det var denne stemme, der senere og oftere ved
andre lejligheder lod sig høre og førte os mere og mere i den rette linie.

Mit første møde med Hanne Kromann.
Som tidligere omtalt havde vi skaffet os en stor forbindelse med levering af kød og flæsk til Thurø,

hvilket havde til følge, vi ofte kom derover. Vi tog da ned ved Skovmøllen ved “det røde hus”, hvorfra
vi kunne blive sejlet over til Thurø; men imidlertid havde far talt med Jens Kromann, Bjørnemose, at vi
godt måtte sætte hestene ind der, og vi kunne da i de fleste tilfælde selv sætte over fra haven i deres
egen jolle. Far havde så ofte handlet med Jens Kromann, da han ejede “Hjelmkilde”, Åby Mark; men
efter han kom til Bjørnemose, som han købte og flyttede ned i i foråret 1867, havde de ikke handlet.

Vi kom altså, far og jeg, første gang derned i 1876 og skulle sættes over; vi blev budt op, førend vi
tog over, og her så jeg første gang min tilkommende hustru. Det var med ejendommelige følelser, jeg
betragtede denne kvinde og med følelser, jeg ikke tidligere havde kendt. Jeg formodede, hun var elev,
eftersom der kun var to døtre, Maren og Anne, efter hvad jeg vidste, og to sønner, Hans Jensen
Kromann, der havde fået fødehjemmet “Hjelmkilde”, og Martin Jensen Kromann, som var hjemme og
for en del sørgede for den smukke have og beliggenhed, som han med et fint øje og en fin smag holdt i
orden. Faderen, Jens Kromann passede gårdens drift som en energisk og dygtig leder. Moderen, Maren
Kromann, styrede huset ved hjælp af sine tre døtre; en som husjomfru, det var Maren, en som mejer-
ske, det var Anne. Dengang havde hver sin mælk til behandling, og her var vandmejeri, en meget aner-
kendt orden. Anne fik jævnlig beviser for sin dygtighed og akkuratesse ved at modtage præmier her og
der. En som stuepige, og det var Hanne; hver især passede sin gerning med flid og orden, og der blev
holdt et kristeligt, sundt og godt hjem inden døre. Jens Kromann fik ofte Hanne ind at spille på klaver
og synge for os, og søskende sang med og ikke mindst Jens Kromann, som elskede god sang og musik.
Dette var lejlighedsvis, når far og jeg kom derned for at handle; vi var glade for det og følte os rigtig
tilpas begge to i et sådant hjemliv; det var efter vores syn et af den rigtige slags, og når vi ved vores
hjemkomst fortalte mor herom, mærkede hun snart, så klog som hun var, hvor jeg droges hen; men i
vores vildeste fantasi kunne vi ikke tænke os (der blev aldrig talt om, hvad vi tænkte på), at det, vi
tænkte på, ville kunne ske. Vi var slagtere, og det var i de dage ikke nogen anerkendt forretning i folks
omdømme og virkede næsten som en sort plet på personerne. Jeg havde nu altid i mit hjem været ind-
podet af mor fra fødselen af, men særlig efter vores store sorg ved savnet af søster Maren, at alt kom
fra Vor Herre, og stadig lød en røst i vort indre: “Hvor er I henne”, som hjalp os til at blive i den rigtige
linie. Jeg kan bestemt sige: “Jeg vandt ikke en hustru ved baller, halløj eller i en dansesalon, men jeg
vandt hende - det er jeg sikker på - ved vores stadige indfletninger i vores daglige bønner til Herren. I
lange syv år arbejdede jeg for, ligesom, Jacob, at erhverve mig en “Rakel”, men jeg var så heldig, at jeg
ikke måtte nøjes med en “Lea”. Ved min flid og fremadstræben i den lige linie og stadig med det for øje
at vide: “hvor vi var henne”, nåede jeg endelig det eftertragtede mål.

Ikke for at folk ville være ondskabsfulde; men de stod dog sådan for mig, at de i almindelighed i alle
disse år her på egnen godtede sig ved, at jeg ikke kunne få den, jeg ønskede, og det blev de mere og
mere forvisset om, som årene gik uden noget resultatet i den retning, der var så ofte sagt til mig, “hvor-
for forlover du dig ikke? Om du ikke kan få netop den, du ønsker, er der jo nok andre, der vil, og så
kan det dog være lige meget.” Hvordan folk i almindelighed egentlig får sådan noget at vide, er næsten
uforståeligt, for det var ikke noget, jeg fortalte, eftersom jeg dog ofte delte mening med dem i det
første; men at det var lige meget, hvem vi forlovede os med, deri kunne jeg ikke dele mening; men mit
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Figur 9. Huset i Albjerg. Opført i 1885.

håb stod fast, og min hemmelighed beholdt jeg for mig selv. Heller ikke i mit hjem blev noget omtalt i
den retning, skønt jeg tit mærkede, at det var mors højeste ønske, om det kunne ske, og jeg er vis på, at
dette til enhver tid var indflettet i de bønner, hun stadig og daglig opsendte til sin himmelske Herre.
Årene gik og med et sundt helbred og en stor arbejdsevne, og ved Vor Herres hjælp voksede vores
formue og dermed også vores anseelse i samfundet; sådan er nu engang vi mennesker.

Det var engang i de dage, Anne Kromann, “Hjelmkilde”, ville besøge sit gamle hjem i Gravvænget,
hendes gamle fader Peter Nielsen. Hun var gift med Hans Jensen Kromann, “Hjelmkilde”, Øster Åby
Mark, og hun var en rask, dygtig og meget energisk kvinde og regnede ikke en så lang spadseretur uden
for en leg. Det var sommerdage, og da ville tilfældet, at også jeg pr. vogn kom til at passere samme vej
og bød hende op at køre med; jeg var altid glad for at vise særlig den familie opmærksomhed og også at
komme i deres selskab. Samtalen gik hurtigt, ingen af os manglede stof; vi talte om alt mellem himmel
og jord. Imidlertid er vi ved vejs ende, og vi er ved at skulle skilles, da udbryder hun pludselig: “Jeg ved
godt, du gerne vil have Hanne Kromann, men jeg vil sige dig rent ud, du får hende aldrig”. Det var mig
en hård tale og særlig af nogen så nær beslægtet, som man kunne tænke vidste bedre besked end de
fleste; jeg svarede ikke noget til det, men tænkte så meget mere; men trods sådanne udtalelser opgav jeg
ikke håbet.

Vores forlovelse.
Nu kom imidlertid 1883, hvor farfader døde, 88 år gammel, og i september 1884 efter syv års vente-

tid forlovede min hustru og jeg os. Det var og blevet lykkens år, hvor også mine forældre takkede Vor
Herre, der havde hørt og nu opfyldt deres bønner; der blev glæde, som da Gud ske lov heller ikke i
fremtiden blev beskæmmet. Jeg mindes tydelig, hvad ikke er så underligt, eftersom det er en mærkedag,
så klart som dagen første gang moder og min forlovede mødtes, for det var en glædesdag, som ikke
alverdens vismænd ville kunne beskrive. Mærkelig nok, at de aldrig havde hilst på. hinanden; vi kom
dog begge familier i Vejstrup Valgmenighedskirke, om der ikke var andre steder, vi var fælles om. Nu,
da min tilkommende svoger, Niels Pedersen, Gravvænget, som to år forud var blevet gift med søster
Anne, kom kørende med begge søstrene herned første gang, hvor far, mor og jeg stod på trappen og
tog imod de kære gæster, var et lykkeligt møde. Det var i det gamle stuehus, og heller ikke dette møde
ville langtfra kunne beskrives. Inde i stuen sad farmoder fuld åndsfrisk og tog imod dem lige så lykkelig,
hun var da 89 år og i bedste velgående. 

Fremtidens spørgsmål lå nu for; der blev givet mange råd som der skulle bygges en villa på bakken
ved siden af til de unge eller det skulle være en til de gamle? Jeg foreslog at bygge lidt til det gamle
stuehus og så bo, som vi bedst kunne og se tiden an; jeg var lidt smålig i mine betragtninger. Vi talte
herhjemme vel et par måneder om disse ting uden resultat. Mine svigerforældre ville ikke blande sig i
vores hjemlige anliggender. og derved blev det en lille tid. 

Far og jeg var som så ofte en dag i Svendborg.
Pludselig udbryder far: “Nu går vi op til arkitekt
Wandal”, som boede på “Wandals Hotel”. Han ejede
dette i fællesskab med sin broder. “Jeg er nu kommet
i tanker om, såvel som mor, vi skal have en sviger-
datter, vi holder af, og vi har nu bestemt os til at få et
rigtig fint og godt hus bygget, som vi kan være glade
for at bo sammen i. Vi kan ikke undvære hinanden,
og vi formener, at det skal prøves.” Og sådan blev
det, uden modstand fra hele familien på begge sider.
Udenomsfolk varslede, den gik ikke med så mange i
et hus. Vi var tre familier, men det gik og endda godt,
for kærligheden rådede, og den kan overvinde alt. Vi
så i fællesskab vores lykke og bad Vor Herre hjælpe
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Figur 10. Christen R. Skræp
som 30-årig.

Figur 11. Hanne Kromann
som 26-årig.

os til at bære den og holde os i den rette linie. Jeg havde for år tilbage, da jeg var usikker, set, at jeg ikke
fra noget sted i verden kunne føre min brud hjem, som fra dette sted, og det var nu gået i opfyldelse.

Vores Bryllup.
Brylluppet var bestemt til den
27. oktober 1885, og alt var
godt og klart; men en sky kom
dog frem på horisonten; 14
dage førend brylluppet bliver
jeg syg og må gå til sengs, og
doktor Kabell bliver tilkaldt og
erklærer, at det er skørbug, en
meget sjælden sygdom. I de
samme dage dør en ung mand
på Albjerg Mark af samme
sygdom, så den var kritisk, det
kom til at se ud for os, som det
også var en for stor lykke, vi
nød; der måtte vel komme
modgang. Kabell ville straks
have brylluppet udsat, for det
kunne ikke gå at helbrede på
akkord. Det var vi ikke glade

for; men resultatet blev, det gik, men meget besværligt. Jeg kunne ikke gå uden hjælp, og min hustru og
jeg måtte vies nede i gangen i Valgmenighedskirken, hvor der var blevet hensat et par stole i den anled-
ning. Jeg kunne nemlig ikke tåle at ligge på knæene ved alteret og heller ikke at stå op så længe. Alt gik
efter omstændighederne godt; vi spiste middagen, men jeg måtte straks gå i seng efter spisningen, så
den store glæde, vi havde ventet og set frem til, at holde bryllup på et så naturskønt sted gik knap i op-
fyldelse; men efter al den lykke, vi havde nydt, var dette ikke noget at tale om, og vi var Vor Herre lige
stor tak skyldig; det indså vi. Sundheden kom hurtig tilbage igen. Vort nye stuehus var færdigt, så vi
flyttede umiddelbart ind efter bryllupsdagen, hvor vi i fryd og gammen alle tre familier boede fremdeles.
Den første oktober 1886 skænkedes os en datter, som rigtig erstattede os min søster Maren og fik selv-
følgelig også dette navn. Vi var alle begejstrede for lille Maren, men særlig følte mor rigtig for den lille
som en gave fra Herren og en erstatning for sit eget barn. Haven blev nu anlagt omkring det nye hus.
Hvor der tidligere blev pløjet og avlet, kom det nu til at give plads for lidt luksus. Da lille Maren blev
godt et årstid, kunne hun spadsere som stor pige ved oldemors hånd, og det var en stor glæde for dem
begge. Oldemor døde 1888. Nogle år var nu i al lykke gået, trods tre familier i et hus; vi spiste og drak
ved eet bord, og vi levede et godt fællesskab. Vi var alle glade for hinanden, og en ægte kærlighed
rådede iblandt os. Far og jeg havde i mange år førend mit ægteskab på vores dengang lange køreture
brugt tiden på den måde, at far kørte hestene, og jeg læste højt på vognen for os skiftevis i vores testa-
mente og andre gode bøger, og det havde altid været vores ønske, at jeg kunne få en kvinde i vores hus,
der kunne hjælpe os i den, vi kaldte “den rigtige retning”, og det følte jeg ved vores første møde, at fra
det hjem og af en sådan datter ville vi ikke blive skuffede. Vi var altså nu nået så langt frem i tiden, at vi
så vores ønske var blevet opfyldt. Det var en glæde for os, når den unge moder lagde lille Marens hæn-
der sammen, for at hun i forening med os kunne bede en aften- og morgenbøn, og mine forældre blev
heller ikke forhindrede i, men derimod fremskyndet til, at far, efter at han blev mere og mere hjemme,
kunne og ville fortsætte den læsning, vi på vores lange køreture havde begyndt med.

Vores forretning drev vi stadig i fællesskab, og der var aldrig tale om, hvem af os der var ejer; vi
vedblev at spise sammen og leve sammen. Min hustru og mor elskede hverandre, og der var aldrig tale
om splid eller vredagtighed, kort sagt: Kærligheden vedblev at råde og vedblev så længe, de levede. Far
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Figur 12. Maren Mortensdatter og
Jens Kromann Hansen

og jeg havde et godt helbred; vi rejste og handlede meget og slagtede meget. Vi havde gode og fine
kunder og mange. I 1894 begyndte far at blive træt, for derefter den 24. marts 1897 at afgå ved døden.
Forretningen fortsattes yderligere i samme spor.

Min svigerfamilie.
Min svigerfader var født i et jordløst hus midt i

Vejstrup by den 4. december 1815, hvor der blev
drevet lidt krohold. Hans fader døde ved hans l2te år,
og han anmodede da sin moder om at sælge huset, at
de kunne få noget jord at arbejde med; men moderen
svarede: “Det er bedre at være en velstillet husmand
end en fattig gårdmand”, og derved blev det forelø-
big. Han gik så til Tiselholt Teglværk og var medhjæl-
per ved produktionen af mursten, som dengang
fabrikeredes ved håndkraft, og derfra blev han omtalt
som en flink og arbejdsom dreng, der kunne ordne
daglig lige så meget ved stenene, som en fuldvoksen
mand. Moderen døde, da han var en snes år, og da
han havde en moster i Vejstrup, som ejede en lille gård, der døde samtidig, arvede han denne gård mod
at betale nogle penge fra sig til arvingerne, og ham besad meget tidligt handelstalent. Gårdens små
arealer lå noget spredte; så skilte han jorderne, byggede på dem, og på den måde fik han gården godt
anbragt tilligemed sit fødehjem og købte derefter “Hjelmkilde” i Åby Mark, hvor han flyttede hen og
derpå giftede sig med Maren Mortendatter, der var født i en mindre gård i nærheden af Vejstrup den
31. maj 1814. Her arbejdede de i mange år med held, og deres fem børn fødtes her, to sønner, Hans og
Martin, og tre døtre, Maren, Anne og Hanne. En dag, svigerfader arbejdede udenfor sin gård, kommer
hans nabo, Lars Hansen, Helleskov, og siger til ham: “Jeg har lyst til at købe mig en større gård, og da
min ligger i din nærhed med kun vej en imellem, og du har lyst og evne til at arbejde med noget mere,
kunne du så ikke nok have lyst til at købe min gård?” “Ja, hvad koster den?” “Ja, jeg har tænkt mig, at
12.000 rigsdaler kunne passe for os begge”, svaret lød straks: “Det skal nok passe, så tager jeg den”. Og
dermed var den handel afsluttet. De skiltes, og svigerfader kommer ind og fortæller svigermoder, at han
havde handlet, og denne siger straks: “Hvad skal vi dog med alt det Jens? Jeg synes, vi har nok”. Hun
sagde det ikke, fordi hun var ked af arbejdet, men hun var glad for denne gård, de engang havde fået og
syntes, det var nok at være glad for, uden de behøvede mere. Men svigerfader siger så: “Du kan tro, den
handel er rele god nok”.

Lars Hansen rejste så landet rundt i nogen tid for at finde sig en passende gård, men det ville ikke
lykkes og kommer så en dag til svigerfader og siger: “Nu er det først rigtig galt, for jeg har set på så
mange ejendomme, men kan ingen finde, som passer mig, hvad skal vi gøre ved det?” Svaret lød: “Er
du ked af handlen, og at du skal ud af gården, så må du rele beholde den; det må du, som du vil.” Dette
blev han meget glad for og beholdt den så. året efter kommer han så igen og siger: “Nu kan jeg købe
“Bærholm”, Vester Skjerninge, og det er en gård, der passer mig, så nu står min gård atter til din tjene-
ste, om du vil, og det skal være alvor nu fra min side; jeg kommer ikke igen som ifjor, men du kan få
den, om du vil have den, for den pris, vi aftalte sidst.” Svigerfader tog den altså og drev den sammen
med sin egen; det var gode tider i de dage for landbrug; han var driftig og solgte meget korn. Der var
ikke mejeri eller svinehold; det var udelukkende kornsalg, det drejede sig om. Imidlertid var Hans blevet
voksen, og havde som tidligere omtalt forlovet sig og derved ønskede at have sig en landejendom. Og
da Bjørnemose af ejerinden, baronesse Bille Brahe, var udbudt til salg, rejste svigerfader hen til Egeskov
Godskontor, hvorfra den skulle sælges, og købte den straks for 70,000 rigsdaler. Han var aldrig længe
om at handle, eftersom han straks vidste, hvad han vilde, og det gik hurtig. Papirerne blev straks unde-
rskrevne, og dermed var den handel afsluttet, og “Hjelmkilde” blev så overdraget Hans. “Helleskov”
blev solgt for 20,000 rigsdaler til Hans Andersen, der var gift med en søster til svigermoder. Bjørne-
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mose skulle nu overtages den 1. april 1867, og da de nok havde interesse af at se beboelsen, førend de
lige samme dag flyttede ind - der var altid noget at ordne ved en sådan indflytning, gardiner og andet
mere - så tog de sammen derned en dag i februar måned og lod sig melde for baronessen, som også
modtog dem ved indgangen. De fortalte deres ærinde og bad om tilladelse til i den anledning at tage
lejligheden i øjesyn. ”Ja” siger baronessen, “De skal være velkommen; De må se alt, men ikke med
hensyn til, at De har købt Bjørnemose, der alligevel ikke skal sælges, og De må da heller ikke tro, at jeg
vil tillade, at en “Bonde” skulle bebo Bjørnemose”. Med den velkomst betakkede de sig og rejste hjem
uden nogen besigtigelse. Den 1. april 1867 holdt Jens Hansen Kromann med sin familie sit indtog på
Bjørnemose, efter at baronessen uden nogen indsigelse allerede havde forladt den. General Hegermann
Lindenkrone flyttede også i de samme dage om efteråret samme år ind på Bjørnemose, efter at have
lejet den vestre fløj og boede der omkring ved en snes år, hvorfra han flyttede til København begrundet
på alderdom og kunne her bedre komme i forbindelse med børn og familie. Denne var en god lejer, og
de boede sammen i alle disse år med agtelse og god forståelse. Svigerfader døde på Bjørnemose den 30.
juni 1903 og svigermoder den 3. april 1900.

Når nu erindringerne kommer frem, og vi mindes, når svigerfar og svigermor besøgte os herovre i
Albjerg, hvor lykkelige vi var, og når vi til gengæld besøgte dem igen, såvel som hele familien, når vi
kom ud til svoger Hans Jensen Kromann, som havde mange interesser; han havde nemlig som ungt
menneske gået på Skårup Seminarium, vist ikke for at blive kommunelærer og derigennem få en livsstil-
ling, men for at få sine evner og kundskaber udviklede for engang at blive en dygtig landmand, som han
også blev. Han var født den 5. januar 1842 på “Hjelmkilde”. Hans hustru var datter fra Peter Nielsen,
“Møllegård”, Brudager, Gravvænge; hun var født den 2l. maj 1843. Hun var en meget dygtig kvinde
med stor energi og megen arbejdsevne; de havde den gang eget mejeri, lavede flere slags ost og smør
selv, solgte en del på Svendborg Torv, hvor Hans Jensen Kromann selv kørte hen og besørgede det
hele; der blev udført et meget stort arbejde. Hun var selvfølgelig meget interesseret i mange ting og
vidste god besked om meget, hvorfor der her blev ført mange fornøjelige samtaler ved vores sammen-
komster med al den viden, disse to mennesker var i besiddelse af. De havde to børn, en søn, Jens, og en
datter, Marie. Og op til Niels Petersen i Gravvænget, hvor hans fader, gamle Peter Nielsen trods sin
høje alder rigtig i lune kunne fortælle mange ting, der var fornøjelige at høre på. Niels Petersen var
meget interesseret i skyttesagen og for øvrigt i meget andet, men hvordan jeg havde kendt lidt til ham
var nærmest med henblik på at blive hans svoger, og der var og blev også undertiden ved lejlighed talt
lidt imellem os om den sag. men heller ikke med større håb. Da Niels Petersen i 1881 var blevet gift
med Anne, tog søster Hanne med hende et årstid op i Gravvænget, og dette gav mig endnu større lyst
til at komme der for at handle, jeg kunne da få et lille glimt af søster Hanne at se. Jeg erindrer engang
ved en sådan lejlighed, at Anne bød mig ind sammen med Lars Hansen, der var deres lærer i friskolen
ved siden af og selvfølgelig jævnlig besøgte dem., i deres dagligstue, for så ville Hanne spille på klaveret
for os og samtidig synge en sang eller flere; det ville jeg jo gerne være med til. Hun begyndte da med:
“Det haver så nyligen regnet” o. s. v.; jeg syntes, hun gjorde det så smukt, at ingen kunne som hun, og
jeg tænkte: mon hun mener noget med, hvad hun synger, er det tilfældigt eller er den valgt af visse
grunde; dog det gav anledning til, at jeg kom til at holde så meget af den sang, at jeg brugte den meget
efter den tid, når jeg i mine egne tanker sad på vognen ene på køreture, der tit varede længe, men det
forekommer mig langt hyggeligere, end når man nu farer afsted i bil og ikke får ro eller tid at tænke
rolig og stille som den gang. Jeg håbede stadig.

Nu, da det var blevet til virkelighed, var det særlig interessant i følgeskab med min unge hustru at
besøge Niels Petersen og søster Anne. Nu drejede talen. sig om andre ting end tidligere, om vores man-
ge interesser både fælles og særskilte; der manglede aldrig stof, vi var unge og levede alle et lykkeligt
familieliv. Niels Petersen var en dygtig landmand, der med flid og interesse passede sin bedrift fint, men
han var også en dygtig skribent, som formåede at forme sine tanker smukt og regelret som få, hvad
enten han skrev en artikel i en avis eller når han skrev sine meget interessante breve til sin familie eller
sine venner. Sjældnere besøgte vi Peter Thomsen og Maren, der var blevet gift et par år førend os; de
havde købt dem en nyopbygget gård på en 65 tønder land og gode jorder i Vester Hæsinge, hvor de
havde det storartet godt, som det var en fornøjelse at besøge. 
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De boede langt borte fra os, men vi benyttede banen en del af vejen og blev hentet i Højrup og lod
så besøget trække ud over et par dage, og så var der rigtig fest. Det er fornøjeligt at tænke sig til bage,
når Peter Thomsens så ofte med et par køretøjer hentede os ved stationen og så kørte ind i gården i
Vester-Hæsinge, hvor festligt det var, når Peter Thomsen og Maren kom ud og tog imod os, og særligt
erindrer jeg første gang, da vi som nyforlovede kom derhen. Der blev holdt orden både ude og inde, og
det var en fornøjelse, når vi en sommerdag spadserede en tur i markerne og så, hvor frodigt og rent alt
stod, og kom vi i staldene, mødte vi den samme orden. Peter Thomsen var født på. Øster Åby Mark i et
hus med en 3-4 tønder land den 1.oktober 1852 og Maren på “Hjelmkilde” den 24. juli 1848, og døde
og ligger begravet på Vester-Hæsinge Kirkegård. Svoger Martin var blevet gift nogle år førend os og
havde så godt som overtaget gårdens drift i forening med sin unge hustru Signe fra “Staulund” i Espe;
denne var en god og meget dygtig kvinde, som vi allesammen så op til og var glade for. Hvor Martin
dog kunne være morsom og ligefrem komisk, når vi i selskabelighed kom sammen, og der blev altid
særlig festligt, hvad enten han tog imod os eller han besøgte os; han var ikke meget glad for at komme
ud, men fandt sig bedst til rette i sit hjem. Men når han endelig kom, tog vi altid imod ham, ja i hele
familien, som en særlig æresgæst; han var som familiens hoved, og hvor han dog var glad, så ofte hans
søskende besøgte ham. svoger Martin fødtes på “Hjelmkilde” den 6. juni 1845 og døde på Bjørnemose
som ejer den 3. november 1920. Signe fødtes på “Staulund” den 10. november 1856 og døde på
Bjørnemose den 24. november 1920, og de ligger begge begravet på Vejstrup Valgmenigheds
Kirkegård.

På besøg hos Peter Grau.
Efter den sørgelige tid med Tyskland og Østrig 1864, hvor det danske Sønderjylland gik tabt for

Danmark, var der flere sønderjyder, som forlod deres hjem for bestandig, fordi de ikke ville være prøj-
siske soldater og sværge til den tyske fane. Blandt disse unge danske var også en alsinger fra landsbyen
Pøel ved navn Peter Grau. Han var eneste søn af et par brave danske forældre, og 17 år gammel måtte
han da udvandre for at blive fri for den tyske militærtjeneste. Hans første ophold var en vinter på Rys-
linge Højskole. Derfra kom han til gårdejer Anders Poulsen, Ryslinge, hvor han var et år, men ved
denne families mellemkomst kom den unge Grau til Bjørnemose midt i halvfjerdserne, hvor han flere
år i bedste forstand fik sit andet hjem. Han blev som en søn af huset, der i troskab delte arbejde, alvor
og gammen med husets øvrige glade og livsfriske unge. I dette hans ungdomshjem blev han i fem år
med undtagelse af uddannelse til soldat, ved hvilken lejlighed han stiftede et varigt venskab med hans
våbenfælle, den senere landskendte højskoleforstander Grønvald Nielsen. Deres brevveksling holdt sig
til Peter Graus død 1923. Omkring ved 1880 rejste han fra Bjørnemose til Lolland, hvor han kort tid
efter købte den af bonitet udmærkede 99 tønder land store gård - Skjelstrupgård ved Maribo. Og sam-
tidig blev hans barndomshjem på Als solgt til hans fætter, den brave og højt begavede agitator for
danskheden, der også hed Peter Grau. Begge hans gamle forældre rejste så over til sønnen på Skjel-
strupgård, hvor de levede og virkede med ham efter evne i adskillige år. Desværre så det længe ud til, at
Peter Grau ikke kunne finde sig en fæstemø, men omsider lykkedes det, idet han forlovedes og giftedes
med Olivia Bøgvad der fra egnen; en ham værdig og dygtig hustru. Det bør dog noteres, at forinden
dette skete, var faderen, Klaus Grau, død, og dette havde til følge, at moderen stundom blev lidt tung i
sindet af sit dybe savn, så Peter fandt sig foranlediget til at få hende med på et fynsk besøg, nemlig her
til Albjerg, hvor hun blevet 14 dages tid. Det viste sig hurtig, at hun og min mor, som begge havde
været dygtige husmødre, havde meget at tale om og rigtig fandt behag i hinandens selskab, og venskabet
mellem dem førte til et genbesøg på Lolland næste sommer af far og mor. Denne blev også gennemført
og blev en meget eventyrlig rejse, men blev rigtig interessant for mine forældre. Jeg kørte for dem til
Svendborg, hvorfra de tog med dampskib “Thor”, som hver tirsdag ugentlig havde ruten Århus, Svend-
borg, Nakskov, Lybeck og gik tilbage hver fredag. De kom til Nakskov og var altså på Lolland; her
vandrede så mine forældre frem og tilbage mod banegården, der ligger omkring ved en halv kilometer
fra havnen; men der kom ingen Peter Grau, som ellers havde lovet at hente dem ved ankomsten. De
bestemte dem så til at tage med toget, når det nu gik over Sjælland på hjemtur igen; det ville de være
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nødt til. Der var dengang ingen telefon; der kunne have været telegraferet, men den ting forstod mine
forældre sig ikke noget på; det var noget, jeg besørgede hjemme, hvor regnskab, korrespondance og al
den slags ting lå under min viden, de kunne have henvendt dem til en eller anden, men fader vidste
ikke, om der boede nogen her, han kendte; de spurgte et par gange tilfældig. om der var nogen, der
kendte Peter Grau, men det gjorde disse ikke, så efter disse fortvivlede forsøg; var der ikke andet at
gøre end rejse hjem igen.

Men som man siger: “Når nøden er størst, er hjælpen nærmest”. Som de nu går frem og tilbage i
deres bedrøvede stilling, er der en stemme noget tilbage fra, der råber: “Hej du Skræp, hvad vil du
herovre? “ De vender dem om, og hvad ser de? Mejeriejer Højgård fra Aunede Mejeri, der ligger i
nærheden af Nakskov. Denne havde i sin tid været på Vejstrup Mejeri, hvorfra vi kendte ham særlig
godt, og denne var netop - som de vidste - en ven af Peter Grau, eftersom han også var sønderjyde. “Ja,
hvad vil vi; vi skulle på besøg hos Peter Grau, og han skulle hente os ved ankomsten. Han er ikke kom-
men, så må, vi jo tage hjem igen.” Mærkelig nok, når vi herhjemme, som vi så ofte gjorde, talte om
Peter Grau ovre på Lolland, var der aldrig nævnet noget om. hvor han er egentlig boede, og de rejste
altså med den adresse: “Peter Grau ovre på Lolland”; da de så nåede Nakskov, måtte de absolut skulle
hentes her ved ankomsten efter aftalen. Men et mærkeligt held, at hr. Højgård netop skulle komme til at
passere denne linie og netop ved den bestemte tid. “Dette skal vi nok klare; nu følges vi ad op på
banegården; så tager I billet til Maribo, så skal I se, der holder Peter Grau, når I står ud der. Han har
nok været med vogn ved første tog, da damperen som oftest kommer så forsinket, at man ikke til en-
hver tid kan nå toget, men må tage med det næste, og det er noget, I gør nu.” Det gik som han sagde,
og de fik et fornøjeligt samliv ved Peter Grau og hans moder nogle dage og kom glædestrålende hjem
for at fortælle os om deres glade ophold og deres eventyrlige rejse.

Frøken Otilde Petersen, tante Titte, fra Charlottenlund.
Imidlertid var jeg nylig blevet gift, og en dag i 1887 kommer en fragtmand fra Vormark kørende

med en ung frøken Petersen fra Charlottenlund, som havde lyst til at stifte vores bekendtskab ved et
ophold hos os et par dage, eftersom vi var i slægt med hinanden fra “Lindegård”, hvad hendes forældre
havde omtalt. Hun havde gjort et par dages ophold ved fragtmanden i Vormark, som havde været sol-
dat sammen med frøken Petersens fader, og denne engang i den anledning havde besøgt dem i Char-
lottenlund og derved inviteret frøken Petersen over på et sommerophold nogle dage. Disse var velstå-
ende, honnette og pæne mennesker, men vel næppe med den ordenssans i sin helhed som hjemmet i
Charlottenlund, så de blev på en ret pæn måde hurtig kede af hinanden, og da fragtmanden så hørte om
slægtskabet med os, anbefalede han straks at tage derhen. Dette bekendtskab blev varigt. Frøken Peter-
sen, min hustru og mor forstod rigtig hinanden, og dette havde til følge, at vi til gengæld besøgte dem i
Charlottenlund, hvor fru Petersen og min mor var ligesom et; lige dygtige, lige energiske og lignende
hinanden af udseende; ja fru Petersen var vel nok den smukkeste. Hun var født i købstaden, havde tjent
i herskabshuse og stadig omgåedes med fine dannede mennesker i deres nære familieliv, nu nær ved
hoffet, så der var såvel som ved frøken Petersen en vis dannelse, som vi andre, der altid har opholdt os
på landet, ikke kunne være i besiddelse af. Vi var, hvad man kalder: “mere tunge”; men det er lige
meget: Slægtskabet blev herved fornyet ved stadige besøg fra den ene eller anden side. Imidlertid havde
frøken Petersen taget en kontorplads i København, hvortil hun tog ind hver dag; denne plads har hun
ved sin dygtighed og akkuratesse bibeholdt den dag i dag, efter at forretningen såvel som kontorholdet
er meget forstørret og derved hendes person bragt til uundværlighed. Hendes fader var imidlertid død,
og det havde til følge, at moder og datter flyttede ind til København at bo, stadig sammen. Moderen
døde efter nogle års forløb, men frøken Petersen, der stadig holdt sig ugift, blev nu som en kærlig
moder for alle vores fire børn, eftersom de kom til København efter deres uddannelse som studenter
fra Hesselager Latinskole for at læse videre og tage filosofikum. 

Vores børn boede i pensionat ved frøken Larsen, en datter fra “Nøjsomhed”, Øster Åby, som vi
havde haft særlig venskabsforbindelse med hjemme fra og nu benyttede dette; her vidste vi, de fik det
godt. Frøken Larsen ofrede sig altid meget for dem, og det er vi hende megen tak skyldig for. Med hen-
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visning til dette sendte vi rolig vores børn, efter som deres alder fremskred, til København. De kom ik-
ke videre end til filosofikum da de i stedet for indtrådte efterhånden i ægteskabet, men er glade for den
uddannelse, der er blevet dem til del, og vi ser ved Vor Herres hjælp deres fremtid med glæde i møde.

Vi havde altid rigtig været glade for den gode forbindelse, de havde haft med frøken Petersen i Kø-
benhavn, der til enhver tid modtog dem. ledede og rettede på dem, og dette har særlig sin virkning, når
det bliver foretaget af en kvinde med en så stor uddannelse og fin personlighed, som frøken Petersen
var i besiddelse af; de kom til hende med deres små og store sorger. Nu, efter at vores børn er draget
fra København og har dannet deres egne hjem, er vores venskab og besøg blevet vedligeholdt såvel
blandt vores børn som os og vil ikke kunne blive formindsket, så længe vi lever.

Svendborg-Nyborg Banen.
Svendborg-Nyborg Banen kom nu imidlertid, hvad også hjalp til at fremskynde forretningen for os,

når vi efter bestillinger af kreaturer måtte trække dem til og fra Svendborg, Kværndrup, Nyborg eller
Fåborg efter de forskellige steder, de skulle drage hen, til Jylland, Odense, Sjælland eller Lolland. Det
var ret ofte meget besværligt, men man kendte ikke bedre. Så havde vi en god landevej; det kaldte vi
godt; vi gik både ved nat og ved dag. Der var aldrig nogen utilfredshed, eftersom vi fandt det så natur-
ligt og det ikke kunne være anderledes. Det var altså et stort fremskridt, da banen kom og blev færdig i
1897 og fik lagt Oure Station så nær op ad os, så vi nu havde let ved at afsende eller modtage kreaturer
eller svin pr. bane herfra.

Mine jordhandler.
Ved banens anlæg havde jeg fået Lillemarken skilt, så et stykke jord var kommen øst for banen op til

Broholms jorder, og denne fik vi mageskiftet i 1901. Jeg afstod matrikel numrene 45p og 45q og mod-
tog 1b her i Albjerg, et lignende areal. Eftersom vores bygninger lå på gadejord uden skøde, erhvervede
jeg mig dette den 31. januar 1906 af byen ved beboernes underskrifter.

En fredag, jeg kørte med kød, købte jeg en gård på 18 tønder land på vejen mellem ny og gammel
Hesselager, som jeg drevet godt årstid, men gaves så anledning til salg, hvorved jeg tjente 3.000 kroner,
og så lod jeg den gå. I de samme dage ville skæbnen også, at jeg fik overdraget ejendommen nr. 5 i Bro-
gade i Svendborg; jeg havde kautioneret for 1.500 kr. I stedet for at tabe disse, lod jeg mig den udlægge
til 20.000 kr; jeg ejede den i 15 år, eftersom mine lejere nødig ville, at jeg skulle sælge, da de befrygtede
så at komme til at flytte: “Vi havde det altid så godt sammen”, udtalte de. Imidlertid døde nogle af de
gamle, og krigen kom; ejendommene steg, og en skønne dag blev der budt mig 45.000 kr.; så solgte jeg.

Min søn blev svagere og svagere, hvorved jeg som før omtalt tabte lysten til oftere at sætte fabrikken
i virksomhed, men håbede dog på han måtte leve, og tænkte mig han lettere kunne styre et landbrug,
der vel også var en mere sund levevej, hvorfor - da lejlighed gaves med jordindkøb fra Broholms Gods
her i Albjerg - jeg benyttede denne. Vores bygninger var nu store og godt egnede dertil. Hovedgårdene
begyndte at frygte for, at de ville blive tvungne til at sælge alt fæstegodset, og jeg købte nu fra Broholm
den 6. juli 1914 flere matrikel numre, deriblandt 3a, 6c, 6i, 19a, 46, 23, 24b og 3e. Endvidere af Hans
Poulsen den 14. juni. 1916 matrikel nr. 5a, 5d samt gårdens bygninger. Vi levede jo endnu i håbet om
vor søns helbred, men dette varede så kun til påfølgende år.

Alle disse matrikel numre var ikke købt til forhøjede priser.
Endvidere købtes den 15. september 1919 af enke Kirsten Hansen matrikel numrene 16a, 6i, 40b,

45g, 45m samt bygningen. Vi ejede nu seks beboede ejendomme med 76 tønder land, som blev drevne
som fælles landbrug. Otte beboelseshuse havde jeg nedbrudt som forskønnelse for byen og min egen
beboelse og bedrift. Vejene var blevet lige og gode, og i det hele taget forskønnet byen.

Slagtermester August Erichsen, Sakskøbing.
Blandt vores mange forbindelser kan nævnes som en af de mest interessante, slagtermester og gård-

ejer August Erichsen, Sakskøbing, som også havde slagterbutik midt i byen med lejlighed i samme
bygning, som han nu havde ladet ombygge og opføre meget flot, efter forholdene i en sådan mindre
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købstad. Denne omsatte mange kreaturer af kælvekøer og kvier og så nogle heste. Jeg købte dyrene her,
og han solgte der; vi delte så fortjenesten. Dette gik i mange år til nu alderen og forholdene fra begge
sider forhindrede os i at fortsætte. Vi var omtrent lige gamle; vi havde lignende forretninger med leve-
ring af kød til mange herregårde og købte så i reglen deres kreaturer igen. Det gav anledning til gen-
sidige besøg. Erichsen var ugift såvel som hans søster, der styrede huset for ham. Vi havde dog handlet
sammen i flere år uden at have set hinanden, til vi så engang var sammen første gang ved Peter Grau,
som boede temmelig nær ved, og hvortil også Erichsen kom at handle. Senere besøgte vi så Erichsen,
som kørte for os med heste og vogn - bil kendtes ikke den gang - rundt at bese Knuthenborg og andre
gårde, som var meget interessant sommerdage. Vi var også til tider sammen ved Peter Grau; så kørte
han i et par vogne for os, når vi var der et par dage. Så til andre tider kom de til os. Vi var engang i
Fåborg, Svanninge Banker og samtidig på besøg hos min svoger Peter Thomsen, Vester Hæsinge, men
da havde jeg anskaffet mig en seks-personers bil, som vi skulle prøve, og det var en interessant tur og
meget fornøjelig. 

Korte og lange rejser.
På vores korte og lange rejser var vi også ofte stedt i fare og mærkelig nok altid frelst på en eller

anden måde. Vi rejste ved nat og ved dag. Vejret var der aldrig tale om; regn, mørke eller sne holdt os
aldrig tilbage. Jeg erindrer en vinterfredag, vejene var fyldt med sne, og vi kørte hele dagen ad lodsvej
på markerne. Jeg væltede med kødslæden tre gange. Kødet faldt ud i sneen; vi læssede og kørte videre.
Vi kom en torvedag på torvet i Svendborg til en jul med to køretøjer; vi var de første, der mødte og
blev omtrent de eneste. Vores rute gik hver fredag på landtur med kød og hver lørdag til Svendborg,
enten far eller jeg, i alle de år, jeg har levet, til jeg den 22. november 1924 holdt fuldstændig op.

På en sådan fredag med ualmindelig mørke og ingen lygter - de generede os og vi brugte dem derfor
aldrig; det var heller ikke den gang almindeligt at bruge lygte. Jeg kørte således en gang sammen med en
svend nedad Gudbjerg Banke på landevejen efter hjemmet; der var skærver på vejen, og den ene hest
faldt. Svenden siger: “Stangen knak. Spring hurtig af, at vi kan få skaglerne af;” men forinden faldt
svenden, da han sprang af vognen, og hestene løb løbsk med mig siddende ene i stolen, vognen uden
stang løbende fra en side af vejen til en anden nedad denne bakke, alt hvad hestene kunne springe i
firspring. Vognen hug jo stadig på dem og drev dem frem; jeg holdt med al kraft uden resultat. Hvad
skulle jeg gøre? Jeg bad: O Herre hjælp mig! Jeg vidste ikke, om jeg skulle krybe bag af vognen eller
blive siddende. Jeg bestemte mig så til at ville vælte for at blive standset. Der var dengang telegrafpæle
langs landevejen, og når jeg så i vejret, kunne jeg ved hjælp af disse beregne, hvor jeg var; og hvor jeg
formente, grøften var mindre dyb, drejede jeg hestene ned for at vælte. Der falder hesten i grøften, jeg
springer ud og får skaglerne af og er reddet. Jeg opdager nu, jeg har tabt den ene hest, og mærkelig nok,
da stangen knak trods jernkæder, gik disse op, hvorved hestene kunne skilles, og derved kunne tabe den
ene, som knap var så hurtig, og dette havde til følge, at idet hesten, som nu er ene, falder og bliver lig-
gende - der er god plads i grøften - hvis de havde været der begge, ville have sprungen op igen, og så
havde det sidste måske blevet værre end det første. Yderligere mærkeligt, hvor mørkt det end var, og
jeg som slet ikke kunne se, drejer netop ind på en stenplads uden sten, og i det, det går fremad, falder
hesten i grøften, men vognen spænder grøften og vælter slet ikke. Svenden kommer trækkende med
hesten, og alt er vel overstået med en meget ringe ødelæggelse. Jeg var skrækslagen og var blevet meget
nervøst da det var ovre, men hvad der er sikkert, det var, at jeg var som omgivet af en skare af Herrens
gode engle, der havde båren mig på det farlige ridt. Vi kom glade hjem, mod at vi lemlæstede og
forslåede kunne have været kørt på et sygehus efter en så farlig køretur.
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Figur 13. Oldemor Anne
Jakobsdatter, 92 år gammel, med

lille Maren som 2-årig.

Figur 14. Skræp’s børn, Maren, Rasmus, Anna
og Marie i alderen fra 12 til 22 år.

Det nye slægtled og dets skolegang.
Det nye slægtled var forinden begyndt at komme, Maren

fødtes den 1.oktober 1886, Anna den 11. marts 1892, Rasmus den
21. marts 1894 og Marie den 5. februar 1896. Efter at banen nu
var blevet anlagt og åbnet, blev der bygget latinskole i Hesselager,
hvorfra vores børn udgik som studenter for senere at læse videre i
København; men det går jo ikke altid, som vi bestemmer, men
trods det, går det endda mange gange bedre; og når vi med en vis
vemod ser tilbage, må vi takke Vor Herre for hans vise styrelse. Vi
havde tidligere fået oprettet en friskole i Oure, hvor vores børn til
12 års alderen gik hen; vi var særlig heldige med læreransættelsen.
Det blev en sønderjyde, der var udgået fra Skårup Seminarium,
kendte egnen og var sin stilling bevidst. Han elskede sin skole, og
børnene var glade for ham. Hans navn var Sigvard Hansen, og
hans hustru Anne Hansen fra Vejstrup hjalp til som lærerinde
med en stor dygtighed. Disse arbejdede i alle tilfælde for en meget
ringe løn, eftersom Hansen kunne have fået nogle gange mere i
statsskolen, da han var udgået med en stor eksamen; men dette
betragtede de som deres livsgerning og kunne ikke undvære det.
Det viste sig, at Herren lagde velsignelse i deres arbejde i sin
helhed, så de klarede sig finansielt godt og blev til lykke og
velsignelse for egnens ungdom.

Eftersom vores børn var vel begavede og havde
megen lyst til læsning, og det altid stod for mig, at ved
en god uddannelse ville de selv kunne erhverve deres
udkomme i livet, så de ikke skulle være henviste til, at
de absolut skulle giftes for at eksistere, men selv
kunne danne sig en levevej ved deres uddannelse,
satte vi Maren i en højere skole i Svendborg, da
banen blev åbnet 1897, og hun kom til at gå i
“Frøken Holsts Skole”. Frøken Holst ledede og
styrede selv skolen, som hun også selv havde anlagt;
denne var en meget fin skole, hvor de blev uddan-
nede godt. Imidlertid anlagde to lærere fra Køben-
havn, Bæk og Plockros en latinskole i Hesselager,
som nu lå os nærmere end Svendborg, og da jeg tillige
måtte støtte skolen med pengemidler, blev Maren senere flyttet derhen. Sin præliminæreksamen tog hun
dog i Svendborg, 16,5 år gammel, hos frøken Holst. Vores øvrige børn vedblev at gå i Oure Friskole til
omkring ved 11 - års alderen, og så kom de i Hesselager Skole alle tre, hvorfra de tre døtre udgik som
studenter.

Doktor Kabell.
Vi må mindes vores doktor Kabell; han var den første læge, der bosatte sig Hesselager. Dygtig og

energisk som altid i de mange år, han boede der, var vores læge og blev betragtet som en ven af huset.
Han kørte lange, faste ture bestemte dage i hver uge med sine to små heste og i gig, med en tredje som
skiftehest. Var det fattige eller mindre bemidlede, som ikke kunne betale ham hans lægehjælp, forlangte
han heller ikke noget og var endda lige hjælpsom. Han havde een søn, der blev tandlæge og bosatte sig i
Nyborg, hvor faderen købte en villa og betalte 36.000 kr. for den, for at han der kunne drive sin virk-
somhed, hvad han også gør den dag i dag. Og da han senere solgte sin villa i Hesselager overfor jernba-
nestationen samt sin praksis begrundet på nogen svaghed, som han senere formente ikke var så slem,
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Figur 15. Gården i Albjerg i år 1900.

som han dengang tænkte, fortrød han at være kommen af med sit arbejde og ville have købt det tilbage
igen, hvad dog ikke skete, og han levede så heller ikke mange år derefter. Vor Herre havde lagt så god
velsignelse i hans arbejde, at hans finansielle stilling var så god, trods hans godhed overfor fattige med
betalingen, at han havde en så stor formue, så hans hustru og han selv kunne leve sorgfrit af renterne. I
sin virksomheds tid fik han et par gange gaver som anerkendelse for sit arbejde af hans store lægekreds,
der bestod i et guldur med kæde, et skrivebord med mere, samt en mappe med alle givernes navne. En
tid efter, han havde opgivet sin praksis, tog han foreløbig op til en broder, proprietær Kabell, i nærhe-
den af Århus, hvorfra han lejlighedsvis skrev til os og beklagede, han havde holdt op med sin virksom-
hed og ville derfor gerne købe sin ejendom og praksis tilbage igen, og jeg måtte på hans vegne give
10.000 Kr. i fortjeneste til læge Schults, der havde købt den, om jeg kunne få den. Dette forsøgte jeg
imidlertid ikke på, eftersom jeg formente, han kunne være bedre tjent med at leve, som han nu gjorde.
Men blandt andet skrev han for at karakterisere min fader: “Han kunne komme med visdomsord; han
var ligefrem vismand” skrev han. “Jeg sagde engang til ham, da han var rask: “hold op, hold op, mens
kadaveret er godt, det vil jeg gøre”. Men hvad sagde deres fader: “Jeg er ikke ked af arbejde, eftersom
jeg kalder det en velsignelse, og jeg siger dem, Kabell, hold ud til det sidste”. 

Dette var et visdomsord, skrev han.

Pølsemageriet.
Det var nu kommen op for mig, at det ikke var så sikkert i fremtiden og muligvis heller ikke så let

med denne levering af kød til disse mange herregårde, hvor vi solgte meget; men forholdene kunne i
tidens løb, når andre slægter trådte til, forandre sig; også den handel med køer fra mand til mand var
meget anstrengende arbejde, når der skal udrettes noget; muligvis ville det heller ikke komme til at ligge
for min søn, hvorfor jeg i forening med slagteriet ville anlægge pølsemageri, som jeg formente lå i tiden
og senere kunne afløse slagteriet. Dette interesserede også mere min søn med den teoretiske uddannel-
se, han havde fået, og her i hjemmet gennem vores forretning havde erhvervet sig en del praktisk og nu
stod for som en sund, ung og energisk mand at kunne søge en videre uddannelse i faget både her hjem-
me og i udlandet. Vores bygninger, der var opførte som bindingsværk, var heller ikke videre stærke, så. i
henhold til videre udvikling byggede jeg i 1898 til at begynde med heste- og kostald udelukkende for at
have plads til handelsvarer. Jordarealet var betydningsløst og kun en biting. I 1897 ved banens anlæg fik
vi en trup arbejdere med formand på 15 mand, der i cirka en måneds tid trillede jord nord for vores
ejendom og ud i gadekæret, hvorved en ny vej blev anlagt med plantning, og samt, og derved blev plads
til omtalte bygning.

I Nyborg havde en del slagtere såvel fra byen som
fra egnen anlagt et pølsemageri, som de imidlertid
ikke kunne enes om driften og derved var blevet
enige om at ophæve. Disse henvendte sig til mig om
at afkøbe dem maskinerne, som jeg også gjorde, men
selvfølgelig meget billigt, og dette tilbud indtraf
samtidig med, at jeg havde bestemt at bygge slagteriet
om, hvorfor jeg heri så som skæbnens gang, at det var
rigtigt at modtage tilbudet og derved føre min tid-
ligere omtalte plan igennem. Pladsen var af størrelse
som den skulle være, og bygningen blev så efter
denne plan opført i 1900 og var i virksomhed til
krigens udbrud 1914, hvor tilstandene herude på
landet medførte, at der måtte standses; antagelig var
udgifterne ved dens opførelse og indretning indtjent til denne tid. En væsentlig grund til fabrikkens
ophør var vel også, at min søn nogle år forinden var begyndt at blive svag, så jeg antog ikke, han kunne
blive stærk nok til at udføre det arbejde, en sådan virksomhed andrager, og ville derfor se tiden an. Det
viste sig også, at vores søn ikke levede længe efter, idet han døde den 13. april 1917, 23 år gammel,
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inderlig savnet og derved vores store håb slukket. Men det går jo ikke altid, som vi bestemmer; men
trods det, går det endda mange gange bedre, og når vi med en vis vemod ser tilbage, må vi takke Vor
Herre for hans vise styrelse, og for alt det gode, vi i fællesskab har nydt.

Maren i huset i Sønderjylland.
Maren var nu konfirmeret og var hjemme til 18-Års alderen; var i den mellemtid på Vejstrup Høj-

skole, men nu måtte vi til at tænke på et sted, hvor hun kunne lære noget praktisk husførelse. Det var
skjult for os, hvad hendes fremtid ville bringe, og vi tænkte nærmest på, om hun muligvis ville blive
bondekone og handlede altså derefter. Hun fik lyst til at komme til Sønderjylland og lod i den anledning
indrykke avertissement i Flensborg Avis, og hvorfra der kom en masse tilbud om pladser. Min hustru
og jeg ville selvfølgelig ikke sende hende bort uden først at vide, hvor vi sendte hende hen, og i den
anledning rejste jeg en dag i april måned derop for at se på pladserne efter nogle avertissementer, vi
forud havde søgt ud, og blandt disse var en proprietær Berg i Løjt Kirkeby i nærheden af Åbenrå, som
jeg først tog til, eftersom vi formente ifølge deres skrivelse, at det passede temmelig godt. Jeg boede der
om natten; det var et fint og rigt hjem. Berg havde sejlet som dampskibskaptajn på Sydamerika, hvorfra
han havde bragt mange fine ting hjem såvel som anden rigdom; men ved mit ophold der og vores sam-
taler, stødte det mig allermest, at de var ualmindelig tysksindede, og kunne jeg derfor ikke komme over,
at Maren skulle opholde sig i den atmosfære. Det blev altså ikke til noget, og jeg drog så videre for at
tage til Smøl på Broager Land, hvorfra vi også havde et af de udsøgte avertissementer. Jeg kom pr. bane
til Gråsten, hvorfra der går dampskib til Eckernsund, og herfra går dagvogn til Broager; men her skulle
jeg vente en times tid, og da vejret var godt, bestemte jeg mig til at gå. Jeg nåede straks udenfor byen en
ældre, pæn mand, som jeg godt havde lagt mærke til på damperen, eftersom han var meget tiltalende og
intelligent. Vi kom så til at slå følge; jeg kom til at fortælle, at jeg agtede mig til Smøl og fortalte ham mit
ærinde til gårdmand Jens Christensen. “Ja”, siger han, “jeg har været lærer her i Sønderjylland i mange
år, men så snart forholdene tillod det, tog jeg min afsked og får altså min pension; jeg er nemlig dansk-
sindet og kommer meget sammen med Jens Christensen; det er rare, gode og dygtige unge mennesker,
der fører et dansksindet og godt familieliv og hører til vores valgmenighedskirke her. Der får De Deres
datter anbragt godt, så det sted vil jeg anbefale Dem.” Vores gang varede vel et par timers tid, den gik
hurtig og meget interessant; han fortalte om den tysk-franske krig, og han fortalte godt, så jeg var meget
glad for dette følgeskab. Nu var jeg på det rene med, hvordan det skulle være. Jeg kom ned til Jens
Christensen, hos hvem der var en dame fra Gråsten; denne var tante til Jens Christensens kone og på
denne dag i besøg der. Jeg var her om natten til næste dag og der blev så kørt for mig af manden til
stationen. Denne familie faldt fuldt ud i min smag. Det var en mindre gård; de havde været gift i seks år
og havde fire børn foruden en bedstemor ved 80 års alderen, Maren skulle skiftevis med deres anden
pige være med til al gerning i husholdningen, dagsgerningen blev begyndt hver morgen klokken 4:30 og
sluttede ved otte tiden om aftenen, så det var vel strengt nok, men det stod for mig; skulle hun være
ved landvæsenet, måtte hun begynde med begyndelsen og rigtig tage del i besværlighederne; det var kun
for en kortere tid fra maj til november, og det gik også meget godt. Under vores samtaler fik jeg oplyst
af tanten, at en af hendes bedste ungdomsveninder var en frøken Engell, som var oldfrue hos grev
Moltke Hvitfelt på Glorup Slot, hvor hun i sin helhed dirigerede det hele, og hvor jeg stadig hver fredag
leverede kød, som oldfruen modtog, og denne fik jeg altså en hilsen med til. Denne var en meget pæn
dame, eftersom hun var en præstedatter fra Gråsten og rigtig følte sin værdighed, men hun var også
dygtig i sit fag. Denne hilsen blev modtaget af oldfruen med stor venlighed og udtalte, hvor god en
familie denne var, og kunne min datter, såvel som vi selv være glade for at være kommen mellem så
gode mennesker. Men da vores datter havde lært at spille klaver, som hun gjorde godt, måtte jeg absolut
sætte et klaver ind til glæde for dem alle. Det var let at få et klaver til leje, mens hun var der, og det kun-
ne de jo få megen fornøjelse af, udtalte oldfruen. “Ja frøken, det kan lyde meget godt og tiltalende; men
jeg sætter mig i Jens Christensens sted, at han fæster sig en pige og blandt de sager, hun kommer med,
følger et klaver, som hun imellem stunder vil benytte; jeg tror næppe, han vil føle sig tiltalt af det, jeg
ville da i hans sted ikke.” Det viste sig også. der ikke blev tid eller lejlighed til efter tidlig om morgenen
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Figur 16. Frode Engbæk, Maren Skræp og
børnene Signe og Hans Christen.

at have begyndt sit arbejde og sent om aftenen at holde op, var hun ikke oplagt til musik, men bedre til
hvile; men trods det vel nok var for strengt efter hendes alder, har jeg dog endnu aldrig hørt hende
klage over det kursus, hun havde fået den gang, men er blandt hendes gode erindringer. Hun kom altså
hjem til november, og der gik en tid, vi vidste ikke rigtig, hvordan vi skulle gribe an.

Maren og Frode Engbæk.
Men imidlertid fik Maren lyst til at læse videre, og

efter sin studentereksamen, der belønnedes med en
rejse til England, tog hun til København for i filoso-
fikumåret samtidig at begynde på at uddanne sig til
læge; men det blev kun som senere de to andre søstre
til cand. phil. Det varede nemlig ikke så længe, førend
hun forlovede sig i København med en polyteknisk
kandidat fra læreanstalten, der var her fra Oure. Et
sådant bekendtskab var vi meget glade for; vi var så
glade for at kende familien og vide, at det var af
egnene bedste, så vi havde ikke grund til klage, men
den kom selvfølgelig heller ikke. Hans fader, H. P.
Nielsen, ejede “Langesminde” på Oure Mark, men
har nu forpagtet gården ud til sin anden søn Niels,
eftersom han ifølge sine store evner deltog i så mange tillidshverv og blandt andet blev branddirektør
for “Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger”, i hvilken anledning han byggede sig en villa i
Vejstrup nær stationen. Hans tredje søn, Ejner, var også polytekniker og blev på grund deraf direktør i
sukkerfabrikkerne på St. Croix, som solgtes efter tre års ophold der; han kom nu til fabrikkerne her og
ansættes i Assens. Sønnerne var imidlertid alle tre døbt Engbæk, hvad deres onkel, pastor Petersen ved
Vejstrup Valgmenighed, fandt på. Vores svigersøn, Frode Engbæk, fik plads som ingeniør ved adskil-
lige baneanlæg, blandt andet ved anlægget Odense-Brænderup-Middelfart-Bogense, hvorhen de efter
deres bryllup den 26. juli 1910 tog bopæl i Skovshøjrup, hvor de boede, til denne bane var omtrent
færdig, og de flyttede så til Åbybro, hvor en ny bane anlagdes til Hjørring. Dette varede et par år, hvor
efter han i forening med en tredive ingeniører søgte pladsen ved den nye bane som driftsbestyrer, en
stilling, jeg var vis på, han ikke ville kunne få, eftersom han var så ung, og der var mange ældre og
dygtige ingeniører mellem ansøgerne; men trods alt dette blev han alligevel valgt i 1913 og flyttede nu til
Hjørring, hvor de kom til at bo på den nye banegård. Hans moder, Gunhild, en højtbegavet og dygtig
kvinde, var født og opdraget i København som eneste datter af juveler Knudsens andet ægteskab;
hendes halvsøster, Signe, var gift med Vejstrup Valgmenigheds første præst, pastor Rasmus Petersen.
hvorved Gunhild kom her til Vejstrup og førte til, at hun blev gift med H. P. Nielsen, en søn af Niels
Hansen, “Langesminde”, for hvem der af “Landbosparekassen” er rejst et mindesmærke på hans grav
på Vejstrup Valgmenigheds kirkegård. De har nu to raske børn: Signe Engbæk er født den 10. august
1911 og Hans Christen Engbæk er født den 8. juni 1913.

Anna’s og Marie’s rejser.
Anna, udgik som foran nævnt som student fra Hesselager Latinskole, rejste derfra til København og

tog filosofikum et år ligesom Maren, hvorfra hun kom til Kippinge på Falster hos pastor Sadolin og
blev lærerinde for deres børn et årstid, kom så på frøken Suhrs Husholdningsskole i København og tog
derfra en plads i Bergen, Norge. Hun havde lyst til at se sig om; hun havde været med en veninde i Riga
og derfra i Edinborg i Skotland på lystrejse. Nu i Bergen ville skæbnen, at villaen, hvor hun tjente,
brændte, og familien tog så til Stavanger, hvortil Anna ikke ville med og tog så til en direktør Hardus
Olsen, Paradis (en forstad til Bergen), der boede ved siden af; de var sådan nogle gode mennesker,
Anna holdt meget af. Imidlertid var Marie blevet uddannet på samme måde og havde samtidig taget sig
en plads i Christiania (Oslo) ved en læge, men hun var ked af at være her, eftersom hun skulle tage mod
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Figur 17. Albert Fischer, Anna Skræp og
børnene Inge og Simon.

alle telefonsamtaler, da fruen var meget tunghør og altså ikke kunne besørge dette; og her var så ofte
sproget en hindring, så hun skrev hjem om at fratræde pladsen og tage ind på en husholdningsskole i
Christiania, og dette indvilligede vi i. Her i Norge var flere kvindelige studenter, mine døtre kendte, ved
at de var i Studenterforeningen for Norden og derved var kommen sammen ved møder såvel i Dan-
mark som i Norge, og det kom dem ved flere lejligheder til gode. De to søstre var altså i Norge denne
vinter, men særlig min hustru var ked af, at Marie skulle gå i julen og ingen hjem have, eftersom skolen
holdt juleferie, så der ingen var på skolen; jeg trøstede hende med alle hendes kvindelige
studenterbekendtskaber, der var i Christiania, så der blev nok et sted for hende mellem disse. Men en
dag får vi brev fra Anna i Bergen, at Marie var bedt derop af Hardus Olsens for at blive hos dem i julen
og for øvrigt til skolen begyndte. Denne meddelelse var en overraskelse for os, men som vi blev meget
glade for; vi kunne ikke i vor vildeste fantasi tænke os, at så fremmede mennesker, vi slet ikke kendte,
kunne sådan tage sig af vores børn. Deres breve lød stadig om, hvor fint og godt, de havde det hos
disse rare, hyggelige mennesker, så det var et rigtigt hjem, de pludselig faldt ind i. Hardus Olsen var
direktør for en af de største pølsefabrikker i Norge. De havde to små døtre, Asta og Gunvor, henholds-
vis 10 og 12 år, og hele familien levede et lykkeligt familieliv. De har senere besøgt os adskillige gange
her i vores hjem, og der var altid glæde, når de besøgte os, eftersom de alle var livlige og gode menne-
sker. Vi har stadig måttet love at besøge dem i Bergen, men har endnu ikke været der, skønt vi stadig
har glædet os dertil, da det ville blive en meget interessant rejse, er vi vis på, men ifølge forholdene har
vi endnu ikke opfyldt deres indbydelse.

Anna og Albert Fischer.
Børnene kom nu imidlertid hjem. Anna havde

forlovet sig med Albert Fischer fra København, som
hun havde gået i Hesselager Skole sammen med fra
begyndelsen, og hvorfra han også havde taget studen-
tereksamen og nu læste videre i København til læge
og boede der i hjemmet under studierne. Hans fader,
Erik Fischer, var førstebogholder ved “Titan” og
desforuden organist ved St. Pauls Kirken i Køben-
havn. Han arvede nogle penge efter sin fader i 1915,
og da verdenskrigen dengang rasede stærkt og ingen
kendte udgangen af en så. stor katastrofe, købte han
en ejendom i Vesselsgade nr.14, matrikel 1499 på
Nørrebro i København, som han under sådanne
forhold formente var bedre at eje end kontanter i en bank, og dette viste sig senere var klogt handlet.
Det er en meget stor ejendom, som rummer op til 98 lejligheder. Hans moder var født Bojesen og var
en god moder for deres børn. Der var en datter, Astrid, som giftede sig med August Nørgård, der var
ansat som gartner ved anlæggene i Københavns Kommune, men var blot gift et år; så døde hun efter at
have født en lille pige, Astrid, til verden. Albert blev imidlertid efter en fin eksamen ude at vikariere for
læger i Jylland. De giftede sig så og rejste kort efter hans eksamen - for sin videre uddannelses skyld, -
til New York på Rockefeller Instituttet, hvor han opholdt sig et par år. Anna kom dog hjem efter et
godt årstid og fødte på et hospital i København en lille pige, Inge, hvorfra hun efter et være blevet rask
kom hjem. til os. Fra New York blev der sendt os et udklip af en dansk avis derovre fra sålydende:
“Efter indbydelse holdt vor landsmand dr. Albert Fischer, for tiden studerende ved Rockefeller
Institute, forleden foredrag om kræft ved Yale Universitetet i New Haven. Cirka. 300 videnskabsmænd
var nærværende og lønnede i følge “New Haven Evening Register”, det kyndige og lødige foredrag
med stærkt bifald. Dr. Fischer har vakt stor opmærksomhed og anerkendelse ved sit arbejde på insti-
tuttet vedrørende evner til at formere og udvikle celleveje uafhængigt af legemet med henblik på der
igennem at forbedre erfaringen med hensyn til bekæmpelse af kræft.” Til den tid Albert vendte tilbage
fra Amerika, efter dette blev han så ansat på Københavns Universitets Institut for almindelig patologi
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Figur 18. Rasmus Skræp.

og kom til at bo i Springforbi et årstid; men det var ingen god lejlighed til prisen, 1500 kr. årlig, og de
fik så en bedre og 4-værelses lejlighed i Hellerup på Sundvej 6 til 2.500 kr. årlig. Det var for dyr en
lejlighed efter indtægten, men vi ventede stadig på bedre indbringende indtægter, og så. kom efter et par
år direktør Dessau på “Tuborg” og tilbød, og som Albert også mod tog, en plads som bakteriolog på
bryggeriet med gage - for tre timer hver dag - 6.000 kr. årlig, og dette gjorde ingen hindring for pladsen
på instituttet, så det var et godt fremskridt. Imidlertid havde de yderligere fået dem en lille dreng,
Simon. Min hustru og jeg var da ovre ved dåbshandlingen i Hellerup og var meget glade for udviklingen
i dens hele omfang; men glæden blev endnu større, efter at vi i oktober 1925 var ovre for at overvære,
at Albert tog sin doktorgrad, som var meget udmærket. Vi var sunde og friske og i bedste velgående, og
hvor vi glædede os alle sammen, børn og svigerbørn, at være samlede til en så stor højtidelighed. Denne
afhandling var delvis om kræft og blev omtalt rosværdig i alle landets større blade. Han fik nu adskillige
legater til hjælp for videnskaben. Blandt andet var han senere sammen med sin hustru i London og
Paris for at studere videre på dette emne. Efter nu at have arbejdet her i Danmark i et par år fik han nu
i 1926 tilbud om en plads ved “Kaiser Vilhelm Instituttet” i Berlin, for at lede en videnskabelig afdeling,
hvis professor var død, da det ikke kunne finde en tysker, det turde betro denne stilling og tilbød nu
Albert for tre år at lede dette, eftersom en tysker skulle overtage denne ledelse om de i løbet af disse tre
år kunne finde en sådan. Han overtog nu denne stilling den 1. maj 1926 og bor nu med sin familie ene i
en villa i nærheden af Berlin. Han har fri bolig og sine møbler med mere fragtfrit derned og tilbage om
tre år. Om Gud nu vil, at alt må. gå vel, er det vores agt at besøge dem i oktober måned. Om Albert
Fischer se i øvrigt Kraks blå Bog 1926.

Min søn Rasmus Skræp.
Rasmus tog sammen med Anna til København, ikke for at tage
filosofikum, men for at være på “Niels Brock's Handelsskole” et
år, eftersom det var tanken, han efter en uddannelse der ville
hjælpe mig hjemme i forretningen; dog var det meningen, at han
efter dette ophold ville til Tyskland og muligvis til Norge for at
uddanne sig i pølsemageri faget for senere at overtage forretnin-
gen. Han var den gang sund, frisk, energisk og med lyst til fore-
tagsomhed, i sin helhed en helstøbt karakter, som vi alle, forældre
og søskende, så op til med glæde og lyse fremtids muligheder.
Efter at have været på skolen om vinteren kom han hjem sammen
med Anna til påskeferien for atter at begynde sit ophold på skolen
til november; men efter at have været hjemme i otte dage, begynd-
te han at få høj feber. Vi tog til Nakkebølle Sanatorium for at blive
undersøgt, og her blev af overlægen udtalt, at det var begyndelsen
til tuberkulose, og det bedste var at blive anbragt en tid på et sana-
torium. Der blev straks skrevet til Vejle Sanatorium, og i løbet af
otte dage var han anbragt der. Her var han i halvandet år, kom så
hjem tilsyneladende rask, men måtte altid være forsigtig, som han
ifølge sin faste karakter også var; men til trods herfor måtte han dog efter fem års forløb i hjemmet
bukke under og døde den 13. april 1917, blev jordet på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård.
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Figur 19. Otto Kromann, Marie Skræp og
børnene Signe Johanne, Marthe og

Marie Elisabeth.

Marie og Otto Kromann.
Marie, der som foran omtalt gik ført i Oure

Friskole, kom nu til Latinskolen i Hesselager, hvorfra
hun udgik som student ved 18 års alderen og læste
påfølgende år til filosofikum i København. Hun tog
nu til Hjørring og opholdt sig ved sin søster Maren et
år for at få nogen uddannelse i husførelse, hvorefter
hun som tidligere omtalt rejste et halvt år til Norge i
1917.

I 1918 forlovede hun sig med sin fætter Otto
Kromann, Bjørnemose og var i sommeren 1919 på
“Sorø Husholdningsskole”, hvorefter de holdt bryl-
lup den 22. april 1920 og overtog da samtidig Bjørne-
mose som deres ejendom. Her fødtes nu den 13. april
1921 Signe Johanne, den 13. oktober 1922 Marthe og
den 25. februar 1926 Elisabeth.

Otto Kromann fødtes på Bjørnemose den
13. marts 1884.

Vi er meget glade, min hustru og jeg, for at have denne datter og svigersøn i vores umiddelbare
nærhed, hvor vi så ofte vores besøg går derhen, glæder os ved fædrene hjemmet, som nu er bevaret i et
lykkeligt familieliv.

Otto Kromann havde to søstre, Martha, der var født 29. januar 1887, giftede sig den 24. maj 1918
med ingeniør Johannes Larsen fra Valby ved København, hvor de flyttede hen at bo.

Og Maren, der var født den 6. januar 1890, lejede af sin broder efter faderens død vestre fløj, som
var monteret, og modtog her imod betaling sommergæster, der ønskede at hvile nogle måneder på dette
rolige og af naturen og beliggenheden dejlige sted. Hun modtog mange gæster i årenes løb, der var
glade for deres ophold her. Min svigersøn, datter og dennes svigerinde er også tilfreds med deres
umiddelbare nærhed, så de er meget glade for denne ordning af en så stor lejlighed. som de har fået sat i
en så god gænge.

Den seneste udvikling.
I 1907 opførtes udbygning med kvist på stuehuset her i Albjerg mod haven og badeværelse med wc

mod vest. Telefon blev indlagt fra centralen, som den gang var i Gudme, i 1895 og elektrisk lys og kraft
i 1915.

Der blev stiftet et legat af mine forældre på 2.000 kroner, hvis renter uddeles hver påske til otte
agtværdige trængende i Oure Sogn.

Efterskrift.
Jeg har nu oprullet mine erindringer og slægtskabsforhold så godt, jeg ifølge min uddannelse har

kunnet; de er noget spredt og ikke samlede så godt, finder jeg nu ved gennemlæsningen, men jeg håber
dog gennem disse mine erindringer at have vist udviklingens gang, og hvorledes vi ved Herrens hjælp,
vort gode helbred og stadige energi har skabt værdier og et bygnings kompleks her i Albjerg, som i
lange tider vil kunne bevares til efterslægten. Jeg har aldrig kastet en time bort til unytte. men altid
passet på at benytte tiden enten i vores forretning med henholdsvis handel, regnskabsføring og korres-
pondance eller med god læsning og nu i de senere år med mit landbrug.

Min ungdom var ikke så behagelig eller nydelsesrig som manges ungdom med hensyn til samvær,
fornøjelser eller udflugter; den var mere præget af alvor og arbejde. Men hvad jeg savnede og manglede
i min ungdom, fik jeg rigelig erstatning for i min alderdom, så jeg har oplevet en lykkelig tilværelse her
på jorden sammen med min trofaste og kærlige hustru, som jeg var så lykkelig at erhverve mig og leve
sammen med i så mange år.
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Figur 20. Christen Skræp og Hanne Skræp.

Redaktørens bemærkning.
Århus, vinteren 2001.

Jeg har ændret retskrivningen, så den er nutidig, og redigeret om på rækkefølgen af afsnittene, så de
kommer i en mere logisk orden (for mig). Hvad er der vundet i læsevenlighed, er måske tabt i autenti-
citet.

Datter datter sønnen Frode Engbæk.


