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Søren og Ane Christine Rasmussens børn

Højagergård
Søren Rasmussen overtog fødegården, Højagergård, der havde været i slægtens besiddelse 
i tre eller flere generationer. Søren Rasmussen var en driftig landmand, der gennemførte 
en fuldstændig ombygning af gården til en ny i 1860. Den nye gård blev opført bag den 
gamle gård, der lå tæt ved byvejen. Grevsabet Brahesminde gjorde meget for at forbedre 
fæstegårdene, så driftige landmænd kunne altid regne med støtte derfra.

Ane Christine Rasmusdatters fader, Rasmus Hansen (1804 – 1840), var også en driftig 
landmand, der fik tilkendt Det kongelige Landhusholdningsselskabs lille sølvbæger. Men 
han var drikfældig, og døde af druk i 1840, 38 år gammel. Da boet blev gjort op, var det en 
gæld på 300 rigsdaler. Enken Marie Christensdatter (1807 – 1844) blev gift igen, og der 
blev en ordning, således at hendes børn, Hans Christian og Ane Christine, fik henholdsvis 
40 og 20 rigsdaler.
(I følge Mette Madsens optegnelser indbetalte svigerfaderen Niels Nielsen omtrent 300 
rigsdaler på enkens vegne. Ligesom han på grund af det forhold, hvori hans søn indtrådte 
til enken, frafaldt en fordring på 32 rigsdaler, og datteren fik en søsterlod på 16 rigsdaler. 
Men af kærlighed til børnene erklærede enken sig villig til at foretage deres arv så meget, 
at de fik henholdsvis 40 og 20 rigsdaler.)

Ane Christine Rasmusdatters broder, Hans Christian Rasmussen, var velbegavet. Han kom 
til Stensgård som skriver, og grevskabet støttede ham i en videregående uddannelse som 
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polytekniker og landmåler. Han rejste til Frankrig, hvor han var med i Fremmedlegionens 
krig i Marokko. Han døde af brystsyge 28 år gammel.

Ane Christine Rasmusdatter kom i huset på Grevegården, Millinge (Matr.nr. 8), hos en 
søster til stedfaderen, Karen Nielsdatter. Karen var gift med Søren Syracsen. Ved moderens 
død var Ane Christine Rasmusdatter 13 år gammel.

Der blev født otte børn i ægteskabet mellem Ane Christine Rasmusdatter (23 september 
1831, Egedalgård, Svanninge [Matr. 18a] – 10 marts 1877, Højagergård) og Søren 
Rasmussen (20 april 1817, Højagergård, – 6 april 1881, Højagergård). De fire første døde 
som børn af hjernebetændelse. Et trøstebrev fra Søren Rasmussens broder, dateret 
31.12.1855, er bevaret. En datter må være død ved den tid. En datter Rasmine døde ni år 
gammel (hun er fotograferet ca. 1868). De øvrige søskende, der nåede voksenalder, var:

Marie Christine Sørensen 12. marts 1864 – 20. marts 1944

Hans Christian Sørensen 3. februar 1867 – 22. februar 1960

Rasmus Sørensen 1868 - januar 1894

Lars Sørensen 13. august 1873 – 31. december 1956

Lars Sørensen, der var den yngste, havde således mistet sin moder, da han var fire år, og 
sin fader, da han var otte år. Ingen af de fire søskende var myndige, da faderen døde. 
Værge for børnene blev sognefoged P.Pedersen, Millinge. Jens Møller Madsen bestyrede 
gården, og Johanne fra Vester Skerninge varetog husholdningen, indtil Marie, den ældste, 
kunne overtage den. Hun var en tid på  Stensgård som husholdningselev for forpagter 
Lagoni.

Jens Møller Madsen var gårdbestyrer på Højagergård fra Søren Rasmussens død, og indtil 
børnene nåede myndighedsalderen, og den ældste søn overtog gården i 1890.

Han var en dygtig bestyrer, så de økonomiske forhold var gode. Han var født i Millinge på 
en mindre, nu nedlagt, ejendom i Stenbæksgyden. I 1890, da Christian Sørensen overtog 
gården, blev Jens Møller Madsen gift med Johanne Marie Rasmussen fra Rødhyldegård, 
Svanninge Nørremark (Matr. no. 35a). Han overtog denne gård. Han var fætter til Hans 
Jørgen Møller, der blev gift med ovennævnte Marie Sørensen og bosat på Nørre Mølle 
1891.

Hans Christian Sørensen overtog Højagergård 1890. Han var 10. oktober 1890 gift med 
møller på Grubbe Mølle Anders Plougs ældste datter Nielsine Christine Dorthea Nielsen 
Ploug (5. december 1868 – 23. februar 1960).

Hvordan Lars Sørensens opvækst har formet sig, findes der ikke mange oplysninger om. 
Han gik i Svanninge Skole, der lå over for gården på den anden side vejen. Han skal have 
været en god dreng, som var let at omgås. Han var nær knyttet til søsteren Marie, der var 
som en mor for ham, det holdt livet igennem.

Da Lars og Margrethe Ploug-Sørensen blev bosat på Løvdal i Håstrup, og Lars' søster Marie 
blev bosat på Nørre Mølle, blev det til mange besøg her. Når de skulle besøge den øvrige 
familie i Svanninge, skulle de passe på at have godt ved tømmen, for ellers drejede hesten 
ind til faster Marie. Børnene på Løvdal glædede sig, når landposten kom og meddelte: “Nu 
skal I til fødselsdag på Nørre Mark. Det er portkort til Jer i dag!”. Det var altså postkort. 
Der skal indskydes en bemærkning om den kære gamle landpost. Han kom jo med avis og 
ugeblade: Familie Journalen og Hjemmet (Familie Journalen var dengang blad for Indre 
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Mission). Når børnene hørte, at posten var i køkkenet, styrtede de derud: ”Har du nogle 
blade med Knold og Tot?”

Det blev til mange kopper kaffe ved Margethes køkkenbord til en lille hyggesnak, han 
kendte jo sognet, men han løb ikke med sladder. Han var meget afholdt, så ved hans 
jubilæum samlede beboerne ind til en cykel. Når Margrethe havde travlt med vask eller 
slagtning, kunne det ske, at det skød over med kaffen, og hun bemærke: “Han ville vist 
godt have haft kaffe.” Hun kunne godt fornemme, når Postbudet havde lyst til en kop 
kaffe.

Lars Sørensens broder Rasmus var 4 – 5 år ældre. Han lærte snedkerfaget. Under et ophold 
i Berlin blev han alvorlig syg. Familien fik ham hjem, men han døde kort efter 
hjemkomsten i 1894, 26 år gammel. Fem af hans breve fra rejsen er bevaret.1

Hans Christian Sørensen, den ældste af brødrene, overtog hjemmet på Højagergård 1890. 
Lars Sørensen var da 17 år, og han arbejdede på gården, men forholdet til broderen, der 
var seks år ældre, var ikke det mest hjertelige. I 1891 rejste han fra hjemmet for at se andre 
forhold og uddanne sig til landmand.

Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugsskole
Svogeren Hans Jørgen Møller havde været elev på Fyens Stifts patriotiske Selskabs 
Landbrugsskole, Odense, og her blev Lars optaget som elev vinteren 1891 – 1892.

Trap Danmark, Tredie udgave, 1899, omtaler skolen således:

Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugsskole, oprettet 1855, havde først Lokaler 
i den gamle Gymnasiebygning ved St. Knuds Kirke, men fik i 1874 sin egen 
Bygning, opf. i Vindegade i eet Stokværk efter Tegn. af Arkitekt Haugsted, forhøjet 
1898 med 1 Etage. Ved Hjælp af 11 Faglærere giver den Teoretisk Undervisning til 
unge Landmænd i et Kursus fra Nov. til Juli; i Vinterhalvaaret 1897 – 98 har den 
været besøgt af 18 Elever; i det hele har den haft omtr. 1100 Elever.2

Skolen blev nedlagt i 1902. De fynske Landboforeninger havde kontorer her – Vindegade 
72 – i mange år.

Landbrugsskolen i Odense var ingen kostskole. Eleverne blev indlogeret i byen. Hvordan 
Lars Sørensen klarede det spørgsmål, er der ikke helt klarhed over, men så vidt der kan 
forstået, var skolen behjælpelig med anvisning af pensionat og logi.

Undervisningen var delt på to vintre, første vinter 1. november 1891 – 1. april 1892, anden 
vinter 1. november 1892 – 1. april 1893. Det findes ikke mange notater fra det første 
skoleår. Undervisningen har mest omfattet almindelige skolefag: kemi, fysik, matematik 
m.m. Lars Sørensens tegninger er bevaret, og de er udført med en beundringsværdig 
akkuratesse. Den mere specielle undervisning i landbrugsfag synes henlagt til andet 
skoleår, mere herom senere.

Hvordan han tilbragte fritiden ud over skolearbejdet, er der ikke mange oplysninger om, 
men han var meget interesseret i teater. Der var vist ikke noget teaterstykke, der blev 
opført, han ikke så. På det gamle Odense Teater kunne man for 35 øre få billet til øverste 
balkon. Hans teaterkikkert er bevaret.

1 Se bilag 4.
2 J.P.Trap: Kongeriget Damark, Bind 3, 3die udgave, Kjøbenhavn, 1898, side 321
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Nislevgård
Efter skoleopholdet vinteren 1891 – 1892 fik 
han plads som elev hos forpagter G.Berthelsen, 
Nislevgård ved Otterup. Gården havde et 
tilliggende på 490 tønder land, heraf 20 tønder 
eng. og 470 tønder var under plov.

Han tiltrådte pladsen 1. april 1892.

Dagbogen fra tiden på Nislevgård er meget om
hyggelig ført og omfatter tiden fra 3. april til 30. 
oktober1892.

Det bliver for omfattende at gengive bogen i sin 
helhed, men jeg vil gengive nogle uddrag, som 
jeg mener kan have almen interesse.

Ugeberetningen fra den første uge i april 1892 
(lidt forkortet):

Vejret har i denne uge været udmærket. 
Jorden er blevet tør og let at behandle. 
Der er sat fuld kraft på kornsåningen. Det 
er sået 11 ¼ td. Land med vikkehavre i Svineløkken, ca. halvdelen af denne mark 
skal tilsås med staldfoder (en blanding af havre, ærter og vikker). Tilsåningen deles i 
mindre stykker, der sås med nogen tids mellemrum, således at grøntfoderet kan 
have en passende udvikling, når det høstes til den daglige fodring.

Derefter begynder man på tilsåningen af forreste Stenløkke, der bliver tilsået med 
byg.

Jorden får følgende behandling:

Først får den et træk med danskharven på tværs af plovfuren, derefter et træk med 
sæddækker på langs og så tromles med en let ringtromle. Der sås 7 ½ skæppe byg 
pr. td. Land med radsåmaskine, og der sluttes med bloktromle. Der er 44 td. Land i 
marken. Derefter begynder man i Egeløkken, der får samme behandling.

Arbejdsstyrken i den uge er 24 heste, 4 elever, 7 karle, 10 daglejere og 2 koner.

4 elever og 7 karle følger hestene (der har været 2 trespand, der nævnes en 
svenskharve til trespand). 3 karle og 2 daglejere er i stalden. Den øvrige 
arbejdsstyrke er beskæftiget med forskellige arbejder. En passer mølleri og 
værksted. Konerne jævner muldskud.

Efter en kort periode med fint vejr følger dårligt vejr med kulde, regn og torden. 6. maj 
meldes om snebyger. Men ind imellem klarer man den sidste kornsåning og begynder 
roesåningen. Runkelroerne sås med frø af egen avl, rækkeafstand 19 tommer, maskinen 
sår i 5 rækker, 3 td. land sås med sukkerroer, 14 td. land med forsøgsroer, 3 slags 
runkelroer, 4 forskellige sorter guleroer.

I Svinehusløkken sås 20 td. land med runkelroer og 6 med turnips. I Damløkken sås 12 td. 
land med vikkehavre, der pløjes ned med skrælleplov (tre tommer), og forårssåningen 
slutter.
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Anden uge i maj:

70 ungkreaturer og hestene sættes på græs. Der samles sten og træskes langhalm 
med plejl. Trods dårligt vejr sættes de 100 malkekøer på græs, de er i tøjr og tages 
ind om natten, de fleste har dækken på. Kraftfodertilskuddet halveres.

Omkring 1. juni trækkes 40 kvier til Vigeø inddæmning til græsning. De kobles 5 – 6 
stykker sammen, og 5 elever, 1 karl og 1 daglejer klarer turen, der er på 3 ½ mil. Ved Stige 
bliver kvierne svømmet over kanalen, og man fortsætter på den anden side.

På hjemturen sejler man fra Viøre til Klintebjerg.

Nu går det løs med udtyndning i roemarken:

2 heste, 15 mand og 6 koner er i arbejde. Det er akkordarbejde: Lugning og tyndning 
betales med 15 øre pr. 100 favn. En mand klarer 1200 – 1300 favne pr. dag.

Høbjergningen begynder 11. - 13. juni 1892, hvor der køres 112 læs ind. Forpagteren har 
anskaffet en slåmaskine.

Sommeren igennem arbejdes der i brakmarken. Arbejdet her er delt i fire afdelinger. Der 
findes en opgørelse over det samlede arbejdsforbrug.

Brakmark: 45 td. land Antal dage
Heste Elever Karle Dag

lejere
1. del:
19.4 – 
30.5

Pløjning, tromling, 2 gange letharvet, 
pletharvet med 3-hestes svenskharve

147 35 25 8

2. del:
9.6 – 22.7

400 læs staldgødning, pløjet, samlet sten 93 26 16 21

3. del:
1.8 – 6.9

Pløjning 8 tommer, tromling, harvning 
med sæddækker

144 36 25 10

4. del:
12.9 – 
30.9

Pjøyning 5-6 tommer, harvning med 
danskharve, såning af hvede + 300 
superfosvat pr. td. land

155 33 22 28

I alt 539 130 88 67

8. august begyndte høsten. Rugen høstes med le. 5 elever, 3 karle, 10 ½ daglejer og 
2 koner er i arbejde.

16. august høstes hvede med selvbinder og aflægger, der er 7-8 opbindere. Lejesæd 
høstes med le.

5. september er damptærskeværket i gang. Der tærskes 57 td. hvede. 3 heste og 18 
mand er i arbejde.

16. september tærskes rug.

21. september tærskes på den lille maskine.
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Dagbogen slutter 1. oktober. Der køres da 7 læs havre ind, og 21 læs rivning tærskes. 
Kornstakkene tærskes på akkord. Stakkene måler 5 * 3 ½ favn og betales med 4,- kr. pr. 
stak.

Udover dagbogen findes nogle regnskaber. Daglejerregnskabene viser 21 mand og 6 
koner. I travle perioder i høst var i alt 37 mand i arbejde. Daglejen var 1,25 kr. pr. dag, 
konerne fik 1,- kr. pr. dag.

Akkordarbejde:
Læsning af gødning 6 øre pr. læs (egen kost)
Mejning og opbindning 3 – 4 kr. pr. tønder land
Tækning 4 øre pr. lægte pr. fag + kost
Roetyndning, blokhakning8 øre pr. 100 favn
Roetyndning, udtyndning 12 øre pr. 100 favn
Roetyndning, hakning 10 øre pr. 100 favn
Optagning 4 – 5 øre pr. 100 alen
Kornhæs 3½ * 5 favn, ca. 30 læs, tækning 4,- kr. pr. læs
En hest holdt med beslag 10,- kr. årligt
Plov, skær og langjern 14,- kr. årlig

100 favn = 188,5 meter

Livgarden
Fra 6. maj 1893 til 10. oktober 1893 var Lars Sørensen 
indkaldt til militærtjeneste og gjorde tjeneste  ved 
Livgarden i København. Opholdet der kommet til at stå i 
særlig glans. De bevarede foto og hans mundtlige 
beretninger tyder på godt kammeratligt samvær.

Kronprins Christian, senere Christian X, var løjtnant ved 
hans kompagni, Når de var ude på øvelse, og der var 
nysgerrige tilskuere, der spurgte efter kronprinsen, så 
kunne det godt give anledning til pudsige situationer, 
når han vendte sig om og sagde: “Det er mig! Se nu godt 
på mig!”

Senere da der var kongebesøg i Fåborg, var Garder
foreningen mødt op for at hilse på kongen. Da han gik 
rækken igennem og hilste, standsede han: “Der er en 
mand, jeg har set før.” Det var Lars Sørensens stolthed, 
at Kongen kunne genkende ham efter så mange år.

Der var kongebesøg i Fåborg 6. november 1911. 
(kronprins Christian) og 16. august 1929 (Kong 
Christian X og dronning Alexandrine).

Han var meget optaget af Garderforeningen, hvor han 
efter 50 år som medlem blev æresmedlem.
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Rønninge Søgård
Fra 1. november 1893 til 1. november 1894 var Lars Sørensen elev på Rønninge Søgård. 
Gården havde et tilliggende på 586 tønder land, fordelt med 20½ tønder eng, 149 tønder 
skov, 25 huslodder og 31½ tønder sø. Til driften hørte 380 tønder land ager og 20½ 
tønder eng. 

Forpagter var J.Jensen.

Lars Sørensen havde nu titel af førsteelev af forkarl. Dagbogen fra denne periode er ført 
efter et lidt andet system og er ikke så overskuelig. Ugeberetningen er udeladt. Men der 
findes en notesbog i lommeformat, hvor han har indført forskellige optegnelser om 
jordbehandling m.v. Herunder  gengives hans notat om roernes opbevaring, der synes af 
have voldt nogle vanskeligheder:

Da jeg den 1. november 1893 kom til Rønninge Søgård, var alle roerne taget op og 
hjemkørt med undtagelse af ca. 50 læs kålroer, der først blev hjemkørt 6. november 
og sat i en dynge langs med et risgærde ved den søndre længe, og som således blev 
liggende til midt i november, før der blev dækket jord på. Alle de andre roer, 
turnipserne var hjemkørt før november og sat i en lang og bred dynge ved siden af 
stakpladsen og dækket med siv. Således sad de til 9. november, da det begyndte at 
fryse ret stærkt. Derfor tog man fat på at få dem dækket.

Dækningen blev udført således: Først blev sivene, der dækkede siderne, fjernet og 
lagt oven på dyngen. Siderne blev nu dækket med halm og kasted jord på til ½ – 1 
alens tykkelse på den nordre side, lidt tyndere på den søndre side. Toppen blev kun 
dækket med siv. Roerne sad nu sådan, og der 
blev kørt ind af dyngen, efterhånden som de 
blev brugt. Men da man skulle køre ind efter 
jul, var de begyndt at gro og var meget varme, 
de var  begyndt at rådne, så der var ikke 
andet at gøre end at få de friske sorteret fra 
og nedkulet i nogle mindre kuler. Den milde 
vinter havde naturligvis også bidraget til, at 
de ikke kunne tåle at sidde i kule i så store 
dynger som her. At få roerne sorteret og sat i 
mindre kuler, var ikke noget let arbejde, for 
det var nu ret stærk frost, så jorden var ikke 
let at arbejde i. Men forpagteren var ikke 
rådvild, så da den første kule var færdig, blev 
den næste kule lagt op ad den første, så man 
sparede dækning af den ene side. Kulerne 
blev nu dækket med halm, et tyndt lag jord 
og halm med lidt jord til at holde. Oven på 
kulen blev der dækket med siv, men heller 
ikke denne dækning kunne de tåle, men det 
var nu ikke flere tilbage, end de  kunne køres 
i roehuset.

Kålroerne var dækket midt i november, men 
hen i januar ville forpagteren, at der skulle 

Side 13 af 67

Billede 5: Rønning Søgård ca. 1906

Rønninge Søgård, var et krongods kaldt 
Tvevad Slot og Søgård fra 1326. 
Hovedbygningen er opført i 1596-1672 og 
ombygget i 1757-1868. Den nuværende 
tofløjede hovedbygning ligger få hundrede 
meter fra et gammelt middelalderligt 
voldsted, der er kendt fra 1326. 
Rønningesøgaard blev i 1913 solgt til 
slægten Bille Brahe Selby, der stammer fra 
Hvedholm og grevskabet Brahesminde på 
Sydfyn.(http://fynhistorie.dk/node/26585)
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ses til dem, de havde også fået for varmt, og oven på kulerne var der dækket med 
halm, og der var trængt vand ind, så store partier var rådne. Jorden blev nu dækket 
af, og de lå uden dækning til de efterhånden blev fodret op, og de rådne blev kørt 
på mødding.

20.2.1894.

Lars Sørensen

Under opholdet på Rønninge Søgård havde han den store sorg at miste den ene af sine 
brødre, Rasmus Sørensen. Rasmus var snedker, og for at uddanne sig til møbelsnedker, 
rejste han til Tyskland, men under et ophold i Berlin blev han alvorlig syg. Familien fik 
ham hjem ved juletid 1893, men han døde kort efter hjemkomsten, 26 år gammel.

I dagbogen 6.11.1894 er noteret:

Hjemme til begravelse.

Det må være broderens begravelse.

Lars Sørensen var i besiddelse af en stor arbejdsevne, han var stor og kraftig med gode 
kræfter. Han imponerede ved ene mand at køre kornet væk fra tærskeværket og bære det 
på magasin. Hvor meget det drejede sig om, ser vi af dagbogen:

29. august: Tærsket 144 td. hvede.

31. august: Tærsket 147 td. byg.

3. september: Tærsket 144 td. byg.

Forholdene på Rønninge Søgård synes at have været meget familiære. Lars Sørensen var 
ret god til at læse op; han fortalte, at forpagterparret var barnløse i seks år, men så blev der 
født seks børn på syv år. Der blev født et barn, mens han opholdt sig der, og han fik 
besked om at komme ind og læse for fruen, der lå i barselsseng.

Der er bevaret et brev til hjemmet i Millinge, dateret 2. februar 1894. Brevet lyder i sin 
helhed:

Kære broder.

Ja, allerførst vil jeg ønske dig hjertelig til lykke i anledning af din fødselsdag og 
ønske dig, at du må bevare dit helbred, som er det vigtigste, for uden det dur vi ikke 
til meget. Du er ellers noget sen til at skrive. Jeg har gået og ventet brev fra dig hver 
dag i denne uge, men jeg er stadig blevet skuffet. Jeg synes dog, at du kunne skrive 
lidt oftere, som du gør, for nu har du ingen anden broder at skrive til, så det skulle 
du nok kunne overkomme. Jeg er taknemlig for lidt. Jeg bliver altid så glad, når jeg 
hører lidt hjemme fra mit fødehjem.

Ja, jeg ved snart ikke noget nyt at fortælle dig denne gang. Jeg er rask og har det 
godt. Vi bestiller ikke andet end at tærske på maskine hver dag, men nu har det da 
snart ende; når vi tærsket i tre dage, så tænker jeg, det er forbi, men så har vi en klat 
rug, der skal tærskes med plejl. Det tænker jeg, husmændene får akkord på, så 
slipper vi nok fri.
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Sidste jeg skrev til dig, da var de fleste af folkene syge, de er da blevet raske igen 
allesammen, men nu er det skidt både med forpagteren og forvalteren, fruen har 
også ligget en 8½ dages tid, men hun er da kommet op igen, men nu må 
forpagteren løse af med at ligge i sengen. Men han er da ikke så meget dårlig, det så 
jeg i aftes, for da var de gået i seng begge to. Da jeg var færdig med at spise til aften, 
måtte jeg ind og læse op for dem begge to, og da kunne forpagteren nok holde lidt 
sjov, så meget dåglig er han da ikke, men det er jo bedre at være lidt forsigtig til at 
begynde med, for det er nok influenza, de går med, og det er ikke behageligt at få 
det for alvor. Det så jeg, da stuepigen havde det, hun blev helt forvildet og stod op 
af sengen.

Forvalteren er da også kommet op i dag, men han har holdt sig inden døre hele 
dagen, så ham har jeg ikke haft så stor gavn af de sidste dage, og det går ud over 
mig, for så må jeg klare hans arbejde, nemlig at tilse malkningen morgen og aften, 
og det bryder jeg mig ikke om, da jeg fuldt ud må arbejde med om dagen alligevel, 
og det er i den tid, jeg ellers skulle have fri, det er kun en halv time om aftenen.

Malkningen begynder kl. 4½, og vi er oppe at arbejde kl. 5, men så er de ikke 
færdige med det før kl. 6½, så må jeg op igen kl. 4 om morgenen, så det er ikke 
meget med at passe malkningen, men nu tænker jeg da også, at det er sidste 
morgen i morgen. Ja, nu tror jeg ikke , det er mere at skrive om disse syge folk, nu 
har de snart været i seng alle sammen, der er kun forkarlen og mig tilbage.

Nu vil jeg ønske et godt og velsignet nytår. Hils sønnerne og Margrethe og alle 
derhjemme både i møllen og over i møllen og nede hos Møllers

Hilset på det hjerteligste mange gange,

Eders broder og svoger.

Lars Sørensen

NB. Lad mig nu se, du skriver inden ret længe.

Regnskabsnotater fra Rønninge Søgård

Den faste arbejdsstyrke: 15 heste, 8 karle, 6 daglejere, 1 elev. 
I travle perioder, høst og roer, kunne det være 10 daglejere og 25 koner.

Mejeriregnskabet viser 1200 – 1300 pund mælk daglig, der er ingen smørproduktion, men 
500 – 600 pund skummetmælk og 50 – 60 kærnemælk anvendes til ostelavning: 3 – 4 oste 
dagligt 

Kvægbesætningen er 90 mælkekøer. 38 stk. Ungkvæg, svin: 146 søer og orner, i alt 108 stk. 
Svin.

3. november 1893 er noteret 3 fedesvin på i alt 1175 pund.
28. november 1893 er noteret 12 fedesvin på i alt 2176 pund.

Tæskning af langhalm med plejl, akkord: 75 øre pr. tønde, 50 øre pr. trave langhalm, 
traverne skal veje 12 – 14 pund (en trave = 20 hæs). Læsning af gødning: 6 øre pr. læs, der 
er kusken og en daglejer. Spredning fra vogn er samme pris, to mand.
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Arbejdsredskaber

Lars Sørensen omtaler brugen af flere 
redskaber til jordbehandling. Ploven er 
almindelig, men det kan nok undre lidt, at 
man anvender en pløjedybde indtil 9 
tommer, 23½ cm. Som mere dybdegående 
harve anvendes svenskharven.

Landmandsbogen 1895 beskriver den 
således:

En Svensharve med 9 tænder 9 
tommer (23½ cm) lange kræver til 7 
tommer i bindende jord 400 – 550 
pund (200 – 275 kg.) trækkraft, 
svarende til 3 – 4 hestes træk i jævnt 
arbejde. Dagarbejdet vil sjældent 
overskride 4 – 6 td. land.

Svenskharvens grundform er den 
ligebenede trekant med trækket 
anbragt i benenes spids. På den ene anbringes tænderne således, at hver trækker 
din fure i et antal af 7 – 11, sjældent derover. Skæret, der er et med tanden, er 
gåseformet, og tandens spids bøjet desto mere fremad, jo mere dybtgaaende man 
ønsker. I øvrigt reguleret harvens gang med stillebøjle.

Harven giver sin slingrende gang en god 
findeling af jorden og betegnes som et af de 
vigtigste redskaber.3

Fjedertandsharven 
betegnes som 
temmelig ny i brug, 
men synes at vinde 
frem. Men det bliver 
kultivatoren, der 
fortrænger 
svenskharven.

Bredsåmaskinen 
synes at være almindeligt anvendt. På Nislevgård er 
bredsåmaskinen foretrukket til såning af havre. Ved 
overtagelsen af gården ”Løvdal” oktober 1901 blev der 
straks anskaffet en bredsåmaskine, og den første 
vintersæd, Lars Sørensen såede der, blev sået med 
bredsåmaskine. Den første radsåmaskine blev anskaffet i 
1907, men bredsåmaskinen blev anvendt til græsfrø og 
norgessaltpeter helt frem til 1960.

3 T.Westermann & H.Goldschmidt: Landmandsbogen, Ernst Bojefens Forlag, Kjøbenhavn, 1895, side xxx
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Billede 8: Gammel dansk harve

 (Salmonsens konversationsleksikon, 2dre  
udgave, J.H.Schutz forlag a/s, 
København, Bind X [1915 - 1930])

Billede 6: Svenskharve

Billede 7: Sæddækker

Sæddækker var det vigtigste rædskab ved 
såbedets tilberedning, sammen med de 
spidstandede mere lette harver af samme 
opbygning. (Salmonsens 
konversationsleksikon, 2dre udgave, 
J.H.Schutz forlag a/s, København, Bind 
X [1915 - 1930])
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Roedyrkning

I roedyrkningens første tid blev jorden kammet op, og 
roerne blev priklet ud med hånd; siden  kom 
håndsåmaskinen, der i brug såede en række. På Løvdal 
blev roerne sået med to sådanne håndsåmaskiner (8 – 8½ 
td. land) indtil 1907, da radsåmaskinen blev anskaffet 
sammen med en dobbelt radrenser (Holby). De 
kombinerede roesåmaskiner og radrensere vandt en del 
udbredelse. På Nislevgård sås roerne med en 29 raders 
radsåmaskine, der blev indstillet  til at så rækker. 
Såkassen med tragte og skær kunne afmonteres, og stellet 
monteres med radrenserskær. Man kørte da i samme spor 
som ved såningen. På Gislingegård var såning på kamme 
endnu i brug, da Lars Sørensen var der i 1897, men synes 
at være gået af brug ved århundredskiftet.

Opkamning foretages med svingplov, men i modsætning til normal pløjning, hvor fjerner 
hest går i furen, så går nærmer hest her i furen (nærmer hest = venstre, fjerner = højre). 
Opkamning ser da således ud:

Opkamning til kartofler. Ploven holdes skråt.

Efter lægningen jævnes jorden ned over knoldene med 
en let harve med tænderne op.

Opholdet på Rønninge Søgård slutter 1. november 1894: 
forpagteren slutter sin anbefaling således:

Desuden er han en særdeles behagelig og 
beskeden ung mand, som det har været os en 
fornøjelse at have i huset.

Efter opholdet på Rønninge Søgård rejser Lars Sørensen 
til Grubbe mølle ved Fåborg og fik her plads som avlskarl 1.11.1894 til 1.5.1895. (Møller 
Anders Plougs ældste datter Dorthea var gift med Lars Sørensens ældste broder Christian, 
så der var således en forbindelse til møllen).

Grubbe Mølle
Møller Anders Ploug var en dygtig landmand og forretningsmand. Han var eneste søn fra 
Sundagergård ved Fåborg, og han overtog fæstet af denne gård efter forældrene og 
bevarede fæstet til sin død 1911.
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Billede 9: Fjærtandharven.

Fjærtandharven vinder frem rund 
århundredeskiftet. Det bliver dog 
Kultivatoren, der fortrænger 
Svenskharven. (Salmonsens 
konversationsleksikon, 2dre udgave, 
J.H.Schutz forlag a/s, København, 
Bind X [1915 - 1930])

Billede 10: Kultivator 

(Salmonsens konversationsleksikon, 2dre 
udgave, J.H.Schutz forlag a/s, 
København, Bind X [1915 - 1930])
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Gårdens beliggenhed nær Fåborg gav gode 
muligheder for handel med byen, og gården drev 
han frem til mønsterdrift.

1878 købte han Grubbe Mølle (Købekontrakt 4. 
oktober 1878). Han var da så velfunderet, at han 
kunne betale møllen kontant. Initiativrig som han 
var, drev han møllen frem til at være egnens førende 
mølleforretning med en vidtstrakt kundekreds.

1892 byggede han vindmøllen, en mølle der 
flyttedes fra Nykøbing på Sjælland. Mølleriet var 
monteret med tidens bedste maskiner: triørrenseri, 
fineste melsigter m.v.

Til møllen hørte et landbrug på ca. 90 tønder land.

De gamle mølledamme var groet til med ellekrat, dem fik han ryddet og 
drænet til gode engarealer. Der var en ret stor kvægbesætning; der var indrettet mejeri, 
hvor centrifuge og kærne blev drevet fra vandhjulet.

Man behandlede gårdens mælk og indkøbte mælk fra fire af egnens gårde. To af døtrene 
var uddannet som mejersker og virkede på skift.

Det var Anders Plougs stolthed, når greven på Hvedholm lod firspandet holde (al herskabskørsel fra 
Hvedholm var med firspand), og greven stod af vognen og gik en tur over marken sammen med 
mølleren for at tale om driften og dagens spørgsmål.

Der er ingen optegnelser om driften på Grubbe Mølle. Der blev dyrket sukkerroer, men 
hvordan driften ellers var tilrettelagt, vides ikke.

Møller Anders Ploug var en myndig husfader, der forlangte meget af sine folk og ikke 
mindst af sine børn. De skulle lære at bestille noget. Boglige studier viste han nærmest 
foragt for.

Mølleren havde syv børn: to 
sønner og fem døtre. Han var 
gift med Ane Margrethe 
Rasmussen: hun var fra et 
meget religiøst hjem, og 
hjemmet på møllen var stærkt 
religiøst præget af Indre 
Mission. Hendes milde hjælp
somme sind kom til at præge 
hjemmet.

Som nævnt var der fem døtre i 
hjemmet på møllen, den 
ældste var gift med Lars 
Sørensens broder Christian på 
Højagergaard, og her var den 
femte i søskende rækken, 
Margrethe, pige i huset.
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Billede 12: Anders 
Peder Nielsen Ploug 
(1830 – 1911)

Billede 11: Ane 
Margrethe 
Rasmussen (1843 
– 1917)

Billede 13: Grubbe Mølle, ca. 1962

Grubbe Mølle, med vandmøllen i forgrunden, blev købt af Anders 
Ploug i 1878. I 1897 købte han vindmøllen, som blev fragtet fra 
Sjælland til Millinge.
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Et brev fra Lars Sørensen til Margrethe er dateret 16. juli 1886 (hun var da sytten år). De 
har været i selskab sammen, og da havde hun ikke været helt tilfreds. I brevet skrev hun 
blandt andet:

Jeg skal takke for den lykke, der er blevet mig tildelt, at komme i et hjem som dit og 
komme til engang at dele ondt og godt sammen med dig. Det er nu til jul tre år 
siden, at det skulle være dig og mig og ingen anden, og jeg ventede troligt, indtil du 
gav mig dit ja.

Grunden til, at jeg ikke taler så meget til dig, når vi er i selskab, er den, at jeg ikke holder så 
meget af det, så længe vi ikke har fået ring.

Når først du bliver så gammel, at vi får ring på, så skal du se, det bliver bedre – for skamme 
mig ved dig, behøver jeg gud ske lov ikke – jeg er stolt af min lille kæreste.

Hvordan det videre er gået, er der ikke klarhed over. Det ser ud til, at det har været en 
længere periode, hvor de ikke har set hinanden. Det er ingen daterede breve fra denne 
periode.

Gislingegård
Fra 1. maj 1897 til 1. maj 1898 er Lars Sørensen hos Lagoni, Gislingegård på Sjælland. 
Gården er på 480 tønder ager og eng.

Der findes ingen dagbog fra denne periode, men der findes en bog i lommeformat, hvor 
behandlingen af de enkelte marker er beskrevet.

Kornsåningen er bredsåning, så 
driftsmåden synes at være lidt mere 
tilbagestående, og roerne sås på kamme 
med Chr. Henningens to-rækkersåmaskine 
fra Slagelse, der sås 10 – 12 pund pr. tønde 
land.

Kartoflerne lægges efter opkamning. Roe
marken gødes med 400 pund fiskeguano 
pr. tønde land.

Brakmarken får ikke den grundige 
behandling, som der brugtes på Rønninge 
Søgård.

Der er 33 tønder land, der gødes med 563 
læs gødning og pløjes ned 6 tommer, den 
sidste pløjning pløjes med 9 tommers 
dybde.

Forholdene på Gislingegård synes at have 
været gode. Lars Sørensen befinder sig godt mellem det øvrige personale.

Der findes flere fotografier af det øvrige personale.

Et enkelt brev fra denne periode er bevaret:
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Billede 14: Gislingegård.

Gislingegård er en lille sædegård, dannet i 1730 af 
Peder Benzon. Gården er beliggende i Gislinge Sogn, 
Holbæk Kommune. Hovedbygningen er opført i 1873
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Gislingegård, 25.8.1897

Kære broder.

Tak for indbydelsen og tak for lykønskningen i anledning af min fødselsdag. Det er 
ellers en travl tid for mig denne tid, så jeg har næsten opgivet at spørge Lagoni om 
at få fri, men så kom jeg i tanker om at spørge om det, og jeg fik da også tilladelse 
til det på den måde, at mejeribestyreren skulle køre i de dage i stedet for mig, og så 
skulle mejersken tilse malkningen i de dage, for vi er ikke nær færdige med høsten 
herover, og vi er ikke så meget mandskab, at de sådan kunne undvære en mand 
uden at få en anden i stede, men på den måde går det alligevel, og hvis nu vejret 
tillader det, er det min bestemmelse at cykle hjem, jeg tager så herfra lørdag 
morgen og er så hjemme til lørdag aften.

I dag ser det ellers ud til at blive godt vejr, og når det blot ville holde sig fem dage, 
så tænker jeg, at vi kan blive færdig, for det er nemt her, for det er ikke så langt at 
køre.

Vi har ellers ikke fået andet hjem end rug og hvede og en tyve læs byg, så du kan 
nok se, at vi ikke har så lidt ude endnu.

Nu må jeg slutte for denne gang, det er snart tiden, jeg skal spænde for igen, og jeg 
skulle være færdig inden den tid, posten kommer, så han kan få brevet med.

Kærlig hilsen til Eder alle.

Din hengivne broder

Lars Sørensen

Lars Sørensen var en ivrig cykelrytter; han var den første i Millinge, der havde en cykel 
med luftringe og var trænet i at køre lange ture i omegnen.

En anden begivenhed fra denne tid vil blive beskrevet i det følgende, da den siden fik stor 
betydning for ham:
På Gislingegård var der blevet indkøbt to fire-årige køreheste til herskabskørsel, og inden 
de blev taget i brug til det formål, skulle de være godt tilkørte.

De unge mennesker havde fået lov til at køre i cirkus, og for at få lejlighed til at tilkøre de 
unge heste, havde kusken spændt de nye heste for vognen, men på vejen tog hestene 
magten fra kusken, og Lars Sørensen, der jo var stor og stærk, tog da fat i tømmen, han 
kunne jo trække hestene op i vognen, om det skulle være. Men det kunne kørelinerne 
ikke holde til, så resultatet blev, at linerne sprang, og han fik overbalance og faldt af 
vognen. Det ene hjul ramte ham på hoften. Han gik med øm hofte nogen tid, men det var 
ikke noget han tillagde nogen betydning, men det skulle senere vise sig, at det havde det.

Herom senere.

Vallø Hovedgård
Efter opholdet på Gislingegård søgte han pladsen som forvalter på Vallø Hovedgård. Her 
tiltrådte han 1. maj 1898 og var der til 1. maj 1899. Forholdene var ikke de bedste her.

Han fortæller herom i et brev 6. maj 1898.

Side 20 af 67



Beretningen om en ung Landmand – Lars Sørensen

Kære broder.

Ja, nu er jeg kommet i min nye plads, og jeg har også fået en del at vide om, 
hvorledes her er at være, og da må jeg sige, at det har ingen gode udsigter.

Forpagteren er en slem en til at gå og skælde ud på folk, og så er han ikke til at få 
nogen ren besked af, vi skal omtrent gætte os til det meste, og det er ikke rart for 
mig, der er helt fremmed på gården og på marken. Folk kan han ikke have; der 
siges, at han har haft tyve røgtere her til vinter, og nu til maj havde han ikke andre 
karle som staldkarlen og en landvæsenselev. Nu har han været i København i to 
dage for at fæste folk og har ingen fået uden en svensk karl, så nu er vi fem 
daglejere, en karl og en elev til så stor en gård, så kan du nok tænke dig, der er 
forsømt en hel del. Med såningen mangler der ca. 70 td. land at så, og roerne, vi 
bliver ikke færdig de første fjorten dage og tilmed regner det så voldsomt hver 
anden dag, det er jo nødt til at blive sent, men de kunne også nok have været noget 
længere fremme, men der har som regel stået tre spand heste på stald hver dag, 
fordi der ikke var folk til at køre med dem, og træffer det sig, at han får nogle, bliver 
de her sjælden mere end et par dage, dels for kostens skyld, og så bryder de sig ikke 
om at høre på forpagterens grovheder. Ham, som jeg nu har løst af, kunne han ikke 
fordrege, de skændtes fra morgen til aften.

Mandag d. 2. maj var her en daglejer og en elev – det var en stor styrke at sende i 
marken for at harve et halvt hundrede tønder land.

Med hensyn til kosten da lever jeg noget bedre end på Gislingegård. De fører et 
temmelig flot hus og er finere anlagt, så det er en hel forandring for mig at komme 
til at spise sammen med forpagteren, man ved jo ikke, om man spiser for meget 
eller bærer sig rigtig ad, men det kommer vel med tiden. Ja, kære broder, nu kan 
man se, hvordan forholdene er her, og de er ikke meget lyse, du kan nok tænke det 
er trivielt at have med at gøre, når man er så langt tilbage med arbejdet. Jeg er også 
så led og ked af at 
være her og for
tryder mange 
gange, at jeg ikke 
var rejst hjem i 
stedet.

Men nu håber jeg 
ved Guds hjælp, at 
dette år går godt for 
mig, så skal det 
være forbi med at 
være på herregårde, 
for det egner jeg 
mig ikke til, jeg kan 
ikke gå og bande og 
skælde ud over 
folkene, som det 
næsten er nød
vendig for den slags 
folk. Jeg egner mig 
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ikke til at være forvalter, jeg er da også glad for, at jeg gud ske lov ikke har det 
behov, men at jeg kan holde op, når jeg vil, og jeg er da heller ikke husvild, selv om 
jeg skulle blive hurtigere ked af det, som bestemmelsen er.

Nu får vi se, hvordan det går. Forpagteren har da ikke skældt mig ud endnu, men vi 
er jo også kun i hvedebrødsdagene endnu, men bliver det alt for galt, bliver der jo 
ikke andet at gøre end at pakke sammen og sige farvel og tak.

Nu får du nøjes med det for denne gang, og til næste gang er humøret måske lidt 
bedre, for i dag er det skidt.

Til sidst beder jeg dig hilse alle venner og bekendte derhjemme omkring og til sidst 
være du kære broder hilset på det kærligste mange gange fra din broder.

Lars Sørensen

Trods de mørke udsigter klarede han opgaven på Vallø Hovedgård i et år. Arbejdsjournalen 
er omhyggelig ført og ført efter samme system som på Nislevgård, så den er ret 
overskuelig, ligesom driftsplaner og regnskaber er vel ført.

Vallø Hovedgårds drift 1898 – 1899

Lidt om driften på .Vallø Hovedgård:

Til gården hører 370 td. land foruden nogle småmarker, som ellers ikke hører ind 
under gården, men er forpagtet særskilt, og med disse arealer er der 400 td. land. 
De 370 td. land, der hører under hovedgården, er delt i 12 marker med godt 30 td. 
land i hver, og de drives i en dobbelt 6 marks drift:
Brak, hvede, byg, havre, udlagt som græs to års græs. Dog bliver den ene græsmark 
halvbrakket, den får lov at ligge med græs til sidst hen i juni måned, hvorefter den 
bliver pløjet og behandlet som halvbrak og derefter tilsået med hvede. Den skifter 
mellem de to halvdele.

De andre småmarker behandles ikke efter nogle bestemt sædskifte endnu, først i 
løbet af et par år kan der blive fire marker hver på ti tønder land, da det er 
forpagterens mening at forpagte præstegårdens også, og der er da forpagterens 
mening at drive de fire marker på følgende måde: Først grøntfoderhavre, derefter 
vintersæd og roer, havre eller byg udlagt med kløver eller alsikke.

Derefter følger en beskrivelse af jordbehandlingen i de enkelte marker. Den adskiller sig 
ikke væsentlig fra beskrivelsen fra de andre gårde.

Dagbogen viser en meget varieret arbejdsstyrke. Der var 16 – 17 heste, der sjældent er 
fuldt udnyttet, første uge 1 elev, 3 karle, 3 daglejere. 1 hest og 3 karle er fast i stalden, 
slutningen af ugen 15 heste, 1 elev, 4 karle, 5 daglejere, hvoraf 3 karle er i stalden.

Høsten strækker sig ind i oktober. 

5. oktober er arbejdsstyrken 17 heste, 1 elev, 5 karle, 11 daglejere, 1½ kone.

8. oktober meldes indhøstet.

Gentagne gange er noteret: En karl rejst eller den nye karl rejst om natten.

1. november: 5 karle rejst, nogle dage er daglejere i stalden. Der er tre af dem.
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4. november: 2 nye karle.

5. november: 2 nye karle.

7. november: 2 af de nye karle er rejst.

15. november: 1 karl rejst

...og sådan skifter det stadig.

2. november tærskes med damptærskemaskine: 2 heste, 1 elev, 9 daglejere er her i 
arbejde, 2 karle og 1 daglejer er i stalden.

Daglejen er 1,50 kroner per dag, i høst og tærskning 2,00 kroner. Fyrbøderen får 3,00 
kroner per dag.

112 malkekøer. Der er ingen samlet opgørelse, men udbyttet betegnes som jævnt middel.

Tærskeresultat: 82 tønder korn dagligt, i alt 2'603 tønder korn.

Ud over udvejning er der ingen opgørelse for svineholdet. Der synes ikke at have været ret 
stort svinehold.

Efter opholdet på Vallø Hovedgård var Lars Sørensen tilbudt plads som forvalter på 
Lolland hos forpagter Sonne, men han foretrak et tilbud fra møller A. Ploug som gårds
bestyrer på Sundagergård. Om det nu var, fordi han var træt af herregårdslivet, eller han 
ikke havde glemt den lille mølledatter, ved jeg ikke.

I gemmerne findes en konvolut med nogle fotografier (Billet mærket: Forvalter). I muntre 
stund drillede Lars Sørensen sin kone Margrethe med de spildte muligheder.

Hun sagde, at han skulle hjem og tjene for Rakel.

Sundagergård / forlovelse
Fra 1. maj 1899 til 1.oktober 1901 var Lars Sørensen bestyrer på Sundagergård. Møller 
A.Ploug svigerinde Karen Marie var husbestyrerinde. Der findes ikke mange optegnelser 
fra Sundagergård, men kornavlen 1899 er opgjort til 452 tønder, fra 1900 til 490 tønder.

Indtægterne er for 1900 opgjort til 5583,40 kroner pro anno
Udgifterne 2312,92 kroner pro anno
Netto 3270,48 kroner pro anno

Lønninger + frit ophold: Karlerne 315,00 kroner pro anno
Pigerne 120,00 kroner pro anno
Karen Marie 75,00 kroner pro anno
Lars Sørensen 150,00 kroner pro anno
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Det ser ud til, at Lars Sørensen ret hurtig atter kommer på talefod med møllerens 
datteren, Margrethe.

De bliver ringforlovet fastelavnsmandag 26. februar 1900.

1. november 1900 rejser Margrethe Ploug til København for at lære mere husholdning. 
Hun blev elev på Missionshotellet “Frydenlund”. Gl. Kongevej 176, og Lars Sørensen 
begyndte at se sig om efter en passende ejendom. Fra denne periode er bevaret en række 
breve. Nedenfor er gengivet nogle uddrag:

2. November 1900 skriver Margrethe blandt andet:

Du kan tro at vi har haft travlt i dag. 80 til at spise middag hver dag. Vi begynder kl. 
2 og er ikke færdige før kl. 4. I dag er spisesedlen brun suppe og bøf. Du kan tro, 
jeg får øvelse i at lave bøf (5 piger foruden mig).

Hun deltager i morgenandagten og begynder så på de “kære” lamper. Et andet sted skriver 
hun, at der er 15 petroleumslamper, der skal gøres i stand hver dag.

Jeg får lært at blive flyttet i en fart. I dag var vi færdig kl. ½9 [2030]. Hilsen til tante 
og din søster.

10. november 1900:

– håber at komme hjem til jul. Jeg har ikke bedt om det endnu. Jeg tror ikke fruen 
kan nænne at sige nej. Vi får ikke så mange gæster til den tid. Alle studenterne 
rejser, så jeg lever i håbet.

Om tantes fødselsdag – om de skal være med til gaven – en pels:

Det synes jeg ikke. Det er mere morsomt, at vi to giver hende noget i samling. Det 
tror jeg også, hun sætter mere pris på. Jeg skal nok købe en genstand til en halv 

Side 24 af 67

Billede 16: Sundagergård, ca. 1962

Sundagergård, hvor Lars Sørensen var bestyrer fra 1. Maj 1988 til 
1 oktober 1901.



Beretningen om en ung Landmand – Lars Sørensen

snes kroner. Jeg kan få frk. Pedersen til at hjælpe mig med at finde noget. Var på 
Amager i går hos Lars Peders broder sammen med frk. Pedersen. Hilsen til tante fra 
frk. Pedersen.

(Margrethe Ploug var indlogeret hos Marie Pedersen, en veninde af huset i Grubbe Mølle. 
Hun boede i Falkoner allé 81.
Lars Peders broder var svoger til søsteren Ellen Ploug. Han var bager, og boede på 
Amager.)

9. november 1900:

Tak for de dejlige æbler og pærer, de er meget velkomne. Herinde koster de tolv øre 
pundet, og de er ikke så gode.

Frihed har jeg nu ikke meget af, jeg begynder om morgenen kl. 7, og er ikke færdig 
før kl. 5½ [1730], og skal derind igen kl. 7 [1900]. Og så er jeg ikke færdig før kl. 
8½ [2030]. Det får jeg finde mig i. Folkene er troende mennesker, fruen er tillige en 
meget dygtig kone, og hun sparer ikke sig selv.

Jeg var ude med frk. Pedersen i går. Vi var i byen og købe ind – i Magasin du Nord. 
Jeg købte en kåbe og fik en lang krave ligesom Inger og en hat, sådan en stor hat 
med sløjfe foran, så du kan tro, jeg er fin. Du kan vist ikke kende din lille kæreste, 
hvis hun kommer hjem til jul. Jeg ligner en rigtig københavner, men det er kun 
udvendig – jeg selv er ikke spor anderledes, og jeg tror heller ikke jeg bliver det. 
Nej, jeg kunne ikke tænke mig at bo i København, jeg er ikke ked af at skulle være 
gårdkone.

Jeg har det så hyggeligt og godt her hos Marie. Jeg er glad ved, at jeg kan være hos hende, 
ellers ville det have været trist, hvis jeg skulle have lejet et værelse et andet sted i byen som 
de andre elever.

18. november 1900:

Det er sådan en oplevelse, når jeg kommer ind til Marie, og der er brev til mig.

Fruen har lovet mig, at såfremt hun kan undvære mig, skal jeg nok få lov at komme 
hjem til jul, men til mig har hun ikke sagt noget. De siger ikke så meget til mig, de 
spørger heller ikke ud om mit hjem, som jeg ellers har sådan en lyst til at fortælle 
om.

Hos Marie føler jeg mig hjemme. Jeg er nu et af de mennesker, der skal have nogen 
at slutte sig til. Jeg kan ikke sådan bære alting ved mig selv.

Spørg tante, om I ikke vil sælge nogle æbler til 5 øre pundet. De vil gerne købe 
nogen på hotellet.

Lars Sørensen skriver 22. november 1900:

I Odense tillige med din broder Niels for at se på gårde. En lille tur på 3 – 4 dage. 
Har set tre gårde; Korupgård: 1900 td. land, 18 td. hartkorn. 90.000,- Majorgård: 80 
td. land – en på Sletten 80 td. land, dårlige bygninger, navnlig ladebygningen.

I morgen Tommerup og Aarup. Niels er ved at skrive til Inger, og Rasmus læser. Vi 
sidder på hans værelse.

(Margrethes broder Rasmus lærte mølleri og var en tid på Næsbyhoved Mølle.)

Side 25 af 67



Beretningen om en ung Landmand – Lars Sørensen

Margrethe Ploug svarer 24. november 1900:

Det morer mig at høre, hvor travlt du har med at finde et hjem. Godt jeg ikke skal 
have med det at gøre. Det vil være morsomt, om vi kunne få et rigtigt pænt hjem. 
Det er jo et af mine største ønsker, men jeg synes nu ikke, det skal være en alt for 
stor gård. – Der er naturligvis ikke en eneste hjemme omkring, som du synes om, 
for ellers ved du jo nok, at der vil jeg allerhelst bo. Jeg synes, det må være så 
morsomt at bo nær ved mit kære hjem. Ja, kæreste du, du kan ikke tænke dig, hvor 
det hjem er kært, hvor far og mor er. Men det skal du nu slet ikke tage hensyn til, 
mine ønsker i den retning.

Jeg er så optaget. Jeg er ved at opfylde dit ønske. Jeg er begyndt at spille i min fritid. 
Jeg skal give 5 kr. om måneden for at lære. Jeg spiller tirsdag og fredag en time. Du 
skal ikke sige det til nogen.

Lars Sørensen, 26. november 1900:

Brevet indledes med udtryk for glæden over, at de 
fandt sammen, og at det ikke gik, som det så ud 
til. Og han fortæller om, hvordan han stadig søger 
at finde en passende gård. Han skriver:

Det bedste, jeg har set, var Karupgård, men 
jeg bryder mig ikke om just så stor en gård, 
jeg er kommen til at spekulere på Møllers 
gård i Millinge, og jeg kunne måske ikke 
gøre noget bedre end at købe den, hvis 
han vil sælge den for 28.000, og vi byggede 
stuehus og lavede lidt om på 
ladebygningerne, så får vi ikke noget bil
ligere, og min lille Margrethe får så sit 
højeste ønske opfyldt: at blive i nærheden 
af sit hjem.

Du kan ellers tro, det er fornøjeligt og 
lærerigt sådan at se til folk – navnlig hos en 
enke i Ørsbjerg var det fint, og der kunne 
jeg få alt, hvad jeg ønskede mig, og jeg 
kunne få datteren med oven i købet, men 
jeg betakkede mig både for gård og datter, 
for fik jeg hende, var jeg godt hjulpet, hun 
var vist ikke til andet som at sætte til pynt i 
et glasskab.

Hilsen fra Anne, tante Dorthe, Ellen, min 
søster og dyrlægens, de var her alle  i 
søndags.

Margrethe Ploug 16. december 1900:

Jeg er så glad i disse dage, jeg har fået lov 
at rejse hjem til jul.

Side 26 af 67

Billede 17: Margrethe Ploug, Lars 
Sørensen, Christine Ploug, Niels Ploug 
og Inger Hansen.

Karen Mette Margrethe Nielsen Ploug, senere 
Sørensen (1879 - 1935), Lars Sørensen (1873 -  
1956), Christine Nielsen Ploug, senere 
Dahlkild (1881 - 1963), Niels Anders Nielsen 
Ploug (1870 - 1940), Inger Margrethe 
Hansen (1879 – 1956) fotograferet i haven ved  
Grubbe mølle.



Beretningen om en ung Landmand – Lars Sørensen

– I den følgende tid skede der ikke så meget. Brevet fortæller ikke mere om gårdhandel. 
Hun gjorde fine fremskridt med at spille, og kunne 3. marts 1901 fortælle, at hun nu 
kunne følge en sang. Spillelærerinden roste hende, og hun spekulerede på at købe et 
stueorgel. Hun ventede tante på besøg, og så skulle de se nærmere på det. Hendes moder 
blev også taget med på råd.

Frk. Pedersen deltog meget i religiøse møder, og Margrethe Ploug kom også med, men 
syntes at være noget forvirret. Navnlig møderne hos nogle, der kaldte sig “de frigjorte”. 
Hun glædede sig til, at tante Karen Marie Rasmussen kom derind, for hun havde et klart 
syn på de ting.

(Tante Karen Marie Rasmussen havde fulgt sin fader Rasmus Christensen på hans rejser 
som lægprædikant ved vækkelsesmøder på Sydvestfyn. Hun var stærkt pietistisk indstillet.)

31. januar 1901 havde Lars Sørensen planer om et besøg i København, men der var 
vanskeligheder, karlen var syg, og der var meget sne. Det trak ud, mens flere af familien 
var på besøg i vinterens løb. Det trak også ud med at købe gård.

6. januar 1901 skriver hun:

Jeg kan i grunden ikke vide, hvornår der bliver noget, du synes om. Ja, Marie og jeg 
har talt om, at til næste sommer (ikke nu i sommer), så skal hun besøge os i vort 
nye hjem.

– I februar klagede hun over mavebesvær, og hun var ikke rigtig rask i den sidste tid i 
København.

Der er ikke tvivl om, at Lars Sørensen var velset som svigersøn. Et sted skriver Margrethe 
Ploug, at hun er glad for, at han ikke lod hende være den gang, og det skulle også være 
sådan, at det skulle være de to. “Jeg er glad for, at jeg ikke har gjort fader og moder imod, 
for det må vi jo ikke gøre.”

Det blev nu aftalt, at han skulle komme til København nogle dage i maj 1901, og at de 
skulle følges hjem, når hun sluttede på hotellet. Men vejret drillede, og såningen på 
Sundagergård trak ud. Hun mente, at hendes fader nok så lidt igennem fingre med det. 
Lars Sørensen svarede: “Selv om han er min svigerfader, skal tingene passes.” Senere skrev 
han: “Har travlt. Begynder kl. 4½ [0430] om morgenen. Enten kommer jeg torsdag aften 
eller slet ikke – og skal hjem igen søndag.”

Hun var lidt skuffet, men lovede at være på banegården, men han skulle ikke slide sig selv 
op for at kommme derind!

Brevvekslingen hørte nu op, og der er ikke flere oplysninger at hente der. Det er kun 
mundtlige oplysninger. Lars Sørensen var på Sundagergård, og nu kom Margrethe Ploug 
hjem til Grubbe mølle. Hun spekulerede på at rejse til søsteren Dorthea, hun manglede en 
pige, men det faldt ikke i god jord. Det vides ikke, hvad løsningen blev. 

Gårdhandelen trak ud. Der var tale om en gård i Vester Åby, der var nedbrændt. Brand
tomten lå, så der kunne bygges efter eget ønske, og jordtilligende var ret god, men det 
blev opgivet.

Side 27 af 67



Beretningen om en ung Landmand – Lars Sørensen

Løvdal og bryllup
Imidlertid blev gården “Løvdal” i Håstrup udbudt til salg i sommeren 1901.

Gården var på 72 tønder land. Den var nedbrændt til grunden 1897 og derfor nybygget.

Ejeren Jacob P.Sørensen var død 13. januar 1901, 48 år gammel. Han var ugift og havde 
ingen livsarvinger, så det var familien, der nu var blevet enige om at sætte gården til salg, 
og Rasmus P.Sørensen, Skallebjerg Mark, fik fuldmagt til at handle på familiens vegne. Der 
var otte arvinger.

Lars Sørensen, møller Anders Ploug med flere havde et par gange set på gården, uden at 
der var truffet nogen aftale. Men en dag kom gdr. Niels Mortensen, Håstrup, ned til 
møllen. Han var sognerådsformand i Håstrup og kendte sognet som sin egen lomme. Han 
fortalte, at Rasmus P.Sørensen var i Fåborg, og at der lå et skib og lossede. Når skibet var 
sejlklart, var det Rasmus P.Sørensens mening at sejle med til Amerika. Så hvis de var 
interesseret i gården, ville han råde dem til at tage til Fåborg, søge kontakt med ham, og få 
handlen afsluttet, for ellers kunne det godt blive mere vanskeligt, når familien igen skulle 
forhandle om salget.

Der blev travlhed på møllen, der blev spændt for vognen og kørt til Fåborg, det lykkedes 
også at få fat på Rasmus P.Sørensen, der var med til at skrive slutseddelen. Prisen, man blev 
enige om var 40 000,- kroner. Handelen fandt sted 10. september 1901.

Mere om gården i næste kapittel.

Den 2. oktober 1901 overtog Lars Sørensen Løvdal, og de kunne nu begynde at tænke på 
bryllup; det blev bestemt til 25. oktober 1901 i Svanninge Kirke, bryllupsfesten skulle være 
på Grubbe mølle.

Ved søsteren Dortheas bryllup 1890 var hun meget spændt på, om der blev rejst æresport. 
Det var ikke så almindeligt på den 
tid, men hendes svigerinde Marie 
på Nørre Mølle havde evne til at 
samle unge mennesker til sådanne 
opgaver, så Dorthea og Christian 
(Højagergård) fik deres æresport.

Hvem der arrangerede æresport 
ved Margrethes og Lars' bryllup, 
vides ikke, men det var æresport 
ved møllen og desuden ved 
sidevejen fra møllen til kirken.

Manuskriptet til præstens tale er 
bevaret, og bliver gengivet 
nedenunder.

Pastor J.Johansen var ven af huset, 
og ungdommen på møllen satte 
stor pris på ham, og ikke mindst på 
hans kone.
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Tale ved vielsen i Svanninge Kirke, 25. oktober 1901

“Her er godt at være, her vil vi gøre bolig.” Det var apostelen Peters tanke, da han 
stedtes med Herres på Forklarelsens Bjerg, og hvilke Herres Venner vilde ikke gerne 
have et Liv her på Jorden i forklaret himmelsk Herlighed, udfriet fra og ophøjet over 
al Jordens Synd og Sorg og Jammer. Men det maatte selv Herrens udvalgte tre 
Apostle og det maa alle Herres Venner alle Dage erfare, at under Korset gaar vejen 
til Kronen, at det er gennem Jordelivets prøvelser, vi syndige Mennesker trænger til 
at lutres og forklares, om ellers skulde vinde frem til den evigee Forklarelse på vor 
himmelse Brudgoms store Genkomstdag. Og det maa vi ikke glemme, end ikke paa 
vort Livs største Glædesfest. Nej, dertil skal baade hver Søn- og Helligdag og hver en 
frydefuld Festdag tjene os til i Tro paa vor korsfæstede Frelser at tage vort Kors op 
og under Kristi Kors og Kærligheds Banner at vinde frem ad den trange Vej 
tilSalighed i Himlen. Og det skal ogsaa i ydmyg Tro og kærlig Selvhengivelse 
mindes, naar et troende Brudepar fejrer sin glade Bryllupsfest!

Med dette er dog ingenlunde at forstaa saaledes, som om det derfor ikke skulde 
være godt og livssaligt at bygge og bo under Kristi Kærligheds Vinger og at have den 
korsfæstede Guds Søn  til sin Fører paa alle sit Livs Veje. Det er jo nemlig saa, at 
naar vi bygge og bo under Jesu Kærligheds Vinger, da staa Guds hellige Engle paa 
Vagt om vore Hjerter og Hjem og skærme os mod alt, hvad os vil fordærve, alt, hvad 
der stammer fra den gamle Slange. Og da fylder Herrens Aand os med altid dybere 
og saligere Fred ved Troen på alle vore Synders naadige Forladelse. Og da iklæder 
Helligaanden os den rette hellige Bryllupsklædning ved at fremelske det ny, hellige 
og elskelige Guds Barns Liv i os efter Jesu hellige Forbillede – det, som blev nedlagt 
i os i vor Daab, saa at vi altid mere kunde omgaas hverandre til sand Velsingnelse, 
saa at Ægtemanden kan blive sit Hus's Præst og trofaste Værge og Hustruen en 
velsignet Solstaale i sit Hjem, en sand aandelig og evig Hjælpfor sin mand og alle 
sine Kære ved at vinde frem ad Saliggørelsens vej.

Og se – saa bliver det saaledes med os, som det hedder i en salme om Forklarelsen 
paa Bjerget:

Vort Kors er uden Jammer.
Vor Død er uden Brod,
vor Grav et Sovekammer, 
vor Herres Liv vor Lod.

Thi da er hans Aand i vort Hjerte og Hans Ord i vor Mund, og vi beredes altid bedre 
til at mødes med ham om “en liden stund” i Evigheden.

Og just under Jordelivets Prøvelser vil det ske, at Herrens smaa lutres, og just under 
Livets sværeste Kampe genvindes da det tabte Paradis i altid ringere Fylde, i Ret
færdighed og Fred og Glæde i Helligaanden.

Og da vilde ogsaa Festdage og Prøvelsestider komme til at gaa saa velsignet Haand i 
Haand, saa at de glade Festdage styrker til Striden, og at de strenge Prøvetider 
berede Hjerte og Aand til dybere, rigere, raligere Glædes- og Sejrsfest og til sidst til 
forklarelse i Evigheden og til at være med i den store evige Bryllupsglæde, naar 
Himlens Kongesøn kommer med alle sine hellige Engle at hjemføre sin fuld
smykkede, himmelske brud.
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Så vide vi da intet bedre end at ønske Eder som Brudepar netop dette at bygge og 
bo i Tro, Haab og Kærlighed under den korsfæstede Herre Jesu Kærligheds Vinger, 
og I ved altid at øse dybere og rigere af alle hans hellige Naademidler, af Daabens 
og Nadverens Hellige under Kristi hellige Korsbanner maa vinde Æren ad Hellig
gørelsens og Saliggørelsens Himmelvej, at Eders Hjerter derved altid maa inder
ligere blive sammensmeltede med vor Herre Jesu eget hellige Hjerte. Og da, kære 
brudepar, da vil ogsaa af Guds Naade alt det øvrige fornødne vorde Eder tillagt til 
Glæde for Eder selv og for alle dem, der have Eder af Hjerte kær. Dertil give Gud, 
vor Fader, Naade ved sin gode Helligaand for Jesu Skyld – Amen – i Jesu Navn 
Amen.

Sign. J.Johansen

Efter vielsen kørte gæsterne til bryllupsfest på Grubbe Mølle. Der var 22 vogne i 
bryllupstoget. Om festen har jeg ingen nærmere oplysninger, men en lille sang skrevet til 
dem, er bevaret:

Til Brudeparret.

Mel.: Ved Vintertid, naar Skoven staar

Gid Brudeparret længe maa
henleve Ægtestand med Glæde.
Hvis Modgang Dem skal falde paa
Vær Naadens Gud hos Dem tilstede
Og give Dem et lykligt hjem,
Godt Helbred stadig unde Dem.
Lad Livets Gode blomstre frem.
Tilfreds dermed De længe være.

De Ønsker, som er Parret sendt.
Gid de af Gud bønhørt maa blive.
Naar Tanken er til Ham henvendt,
vil Ægtestand Dem Glæde give.
De kjærlig gav hinanden Haand
På uophørlig Troskabs Baand.
Og naar Gud kalder Deres Aand,
Gid hist De samles i Guds Rige.

H.J.

Det var et lykkeligt ægtepar, der kørte til deres nye hjem i Håstrup, kørende i deres nye 
Charabanc, en bryllupsgave fra møller Anders Ploug.
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Gården – Løvdal
Før udskiftningen i 1797 lå gården på en grund sydøst for 
gadekæret ved Håstrup Kirke. Her ned brændte den ved 
den tid og blev da udflyttet til den nuværende plads og 
blev kaldt “Blussendal” efter det gamle stednavn.

Det var en af de første gårde, der blev udflyttet, og da 
udflytningen faldt sammen med ud skiftningen fik den sit 
jordtilliggende samlet om gården.

Udskiftningen i Håstrup blev meget dårligt udført. Jordene 
var varierende med meget dårlig, let jord, så man havde 
meget besvær med at fordele den gode og dårlige jord. 
Resultatet blev, at gårdene fik deres jorde delt i hele sognet 
over flere parceller. Der var kun to gårde, der fik deres 
jordtilliggender samlet ved gården, matr. nr. 10 og 21.

Den tidligere ejer, Jacob Peter Sørensen, hvis slægt havde 
haft gården i fæste i mange generationer, frikøbte gården i 
1887. Hans moder sat da enke på gården, hans fader var 
anset sognefoged og anset som en lille sognekonge, der 
stod på god fod med grevskabet.

I 1897 brændte gården igen. Der var sommermarked i Fåborg, så der var kun en 
røgtermedhjælper på gården. Han morede sig med at skyde gråspurve, og skød da ind 
mod stråtaget, med det resultat, at der gik ild i taget. Han havde dog besindelse til at få de 
dyr, der var på stald, ud, så der kun var en spædkalv, der indebrændte. Men gården 
nedbrændte totalt.

Gården blev nu genopført på samme grund efter plan og 
tegning af bygmesteren på Hvedholm.

”Bigården” ved Håstrup var brændt året før, og her havde 
bygmesteren fra Hvedholm ligeledes lavet plan. 
Bygningerne på “Blussendal” var mere rummelige, men 
grundplanen var stort set den samme.

Endvidere blev “Hammerdalgård” på Svanninge Mark 
bygget som kopi af denne plan.

Der blev således bygget tre gårde efter samme plan.

Efter branden ændrede Jacob P.Sørensen gårdens navn til 
“Løvdal”. Nu havde gården blusset to gange, så det kunne 
være nok!

Hvorledes finansieringen blev ordnet ved skøde 10. 
september 1901 vides ikke.

Jacob P.Sørensen havde et lån hos Mette Kerstine 
Christensen (født Hansen), Vester Åby, lydende på 20'000 
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kroner. Dette lån blev opsagt og må vel være indfriet ved skødets berigtigelse 18. juni 
1902. Ved den må lånet hos grevskabet ligeledes være indfriet.

I regnskabsbogen 18. juni 1902 er noteret:
    Arv 23'334,00 – kr
    Sparekassebog 8'577,53 – kr
    I alt 31'921,53 – kr
    Rest af gårdens købesum udbetalt med 30'000,00 kr

    Renter fra oktober 400,00 – kr
    Omkostninger 297,00 – kr
    I alt 697,00 – kr
Gården var gældfri.

Ved overtagelsen 1. oktober 1901 medfulgte avl og besætning:
    18 stk. malkekvæg
    12 stk. ungkvæg
    20 stk. svin
     5 stk. arbejdsheste
     2 stk. palge (ungheste)
Inventar:
     5 plove
     5 harver af forskellige slag
     3 arbejdsvogne
     1 fjedervogn
    Pigtærskemaskine med halmryster og tilhørende hestegang
    Hånddreven kornrensemaskine
Indbo i folkestue og folkeværelse
Indbo i vaskehus og kælder

Efter overtagelsen af gården gik Lars Sørensen i gang med at forbedre driften.

Han lagde vægt på at anskaffe gode avlsdyr. Fra 1902 blev besætningen kontrolleret. 
Grevskabet havde antaget en kontrolassistent til at kontrollere besætningerne på de fire 
gårde under grevskabet: “Hvedholm”, “Stensgård”, “Damsbo” og “Østrupgård”, men det 
gav ikke fuld beskæftigelse til assistenten, så nogle gårde i omegnen kunne komme med i 
ordningen. Der blev hurtig interesse for sagen, og man søgte at få oprettet forening for 
Håstrup. Gdr. Niels Pedersen, Risager, og Lars Sørensen blev valgt til at drøfte sagen med 
greven. Det blev nødvendigt at få så mange gårde med i foreningen som muligt, og nogle 
af gårdene var med i grevskabets forening.

De fik en meget velvillig modtagelse, og greven gav dem tilsagn om støtte med henvisning 
til, at det var for at skabe interesse for sagen, at man havde taget gårdene med. Der blev nu 
oprettet en kontrolforening i Håstrup.
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Der blev også oprettet en kvægavlsforening for at man kunne indkøbe gode præmierede 
avlstyre. Lars Sørensen var i bestyrelsen og fodervært for foreningens tyre i mange år. 
Omkring 1906 kunne han sælge avlstyre. Hans solgte en avlstyr – ”Alexander Løvdal” – for 
3'000,00 kroner. En del af beløbet var betinget, men tyren udviklede sig tilfredsstillende.

Desværre var besætningen ikke fri for 
kvægtuberkulose. Omkring 1912 – 1913 
gik det så galt, at foreningstyren måtte 
slagtes og graves ned. Børnene på gården 
så på med undren, at karlene gravede det 
store hul, hvor tyren blev begravet.

De første år på ”Løvdal” havde Lars 
Sørensen en ældre, solid fodermester, 
men han havde tuberkulose. Man kunne 
ikke fri sig for den tanke, at han var 
smittekilden.

Der blev nu besluttet at foretage en 
udrensning for tuberkulose i 
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besætningen. Efter anvisning af dyrlæge R.Rasmussen, Fåborg, blev der indrettet kvægstald 
i den ene sidefløj, således at de sunde og de angrebne blev isoleret fra hinanden. Da de 
sunde dyr blev i flertal, blev de opstaldet i den store stald igen. Det var et besværligt 
arbejde, der varede i flere år, og det voldte store tab, fordi de bedste dyr, der var stammen, 
måtte sættes ud.

Også i besætningen søgte Lars Sørensen at få gode avlsdyr. Der var i almindelighed to i 
folede hopper, undertiden tre. I en periode var han formand for Hesteavlsforeningen. Det 
var den jyske race, han arbejdede med. Siden da den belgiske race vant frem, indkøbte han 
en belgisk hoppe, importeret fra Belgien.

Lars Sørensen fik en række tillidshverv, som jeg vil omtale hver for sig:

I bestyrelsen for mejeriet 1906.
Man byggede forsamlingshus, der han var formand i flere år.
Formand for brugsforeningen 1908 – 1928.
Medlem af skolekommission og menighedsråd (formand 1924 – 1928), kasserer for 
kirke- og præstelønningskassen.
Medlem af Jordløse-Håstrup sogneråd 1913 – 1924, formand 1917 – 1924.
I bestyrelsen for jernbanen Fåborg-Odense over Nr. Broby 1917 – 1944.

Gårdens køretøj
Som omtalt forærede møller Anders 
Ploug, Grubbe Mølle, det unge 
brudepar en Charabanc i bryllupsgave.

Der gik dog ikke så mange år, før der 
også blev anskaffet en ponyvogn, et 
mere praktisk en spænder køretøj, og 
mere bekvem at stige ind og ud ad. 
Ponyvognen havde et lille sæde foran, 
hvor børnene blev anbragt.

Det skete, når familien kørte hjem fra 
besøg  i Grubbe mølle – børnene var 
pakket ind i tæpper til ukendelighed – 
at søvnen overvældede børnene. 

Således gik det blandt andet Søren Sørensen, 
der under hjemturen faldt af vognen i skovens 
mulm og mørke. I stor forskrækkelse løb 
Margrethe tilbage for at finde ham. Han lå og 
sov trygt pakket ind i alle tæpperne. 

Senere, da det blev almindeligt med jumber, 
blev ponyvognen skiftet ud med en jumbe. Det 
var et mere lunt køretøj i den kolde tid. 
Børnene sad også mere sikkert i en jumbe. 

På gården havde var der en lille kørehest. 
Dyrlæge Rasmussen, Fåborg, Margrethe Plougs 
onkel, havde heste stald og staldkarl. Hestene 
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var mindre køreheste. Staldkarlen skiftede hestene, når dyrlægen kom hjem fra en tur og 
skulle ud igen. Det var ikke godt for hestene at trave på de hårde veje, så når de begyndte 
at blive stive i benene og ikke hurtige nok, solgte dyrlægen dem. Han så gerne, at hans 
heste fik det godt, når de ikke længer kunne holde til det hårde trav, så Lars Sørensen fik 
et par gange købe en af dyrlægens heste. Det var heste, der var godt tilkørte, og så stabile, 
at alle kunne køre dem.

Telefoncentralen i Håstrup
I begyndelsen af dette århundrede [20nde århundrede] vandt telefonen frem. Hvornår 
den første telefon kom til Håstrup, er det ikke et årstal for. Den var installeret hos skipper 
Peder Christensen (Dorthea Christensens moder). Der var telefonforeningen, der 
bekostede denne og senere installationer.

Det var noget nyt, at man havde en mere bekvem forbindelse til omverdenen, men det er 
altid svært at vænne sig til det nye. Det var en ældre gårdmand, han havde forstået det så
ledes, at man betalte efter ord. Det var da om at ikke bruge for mange ord. Han havde en 
ko, der var syg, og dyrlægen skulle komme og tilse den. Imidlertid blev det bedre med 
koen, og det var ikke nødvendig med dyrlægebesøg. Han gik da til telefonen for at melde 
afbud til dyrlægen, og det blev da til følgende samtale: “Dyrlægen ikke komme. Koen rask. 
Clausen.”

Foreningstelefonen blev senere flyttet til bødker Hans Hansen, Toftevej, og senere igen til 
klodsmager Hans Peder Christensen ved kirken. Telefonværten gik med bud, hvis nogle 
bad om det. Det kostede 25 øre, der betaledes af modtageren. Her [hos Hans Peder 
Christensen] var telefonen installeret, til der blev oprettet en central i Håstrup, og 
foreningen ophævet. Ud over telefonforeningen, var det kun brugsforeningen der havde 
telefon [84B] under Fåborg på samme ledning. Senere kom Rindebækgård og slagter 
Jørgen Madsen, Ellekærgård, under Brobyværk Centralen.

Det var ret dyrt at have telefon i Håstrup på den tid. Taksterne blev beregnet efter afstand 
til centralen (laveste takstgrænse var indenfor to km.). Det var derfor naturligt, at man var 
interesseret i at få en central lagt i Håstrup, og på den måde opnå en væsentlig besparelse.

Hvem der tog tanken op, vides ikke. Men der blev nu indledt forhandling for Fyens 
Kommunale Telefonselskab, og man fik tilsagn om, at hvis man kunne tegne tyve nye 
abonnementer, så ville selskabet oprette central i Håstrup. Det blev hestehandler Peder 
Mortensen, slagter Jørgen Madsen og Lars Sørensen, der påtog sig opgaven med at tegne 
de tyve nye abonnenter. Man fik tegnet de seksten, og med de fire etablerede gav det tyve. 
Men det ville selskabet ikke anerkende. Man måtte have fire mere, og det viste sig at være 
mere vanskeligt. Den sidste måtte man love at støtte med et lille tilskud. Men dermed 
lykkedes det at nå de tyve.

Den daværende ingeniør i selskabet, ingeniør Kock, Odense, kom da til Håstrup for at se 
på de lokale forhold. Han kørte i bil til Trente Mølle. Men da man ikke måtte køre i bil på 
bivejene uden særlig tilladelse, mødte Lars Sørensen der med jumbekøretøjet, og de kørte 
rundt til alle de nytegnede abonnenter. Man skulle tage bestemmelse om, hvor centralen 
skulle etableres. Der var tre ansøgere til hvervet som centralbestyrer: barber Christof
fersen, maler Carl Jørgensen og Dorthea Christensen, der sammen med søsteren Valborg 
drev en lille købmandshandel. Det blev de sidste, som blev foretrukket.
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Arbejdet med udbygning af telefonnettet blev påbegyndt 1914 – 1915. Den 5. juni 1915 
kunne centralen åbne. Det var da tilsluttet seks abonnenter, omstillingsbordet var 
monteret på væggen i Dorthea Christensens stue.

Efterhånden som ledningsnettet blev udbygget, steg antallet på abonnenter.

1. april 1916 var der 26 abonnenter
1. april 1917 var der 44 abonnenter
1918 var der 51 abonnenter
1919 var der 57 abonnenter
1920 var der 67 abonnenter
1921 var der 71 abonnenter
1926 var der 86 abonnenter
1931 var der 85 abonnenter
1935 var der 93 abonnenter
1941 var der 104 abonnenter
1947 var der 144 abonnenter

I 1917 kunne der på travle dage være 50 samtaler. I 1947 var der mellem 400 – 500 
samtaler daglig.

Dorthea Christensen sagde sin stilling op i 1947, og centralen blev flyttet til sin egen 
bygning på Stationsvejen i Håstrup.

I den første tid var der kun en ledning til hver abonnent og dertil jordforbindelse: det 
kunne nok være forvirrende, idet man kunne høre de andre abonnenters samtaler, så på 
længere afstand var det vanskeligt at finde ud af, hvem man egentlig talte med. Senere blev 
ledningsnettet udbygget med dobbeltledning. 

Der var kun en ledning til Fåborg Central. Alle udenbys samtaler skulle føres over Fåborg.

Brugsforeningen
Brugsforeningen blev oprettet i 1906, samme år, som Fåborg–Odense jernbanen over Nr. 
Broby blev åbnet, og Håstrup blev stationsby.

Brugsforeningen blev oprettet på initiativ af gdr. Niels Mortensen, Mosegården. Gdr. Knud 
Bigaard, Bigården, blev den første formand.

Uddeler var 1906 – 1907 Karl Christensen, derefter fulgte Sofie og Morten Hansen 1913 – 
1927, og fra 1927 J.Kvorning.

Lars Sørensen valgtes til formand 1908 og var formand til 1928.

I starten var forholdene ret beskedne: Man handlede med kolonialvarer og forskellige for
brugsvarer som træsko, køkkenudstyr og lidt isenkram. Senere udvidede man med lidt 
trikotage, foderstoffer og trælast (brædder). Uddeleren i denne periode havde ingen 
handelsuddannelse, men hans kone var uddannet ved butikshandel og havde gode 
anbefalinger. Det var på grundlag af hendes udtalelser, at uddelerparret var antaget.

Brugsforeningen fik efterhånden en god omsætning, men økonomien var ikke den bedste. 
Foreningen blev ikke særlig godt konsolideret, noget, man undrede sig over. Omkring 
1927 sagde uddeleren sin stilling op, og da blev der foretaget en grundig opgørelse og 
kritisk revision af regnskaberne med bistand af Fællesforeningens revisor.
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Uddeleren var ved sin kontrakt ansvarlig for kreditgivning og varesvind.

Første året var varesvindet opgjort til 800,00 kroner, men det steg med årene. Beløbet for 
varesvind indbetalte uddeleren til kassen i butikken, men han glemte at modregne det 
som post for leveret vare. Det indbetalte beløb kom således til at figurere som 
kasseoverskud.

Da den kritiske revision gjorde opmærksom på forholdet, begyndte man at spekulere over 
det forhold, at køkkendøren fra uddelerens lejlighed førte direkte til disken. Så det var let 
for hushjælpen at finde, hvad der var brug for.

Den lokale revision havde ikke været opmærksom på dette. Regnskaberne var talmæssigt i 
orden.

Der blev meget debat og holdt flere møder om sagen, og man søgte juridisk bistand. Men 
man kunne kun kræve indbetaling fra uddeleren for de sidste fem år.

For at konsolidere brugsforeningen blev det nødvendigt at fastfryse overskuddet 
(dividenden) for en årrække fremover. Det skabte meget bitterhed, og man ville gøre 
formanden ansvarlig; men de regnskaber, han førte, var i orden.

Ved den tid blev formanden syg, og det fulgte et længere ophold på sygehuset.

Det blev andre folk, der med stor iver søgte at få klarhed i tingene. En iver, der ikke blev 
værdsat fra alle sider.

Sognerådet
1912 blev Lars Sørensen valgt ind i sognerådet for Jordløse–Håastrup sogn. Han fik til 
opgave som lokal kasserer at udbetale lønninger m.v. Han var også formand for 
hjælpekassen.

1917 blev han formand for sognerådet i de to sogne, der var sammenlagt til én kommune.

Der var store skov- og herregårdsarealer indenfor de to sogne, navnlig i Jordløse. Derfor 
blev der lignet stærkt på grundværdierne. Den stadig øgende udgift til vejene gav en fordel 
til Jordløse, der var gennemskåret af amtsvejen. Til gengæld havde man i Jordløse store 
udgifter til fattigvæsen og forsorg. Det gav et lidt skævt forhold i fordelingen af byrderne 
mellem de to sogne. Det blev derfor et stadig mere påtrængende ønske at få Håstrup sogn 
udskilt som en selvstændig kommune.

Ved valget i 1924 lykkedes det at få delingen gennemført. Lars Sørensen fortsatte da som 
formand for Håstrup sogn (kommune).

1926 kunne hans hustru og han fejre sølvbryllup. Der blev da vist megen opmærksomhed. 
Der var sogneindsamling til en sølvbryllupsgave: Et komplet kaffestel i sterlingsølv med 
inskription.

Men virket som sogneformand var ikke uden problemer.

Østrupgård blev udstykket. Der blev oprettet 18 nye husmandsbrug under kommunen, 
hvilket krævede store vejudgifter og forøget administration. Alle disse gøremål lagde 
beslag på al Lars Sørensens tid. Han fik ikke tid til at i varetage egne interesser med 
gårdens drift.
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Inddrivning af skatteresistanser voldte også store problemer: Det var umuligt at få orden i 
de regnskaber, og han var ansvarlig, når regnskaberne skulle fremlægges for amtet til 
revision og godkendelse.

Disse opgaver, sammen med andre, han som formand blev opfordret til at deltage i, voldte 
tab, som lønnen ikke kunne bære. Desuden var helbredet ikke så godt længere. Den gamle 
benskade blev mere og mere generende, og den senere sygdomsperiode var ikke uden 
mén. Så ved valget i 1928 havde han besluttet at frasige sig alle offentlige hverv. Men det 
kom alligevel som et chok, da han fra vælgerforeningen modtog en opfordring til at trække 
sig tilbage som formand. Hvem der stod bag denne opfordring, vil vi ikke komme ind på 
her. Men det var et hårdt slag for ham, som de, som stod ham nærmest, ikke kunne undgå 
at føle. Margrethe, hans kone, satte kaffestellet ind i skabet: Det blev ikke brugt siden. Men 
det var en stor opmuntring, at samtlige sognerådsmedlemmer nedlagde deres mandater 
ved valget 1928 for at demonstrere, at de ydede ham al støtte.

Menighedsrådet
I en årrække var Lars Sørensen medlem af menighedsrådet for Jordløse–Håstrup. Lærer 
P.Mose var formand i mange år og gjorde her et grundigt arbejde.

Lars Sørensen var kasserer for Kirke- og præstelønningskassen.

Grevskabet Brahesminde havde patronat for kirken til 1910, da patronatet blev ophævet.

Det var små midler, man her arbejdede med. Der var en stærk grundtvigsk kreds i sognet 
og mange sognebåndsløsere. De beløb, kirkeskatten indbragte, var ikke store. Man 
regnede med 1%. det vides ikke, om det var påbudt, eller om det var tilstræbt, men der var 
stor offervilje over for kirken, så mange af de opgaver, man ønskede gennemført, blev 
gennemført for indsamlede midler. Der kan nævnes: 

• Ændring af stolestanderne, 

• anskaffelse af kaloriferefyr, 

• nyt orgel (1920) – den største indsamling, 

• indsamlingen til ligkapel.

Sognets kvinder skænkede en syvarmet lysestage.

To lysekroner blev skænket anonymt af enkeltpersoner.

I årene 1905 – 1922 var pastor Laurits Sørensen præst her. Han var fra Horne, hans fader 
havde været tjener på Hvedholm. Grevskabet støttede ham i hans studietid. Han, der var 
ugift, var meget afholdt i sognet. Han døde i embedet og havde i sit testamente skænket et 
beløb til kirkens udsmykning. Dette blev anvendt til en ny døbefont.

Voldgiftsmand
I en periode var Lars Sørensen voldgiftsmand, og svogeren Hans Jørgen Møller, Nørre 
Mølle, var formand for kommissionen. Der findes ikke nærmere oplysninger om, hvordan 
ordningen fungerede, eller i hvor lang periode Lars Sørensen var med i kommissionen.
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Banken i Fåborg
Lars Sørensen var med i bestyrelsen for Sydfyns Discontobank i Fåborg.

I Fåborgs Bys Historie, II bind, side 500, står det:

I juni 1924 lukker Sydfyns Discontobank, og Landmandsbanken opretter en midler
tidig filial i Fåborg.

På en generalforsamling 7. juli 1924 i Sydfyns Discontobank vedtages en 
likvidations komité.

14. august 1925 beslutter Rigsadvokaten, at der skal indledes kriminel undersøgelse 
af bankens forhold. Dommer Jørgensen, Fåborg, der er valgt til likvidator, viger sit 
sæde, og dommer Roepstorff, Odense, beskikkes til sættedommer.

15. december 1925 meddeles, at dividenden bliver 7½ %.

Jernbanen Odense – Fåborg, over Nr. Broby
Lars Sørensen var i bestyrelsen for jernbanen 1917 – 1944, og medlem af direktionen.

Der vides ikke meget om hvad Lars Sørensens arbejde indebar, men det gav ham et frikort 
til De Sydfyenske Jernbaner. Det havde han meget fornøjelse af i sine senere år, da han 
havde frasagt sig sine øvrige hverv.

Så længe hans helbred tillod det, tog han med mellemrum en lille rejse for at se, hvordan 
det så ud på Fyn: Her kunne han træffe bekendte. Han havde en stor bekendtskabskreds, 
så disse små rejser var ham til stor opmuntring. Der blev kørt for ham til stationen.

Håstrup sogn
Sognet var nu en sluttet 
enhed, hvor man kom 
hinanden ved.

Sognet havde sin egen 
sygekasse, og man satte en 
ære i skulle være sund og 
rask, så man ikke belastede 
kassen med så store 
udgifter, at der skulle 
opkræves ekstrakontigent.

Det var en 
sognebogsamling, bibliotek, 
der blev ledet af lærer 
P.Mose. Der blev ikke købt 
én bog, uden at den var læst 
og godkendt af fru Mose.

------

I mejeriets protokol er flere notater om bidrag, der ydes af mejeriets kasse:
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2. december 1887: Der vedtages at give gratis mælk til småflok.

En gårdmand havde dristet sig til at forøge sin mælkemængde ved at spæde den op med 
vand. Han blev af generalforsamlingen dømt til at betale en bod til mejeriet på 1'800,00 kr. 
– en urimelig streng dom. Disse penge blev delt mellem andelshaverne, efter at der var 
ydet 100,- kr. til Håstrups sogns sygekasse, og 200,- kr. til afdøde skipper Peder 
Christensens enke.

16. april 1893: Der udbetales en sygegave 50,- kr. til husmand Peder Jensen

Beløbene synes latterlige små, men sammenlignet med en dagløn på 1,00 kr. om dagen, 
var de sikkert kærkomne.

------

Ud over gaver fra mejeriets kasse blev der ved flere lejligheder arrangeret 
sogneindsamlinger.

Et ældre ægtepar var blevet frastjålet et større beløb af en nevø. Det satte dem i en pinlig 
situation. Det var en katastrofe med de små midler, der var til rådighed til at bære tabet. 
Der blev da arrangeret en indsamling, så tabet blev delvis dækket.

Mindre forseelser som ulovlig jagt blev dømt på stedet. Man måtte betale et beløb til 
hjælpekassen for at undgå videre tiltale.

------

Boligforholdene var meget beskedne. I det lange hus ved kirken var indrettet fire 
lejligheder. Huset var en vinkelbygning. Lejligheden i hjørnet blev ved århundreskiftet 
solgt for 200,00 kr. Der var tinglæst klausul i huset. Det kunne kun sælges til en person, 
der var født i sognet.

Forsamlingshuset
I mejeriets protokol er noteret:

4. juli 1889: Naar mejeriet betaler. - kr. til øvelseshuset, har vi lov at afholde møder 
fra dato til 1. januar 1897.

13. juni 1896: Øvelseshuset lejes af Nørrelund for et tidsrum af 10 aar fra 1. juni 
1897 at regne for et vederlag af 80 kr. aarlig og vedligeholdelse af tag og fag med 
undtagelse af overgaaende ildsvaade.

Rasmus Pedersen Niels Kristensen

Johan Pedersen Peder Hansen Hans Madsen Vogsen

Friskolen var opført som privatskole af Thomas Nørrelund, og til skolen var bygget en 
gymnastik  sal,  kaldet Øvelseshuset. Salen blev lejet af mejeriet  til afholdelse af møder. I 
øvrigt var Thomas Nørrelund meget aktiv for oprettelse af mejeriet i Håstrup.

Skolekredsen gav ikke mulighed for at drive skolevirksomhed. Økonomien var stram. At 
man prøvede at hjælpe på økonomien fra mejeriets side, var en torn i øjet på 
kommuneskolekredsen, og da man måtte foretage et større tækkearbejde, blev det ikke 
bedre.
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Der blev da tale om at opføre et forsamlingshus, og man ønskede da dette lejemål opsagt 
og overført til det nye forsamlingshus. Vi finder da følgende notat i mejeriets protokol:

[...] dernæst vedtages det, at det af mejerikasssen ydes et bidrag til opførelse af et 
forsamlings  hus paa “Staahøj”, for at mejeriet kan faa et forsamlingslokale. 
Bidragets størrelse er blevet bestemt til at være 2'000,- kr. - to tusinde kroner.

Haastrup, 14. januar 1905

Niels Mortensen Rasmus Nielsen Søren Ellegaard Jens Peder Sørensen

Denne vedtagelse satte splid i sognet, der blev delt i to rivaliserende grupper. Der gik over 
tyve år, inden de to forsonede sig med tingenes udvikling og bilagde gammelt nag. Men 
det førte også til, at man var aktiv og vågen. Sognet vandt agtelse udadtil.
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De senere år
Vi vender nu tilbage til Margrethe Ploug og Lars Sørensens 
personlige forhold.

Margrethe Ploug var ikke over middelhøjde. Under opholdet i 
København havde hun nogle mave  besvær – hun tålte ikke den 
stærke hotelkost – så da de blev gift, vejede hun næppe over 50 
kg. Af ydre var de meget forskellige.

Hun havde heller ikke hans store arbejdsevne, heller ikke hans 
temperament. Hun blev den milde, afholdte husmoder. Mange 
søgte hende for at tale om deres problemer, og hendes 
venskaber var venskaber for livet.

I de yngre år – i forbindelse med barnefødslerne – havde hun 
nyrebesvær, nedsunken nyre. 1918 var hun indlagt på Fåborg 
Sygehus med lungebetændelse, dog var hun ikke stærkt plaget 
af sygdom. Men med årene blev gigten mere og mere plagsom. 
I 1935 var hun indskrevet til et ophold på et gigtsanatorium, 
men forinden fik hun et anfald at galdesten. Hun blev indlagt og opereret på Fåborg 
Sygehus. Hun stod ikke krisen igennem, den 12. juli 1935 døde hun – 56 år gammel.

Hun kunne på sygehuset give udtryk for en vis livstræthed: “Jeg har jo kun udsigt til at 
sidde i en stol. Jeg har set mine børn komme i vej og kan glæde mig over sunde 
børnebørn. Lad det være min glæde.”

------

Som omtalt var Lars Sørensen ude for et kørselsuheld 
på Gislingegård. Han havde dengang ikke tillagt 
uheldet større betydning.

Ved min søsters Annas konfirmation i 1918 blev 
familien fotograferet, og fotografen ville have ham 
anbragt med det ene knæ over det andre, men det 
kunne han ikke. Det var første gang, han mærkede 
det var noget galt.

Med årene blev det mere og mere generende. Et par 
gange var han i korte perioder indlagt på Sct. Josefs 
Hospital, Odense, og omkring 1923 søgte han en 
privatklinik i København og var her indlagt i en 
måneds tid.  Det gav lidt lindring, men professoren 
der satte svagheden i forbindelse med uheldet på 
Gislingegård, erklærede, at det var en svaghed, der 
ikke kunne helbredes. Cyklen var hans bedste 

hjælpemiddel, med den kunne han klare alle sine hverv.
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1927 fik han en alvorlig blind
tarmsbetændelse, der gik over i 
bughindebetændelse. Ud over 
sin bensvaghed havde han aldrig 
været syg, så han havde kræfter 
til at stå krisen igennem. Men 
han pådrog sig en broklidelse – 
en operationsbrok – og han 
måtte derefter bruge bandage.

I sine senere år måtte han ty til 
krykker og rullestol. Han havde 
dog ikke smerter. Vi hørte 
egentlig aldrig, at han klagede 
over hans skæbne. Trapperne 
kunne han ikke klare, der måtte 
vi bære ham. Han var stor og 
kraftig og vejede vel de 100 kg., 
men den teknik lærte vi.

Efter en hjerneblødning og få 
dages sygdom døde han den 31. 
december 1956 i en alder af 82 
år.
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Bilag 1a: Fæstekontrakt, Højagergaard (1854) 

Jeg Preben, Greve af Bille, Brahe
til Grevskabet Brahesminde, Stam-
husets Egeskov og Herresædet Svanholm,
Hans Kongelige Majestæts Geheimecon-
ferentsraad og Kammerherre, Storkors
af Dannebroge og Nordstjerneordenen, 
samt Dannebrogsmand,

Gjøre hermed vitterligt: At have stædt og fæst, saa og hermed stæder og fæster til Søren 
Rasmussen af Millinge den Bondegaard i Millinge Bye, Svanninge Sogn af Steensgaards 
Gods under Grevskabet Brahesminde, som hans Fader Rasmus Madsen hidtil har havt i 
fæste, men nu har opladt og afstaaet, hvilke Bondegaard, som efter Formandens Fæstebrev, 
Jordebogen og Ny Matricelsekstracten for Svanninge Sogn under Matr. No. 17 staar for 6 
Tdr. 1 Fdkr. 1 ¾ Alb. Ager og Engs Hartkorn, og hvoraf svares aarligt Gammelskat 43 Rm. 
54 Sk., foruden den fælles Tørvelod Matr. No. 64, skyldsat for 1 Skp. 1 Fdkr. 2 ¼ Alb. 
Hartkorn, hvoraf Gaarden tilhører en Trediedeel, fornævnte Søren Rasmussen sin Livstidd 
paa lovlig maade i Fæste maa have , nyde, bruge og beholde med al dens Tilligende efter 
Udskiftningsberegningerne paa følgende Vilkaar:

1.  Tilsvarer han alle Skatter og Afgifter, som gaar af Eiendommen, hvad enten disses 
Udredelse paahviler Hosbonden eller Fæsteren som saadan, hvorunder er at 
forstaae det aarlige Brandcontingent af den Summa, for hvilken Gaardens 
Bygninger ere eller blive forsikrede i Landets almindelige Brandkasse, men 
Bankrenten undtager.
Foruden præsterer Fæsteren Tiendevedelaget at alle mulige offentlige Byrder og 
Arbeider af Eiendommen uden ndtagelse, alt til sine rette Forfaldstider og Steder. 
Ligeledes betaler han og dersom Bygningerne enten paa Grund af Forbedringer, 
Ombygning, Tilbygning eller forandret Værdi omtaxeres til forandret Assurance de 
dermed forbundne Omkostninger.

2.  Svarer han i aarligt Landgilde hver Martini, saalænge han unreder Aftægt til begge 
sine Forældre, i penge 2 Rm. 27 ½ Sk. Rigsmønt og Korn in natura: 1 Td. 4 Skpr. 
Rug 1 Td. 4 Skpr. toradet Byg og 2 Tdr. Havre; men naar Aftægten ophører for een 
af disse, forhøies Pengeafgiften til 9 Rm. Rigsmønt, regnet fra Martini i det 
Regnskabsaar / Aaret beregnet fra 1ste Mai til paafølgende 30te April / i hvilken 
Aftægten saaledes bortfalder for det ene at Aftægtsfolkene, alt forsvrligt og uden 
Restance.

3.  Svarer han i Aarlig Hoveriafgift 20 Rm. Skriver Tyve Rigsdaler Rigsmønt og 7 skriver 
syv Tønder toradet Byg, hvilket Korn dog ikke leveres in natura, men betalesefter 
Capitelstaxten for Fyens Stift.
De 20 Rm. Betales hver 1ste November og Byggen hver 1ste Mai efter den i Januar 
Maaned paa det foregaaende Aars Afgrøde satte Capitelstaxt. For denne Afgift 
underkaster Fæsteren sig Udplantning og bliver iøvrigt den at hans Formand 
indgaaende Forening om Hoveriets Afløning i enhver Henseende Regel for ham.

4.  Gaardens Bygninger, Besætning og  Inventarium, som efter vedhæftede Forretning 
ere ham ved lovlig Syn overleverede, har han stedse at holde i god og forsvarlig 
Stand.
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5.  Jorderne til Gaarden skal han paa tilbørlig Maade gjøde, drive og dyrke og holde 
dem forsvarligt indhegnede.

6.  Steen, som findes i eller paa Gaardens Grund, maa han ei afhænde eller overlade til 
andre.

7.  Uden Godsbesidderens specielle Tilladelse maa Fæsteren ikke opføre noget isoleret  
Vaaningshuus paa Gaardens Grund.

8.  Jagtretten paa de bortfæstede Jorder forbeholdes udelukkende og følgelig maa 
Fæsteren ikke øve nogensomhelst Jagt paa Disse.

9.  Den med hans Fader Rasmus madsen oprettede Aftægtsforening har han i enhver 
Henseende at opfylde og efterleve.

10.  Det Vandløb, som afleder Vandet fra den i Gaarden Skovlod værende Kilde til 
Hovedgaarden Steensgaards Marker, maa ikke uden Lehsbesidderens Tilladelse 
gives nogen forandret Retning.

11.  Iøvrigt opfylder han, hvad der efter Lovgivningen paaligger Fæstere, hvilke 
tilligemed de øvrige Fæstepligter efterkommes under det lovbestemte ansvar.

I Indfæstning har Søren Rasmussen betalt 1.100 Rm.d., skriver Eet Tusinde Eet Hundrede 
Rigsdaler Rigsmønt.
Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl.

Hvedholm den 27de October 1854
Bille Brahe

Læst inden Salling Herreds Thing den 30. Octbr. 1854.
Protokolleret af

J.Lundahl.

Gebyr: Læsning 4 M. 0 Sk.
Protokollation 1 M. 14 Sk.
Justisfond 1 M. 2 4/5 Sk.
 1 R. 1 M. 4/5 Sk.

Skriver een Rigsdaler, een Mark og 4/5 
Skilling.

J.Lundahl

Afgift efter Forordningen af 8. Februer 1810, 
betalt Retskriveren med 6 Rm. 3 Mark 11 
Skilling (af 6 Tdr. 4 Skpr. 3 Fk. 1 ½ Alb. 
Hartkorn).

J.Lundahl

Tak til Felix Kruse, Haastrup Folkemindesamling, for oversættelse af kontrakterne, fra 
gotisk skrift.

Bilag 1b: Dommerfuldmagt (1854) 

Georg Alexander Rømeling Strecker,
Hans Kongelige Majestæts
Bydoged i Faaborg Kjøbstad, samt
Herredsfoged i Salling Herred.

Jacob Andreas Lunddahl,
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Hans Kongelige Majestæts Kammerraad,
Bye- og Raadstueskriver i Faaborg Kjøbstad
og Herredsskriver i Salling Herred.

Gjøre vitterligt: Aar 1854 Mandagen den 11ste September, Formiddag Klokken 10 blev 
Salling Herredsthingsret sat i Overværelse af Vidnerne Hundt og Paulsen og administreret 
af Rettens ordenaire Skriver, der tillige fungerede som Dommer ifølge Amtets Constitution 
af 9de dennes, der blev fremlagt saaledes lydende:

Da jeg agter at foretage en Reise til 
Svendborg den 10de og 11te dennes, giver
jeg mig den Ære at indstille, at Herreds-
skriveren Kammerraad Lunddahl gunstbehage
lig maa vorde meddeelt Constitution til
tillige paa mine Vegne at fungere som Dommer
paa Herredsthinget sidstnævnte Dag, nemlig
Mandag den 11te næstkommende 

Salling Herredscontoir, Faaborg den 4 Septbr. 1854.

Stricker

Til
Det Kongelige Svendborg Amthuus

Tak til Felix Kruse, Haastrup Folkemindesamling, for oversættelse af kontrakterne, fra 
gotisk skrift.

Bilag 1c: Aftægtskontrakt, Højagergaard (1853)

Imellem os underskrevne, jeg Gaardfæster Rasmus Madsen af Millinge, og jeg hans Søn 
Søren Rasmussen er indgået følgende

Aftægtscontrakt
Jeg Rasmus Madsen afstaar og oplader med mit Høie Harskabs Samtykke den Gaard i 
Millinge, som jeg hidtil har haft i Fæste, hvis følge jeg forpligter mig til at frasige  mig 
Fæsteretten og aflevere mit fæstebrev under Sallinge Herredsthing paa førstkommende 
Retsdag under følgende Betingelser:

1.  Tilstaaer Fæsteren mig og min Hustrue i vor Livstid fire Bolig i en Aftægtsleilighed, 
bestaaende af en Stue og et Kammer med fornøden og bekvem Plads til vor 
Ildebrændsel, hvilken Leilighed han lader indrette paa sin Bekostning i Gaarden og 
altid vedligeholder i forsvarlig Stand uden Udgifter for os samt indrømmer os 
Brugen af et Stykke Jord i Haven til Kaal og Kjøkkenurter, hvilket skal indeholde 
200 Kvadratalen.

Saalænge min Hustrue og jeg ønske det, nyde vi Kosten ved Fæsteren og 
tilkommende Hustrues eget Bord, men skulle vi attraae at holde egen Huusholding 
leverer han os aarlig til vor Underholdning 2 Td. 4 Skp. Rug, 2 Td. Bygmalt, 2 Skpr 
Boghvedebyg, 1 Skp. Grubbekorn, 1 Skpr Havregryn, 1 Pund Humle, 4 Lispund 
røget Flæsk, 2 fede levende Gjæs, 2 Halvottinger Sommersmør, 2 Halvottinger 
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Vintersmør, 10 Pund sød Ost, 4 Snese Æg, 1 Lispund Grubbemel, 1 Skpr. Salt, samt 
endvidere 1 Kande nymalket Mælk daglig fra Paaske til Mikkelsdag og den øvrige tid 
at Aaret 2 Kander ugenligt, naar den haves og kan undværes – Af denne Aftægt 
leveres o Gjæssene hver Mortensdag, Smørret, som skal være nykærnet, at tre eller 
fire gange til de tider, vi forlanger det, og det øvrige Betingede, Mælken undtagen, 
med Halvdelen hver 1. Mai og Halvdelen hver 1. November.

Hvad enten vi nyde Kosten ved Fæsterens Bord eller modtage fornævnte Viktualier 
leverer han os endvidere til den Tid, hans egen Ildebrændesel kommer i Huus, 9 
forsvarlige Læs Tørv og 1/4 Favn Brænde samt hver 1.ste Oktober 2 levende 
uklippede Lam, 1 Pund Lys og 1 Lyspund reenskaget Hør af  den, der avles paa 
Gaarden eller i hvert Fald af god Qualitet. - Ildebrændselen lader han hjemkjøre for 
os og indbringe i vor Tørvekube lige som han lader Brænden sauge og kløve, alt 
uden Udgift for os. Naar enten min Hustrue eller jeg ved døden  afgaaer, bortfalder 
Halvdelen af den foran betingede Aftægt med Undtagelse af Tørven, hvoraf den 
længstlevende aarlig erholder 6 Læs, samt brænden og Lysene, der leveres uden 
Afkortning. Fæsteren er forpligtiget til at lade vor Brygning, Bagning og Vadsk 
besørge for os ved sin Ildebrændsel, ligesom han og tilkommende Hustrue i 
Sygdomstilfælde og vor Alderdoms Svaghed gaae os til Hænde med Opvartning og 
Pleie, samt lader  vort Linned og Gangklæder vedligeholde. Det er en selvfølge, at 
Fæsteren uden udgift for os lader vort Korn og Malt besørge til og fra mølle.

2.  Naar vi ved Døden afgaaer, bekoster Fæsteren os en anstændig begravelse, saaledes 
som Skik og Brug er i Sognet.

3.  Imod at min Søn Søren Rasmussen nøiagtig opfylder forannævnte Betingelser samt 
desuden udreder til sin Broder Mads Rasmussen deels som vedelag, fordi han ikke 
erholder Gaarden i Fæste, og deels somFædrene- og Mødrenearv i alt 1.000 Rbd., 
skriver Eet Tusinde Rigsbankdaler og endvidere udbetaler mig 50 Rbd. Skriver 
havltredsindstyve Rigsbankdaler overdrager jeg ham herved alle Meubler, Effecter 
og Kreature m.v., som findes i eller ved Gaarden og er mig og min Hustrue 
tilhørende, hvilket han strax maa imodtage og beholde som sin lovlige Eiendom 
uden Paatale af vore øvrige Arvinger, som intet deraf skal kunne fordre hverken nu 
eller i Tiden. - Dog forbeholder jeg og min Hustrue os i vor Livstid at samtlige vore 
Gangklæder, de Sengeklæder og Meubler m.v., som vi nødvendigen behøve og 
udflytte i vor Aftægtsleilighed, som hvilket efter vor Død selvfølgelig ene tilfalder 
Aftægtsgiveren som hans Eiendom.

De 1.000 Rbd. Til min Søn Mads Rasmussen udbetales, naar paafordres, og hvad de 
50 Rbd. Angaaer, da udbetales disse, naar jeg eller min Hustrue, dersom jeg skulde 
afgaae ved Døden forinden hende, forlanger det. Dersom vi ikke skulde have 
oppebaaret enten hele Beløbet eller nogen Deel af samme, naar den Længstlevende 
af os ved Døden afgaaer, da skal det Resterende ene tilfalde Aftægtsgiveren, uden at 
vore øvrige Arvinger deraf skulde kunne fordre noget, eftersom de ere fyldesgjorte 
for, hvad de kunne tilkomme i Fædrene- og Mødrenearv. Skulle iøvrigt den 
Længstlevende af os mod Formodning efterlade sig andre contante Penge, da bliver 
disse at dele imellem samtlige vore Arvinger efter Loven.
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4.  Jeg Søren Rasmussen, der som meldt tiltræder som Fæster den Gaar, som min Fader 
Rasmus Madsen hidtil har besiddet, lover og forbinder mig herved tili enhver 
Henseende at opfylde og efterleve denne Contract, saaledes at der ei skal være 
Anledning til Klage. Contracten, der forventes forsynet med vort høie Herskabs 
Approbation, for saa vidt Aftægten angaaer, bekræfter vi med vore egenhændige 
Underskrifter i Vidners Overværelse.

Millinge den   September 1853
Rasmus Madsen Søren Rasmussen.

Til Vitterlighed:
Søren Siracsen Rasmus Hansen

Tak til Felix Kruse, Haastrup Folkemindesamling, for oversættelse af kontraktene, fra gotisk 
skrift.
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Bilag 2a: Forpagtningskontrakt, Sundagergaard (1888)
Forpagter Anders Nielsen Ploug af Svanninge. Stempel afgift 9 kr. 40 øre.

I mellem underskriver besidderen af grevskabet Brahesminde og Anders Nielsen Ploug af 
Svanninge er en gaaet og oprettet følgende.

Forpakningskontrakt4

Den grevskabet Brahesminde under hørende gaard under Østrup gaard gods, 
“Sundagergaard” kaldet beliggende paa Svanninge bys mark i Svanninge sogn, som Niels 
Andersen enke hidtil har brugt og benyttet paa den afdøde mands fæste, men ved enkens 
død er blevet fæste ledig, indlader herved den afdøde søn før nævnt Anders Nielsen Ploug 
med samme bygninger til hørende besætning, inventar rum, føde og Sædekærne, samt 
jord tilliggende der under Mat 27 af Svanninge by er skyldsat for hartkorn 7 td. 1skp 0 fold 
¼ album. Aarlig gammel skat 88 kr.14 øre i forpagtning paa følgende vilkaar.

1. Forpagtningen regnes fra 1. maj dette aar og gælder for et tidsrum af 8, er otte aar 
entil den 1. maj 1896 til hvilken tid den uden opsigelse fra nogen af siderne uføres 
ophører – i tilfælde af forpagterens død inden forpaknings tid at ophøre skal hans 
enke hvis han efterlader sig en saadan, være berettiget til at beholde forpagtningen i 
den periode den lyder, saa siden at hun indlader sig i nyt ægteskab er forpligtet til, 
hvis det forlanges at fratræde til den derpaa følgende 1 maj. 

Skulle forpagteren ikke ved sin død efterlade sig en enke eller hun skulle afgaa ved 
døden enden den aftalt tid udløb ophører kontrakten til den henholdsvis tids 
udløb, ophøres kontrakten til den holdes efter forpagtningen eller hans enke 
dødsfald følgende 1 maj uden godtgørelse for den tilbageværende tid og ligeledes 
skal Lehn besidders være berettiget til hvis forpagterens eller hans enke bo skulle 
komme under konkurs behandling, eller hans eller hendes bo skulle befindes 
insolvent, at fordre kontrakten straks hævet og gaard der med jorden, bygninger, 
besætninger og inventar m.v. kontraktmæssigt aflevere af skifteretten mod at yde 
forpagteren eller hans enke bo en saadan erstatning for den, for det boet ville 
kunne have haft af forpagtningen indtil den første paa følgende 1. maj derefter, som 
bestemmes ved en villige af retten udmeldte mænds skøn. – Lens besidderen skal 
dog ikke være forpligtet til at afgive erklæring om hvorvidt han i det nævnet tilfælde 
vil benytte den fuldkommende ret til at fordre kontrakten før de uvillige mænd 
havde afgivet deres skøn.

I alle tilfælde forpakningen saaledes maatte ophøre under der tid udløb skal 
forpaknings afgiften selvfølgelig betales for tiden indtil fratrædelsen og alt afleveres 
kontrolmæssigt.

2. Gaarden bygninger med tilhørende heste besætning, avls og brandredskaber, føde 
og sædekorn m.v. alt i den Stand og af saadan beskaffenhed som samme ved den 
stand og saadan beskaffenhed som samme ved den har hæftede under 26. maj dette 
aar optaget skønsforretning er afleveret af den afdøde fæsters bo og samtidig er som 
fremtidig ved leveret er han forpligtet at vedligeholde og behandle forsvarlig i brugs 
tiden, og bliver samme ved forpagtningsophør at aflevere lige saa jord stand og 
saaledes som der er modtaget eller meauglere at erstatte med det pengebeløb der 

4Østrup gård gods fæste protokol П, Ss. 219
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her for fastsættes ved en afleverings forretning hvilken ligeledes fortages af 
skønsmænd efter reglerne i lov af 10. februar 1861

Skulle nogen det af det forpagteren over leverede i brugetiden forgaa eller 
beskadiges ved ulykkelig hændelser, forpagteren det heraf flydende dig at 
ledhusbesidern i tilfælde af at bygningernes beskadigelse eller erlæggelse ved slæs 
vaade, overtager istandsættelsen eller genopførelsen for brandskade erstatningens 
beløb, medens forpagteren ikke kan fordre godtgørelsen for af savn af bygerne en 
til disse atter kan tages i brug, hvilket snarest omstændighederne tillader det skal 
finde sted. – Saavel de overleverede som forpagterens rørlig ejendele, saa og jorden 
afgrøder og gødning er han forpligtet til stedse at holde brandforsikret har et af 
lensbesidderens som betryggende andre tjent selskab til fuld værdi og at ligamenter 
saadan ved forevisning af brand policen.

3. Gaardens jord er forpagteren til at dyrke gøde og behandle på forsvarlig maade og 
maa til selv avl ikke nu benytte det areal der førhen har været anvendt hertil indtil i 
8 marker, af hvilke tidligere drift plan de 5 marker aarlig fremdeles maa dyrkes med 
de forskellige sædarter af vintersæd og vaarsæd  medens 2 marker benyttes til kør 
og græs og en mark forsvarlig brakkes.

Det til brak bestemte areal skal stedes behandles omhyggelig og med hensyn til 
fratrædelsen 1896 fastsættes det at brakjorden i aaret forud skal være givet den 
tilstrækkelige pløjning og harvning, være paaført den ved gaarden i løbet af vinteren 
1894/95 samlet gødning og vil tjenlig til enden september maaned udgang 1895 at 
modtage vintersæden, den nedlægges af forpagteren. – Hvilken sædart der hertil 
ønskes anvendt, bestemmes af len besidderen.

Forpagteren er ligeledes forpligtig til i efteraaret før en fratrædelsen, forsvarlig at 
fælde saavel al stubjorden, som grønjorden der i det paafølgende aar er bestemt til 
vaarsæd og brak, ligesom ham og i foraaret 1896 for saa vidt jorden er tjenlige og 
len besidderen ønsker arbejdet udført fortiden fratrædelsen den 1. maj er pligtig til 
ligeledes at vaarsæden samt kløver og græs frø. Tillades dermed led husbesidderen 
selv at lade saadan arbejde udføre, skal han være berettige hertil. Hvad kløver og 
græsfrø samt mere eller anden sædart er det han overleverede sædekorn beviselig 
er anvendt af forpagteren ved fratrædelsen, godtgøres ham med almindelig gangbar 
pris.

Hverken hø, halm eller gødning maa afhændes eller bortføres, men skal 
udelukkende anvendes til gaarden brug, og bliver ved fratrædelsen at aflevere saa 
meget af foder og hø, som er tilstrækkelige til at fodre en kreaturbesætning af antal 
som almindelig holdes paa gaarden, indtil den 21. maj saa og foruden skært og 
strøfoder til hestene i sommer maanederne. I gaardens marker og dens øvrige 
grund maa forpagteren ikke uden udvisning foretage nogen hugst eller rydning af 
træer eller plantning, og ej heller uden anvisning benytte tørveskæring til gaarden, 
ligesom afhændelse af tørv i tilberedt eller udbedret tilstand forbydes han.

4. Forpagteren udreder og til svarer alle fra den 1. maj dette aar af gaarden med dens 
bygninger, jorden og hartkorn, kirkelige skatter, offentlige afgifter byrder og 
præsentation til stat og kommune saa og brande afgifter og tienden vederlæg uden 
nogen her tages, der forfalde indtil forpagtningen ophør uden hensyn til om 
paahviler ejer eller bruger som følge heraf paahviler det forpagteren ved 
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fratrædelsen at til svarende skatter og afgifter har aaret første halvaar der forfalder 
den 1. april for inden.

5. Som aarlig afgift erlægger forpagteren til len besidderen
30 siger trevle tønder Rug
30 siger trevle tønder 2 malet Byg og
30 siger trevle tønder Haver

Bemeldt afgifter leveres dig ikke in natura, men betales med penge, beregnet efter 
den paa afgrøden for hvert aar satte kapitelstakster ( dagspris) for Fyn Stift saaledes 
at her hvert aar 1. november – første gang 1888 erlægges som afdrag – 450 kr. 
medens resten betales i det paafølgende aars februar maaned, senest 14 dage efter 
kapitelstaten er sat  og almindelig bekendtgørelse. Saavel de kongelige afgifter 
erlægges på Brahesminde gods kontor til forfaldsdag.

6. Jagt retten paa gaardens jord tilliggende fastholdes af len besidderen: forpagteren 
maa følgelig ikke udøve nogen som helst jagt paa jorden og ej heller læge len 
besidderen.

7. Hegne omkring haven og jorden saavel som mellem hegn og lede er forpagteren 
der har medtaget disse i god forsvarlig stand, forpligtet i brugs tiden at vedligeholde 
og ved fratrædelsen at aflevere i samme stand uden mangler.

8. Oldtidsminder der forefindes ejendommen grund, har forpagteren under det i 
loven bestemt ansvar at lade urørt. Uhindret adgang til og eftersyn offentlig 
oldtidsminder som for øvrigt af gaardens og dens tilliggende forbeholdes lens 
besidderen eller hans fuldmægtige, der til en hver tid er berettiget til at føre tilsyn 
med ejendommen brug og benyttelse.

9. Fremleje af gaarden med dens tilliggende eller nogen dele der af er ikke tilladt.

10. Omkostningerne ved oprettelsen af denne kontrakt betales af forpagteren lige som 
halvdelen af disse ved aflevering forretning mig, der ved fratrædelsen vil være at 
foretage paa lyden skyld bemærkes at værdien af den betingede afgift m.m. tilregnet 
saaledes.

1. afgifter 30 tønder byg 30 tønder haver beregnet efter den sidste satte 
kapitelstakster (dagspris), aarlig 8 kr.28 øre, 8 kr. 85 øre og 5 kr. 86 øre pr. 
tønde henholdsvis 

Beløb 689 kr. 70 øre
2. Brandkontigent af bygningerne er gjort for tiden årlig 10 kr. 44 øre
Er alt 700 kr. 14 øre
Der otte gang taget udgør 5601 kr.12 øre

Denne kontrakt bekræfter med underskrifter i vitterligheds vidners overværelse og 
forbinder jeg Anders Nielsen Ploug mig herved til projektet at op fylde og efterleve samme 
i alle den ord og punkter.
Den originale kontrakt med vedhæftet skøns forretning beholdes besidderen der modeller 
forpagteren en bekræftet genpart af samme til efterretning.

       Hvedholm og Svanninge Mark 31 marts 1888

        Bille Brahe Silby A. N. Ploug 
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       Til vitterlighed Jah Nilele S. Simonsen

Bilag 2b: Forpagtningskontrakt, Sundagergaard (1912)
I mellem undertegnede, bisidderen af Grevskabet Brahesminde og Rasmus Ploug af 
Svanninge, er indgået og oprettet følgende

Forpagtnings kontrakt 

Brahesminde underhørende gård under Østrupgård gods indtaget til fri rådighed som 
over hovedgårds jord, Sundagergårds kaldes beliggende på Svanninge bys mark, i 
Svanninge sogn, som andraget et nu afdøde Anders Nielsen Ploug i forpagtningen til 1. 
maj dette år, overlader herved den afdødes søn førnævnte Rasmus Ploug med samme 
bygninger til hørende besætning, inventar, føde og sædekorn samt jordtilligende der 
under mat 27 af Svanninge by er skyldsat for hartkorn 7 tønder 1 skæp 0 folk ¼ album i 
forpagtning på følgende vilkår 

1. Forpagtning regnes fra 1maj dette år gælder for et tidsrum at 8 år otte år end til 
den1 maj 1920 til hvilken tid den, uden at opsigelse fra nogen af siderne udfordres, 
ophører.

I tilfælde af Forpagterens død inden Forpagningstiden ophør, skal hans Enke, hvis 
han efterlader sig en sådan, være berettiget til at beholde forpagtningen 
omkontrakerede Tid (den tid kontrakten er på lyder)dog således at hun, hvis 
indlader sig i nyt ægteskab er forpligtet til, hvis det forlanges at fratræde til den 
derpå følgende 1maj.

Skulle forpagteren ikke ved sin død efterlade sig en enke eller hun skulle afgå ved 
døden inden den omkontrolerede Tids udløb ophøre kontrakten til den 
henholdsvis efter forpagterens eller hans enkes dødsfald følgende 1maj uden 
godtgørelse for den tilbageværende tid og ligeledes skal lensbesideren være 
berettiget til, hvis forpagtningen eller hans enke bo skulle komme under 
konkursbehandling eller hans eller hendes bo skulle befindes insolvent, at fordre 
kontrakten hævet straks, og gården med jorder.

Bygninger, Besætning og Inventar m. m. kontraktmæssig afleveret af skifteretten 
mod at yde forpagterens eller hans enke bo en sådan erstatning for den fordel boet 
vilde kunne have haft af forpagtningen end til den først på følgende 1maj der efter 
som bestemmes ved uvildige af retten udmeldte mænds skøn henset siderne skal 
dog være forpligtet til at afgive Erklæring om hvorvidt han i det nævnte tilfælde vil 
benytte den ham til kommende Ret til at fordre Kontrakten hævet for de uvildige 
mænd havde afgivet deres skøn.

I alle tilfælde, hvor forpagtningen så ledes måtte ophøre inden den omtalte 
kontrakts tid udløb, skal forpaknings afgiften betales for tiden indtil fratrædelsen og 
alt afleveres kontraktmæssigt.

2. Gården Bygninger med Tilbehør, hestebesætning, avls og Brand redskaber føde og 
Sædekorn m.m. alt i den stand og af sådan beskaffenhed, som samme ved den hos 
hæftede under 26. maj 1888 optaget Skønsforretning er overleveret den tidligere 
Forpagter Anders Nielsen Ploug, er Forpagteren forpligtet til at vedligeholde og 
behandle forsvarlig i Brugstiden og bliver og bliver samme ved Forpagtningen op 
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høre aflevere i lige så god stand, som det i sin Tid er overleveret, eller mangler at 
erstatte med det Pengebeløb, der herfor fastsættes ved en Aflevering forretning, 
hvilken fortages af Skønsmænd efter Reglerne i lov af 19. februar 1861. Skulle 
nogen del af det Forpagteren overleverede i brugs tiden foregå eller beskadiges ved 
ulykkelig Hændelse bære Forpagteren heraf flydende Tab, dog at lens besidderen i 
Tilfælde af, at Bygningernes Beskadigelse eller ødelæggelse forårsages ved ilds våde 
overtages istandsættes eller genopførelse for Brandskade erstatning Beløb, medens 
Forpagteren ikke kan fordre Godtgørelse for afsavn af bygningerne en til disse atter 
kan tages i Brug.

Såvel de overlevere som Forpagterens egen rørlige Ejendele så og Jorden Afgrøde 
og gødning er han forpligtig til stedse at holde brand forsikrede hos et af lens 
besidderen som betryggende anerkendt Selskab til fuld Værdi og at legitimere sådan 
ved forevisning af brandpolice.

3. Gården jorder er forpagteren forpligtiget til at gøde, drive og dyrke på god 
forsvarlig måde, overens stemmende med god skik i Egen, så ledes at jorden ikke 
udmagres.

Det til brak bestemte areal skal stedse behandles omhyggelig og med Hensyn til Fra
trædelsen 1920 fastsættes Brakjorden i året forud skal være den tilstrækkelig 
pløjning og harvning, være påført tilstrækkelig og vil tjenlig til inden september 
måneden udgang 1919 at modtage Vintersæden der nedlægge af forpagteren. 
Hvilken sædart der hertil ønsket bestemmes af lens besidderen.

Forpagteren er ligeledes forpligtet til i efteråret før end fratrædelsen forsvarlig fælde 
så vel at stubjorden som grønjorden, der i det følgende år er bestemt til vårsæd og 
brak, ligesom han og i foråret 1920 for så vil jorderne er tjenlige og lens besidderen 
ønsker arbejdet udført for inden fratrædelsen, d. 1. maj er pligtig til ligeledes at 
nedlægge vårsæden samt kløver og græsfrø, - Ønsker derimod les besidderen selv at 
lade sådan arbejde udføre skal han være berettiget hertil.

Hvor kløver og græsfrø samt mere eller andet Sædart end det han leverede 
sædekorn bevislig er anvendt af forpagteren ved Fratrædelsen godtgøre han med 
almindelig gangbar pris.

Hverken rodfrugt, hø, halm eller gødning må afhændes eller bortføres, men skal 
uden lunken anvendes til gårdens anvendes til gårdens brug og bliver ved 
fratrædelsen at aflevere så meget af foder og hø som er tilstrækkelig til at fodre en 
kreatur besætning af antal som almindelig holdes på gården 21. maj, så og for 
modent Skære og storefoder til hestene i sommermånederne.

I gården marker og på dens øvrige Grund må forpagteren ikke uden anvisning 
foretage nogen hugst eller rydning af træer eller plantning og ej heller uden 
anvisning benytte Tørveskæret til gården ligesom af hændelse af Tørv i tilberedt eller 
ud tilberedt forbydes ham.

4. Forpagteren udreder og tilsvaret alle fra den 1maj dette år af gårdens bygninger 
Jorder og hag korn gående kongelige Skatter offentlige afgifter, byrder og 
præsentationer til Stat og kommune så og brandkontingent og tiendeskat uden 
hensyn til om udredelsen påhviler Ejere eller Bruger. Som følge heraf ophviler det 
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Forpagteren ved Fratrædelsen at tilsvar Skatter og afgifter for årets første halvår, der 
forfalder den 1april for ud. Som årlig afgift erlægger Forpagteren til Linds besidder.

30 siger Treti tønder Rug
30 siger Treti tønder radet Byg og
30 siger Treti tønder Haver

Afgiften leveres dog ikke in natura, men betales med Penge beregnet efter den på 
afgrøden for hvert år satte Kapitels taks for Fyns Stift, så ledes at der hvert år 
1november, første gang 1912 erlægges som afdrag 450 kr. siges Fire Hundrede og 
Fem ti kroner, medens resten betales i det på følgende års februar måneds senest 
14 dage efter at kapitelstaksten er sat og almindelig bekendtgjort.

Såvel kongelige skatter og brandpenge som forpagtnings afgift erlægges på 
Grevskabet Godskontor prompte til Forfalds tid.

5. Jagtretten på gårdens jord tilliggende forbeholdes Lens besidderen, forpagteren må 
følgelig ikke udøve nogen som helst Jagt på jorden og ej heller lægge lens 
besidderen eller hans Betjente hindring i vejen for jagtens udøvelse.

6. Hegne omkring haven og jorden, så vel som mellem hegn og bede, er forpagteren 
forpligtet til i brugs tiden at ved lige holde og ved Fratrædelsen at aflevere i 
forsvarlig stand uden mangler. De i og på jorderne forefindende sten må alene 
anvendes til gårdens eget brug og ej af hende eller overlade andre.

7. For så vidt Lens bisidderen af hensyn til en eventuel ordning af forholdene ved 
vandafledningen og vanding af det til ejendommen græssende Faaborg Sund måtte 
finde det hensigtsmæssigt at der anlægges en vand kanal over gårdens jorder eller 
træffes andre for ordninger af forholdene på Sundet hensigtsmæssige 
Foranstaltninger er Forpagteren uberettiget til at modsætte sig dette. Hvorvidt der 
for kom til komme forpagteren nogen erstatning – og da hvilken bliver i mandel af 
mindelig overenskomst at afgøre af skønsmænd i med lov Fæste af 19 februar 1961 
paragraf 5.

8. Oldtids minder der forfinedes på ejendommens grund har forpagteren under det i 
loven bestemte ansvar at lade urørte. Uhindret adgang til og eftersyn af slige oldtids 
minder som for øvrigt af gårdens og dens tilliggende, forbeholdes lins besiddere 
eller hans Befuldmægtigede, der til en hver tid er berettiget til at føre tilsyn med 
ejendommens bruger og benyttelse.

9. Fremleje af gården med dens tilliggende eller nogen del der af er ikke tilladt.

10. Af hensyn til kontraktens Stempling bemærkes at den årlige afgift 30 tønder Rug 30 
Tønder Byg og 30 Tønder Haver beregnet efter sidste satte kapitals taks udgør 1050 
kr. 60 øre hvor efter Stempel 1½ udgør 15 kr. 80 øre.
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Denne kontrakt bekræfter med underskrifter i Vitterlighed vidner. Overværelse og 
forefinder jeg Rasmus Ploug mig herved til prompte at opfylde og efter leve samme i alle 
dens ord og punkter.

Den originale kontrakt med ved hæftet skønsforretning beholder lens besidderen, der 
meddeler forpagteren en bekræftet af samme.

Hvedholm og Svanninge Mark den 23. april 1912

Bille Brahe Selby Rasmus Ploug

Til Vitterlighed:

N. Ploug Rasmussen 
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Bilag 3a: Løvdal (Danske Gaarde, 1914)
Løvdal, Haastrup Sogn. Postforb. og St.: Haastrup, hvortil c. 2 Km. Gaarden ligger c. 10 
Km. fra nærmeste Købstad, Faaborg. Nuværende Ejer: Lars Sørensen, som overtog 
Gaarden 1. Oktbr. 1901, er født i Millinge 13. Aug. 1873 og gift med Karen Mette 
Margrethe Ploug, født i Svanninge 7. marts 1879.

Matr.-Nr. 21a m. fl. af Haastrup. Hartkorn 7 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. Ejendomsskyld 38,000 Kr. 
Brandassurance for Hovedb. 8,000Kr., for Avlsb. 15,900 Kr. Gaardens samlede Areal 72 
Tdr. Ld. deraf Ager 63, Eng og Mose 6, Skov 1½, Have og Gaardsplads 1½. Af Agermarke 
drives 40 

Tdr. Ld. i en 8 marksdrift: Havre, benyttet Brak, Vintersæd, Roer, Byg, Blandsæd og 2aars 
Græs; 23 Tdr. Ld. i en 6 marksdrift: Helbrak, Vintersæd, Roer, Havre og 2aars Græs. 
Jordens Bonitet er i den store Drift god Lermuld paa Lerunderlag, i den mindre Drift at 
meget lettere Beskaffenhed. Besætningen bestaar af 19 Malkekøer foruden 20 Stkr. 
Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 5 Heste, 4 Plage og Føl samt 13 Faar. Sidste Aar solgtes c. 40 
Fedesvin. Kvægbesætningen, der er at rød dansk Race, vedligeholdes ved eget Tillæg.

Løvdal var Fæste under Hovedgaarden Hvedholm til 8. febr. 1887, da den frikøbtes af 
Jacob P. Sørensen, i hvis Slægt den gennem mange Generationer var gaaet i Arv som Fæste.

Gaarden ligger ved Vejen fra Jordløse gennem Haastrup til Østerby og er helt af 
Grundmur, Hovedb. med Cementstenstag, Avlsb. med Paptage. I staldene findes brandfri 
Lofter. Til Drift af de faste Maskiner er installeret Petroleumsmotor. Hovedb., der er 
fritliggende i den v. Siden at Gaardspladsen, er en køn, 2 Etages Bygning og rummer en 
stor og herskabelig Lejlighed; fra dens Facade mod Haven er udbygget en pyntelig veranda 
med Altan over. Haven er stor og smukt anlagt.

Løvdal ligger meget hæjt med udsigt over Lille Bælt til Als. Jorderne er en Del kuperede 
og løfter sig tæt NØ. for selve Gaarden i den bekendte »Trebjerg«. 408 Fod højt, som skal 
være det næsthøjeste Punkt paa Fyn. — I Heste- og Kvægbesætningen findes flere gode, 
præmierede Avlsdyr.

*

DANSKE GAARDE — Illustreret Statistisk og Historisk Haandbog for det danske Landbrug, 
III. samling, Tredie Bind. Udarbejdet af J. C. B. la Cour med medvirkning af 
Landbrugskandidat H.M.Knudsen. Dansk Landøkonomisk Forlag, København, ca. 1914. Ss. 
120-121
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Bilag 3b. Løvdal, Nyanskaffelser i perioden 1903 - 1919

1903 Hakkemaskine - 60.00

? Selvaflæggende høstmasknine.
En gave fra møller A.Ploug. A.Ploug købte høstmaskiner til alle børnene 
der drev landbrug, tilsammen 5 stk.

- 275.00

1904 En Ponnyvogn
Ny hestegang
Hus over hestegang

- 275.00
- 273.00
- 170.61

1905 En slåmaskine - 225.00

1906 En Radsåmaskine
En kultivator
Udvidelse af ajlebeholder
Pumpe
To plove

- 325.00
- 120.00
- 200.00

- 32.00
- 110.00

1907 En dobbel radrenser, Holby - 80.00

1909 Fire hestes hestegang
Selvrendsende tærskeværk, Hillerød
Solgt, brugt tæskeværk

- 300.00
- 605.00

+ 125.00

1911 Selvvippende hesterive
Petroliumsmotor, 6hk., Gidion, fra Carl Nielsen, Ørbæk
Forlagsaksel, kværn, valse, kagebrækker og rundsav

- 110.00
- 670.00
- 398.73

1912 2. rate på motor
Selvbinder og garn

- 687.50
- 289.00

1913 2. rate på Selvbinder
En kane. Købt på auktion ved forpagterskifte på Østrupgård

- 274.94
- 34.00

1914 En Jumbe
Solgt, en ponnyvogn

- 280.00
+ 100.00

1915 Ny radsåmaskine
Solgt, brugt radsåmaskine

- 470.00
+ 125.00

1916 En enradet radrendser
En ny kakkelovn. Lange, Svendborg

- 40.85
- 185.00

1917 Et nyt jagtgevær
Bidrag til nyt ligkapel
Lån til nyt ligkapel

- 100.00
- 110.00
- 400.00

1918 Leje af lokomobil og fyrbøder, forpagter Trechow
Anna, ny cykel

- 112.50
- 130.00

1919 Ombygning af veranda - 250.00
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Bilag 3c: Løvdal, Regnskab, 1914
Husholdning 

Smør og ost 191.25 kr.

Skummet mælk 40.00 kr.

Sødmælk 325.00 kr.

Æg 60.00 kr.

Svin 518 pd. á 45 øre 232.10 kr.

5 lam, 4 kalve 142.00 kr.

Rug for brød 180.00 kr.

Byg til mel, gryn og malt 138.36 kr.

Kartofler 50.00 kr.

Fjærkræ 25.00 kr.

Humle 25.00 kr.

I alt 1 408.71 kr.
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Indtægt Udgift

Mælk til mejeriet 5 546.97 kr. Skatter, forsikringer 976.16 kr.

Solgte svin 4 099.83 kr. Foderstoffer 3 046.44 kr.

Solgte andre husdyr 4 361.50 kr. Såsæd, kundsgødning 986.83 kr.

Mark og haveprodukter 1 108.20 kr. Købt avlsdyr 1 834.00 kr.

Æg og fjærkræ 122.97 kr. Fornyelser / reparationer 330.50 kr.

Uld og forskelligt 254.94 kr. Pandeplader på lade 1 000.00 kr.

Husholdning 1 408.71 kr. Dyrlæge, håndværkere 350.50 kr.

Private køretøj 100.00 kr. Folkelønninger 1 760.00 kr.

Renteindtægter 450.00 kr. Folkehusholdning 1 100.00 kr.

Værdi af bolig og have 200.00 kr. Daglejere 286.80 kr.

Daglejere, kost 
(142½ dag á kr. 0.60)

85.80 kr.

Møllen for kornmalning 120.00 kr.

Vedligeholdelse af 
inventar

132.62 kr.

Forskelligt 584.35 kr.

I alt 17 653.12 kr. I alt 12 594.00 kr.

Tillidshverv 74.00 kr.

I alt 17 727.12 kr.

Førtjeneste/Tab 5 133.12 kr. 

Status per 1. januar 1915

Ejendomsværdi 38 000.00 kr.

Inventar 5 600.00 kr.

Besætning 10 600.00 kr.

Varebeholdning 250.00 kr.

Bank og Sparekasse 12 000.00 kr.

Kontantbeholdning 350.00 kr.

I alt 66 800.00 kr.

Prioritetsgæld 0.00 kr.

Kreditter 2 00.00 kr.

Formue i alt 666 00.00 kr.
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Det omhyggeligt førte kasseregnskab sluttede 1. januar 1920. De mange tillidshverv, synes 
i den følgende tid, at have lagt beslag på al Lars Sørensens tid. Det er vanskeligt, ud fra de 
forskellige løse notater, at danne sig et skøn over den økonomiske udvikling.

Krigen medfører stigende priser og gode indtægter. Der bliver jævnligt indført indskud i 
bank og sparekasse.

Der bliver også gravet torv i disse år. Der bliver anskaffet et ælteværk med hestegang, og et 
arbejdshold arbejder i mosen sommeren igennem. Der graves 350 000 torv, arbejdet er 
akkord á 4.50 kr. Per 1 000 torv. Det giver en ekstraindtægt på 2 245 kr. Det følgende år er 
fortjenesten 4 000.00 kr. 

Status i 1921, viser at ejendom med besætning og inventar, er værdsat til 99 425.00 kroner. 
Indestående i bank og sparekasse, er 33 729.00 kroner. Værdipapirer 11 100.00 kroner. 
Men de følgende år var ikke gode. Landmandsbanken og Sydfyns Diskontobank, Fåborg, 
krakker, og flere af de foretagender Lars Sørensen blev lokket til at indskyde kapital i, var 
tabsgivende. I sognerådsarbejdet oversteg tabene lønnen. Størstedelen af den kontante 
beholdning gik tabt.
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Bilag 4: Søren Rasmussen
Af Hans Møller, trykt i Stavn, 2005, ISBN: 0904-3683

På Valsen
Efter endt læretid tog Rasmus Sørensen i 
efteråret 1891 på Vejstrup Højskole, og efter 
hans dagbog at dømme har han haft stort 
udbytte af daværende forstander Jens Lunds 
foredrag, som der vil føre for vidt at referere 
her.

Det første, Rasmus Sørensen foretog sig efter at 
skoleopholdet sluttede 1. april 1892, var at 
rejse til Odense for at købe en cykel, som han 
straks cyklede til Millinge på. Det var kun de 
færreste, der havde sådan et køretøj på den tid, 
Dernæst cyklede han til Aarslev, hvor han havde 
fået arbejde på et snedkeri. Snedkeriet havde et 
stort arbejde for med det nye apotek i 
Ferretslev, og der skulle leveres både døre, 
vinduer og paneler. Der er også leveret døre og 
vinduer til Horne Skole og til dets nye sygehus 
i Faaborg.

Rasmus Sørensen, der gerne ville prøve noget 
nyt, får i efteråret 1892 arbejde i Horsens, hvor 
timelønnen der er nået op på 25 øre.. Her går 
han om søndagene til møde i 
arbejderforeningen, hvor der en af de sidste 

søndage var præsten fra det nærliggende tugthus, der talte. I 1893 tager Rasmus Sørensen 
til Dresden, og får straks arbejde der. Rasmus Sørensen arbejdede i Dresden fra den 21. 
april til den 28. juni 1893, og der havde han akkord på at lave to skabe med låger og 
skuffer, hvilke han skulle have 60 Mark for. Hans mester gav ham en fin anbefaling, inden 
han rejse videre.  

Han havde ellers befundet sig godt i Dresden, bortset fra lidt med helbredet. Under 
opholdet der havde han været til læge, for han havde et par gange spyttet blod. Lægen gav 
ham nogle dråber og sagde, at det ikke var noget, der betød noget. Heldigvis var Rasmus 
Sørensen i sygekasse, for ellers fik folk ikke lov til at arbejde i Tyskland. 

Fra Dresden rejser Rasmus Sørensen nu til Wien med tog, en rejse der tog mindst 18 
timer. Ankommet til Wien får han arbejde hos en "Kejserlig Kongelig og rumansk 
kunstsnedker og møbelfabrikant" (Brev á 14. juli 1893). Her var han kun i tre dage, for 
det var alt for stort et værksted for Rasmus Sørensen. Der var cirka 200 mand ansat, og 
medarbejderne var efter hans mening storsnudede og ubehagelige at arbejde sammen 
med. Da mesteren nu endnu ikke havde fået hans papirer, stikker Rasmus Sørensen 
ganske stille af. Det kniber dog stadig med helbredet, og han føler sig dvask og uoplagt.
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I et brev fra 14. Juli 1893, skriver han: ”Hvad der også har gjordt sit til, at jeg er bleven 
ked af det her er vel også det, at jeg i den sidste uge ikke har befundet mig rigtig vel, jeg 
har ikke været syg sådan, men jeg har været så træt og så dvask og utilpas, varmen kan 
vel nok have en del at sige dertil, ialle fald rejser jeg nord på, og bliver det i det hele 
taget ikke bedre, så skal det ikke undre eder, om jeg en skønne dag havnede i Danmark, 
men det sidste håber jeg ikke skulle pasere, men være her når jeg ikke er rask, det har jeg  
heller ingen lyst til, så taber man lysten til arbejdet, og lyst til at se hvad der er at se.”

Rasmus Sørensen rejste til Berlin, hvor han blev indlagt på sygehuset med en fremskredet 
lungetuberkulose. Den 8. november skriver han fra sygehuset i Berlin, at det går godt 
fremad, og at han snart er oven senge: ”Det går godt fremad nu, doktoren sagde i dag, at 
jeg snart kunde komme lidt op og kommer jeg først op så håber jeg, ved Guds hjælp snart  
at komme til kræfter igen, men det er storartet hvor tiden den går. Den 20 kom jeg her, 
nu har vi den 8. så at sige blot en måned til julen, det er mit håb, dersom Gud vil, et jeg 
kan komme hjem til den tid.”

Den bedring, som han havde håbet på i sidste brev, holdt ikke ret længe, og nu har han 
helt tabt modet, men han håber dog, at der kommer en kasse Dansk mad fra hans søster 
Marie i Nørre Mølle. I sidst sidste brev fra Berlin, dateret 15. december 1893, skriver han: 
“Naar jeg faar noget dansk Mad, haaber jeg at lægge lidt paa. Jeg vejede 155 Pund, før 
jeg rejste fra Danmark, nu vejer jeg kun 102 Pund. Nu er vi midt i December, om en Uge 
skulde jeg da gerne rejse Hjem, men det lader sig ikke gøre, alene at vove sig ud ved 
Vintertid.” Han slutter med “de kærligste hilsner fra jeres syge Broder Rasmus”.

Rasmus Sørensens sidste nødråb fra Berlin, bevirkede, at hans broder Christian - farfar til 
Jørgen Ploug-Sørensen - og Find Møller, rejste til Berlin for at følge Rasmus hjem til 
Danmark. (Find Møller var svoger til Rasmus Sørensens søster Marie. Han var lige 
hjemkommen fra Amerika, og han havde tidligere arbejdet på en tysk våbenfabrik, og var 
ret sprogkyndig.) Da de indfandt sig på sygehuset i Berlin, protesterede den tyske 
overlæge kraftigt, da han mente, det var uforsvarlig at tage Rasmus Sørensen med ud at 
rejse. Men da han indså, at han ikke kunne helbredes, kunne det være lige meget. Rasmus, 
Christian og Find kom af sted til Danmark lige før Julen 1893.

Efter hjemkomsten til Danmark blev Rasmus Sørensen installeret i sit barndomshjem, 
Højagergaard i Millinge, hos sin broder Christian og svigerinde Dorthea. Det var nådigt 
gjort at tage en tuberkuløs ind, hvor der var to små børn, og en tredje på vej. Rasmus' 
søster Marie, som boede 1½ km derfra, kom hver dag eller nat for at pleje den syge 
broder. Det blev nu ikke så længe, for Rasmus Sørensen døde den 3. januar 1894, kun 24 
år gammel.

Ifølge min farfars regnskabsbog fra 1894 kostede hans krans 10 kroner. Det må have været 
en meget dyr krans, for til sammenligning fik en daglejer én krone per dag, måske dog 
1,225 krone om sommeren.

Før Rasmus Sørensen rejste, havde han lavet et rundt spisebord til sin søster Marie. Bordet 
kunne trækkes ud til 14 personer. Dette bord befinder sig nu i Texas, USA, da et oldebarn 
af Marie har fundet det så velbevaret og anvendeligt, at hun har bekostet restaurering og 
fragten til hendes Texanske hjem.
Kilder:

Mundtlig beretning fra min farmor Marie Møller, søster til Rasmus Sørensen
Rasmus Sørensens dagbog fra 1892, og fem breve fra Horsens og Tyskland.
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Bilag 5: 90-aarig cyklist vil op at flyve til sommer
Fyns stifstidende, Interview med Hans Christian Sørensen, 01-01-1900

Fhv. gaardejer Hans Chr. Sørensen, Millinge, der fylder 90 aar, om sine 
fremtidsplaner — Har aldrig været syg og kender ikke tobak eller medicin.

En af de ansete og stærke ældre mænd i Svanninge sogn, fhv. gdjr. Hans Christian 
Sørensen, Millinge, fylder i dag 90 aar.

Han har udført et stort og flittigt arbejde paa Højagergaard, som har været i slægtens eje i 
ca. 300 aar. Den 90-aarige er rask og aandsfrisk. Han hører og ser fortræffeligt og kan 
huske alt fra sin tidlige barndom. Gaarden er nu overdraget til en søn, men Hans Chr. 
Sørensen er ikke blevet ledig af den grund. Hans passer haven ved sit hjem og plejer med 
omhu sin fine fjerkræbesætning. Ind imellem hviler han ud ved læsning af bøger og aviser, 
eller han aabner for sit fjernsynsapparat og følger med stor interesse udsendelserne fra 
nær og fjern.

En betagende udvikling
– Hvordan er det at se tilbage paa saa lang en tilværelse? Spørger vi Hans Chr. Sørensen.

– Det har været en betagende udvikling, lyder svaret.

Det er simpelthen ikke til at forstaa. Vor tilværelse og livsform er helt anderledes, end da 
jeg var dreng. Mine forældre døde, da jeg var en halv snes aar, og en værge maatte staa for 
gaardens drift, men jeg levede et drengeliv som andre jævnaldrende den gang.

– Hvordan var det?

Jo, vi gik i hjemmevævet tøj, lavet af sognets væver og behandlet paa Svanninge 
stampemølle. I hjemmet hjalp jeg til med at passe køerne, og jeg husker tydeligt, hvilken 
travlhed der var, naar vi skulle støbe lys, bage rugbrød, lave smør eller slagte gris. Af 
børnelege husker jeg keglespil, knapper i hul og fiskefangst. Sidstnævnte leg er den, hvor 
man løber i en lang række og fanger ”fiskene”. Jeg husker ogsaa ”aftensæde”: pigerne 
spandt, og karlene lavede koste eller hoved træsko.

Jeg gik i skole hos lærer Brøndum. Han havde selv landbrug til skolen, og om morgenen 
skulle de største drenge hente staldfoder i marken i stedet for at sidde paa skolebænk. Det 
var en eftertragtet opgave, for vi ville naturligvis hellere i marken end sidde paa bænk og 
læse lektier.

– De blev gaardejer i en ung alder?

– Ja, som 17-aarig, men jeg maatte først aftjene værnepligt i Odense. Den varede ni 
maaneder, men derefter drev jeg vor gamle slægtsgaard videre. Jeg naaede aldrig at 
komme ud at tjene andre steder, ligesom jeg ikke kom på landgrugsskole. Det skulle jeg 
nok have været, men det gik alligevel. Min værge, gdjr. Kristian Petersen, var en god hjæl fo 
mig, og naboerne var altid villige til at give gode raad. Jeg drev et almindeligt landbrug og 
handlede tillige en del med heste og kreaturer. Det hjalp paa økonomien. Det var andre, 
der handlede lige saa meget som jeg, men de tabte fortjenesten ved de efterfølgende, 
drabelige lidkøb. Jeg deltog aldrig i saadanne.
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40 ”jern” i høstmarken
– Hvad siger De til landbrugets mekanisering?

– Det er en forundelig udvikling. Jeg har oplevet, at næsten alt landbrugsarbejde maatte 
udføres med haandkraft, og nu forgaar det næsten alt sammen med maskiner. Paa 
Hvedholm saa jeg en gang 40 ”jern” i sving i høstmarken. Det var storslaaet, kan De tro. 
Og det gi med lystighed og godt humør. Da den første selvbinder kom her til egnen i 
1880'erne, maatte vi alle se den og beundre menneskets tekniske snilde. Det var god intet 
imod de senere opfindelser. Jeg har oplevet telefon, radio og nu fjernsynets fremkomst. 
Og hvad bliver det næste? Men glæden ved at drage i marken paa hesteryg en tidlig 
morgenstund og medbringende en velpakket madkurv kender man ikke længere. Nu 
snurer man af sted paa traktorer. Man udretter meget mere, men glæden med arbejdet er 
vist ikke blevet større.

– Hvad har gjort størst indtryk paa Dem i de 90 aar?

– 9. april. Uforklarligt, hvordan en mand som Hitler kunne faa en saa overnaturlig magt 
over mennesker. Det var en grim dag, den 9. april. Min gamle nabo døde den 10. Sorgen 
over den 9. bidrog sikkert til at nedsætte hans livskraft.

– Har De gjort noget for at blive 90 aar?

– Nej, det har jeg ikke. Jeg har arbejdet som andre, men aldrig røget tobak, hvorimod jeg 
har drukket et par snapse. Helbredet er en gave fra Vorherre, og jeg er taknemmelig for 
denne gave. Jeg kan rejse rundt i landet, og orientere mig over alt; m det saa er sporvogne 
og busser, kan jeg finde ud af deres kørsel. Jeg har aldrig været syg, kender ikke medicin 
eller piller, ja, daarlig nok briller. Jeg er ogsaa cyklist, men vil dog nu anskaffe mig en 
damecykel. Det kniber med at komme op og af paa min gamle ”jernhest”.

– Hvilke fremtidsønsker har De?

– For nogle aar siden var jeg oppe at flyve. Det var en stor oplevelse. Til sommer vil jeg 
meget gerne op i en flyvemaskine igen. Det er morsomt at cykle, men det er meget mere 
spændende at flyve. Jo, det vil jeg gerne være med til igen.

Edv. A.
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