


Maren Kristine Kristensen født i Bassebæk, Pajhede skov 

 

Krestine Vohllebens erindringer.  

den 11. Juni 1959  

Far= Peter  

Odense,  

1. 

Mine kære Børn og Børnebørn.  

I har ønsket, at jeg skulde skrive mine Barndomserindringer ned, og det vil jeg ogsaa 

gerne, hvis bare jeg kan se, det bliver nu ikke i Bogform eller stiligt, men jeg skal gøre 

det saa godt, som jeg kan.  

Jeg er født d. 21. Februar 1875 i en lille Ejendom, som ligger omtrent midt i Vendsyssel, 

som hedder Bassebæk, og havde der et dejligt Hjem synes jeg. Far og Mor var pæne Folk 

begge fra gode Hjem, men min Far var vist ikke vant til Landbrug og var maaske heller 

ikke saa dygtig til det, han var Kromandssøn oppe fra Bækkens Kro, som ligger i 

Nærheden af Brønderslev. Far holdt meget af at handle baade med Ejendom og med Heste 

og tog tit paa Marked, saa Mor maatte slide forfærdelig i det, for at det hele kunde blive 

ordentligt passet, men Mor var ikke forknyt, hun tog det hele med godt Humør, var sund 

og frisk og vant til at arbejde meget i sit Barndomshjem, men Mor var ked af, naar Far 

handlede med Heste, hun holdt meget af Dyr, og naar Far kom hjem fra Marken med 

Hesten, kom den altid hen til Bryggersdøren og fik Brød af Mor og hun sagde til Far:" 

Peter, du maa love mig, at du ikke vil sælge den lille brune Hoppe", og det blev den heller 

ikke den Gang, Naa, Bassebæk laa kun 5 Minutters Gang, Nord for Pajhede Skov, en 

smuk Skov med Bøg, Gran og Eg, og Masser af Skovbær, Blaabær,  Linninger, som vi 

ikke kender her paa Fyn, Tyttebær (Kryslinger) som vi kaldte dem, Hindbær og Brombær. 

Naar først Skovbærrene var modne var der Eftermad til Middag, naar bare min Broder og 

jeg kunde naa at faa dem plukket.  

Vi var fire Søskende. Niels, som var den Ældste, og Anna og Lars Peter og jeg, som var 

den yngste. Niels og Anna var allerede ude at tjene, og Lars Peter og jeg hjalp saa til 

hjemme, fra vi var henholdsvis 5 og 7 1/2 aar. Trods det, at vi boede lige ved Skoven, 

havde vi altid friske Bøgegrene inde, saa længe de var nye, Mor har fortalt-, at da hun 

havde faaet Lars Peter d. 14. Maj, havde Niels og Anna helt pyntet hendes Seng med nylig 

udsprungne Bøgegrene.  

2. 

Vi havde nogle ualmindelige flinke Naboer, da vi boede i Bassebæk. Naar det var rigtig 

haard Vinter, som der tit var dengang, spurgte vi altid hinanden, og min Far selvfølgelig 

ogsaa, om der var nogen der vilde have noget med til Mølle, enten Brødkorn eller til 

Grisene, for saa vilde vi hente det, og faa det malet med; der var altid Hjælpsomhed 

imellem os alle.  

Det første, jeg rigtig kan huske fra Arbejdet i Bassebæk, var med Køerne og en Kvie, de 

skulde hjem og malkes, og Køerne var altid i Stald om Natten. Far gik med Leen paa 

Nakken, og Mor trak Køerne, og Lars Peter og jeg Kvien. 



Saa var der en Dam østen for Gaarden, som der altid var Vand i, og som Køerne altid blev 

vandet ved om Sommeren, og da Kvien kom saa nær, at den kunde se Vandet, saa kunde 

Lars Peter og jeg slet ikke holde den, trods det at vi havde i Tøjret begge to, saa vi maatte 

give slip og lade den løbe til Dammen og drikke, for det var varmt, og Køerne var saa 

tørstige. - Naar saa Mor havde malket og Far givet Grisene og Lars Peter flyttet Faarene, 

de stod altid ude om Natten, og jeg givet Katten Mælk, saa skulde vi have vores Nadver, 

som Regel dejlig velkogt Byggrød, kold, med sød Mælk over, vi havde jo haft 

Mellemmadder med i Marken, og saa var Arbejdet forbi for denne Dag. Næste Morgen kl. 

4 stod Mor altid op om Sommeren, der skulde jo malkes" og Køerne skulde meget tidligt 

ud, for naar det var varmt bissede de, og de skulde jo hjem og malkes til Middag, og 

dengang var Oksebremsen saa slem ved Kreaturerne, at de altid var i Stald en 3 Timer 

midt paa Dagen.  

Naa, vi boede jo saa nær ved Skoven, og der var enten Pinsefest eller Sct. Hansfest hvert 

Aar, og saa kunde vi høre den dejlige Musik fra den begyndte til den sluttede, og 

sommetider gav Moder Lars Peter og mig Søndagstøjet paa, og saa gik Fader og Moder 

med os hen og se paa Festen, og vi fik en Kage eller to og Fader og Moder var inde og faa 

en Dans, de var jo forholdsvis unge og dygtige til at danse.  

Der var ogsaa Klapjagt et Par Gange, hvor begge mine Brødre var med som Klappere. 

Skovfogeden hed Hundemark, og han havde en stor dejlig Hund, som hed Pluto, den var 

jeg meget gode Venner med.  

Der ligger en lille Skov lidt længere Nord paa, som hedder Grønskov, og der boede 

Skovfogeden i Nærheden af, og der kom vi af og til hen efter Honning de havde mange 

Bier, og vi kunde altid købe Honning hos Madam Hundemark, og sommetider kom hun 

og forærede os et Glas Honning.  
3.  

Vi havde saa tit hørt, at der vist gik Spøgeri paa Stuehusloftet i Bassebæk, og forunderligt 

var det ogsaa, vi af og til hørte underlige Dunk om Natten ved 12-Tiden, men Træ 

arbejder jo altid, og nu tror jeg absolut ikke, det var Spøgeri, for her paa Sdr. Boulevard er 

det jo ogsaa en ældre Ejendom, og her hører jeg ogsaa tit underlige Lyde, og det har intet 

at sige. Naa, men en Aften, da Fader og Moder var til Høstgilde i Vesterpajhedegaard, og 

vi Børn laa og sov, skete der det, at der blev banket haardt paa den ene af Alkovesengene, 

og Døren fra Stuen blev slaaet saa haardt tilbage, at det øverste Hængsel gik midt over, og 

Døren faldt paa Kant op imod Væggen, og det nederste Hængsel blev vredet helt om, men 

dette var jo ikke Spøgeri, men en ond Gerning, som en eller anden vilde forskrække os 

med, der var nogle slette Folk, der holdt til nede i Allerup Bakker, jeg ved ikke, om det 

var Zigeunere eller hvad det var for Mennesker, de stjal, hvor de kunde komme til det og 

yppede Kiv med de Mennesker, der ikke gav dem, hvad de forlangte, Mad eller Penge, 

men det blev nu aldrig opklaret, hvem der havde været paa spil, men vi Børn blev i hvert 

Fald saa forskrækkede, at vi næsten aldrig turde være alene om Aftenen, saa en skønne 

Dag sagde Fader, Bassebæk skal sælges, han havde handlet med Ejendomme mange 

Gange, da de blev gift købte de Hus i Hallund og solgte det senere og købte en lille 

Ejendom i Hollensted, og flyttede senere igen til Vesterkær og saa Bassebæk, og Moder 

var ked af at flytte saa tit. Fader havde en gift Søster i Amerika, og han havde flere Gange 

talt om, at han syntes, vi skulde sælge det hele og rejse derover, og hen paa Foraaret havde 

Fader besluttet at gøre Alvor af at sælge, saa han i det mindste kunde rejse nu, og saa 

skulde Moder og Lars Peter og jeg komme senere.  

 



 

4.  

Det var selvfølgelig trist at Fader rejste, men der var saa mange, der mente, at de skulde 

tjene godt med Penge derovre, og saa komme hjem igen, og dot skrev min Fader ogsaa, 

at han nok skulde , naar ikke Moder turde rejse derover, men saadan blev det nu ikke, 

for saa holdt Brevvekslingen efterhaanden helt op, jeg ved ikke af hvilken grund, 

maaske var Fader blevet vred, fordi Moder ikke turde tage derover, men Moder var jo 

sund og rask og dygtig til alt Arbejde, men hun maatte ogsaa slide haardt, for nu havde 

vi jo ingen Hest, saa hun maatte leje til alt Hestearbejde, og det er ikke billigt, men det 

gik alligevel. Moder hjalp til der i Nabolaget med Bagning, Brygning og Madlavning, 

naar nogen havde Brug for hende, kærne Smør og lave Ost maatte Folk jo ogsaa, for der 

var ingen Mejeri den Gang, saa der var saamænd Arbejde nok, men der tjentes nu ikke 

saa meget ved det, ved Syge- og Barselpleje hjalp Moder ogsaa, alle vilde gerne have 

hende til at hjæpe sig, hun var hyggelig at have om sig, saa det gik helt godt de første 

Aar i Svennum.  

Ejendommen paa Svennum Mark var paa 10 Tønder Land med et godt Tørveskær, som 

laa lidt øst for Huset, en temmelig lang Længe med Stald i den vestre Ende af Huset med 

Plads til Køer, Faar og Grise, saa var Tærskeloen og Laden og saa Beboelsen i østre 

Ende; 2 Stuer og et Køkken, som Moder bagte dejlige Rugbrød og Sigtebrod i, 

Hvedebrød fik vi nu ikke saa meget af dengang, og det købte vi altid i Jerslev hos 

Bageren, men vi fik altid dejlig Mad, vi havde jo selv det meste, Mælk, Fløde, Ost, 

Smør, æg, Høns og Kyllinger, og Gæs havde vi ogsaa, og en god Køkkenhave skulde 

Moder nok sørge for at faa tilsaaet og tillagt med Kartofler, saa vi havde det jo godt, 

men savnede jo vores Fader og vores kære Bassebæk og hele Egnen der omkring 

Pajhede Skov og Søheden, der var en Mose vesten for Søheden Bakke (med Sømærke 

paa). Mosen var Fælleseje for hvem der vilde tage deres Køer derhen for at græsse der, 

Mosen hed Horsemose og bestod af en meget stor flad Dam og masser af grønne Tuer 

omkring, Smaasten i Kanten af Vandet og mange Fugle, især var der mange Ryler og 

andre Fugle, som holder til ved Vandet, og naar det kneb med at have Græs nok i 

Marken derhjemme, saa skar Mor Mad til Lars Peter og mig og sig selv til hele Dagen, 

og saa drog vi afsted om Morgenen Klokken 4 til Horsemose med Køerne, og saa 

passede Lars Peter dem, mens Moder og jeg hjalp til med at plante et lille stykke Hede, 

som skulde lægges ind til Skoven. Det var nu ikke saa tit vi var dernede med Køerne, for 

der var næsten for langt.  

 

Saa solgte han Bassebæk og den lille brune Hoppe og Redskaberne med, og købte den 

lidt mindre Ejendom paa Svennum Mark, som vi boede i til Moders Død. Fader rejste 

saa over til sin Søster og Svoger, som ogsaa havde en lille Landejendom. Herhjemme 

huede det ikke Fader at arbejde for andre, men derovre var han jo nødt til det, for at 

skabe sig selv en eksistens, og det gik vist ogsaa nogenlunde, og senere skrev han ogsaa 

efter Lars Peter og Moder og mig, men Moder turde ikke rejse til et fremmed Land med 

os, naar hun ikke kunde Sproget, og Fader ikke rigtig kunde klare sig herhjemme, saa 

mente hun, at det blev meget vanskeligere derovre, hvor hun ikke kunde hjælpe ham. 

Herhjemme kan jeg arbejde for mine børn og faa dem godt opdraget, det kan jeg ikke i 

et fremmed Land, sagde hun.  



5.  

Derimod var vi, Lars Peter og jeg, meget i vores Kær med Køerne om Eftermiddagen, 

der var rigtig rart at være, et langagtigt Stykke fast Tørvejord med et lille klart Vandløb 

ved de to Sider, og en lille Bæk ved østre Ende af Kæret, der var Masser af 

Engkabbelejer, Forglemmigej og Hjertegræs, stort og kraftigt og ogsaa andre vilde 

Blomster, saa vi havde altid Blomster hjemme, trods det, at vi næsten ingen Prydhave 

havde, bare Ambra og Balsam, lavendel og Malurt til at sætte paa Brændevin (Middel 

mod Mavepine), ja og saa havde vi selv Kamille og Hyld. - Naa, det var det første Aar i 

Svennum, men Broder Niels, som tjente paa Hellumlund fik Lyst til at rejse til 

Udlandet, og rejste saa til Tyskland, om det var for at undgaa Soldatertjeneste, eller 

almindelig udlængsel, ved jeg ikke, men knap, 2 Aar efter kom han tilbage med en lille 

Datter, der kun var 10 Dage gammel, han havde haft en Sygeplejerske med det meste af 

Turen, men det sidste Stykke var han rejst alene med hende, og det var gaaet udmærket, 

trods det, at hun var meget lille, hun var kommet 7 Uger for tidligt og vejede kun 2 1/2 

pund, ja, det lyder næsten utroligt, men ikke desto mindre er det helt paalideligt. 

Hvorfor Moderen ikke var med, ved jeg ikke, naar vi spurgte Mor, sagde hun, at Klara's 

Mor var ikke rask endnu, og saa vilde min Broder ikke have, at hendes tyske 

Slægtninge skulde tage sig af Barnet. I hvert Fald beholdt vi hende, og min Broder tog 

senere ud at sejle, da han saa, at hans lille Datter havde det godt hos vores Mor og 

trivedes godt, for det gjorde hun, og der kom Folk fra fjern og nær, for at se dette lille 

bitte Væsen, der var kommet hertil fra Tyskland  

Men fra den Tid var Mor jo forfærdelig bunden, kunde ikke komme ud at tjene noget i 

den første tid, jeg var fyldt 7 Aar om Vinteren og skulde jo til at gaa i Skole. Min 

Moder havde været dygtig i sin Skoletid, og hun fik det ordnet saaledes paa Skolen, at 

hun skulde lære mig at læse og skrive og regne de 2 første Aar, der var dengang 

Eksamen baade Foraar og Efteraar, og der skulde jeg møde, og hvis jeg saa havde lært 

nok i mit Hjem, maatte jeg som sagt vente med at komme i Skole, til jeg var 9 Aar. Og 

min Mor havde vist gjort det helt godt med at læse med mig, for jeg begyndte saa først 

min Skolegang, da jeg var 9 Aar, men ikke nok med det, jeg blev skrevet ud fra Skolen 

hver Sommer, for at hjælpe til hjemme, men saa maatte jeg jo hænge forfædelig i om 

Vinteren, for at naa de andre, men jeg har altid været lærenem, og det hjalp mig jo. 

Læsning, Regning, Bibelshistorie og Salmer gik det fint med, Regning var nu ikke helt 

godt, dividere og multiplicere gik saadan nogenlunde, men Brøk fik jeg aldrig rigtig i 

Hovedet.  

 

 



 

 

6.  

Sang var jeg flink til, vi var vel mellem 60 og 65 Elever paa Skolen, og vi var en Laura 

Weinreich og mig, der sang l.ste Stemme, og saa var de andre delt i 2 Hold, naar vi 

skulle synge trestemmigt.  

Vor Skole var ny dengang, forresten den samme, som er i Jerslev endnu, og der var 

blevet flere Klasser, og en ung Lærer Beck havde afløst en gammel Lærer Møller. 

Dengang var der ikke Orgel i Kirken, saa Beck var Forsanger i Kirken, og det gjorde han 

godt. Senere fik vi en Anden lærer Jensen, og de var flinke begge to, saa jeg var altid 

glad, naar jeg skulle i Skole, for saa havde vi jo Frikvartererne at kunde lege i, det fik vi 

ikke meget Tid til hjemme. Der var det altid Arbejde det gjaldt, men det gik alligevel 

godt, om Vinteren var der næsten altid meget Sne og Is, og i Mørkningen fik vi saa 

gerne lidt fri til at kælke eller glide paa Is, og saa fik vi altid Ordre af Mor til ikke at 

komme paa Isen, saa længe den var tynd, og da var jeg saa uheldig at komme for nær ind 

til Siden paa Dammen, hvor der var nogle Piletræer og Isen skør, og saa gik jeg igennem 

og kom da op igen, men var vaad næsten over det hele, hvad vilde dog Mor sige? Vi 

havde en Fjerdingvej til Skole, og saa mente jeg, at naar jeg hoppede, dansede og løb, 

saa maatte mit tøj da blive saa tørt, saa Mor ikke vilde opdage, at jeg var faldet i Vandet, 

men da jeg gik igennem Døren derhjemme, saa opdagede Mor straks, at der var noget, 

der ikke var rigtigt, og saa maatte jeg ud med Sproget, men Mor blev ikke vred, hun 

sagde bare:" Det var da godt, du ikke druknede, min lille Pige, og se saa at faa noget tørt 

Tøj paa, og saa haaber jeg, at det er en god Lærestreg, du der har faaet". Men den første 

Vinter, jeg gik i Skole, gik det ogsaa galt for mig, ikke med at falde igennem, for da var 

den store Breddam, nær ved Skolen, vist helt bundfrossen, men vi var vist næsten 

allesammen paa Isen, og da stødte jeg sammen med en Dreng, saa min ene Træsko 

flækkede helt. Da satte jeg mig ned paa Kanten af Dammen og græd, for hvordan skulde 

jeg dog nu komme hjem. Saa kom der en ung Mand forbi, og han kom hen til mig og 

spurgte, om jeg havde stødt mig meget, siden jeg sad der og græd. Nej, sagde jeg, jeg har 

slet ikke stødt mig, men jeg har flækket min ene Træsko, saa jeg ved ikke, hvordan jeg 

skal komme hjem. Hvor bor du? spurgte han. Paa Svennum Mark. Hvad hedder din Far? 

Min Far er i Amerika og Mor, det er Stine Bassebæk. Naa, det var jo storartet, jeg fik det 

at vide, saa kan jeg gøre hende en lille Tjeneste engang, hun har reddet min Svigermor 

fra at drukne. Nej, det tror jeg ikke, for det var Bager Jensen's Marie, Mor reddede. Ja, 

men det er ogsaa min Svigermor, jeg er forlovet med Bagerens Jensine, og nu skal du se, 

min lille Ven, nu gaar vi to ind til Træskomanden lige paa den anden Side af Gaden, og 

saa faar du et Par nye Træsko. Da vi saa var kommet derind, var jeg alligevel meget 

betænkelig, for dette vilde Mor sikkert ikke synes om, men jeg fik Træskoene paa, og 

saa sagde jeg, at min Mor vilde komme ind og betale dem i Morgen, men han sagde, nej, 

ikke tale om, at han vilde have Penge for dem, men helt gratis skulde jeg nu heller ikke 

have dem, for nu skulde jeg komme hen til ham og give ham et Kys. Det gjorde jeg, flov 

og ulykkelig, som jeg var og nærmest grædefærdig, men jeg tror nærmest, at Bager 

Jensens og Mor fik sig lidt Morskab over mig lille troskyldige Høne, og Mor fik ikke 

Lov at betale noget for Træskoene.  

 

 



7.  

Naa, saa gik der en 2-3 Aar, hvor der ikke skete noget særligt. Lars Peter I som jo gik i 

Skole 2 halve Dage om Ugen om Sommeren, havde Bud hjem til os, hvad Dag vi skulde 

have Sommerudflugt med Skolen, for den skulde vi jo alle med til. Det var en dejlig 

Dag, vi kørte fra Jerslev i pæne Befordringer fra Jerslev og Omegn, og det var ligesom 

vi alle var Børn den Dag. Der var Musik med, og der blev flittigt spillet baade paa 

Køreturen og i Skoven. Det var igen som Regel Pajhede Skov, vi skulde more os i, og 

der blev trakteret med 5 Øres Kager, og Kaffe kunde vi købe, hvis nogen ønskede det, 

og saa blev der danset og løbet Sækkevæddeløb - og leget Røvere og Soldater og sunget 

en Del Fædrelandssange, og vi havde en dejlig Dag.  

Naar, vi kørte hjem sang vi altid den:" Jeg ved hvor der findes en Have saa skøn" - og 

"Der er et yndigt Land". Den Tur glædede vi os til hele Aaret - og saa havde vi jo ogsaa 

Juletræ paa Skolen, det første Juletræ, jeg har set, og der var Forældrene altid med. Saa 

det var jo kedeligt, at vi ikke havde vores Fader med ogsaa - tillige med Mor. Det var 

værst ved saadanne Lejligheder, ikke at have en Far med, ligesom de andre Børn, men 

det var jo heller ikke alle de andre Børn, der havde baade Far og Mor.  

Naa, vores lille Søster Clara, som vi kaldte hende, voksede godt og var en kvik og sød 

og klog lille Pige, som vi alle holdt meget af.  

Mor forkælede hende, for Mor sagde altid at hende skulde vi altid være rigtig gode ved, 

for hun havde jo hverken Far eller Mor, og det var jo ogsaa rigtigt, og Mor syntes, at det 

var en lille Erstatning for min Bror, som vi ikke hørte meget fra, og Mor sagde, nu kunde 

Mor snart tage hende med ud til Naboerne, naar de gerne vilde have lidt Hjælp af Mor, 

Og det skete, da Lars Peter var konfirmeret, kom han ud at tjene i Søndergaard i 

Svennum, og saa var der Jens Gaardens i Jerslev, der var 2 voksne Sønner og saa en 

dreng paa 12 Aar, og en lille Pige paa 2 Aar; og hun trængte til lidt Selskab. Saa Konen, 

Gertrud Anne, bad Moder saa meget, om ikke hun maatte faa mig derop til Selskab for 

den lille Datter, og at hjælpe Anton med at passe Kreaturerne om Sommeren. Og da nu 

Clara var blevet saa stor, at hun kunde spadsere med Moder, naar hun skulde hjælpe 

nogle af Gaardfolkene der i Svennum, saa syntes hun nok, at hun kunde undvære mig, 

og saa tjente jeg da ogsaa lidt, og det kunde nok behøves. Jeg forstaar saamænd ikke, at 

Mor kunde klare det, men hun havde jo af og til lidt at sælge; Smør æg og 1 eller 2 Lam, 

og sommetider en Kalv. Og ved Juletid et par Gæs, saa det gik nogenlunde, og ellers 

havde vi jo en lille Bank, men jeg tror nu ikke, Mor laante Penge, for der var aldrig 

noget med Kaution. Men der var jo ogsaa Værdi nok hjemme for Pengene, og Mor var 

meget bestemt med sine Betalinger, naar hun paa nogen maade kunde være præcis med 

Skatter og Rentepenge.  

Naa, saa var der Jens Gaardens i Jerslev, som vilde have mig derop, og det kom jeg 

ogsaa, og var behjælpelig med at passe Køerne om Sommeren, og om Vinteren hjalp jeg 

som Barnepige og hjalp til med at væve. Konen vævede Tøj baade til sin Mand og 

Sønner, og havde en hel stor Stue til Væv og Garnvinder og Rok, saa der var nok at 

hjælpe Gertrudanne med. Væve lidt fik jeg ogsaa Lov til engang imellem, men jeg kunde 

daarligt naa at treede Fodradene, men spole og træde Skytterne og vinde Garn kunde jeg, 

og det var meget interessant, syntes jeg. En gang imellem maatte jeg være hjemme for at 

hjælpe Moder om Vinteren, hun trillede Simer for Folk en lille Tid om Vinteren. Naar 

Folk selv kom med Tagneg og bad Moder om at faa hvillet (tvundet)  maaske 50 Favne 

Simer (halmstrimler), saa gjorde hun det, og fik saa vist for hver Favn.  



Der bruges vist slet ikke Simer til Tagdækning mere, for det er der vist ikke nogen, der 

kan nu om Dage, og maaske er Staaltraad ogsaa mere holdbart i Længden, for det 

raadner da ikke, det kan Simer vel gøre, men ikke før Taget skal tækkes om.  

8. 

Og saaledes gik Tiden temmelig ensformigt med Flid og Stræbsomhed baade for Moder 

og mig, og saa kom Foraaret, da jeg skulde konfirmeres, og saa fik Mor særlig travlt med 

at farve Uld og karte og spinde Garn til mine Konfirmations Strømper, og dem skulde 

jeg jo selv strikke, saa vi havde ordentlig travlt i vores lille Hjem med at sy og ordne 

Tøj. For naar jeg saa var konfirmeret, skulde jeg jo saadan rigtig ud at tjene, og det gik 

saamænd rigtigt godt, og i den Tid blev der bygget Mejeri i Jerslev, og saa kom vi jo alle 

i Mejeriet, og det var en lettelse for Mor. Hun fik flere rede Penge ind,  

og skulde jo saa ikke kærne Smør og lave Ost mere, saa kunde Moder bedre 

overkomme det hele derhjemme, og det var aldrig kedeligt at komme hjem, for 

Moder havde et lyst og glad Sind og gik for det meste og smaasang ved sit 

Arbejde.  

Hun var saa glad for sit lille Hjem og sin lille Besætning og for os Børn. Og hun sagde 

altid, at hun havde saa meget at sige Vorherre Tak for, naar hun bare maatte beholde sit 

gode Helbred, og det havde hun lige til hun var 77 Aar, da maatte hun gaa i Seng og 

kom ikke op mere. Men hun led ikke store Smerter, var bare saa forfærdelig træt, og saa 

havde hun saadan en flink Kone hver Dag til at passe hende selv og Kreaturerne. Og saa 

boede Lars Peter der lige norden for, og deres Datter, Anna hjalp til oppe hos Moder 

hver Dag, saa det hele blev godt passet. Og Moder solgte sin Ejendom med Besætning, 

da hun var saa mat, at hun daarligt kunde skrive under paa Skødet, men Moder havde 

sin gode Forstand lige til hun lukkede sine Øjne.  

9. 

Odense, d, l0. August 1960.  

Ja nu er det jo næsten, som jeg har sluttet Beretningen om min Barndom, og der var en 

lille Tid, hvor jeg næsten syntes, det var haabløst at faa skrevet mere, men nu har det jo 

for ikke saa længe siden været Sct. Hansdag, og der er mange smaa lyse Minder fra Sct. 

Hans i mit Hjem, saa vil jeg alligevel prøve om jeg ikke kan skrive lidt mere endnu fra 

den Tid.  

Jeg har omtalt vores Kær (Tørvekær), som jo laa godt et Kvarters Gang, øst for vores 

Hjem, og vi sagde altid "nede i Kæret" - for i Nordjylland siger vi altid Østen ned, 

Vesten op og Sønder ud og Nord hen, derfor siger vi ned i Kæret. Ja, Lars Peter og jeg 

kunde godt lide at komme i Kæret med Køerne, der var mange Fugle og mange vilde 

Blomster.  

Om Foraaret, saa snart Viben kom, var der "Liv" dernede. Der kunde godt ligge Sne i 

de smaa Grøfter imellem Køerne, og der laa Sne, som ikke var tøet op. Men naar det 

havde været Tøvejr nogle Dage, saa kunde vi høre, hvor det rislede og klukkede under 

Sneen, og saa vidste vi, at Sommeren var nær, og den glædede vi os altid til. Hjemme 

var der ikke saa mange Fugle, der kvidrede, vel nok fordi vi ikke havde saa mange 

Træer, som herovre i Haverne, men Stære; lærker og Svaler havde vi da en Del af, og vi 

havde mange lærkereder, som vi, naar vi fandt dem, lagde en lille Sten som Mærke ved, 

for at kunde finde dem igen og glæde os over, naar der kom Unger.og iagttage dem til 

de blev saa store, at de fløj fra Reden. Vi havde strenge ordre af Moder til ikke at 

komme for tæt paa Reden og aldrig at røre de smaa Unger.  



10.  

Endskønt vi havde arbejde nok med at passe alt i Hjemmet, saa fandt vi oppe i Højen 

smaa Sten med Hul igennem, og dem kaldte vi vores egne Køer, og gav dem et lille 

Tøjr paa, saa vi kunde trække dem og flytte dem, naar vi havde været ude at flytte 

Moders Køer. Vi har nemlig aldrig faaet et Stykke Legetøj, som var købt til os, men vi 

havde en Bold, som Mor havde lavet og et Jeppespil, som vi engang imellem fik Tid til 

at lege med, men der blev ikke megen Tid til Leg, var vi i Kæret med Køerne var der 

som Regel Tørv, der skulde ryngles eller skrues, ja, det er vores udtryk derhjemme paa 

at gøre Tørv i Stand, men vi fik ogsaa Lov engang imellem at lave et lille Blus og stege 

Kartofler i Essen, det var rigtig morsomt.  

Naa, men det var Set. Hans, vi skulde høre lidt om. Da bandt vi Krans til at binde om 

Haandkoens Hals. Vi havde en masse vilde Blomster i Kæret og af Grønt var der ogsaa 

nok,  saa det var altid en fin Krans, vi kom hjem med. Og naar saa min Broder og jeg 

kom syngende hjem, kunde vores lille Mor blive helt rørt og faa Taarer i Øjnene og 

komme hen og klappe Køerne og sige Gud ske Lov og Tak for det hele. Naar saa Moder 

havde malket og det hele var ordnet, skulde vi jo op at se paa Vaarild, som vi kaldte det, 

og det var der lige Vesten for, der altid var Blus paa Naboens Mark, hvor der var en Høj.  

Det var alle de unge Mennesker der i Svennum, der havde købt 2 tomme Tjæretønder 

enten fra Jerslev eller Brønderslev, og om Middagen havde de Unge saa været oppe og 

sat en Stage med et Knippe Halm eller Lyng paa, saa Folk kunde se, at her skulde være 

Blus. Vi skulde dog alle have noget med at fylde paa liden, ellers skulde de af med den 

ene Træsko eller Sko, hvad de nu havde paa, og dette gav Anledning til en hel Del 

Munterhed for de unge Spøgefugle kom jo og skulde have den ene Sko eller Træsko, 

hvis vedkommende ikke havde haft noget med til liden.  

Naa, det hele blev jo blot til Morskab, men saa blev der spillet paa Harmonika, og danset 

paa Marken ved Siden af Højen, og lidt Hvedekage og vistnok lidt Øl, fik vi, og det hele 

foregik meget harmløst og fornøjeligt. Moder og vi Børn forlod Baalet, naar det var 

omtrent brændt ned.  

Og saa var det høsten, vi begyndte at glæde os til. Da kom min gamle Bedstefader 

(Moders Far) altid hjem til os og blev til Høsten var i Lade. Han sad - eller rettere - 

boede hos Moders Søster Marie, og hendes Mand Niels Kossenskov, langt nord paa i 

Tors Sogn, og vi var saa glade for Bedstefader kom, for han havde alle sine Lommer 

propfyldt med Æbler, og det maa have været en tidlig Sort, for de smagte saa dejligt, 

og vi havde slet ingen Æbler hjemme. Vi havde slet ingen Frugttræer, det var der ikke, 

og Mor fik ingen plantet. Men det var rigtigt som Bedstefader sagde, Æblerne var 

bedre, naar de havde ligget i 14 Dage i Hø og var blevet lidt mere modne.  

Saa var det sidste Vinter, jeg skulde gaa i Skole og være hos Jens Gaardens. Det var helt 

vemodigt at tænke paa. Vi havde haft det saa dejligt i Skolen, syntes jeg. I 

Frikvartererne legede Drengene som Regel ude - og vi Piger flyttede Skolebordene lidt 

sammen, og saa dansede vi som Regel i Kreds og sang til, saa Lærer Beck sommetider 

kom og kiggede ind til os og sagde: "Naa, her har I det jo rigtigt rart".  

 

 



 

11.  

Hos Jens Gaardens havde vi det ogsaa rigtig godt, det var en stor 4-længet Gaard, hvor 

mange Mennesker holdt ind, naar der var optaget i Kroen, og der kom mange kørende til 

Kirke den Gang, og hos Jens Gaardens var der opstaldet Jerslev og Omegns store 

Aktiehingst, som hed Campa. Saa havde vi en mægtig stor Storkerede paa Østerenden af 

Laden, og der kom et Storkepar hvert Foraar og boede der, og fik som Regel 3 Unger 

hvert Aar. Og det var saa morsomt at se, naar de kom og madede Ungerne, og ligeledes 

naar Storkene lærte Ungerne at flyve, saa stod Ungerne og strittede med Benene langt fra 

hinanden, men det varede ikke saa længe, for det gik helt fint.  

Ja saa var det mine Konfirmationsstrømper, jeg skulde have færdige i god  

Tid, og da jeg var færdig med den første, og var midt paa Skaftet af den anden, 

opdagede  jeg, at jeg havde strikket 2 Omgange for langt, før jeg fik taget ind igen, og 

saa viste jeg det til Moder og spurgte, om jeg skulde trævle det op igen, nej - sagde 

hun, det bliver der ikke tid til, du maa lade Fejlen blive der, det er jo ogsaa et daarligt 

Ben, der ikke kan sætte Facon paa en Strømpe, og for resten skal du jo have lange 

Kjoler nu, saa kan det jo ikke ses, men du maa passe paa at strikke rigtigt en anden 

Gang.  

Da jeg saa tit har været ked af, at vi alle 3 Pigebørn var kommet saa langt fra vores lille 

Mor, maa jeg prøve om jeg kan fortælle lidt om, hvordan det gik til.  

Min Søster, Anna, som var en pæn og meget dygtig Pige, var paa en stor Gaard henne i 

Taars Sogn, som hed Agdrup. Der skulde hun lære Husholdning og Mejeri, det skulde vi 

jo gerne lære den Gang. Der var mange Børn, saa Ole havde Huslærer, fordi der var saa 

langt til Skole. Han var Fynbo og var 10 Aar ældre end min Søster. Han havde mørkt 

Fuldskæg og var ellers en pæn og dygtig Mand. Tante og han blev forlovet, og det var de 

et Aars Tid, men saa søgte han Lærerembede baade i Jylland og paa Fyn, og Anna søgte 

ogsa Plads her paa Fyn. Hun fik Plads i Allesø som Husbestyrerinde hos en gammel 

Lærer Holm, men Skæbnen vilde, at Rosenkæer fik Embede i eller ved Herning. Om det 

var den lange Afstand imellem dem - eller andet - ved jeg ikke, Min Søster omtalte det 

aldrig, og jeg spurgte hende heller aldrig om det, for jeg tænkte, det maaske var pinligt 

for hende at tale om. Men Forlovelsen blev hævet, for et Par Aar efter giftede min Søster 

sig med en pæn, ung Enkemand, der boede ved Siden af Lærer Holm og Haverne stødte 

sammen, og der var 2 smaa Drenge, som Anna saa blev Moder for. Og saa Aaret efter 

blev min Broder Lars Peter og jeg inviteret over til Fyn til Barnedaab, og det var vi saa i 

en stor flot Fest, som var meget fornøjelig for vi 2 jyske Bondebørn, der aldrig havde 

været med Tog for. Vi var pæne i Tøjet og dygtige til at danse, saa jeg tror, min Søster 

og Svoger var rigtig godt tilfreds med os. Vi var paa en dejlig Køretur til Langesø om 

Tirsdagen i rød plydses Charabanc, og 2 raske Heste for Vognen, og besaa, Slottet, 

Parken, Søen, Kapellet og det hele. Det var en stor Oplevelse for os, vi havde aldrig set 

noget saa smukt. Saa dækkede min Søster et flot Bord henne ved Restauranten, og vi 

havde et Par Gæster, og vi havde det vældigt rart.  

 

 

 



12.  

Tilføjet af Børnene i Februar 1965.  

Mor kom senere til Pastor Balslevs i Tarup Præstegaard, hvor hun var i tre Aar, og 

disse Aar har vi Børn ogsaa hørt meget godt om.  

Endnu holdes Forbindelsen ved lige med "Frk. Ingeborg", som var lidt yngre end Mor, 

og nu bor i Hellerup.  

Naa, vi var paa Fyn i 8 Dage, og det blev bestemt, at jeg skulde tage herover at være, 

hvis Mor syntes om det, og det gjorde hun.  

Moder var glad for, at min Søster og Svoger vilde have mig her over, og det var jo 

ogsaa dejligt for mig at være hos min Søster og Svoger. Men der var Masser af 

Arbejde, vi havde 13-14 Malkekøer, men vi var jo ogsaa 2 Piger. Den Gang malkede 

Karlene aldrig, det var Pigernes Arbejde. I 3 Aar var jeg saa paa Lundsgaard hos min 

Søster, og vi havde det storartet sammen, Kristine Wohlleben.  

28.11.1899 blev Mor gift med Slagtermester Chr. Wohlleben, og de havde deres første 

Hjem og Forretning i Allegade 46, til de købte Nr. 72, og byggede om og fik større 

Plads. I Løbet af ti Aar fik de seks Børn: Kaj, Henry, Emmy, Gunhild (Gudde), Tove og 

Ingrid (Søster). Vi Børn har mange gode Minder om en dejlig Barndom, hvor Far og 

Mor gjorde alt for at give os en god Opdragelse.  

I 1961 var fem af vi Søskende med Mor i Jylland. Vi besøgte da hendes Mors Grav 

paa Jerslev Kirkegaard. Graven er helt dækket af en mandshøj Rhododendronbusk, 

som Mor i 1918 har haft med her fra Fyn.  

Den staar i fuldt Flor hvert Aar i Juni, og Graven bliver ikke sløjfet, saa længe den er 

der, - Vi besøgte Bassebæk, der nu ejes af en Ingeniør fra København, der har købt 

meget Skov ind til Ejendommen, og ofte opholder sig der. Vi besøgte ogsaa Venner og 

Familie i Jerslev og Ejendommen paa Jerslev Mark, der er helt bygget om, har en stor 

Have og drives mønsterværdigt.  

Mor har haft mange Sorger i sit lange Liv. Far døde, da han kun var 50 Aar, og begge 

vore gode Brødre har vi mistet alt for tidligt. Kaj boede i Vancouver, men vi saa af og til 

ham og hans Familie. I 1963 kom Milred alene med Ann og Stephen, og det var en stor 

Glæde for Mor.  

Trods Sorgerne har Mor altid haft et lyst Sind. Hun kan næsten ikke se, og hun 

gennemgik sidste Sommer en stor Operation, men hun elsker at synge, og kan endnu en 

masse Sange og Viser, og hun kan le saa hjerteligt. Vi har saa meget at takke hende for, 

hun har været et straalende Eksempel for os alle, og følger stadig sine Børn, Børnebørn 

og Oldebørn med Kærlighed.  



13. 

Tilføjet af Bodil og Henning d 14/12 2018  

Krestines broder Lars Peder er Tove Christiane og Bodils Mariannes 

Bedstefar. Bedstemor Marianne Brønderslev.  

Da Bodils søster ville til Amerika, fik hun en slægtning Heins 

Christensen til at garantere for det beløb, der kræves for at komme ind 

i Amerika. Heins Christensen, har holdt tale i Rebild bakke i 1970, 

(korr. Var ”Mayor for a day” , Aalborgs borgmester for en dag i 1969. 

 

Kristines Mor Stine (Bassebæk ) Christensen. Blev 77 Aar  

Kristines Far Peter Christensen, der rejste til en Søster i Amerika.  

Broder Niels Rejste til Tyskland kom hjem efter 2 Aar med en lille pige 

kun 10 dage gammel. Pigen, senere Klara blev så passet af Stine, 

senere bosat i Odense  

Kristines søskende Niels. Anna. Lars Peter.  

Søster Anna blev gift med en landmand fra Lundsgård Søndersø, Kristine 

blev gift med Chr. Wohlleben 28/11 1899. fik 6 børn  

Kaj. Henny. Gunhild. Tove. Ingrid.  

Allegade 46 seneren Nr 72.  

Kristine døede i en alder ca 99 år  

 

Sime:  (især dialekt) (tyndere) baand, snor eller reb, især: snoet eller 

flettet af (lang)halm (jf. Halmsime) og anvendes fx. til fastbinding af 

tækkematerialet, sammenbinding af neg, til at vikle om korn- eller hølæs 

eller (især tidligere) som medesnor (Moth.S198. jf. EHHagerup.76). Sime. 

Naar den mindste Tot Tag ruskedes løs, blev det straks omhyggelig 

fæstnet med Simer. Skjoldorg. 
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