Et stykke tid efter min fars død i 1955 fandt jeg ved oprydning en
lille, beskeden notesblok med nogle optegnelser opnoteret med blyant.
Af teksten fremgaar det tydelig, at far i ledige stunder havde syslet
med tanken om at skrive en lille publikation om hans fødegård der
hjemme i Bederslev på det dejlige Nord Fyn.
Ligeledes fremgår det af teksten, at denne var skrevet i direkte form
til hans brødre og søstre af hvilke han havde ialt 8.
Den her trykte tekst slutter brat, idet han skal til at fortælle vi
dere om hans dejlige fødegård, hvilket kan beklages, men enhver læ
ser vil i hvert fald igennem denne trykte tekst kunne mærke den store
kærlighed han havde til sit fynske barndomshjem.
For tilfældige læsere skal her lige bemærkes, at min far var bogtryk
ker Jeppe Poulsen i Bramminge, og at jeg, hans ældste søn, selvfølgelig
måtte træde i hans fodspor som bogtrykker.
Derfor burde dette lille brudstykke af en hymne til livet forlængst
have været trykt, da de fleste af hans søskende endnu var i live og
havde kunnet få glæde af hans optegnelser.
På grund af mange forskellige omstændigheder fremkommer de først
nu, 13 år efter hans død. Men det er da mit håb, at alle vi efterkom
mere af slægten må kunne få lidt glæde af læsningen.
Bamminge, i juli 1968

P. Poulsen

E

fterhaanden som man bliver ældre, tænker de fleste mere og mere
tilbage paa deres Barndom, og hvad de da oplevede, saadan
gaar det da mig, og jeg tænker, at det gaar I andre Søskende paa
samme Maade.
Særlig naar man har mange gode Minder og et godt Barndoms
hjem at se tilbage paa, stiger Erindringen oftere og oftere frem, naar
man kommer op i Aarene. Og et godt Barndomshjem det har vi haft,
det er jeg sikker paa, at alle vi Søskende let kan blive enige om.
Selvom der ingen Rigdomme var til Huse, saa manglede vi heller
aldrig det nødvendigste til Livets Ophold, ja mere end det, for naar
jeg mindes tilbage, saa synes jeg, at vi havde det bedre end mange
andre havde det i vor Fødeby Bederslev, og eet er jeg ganske sikker
paa, at der er ingen af os, der nogensinde kunde ønske at have boet
paa et andet Sted i Byen end netop paa vor egen Fødegaard.
Ja, hvilken Glans staar denne Fødegaard ikke i for os, naar vi
tænker tilbage derpaa, saadan gaar det i hvert Fald mig. Det bliver
til en hel Eventyrgaard, naar jeg lukker øjnene og i Tankerne van
drer tilbage til mit Fødehjem.
Og det er jo ikke så underligt, for hvilken smuk Beliggenhed havde
ikke dette vort Barndomshjem ved det store Gadekær og med den
smukke Have med de store Træer. Denne Del af Haven var som en
hel Park, og det stolteste Træ staar vel nok for os alle at være den
store Elm, der stod i Hjørnet af Haven ind til Lærer Watsons Have.
Hvor tit har vi ikke skuldet prøve, hvor tyk den var, og vi skulde
da gerne tre af vi Børn til for at spænde om Stammen. Eller kan I
huske, naar vi var rigtig modige og skulde vise os for hinanden, og
det var jo navnlig vi Drenge, der da var paa Spil, saa skulde vi gerne
krybe ud paa den store Gren, der hængte langt ud over Gadekæret,
og vi følte os vel nok som nogle store Karle, naar vi sad derude.
Det var gerne Anton og mig, der vovede os derud. Steffen og Kathrine
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var jo allerede paa den Tid, jeg kan huske om at vi legede, bleven
saa store, at de ikke regnede at lege med os, og Jørgen havde jo det
daarlige Ben. Men Søster Pauline og Søster Bertha var saamænd heller
ikke tabt bag af en Vogn, naar det gjaldt et saadant Vovestykke.
Pauline var jo altid med paa den værste, mens Bertha gerne stillede
sig lidt tilbageholdende og beskeden an, men efter at det nødvendige
Hujen og Skrigen saa var afleveret, gik hun ogsaa paa med krum Hals.
Og tænk saa paa den »krogede Gang« mellem alle de store Træer
ved Gadekæret. Hvor har vi ikke mange Gange leget »Skyde Harer«
eller »Røvere« i denne Gang med de mange Krumninger og Skjul
imellem Træerne.
Og husker I den dejlige Frugthave med de mange forskellige Slags
Æbler, Pærer og Blommer. Der var sorte Blommer (Soblommer), røde
Blommer m. m. Pærerne var der derimod ikke saa mange Slags af.
Hvor har vi ikke spist os mangen Mavepine til der, men det snakkede
vi som Regel ikke om. Husker I de »søde Æbler«, »Farmors ÆbJer«,
»de franske Æbler«, »MiddeJfart -Æblerne« og hvad de nu hed alle
sammen. Det var Far, der havde en hej Kæphest med at skaffe nye
Sorter. Naar han et eller andet Sted stødte paa en sjælden og vel
smagende Æblesort, kom han ofte hjem med en Podekvist og det var
i Reglen Mads Pæsen, der var ham behjælpelig med at faa den
anbragt. Vi fik paa den Maade efterhaanden en Æblehave, der ikke
var Magen til i Byen.
Vi Børn fik selvfølgelig ikke Lov til at tage løs af alle disse mange
Slags Æbler i Sommertiden, men en Slags havde vi dog ret uhindret
Adgang til, og det var de »søde ÆbleT« i Haven omme bag Laden
ved Gadeporten. Her kunde vi som Regel tage saa mange, vi lystede
af de nedfaldne Æbler, men jeg tør ikke paastaa, at der ikke en
Gang imellem ogsaa gled en af de andre Sorter ned. »Farmors ÆbJer«
blev for Størstedelen brugt til Madæbler, og hvilken dejlig Pande
Æbleflæsk kunde Mor ikke lave af disse Æbler. Det var vel nok noget,
der smagte ikke alene vi Børn, men ogsaa alle Gaarden øvrige Folk.
Og kan I ogsaa huske, hvilken Fest det var, naar der skulde plukkes
Æbler ned .. Saa skulde en af os Drenge kravle op i Træet med en
Kurv og plukke den fuld, hvorefter den blev hejset ned af en anden
under Træet. Den første Tid, jeg kan huske, var det Jørgen, der pluk
kede Æblerne og mig, der stod nedenunder; senere var det mig, der
plukkede og Anton, der stod nedenunder og tog imod dem, ja, det
gik saamænd efter en bestemt Rangforordning, som skiftede efter
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haanden som vi voksede til. Æblerne blev baaret op paa Loftet og
bredt ud, hver Sort for sig. Det vaagede Mor meget nøje over. Naar
Frugten var kommet derop, fik vi Børn ikke Lov til at gaa og tage
kritikløst, men det skal siges, at hun var heller ikke smaalig med
at give os et Æble, enten om Aftenen eller i Lommen til Skole.
Selve vor Fødegaard staar for mig som noget af det mest even
tyrlige, jeg har kendt, rigtig en Gaard som tegnet efter H. C. Ander
sens Eventyr. Af selve den gamle Gaard fra før Stuehuset blev bygget
om i 1881, kan jeg ikke huske ret meget. Det kan I ældre Søskende
selvfølgelig bedre. Men noget kan jeg dog erindre om de lerstampede
Gulve i alle Stuerne og den store Kampestensbrolægning i Forstuen.
Sengene i Soveværelset var, saa vidt jeg husker Alkovesenge, to i hver
Side af Stuen. De lerstampede Gulve var nu ellers ikke altid saa
praktiske, hvor der var mange Børn. For de mindre kunde det jo
hænde, at der en Gang imellem kom en lille Fugtighed, og det var
ikke saa heldigt, for de blødte jo op, og der kunde paa den Maade
opstaa adskillige Huller og Fordybninger i Gulvet.
Jeg synes svagt at kunne erindre det lille Køkken med Kampe
stensgulv og det aabne Ildsted.
Af den øvrige Indretning af det gamle Stuehus erindrer jeg ikke
ret meget, men det forekommer mig dog, at jeg kan huske, at der
i den østlige Ende var Bryggers og den saakaldte Ølstue, hvor de store
Tønder med det hjemmebryggede Øl laa, og saa var der Mælkestuen
med et Par Kampestens-Trin op til, og endelig var der Bageovnen,
for vi bagte jo dengang alt vort Brød selv. Det var en stor Begiven
hed i Gaardens Liv, naar der skulle bages. Bestillingen med at fyre
i Ovnen var altid Faders, og det blev altid gjort med Risbrænde, som
var hugget af de mange Pile og andre Træer, der var omkring Gaar
den. Senere var det Steffen, der havde den ansvarsfulde Bestilling med
at fyre Ovnen op, men det var efter at Fader havde brækket Armen,
og det var i det nye Stuehus.
Ved den vestlige Ende af det gamle Stuehus var der et morsomt
lille Huggehus og en Gaasesti, for det hører med til mine tidligste
Erindringer~ at vi holdt Gæs, og jeg kan erindre, at jeg fik Lov til
at passe dem, naar de blev drevet i Marken. Jeg synes ogsaa at kunde
erindre, at jeg var den eneste, der kunde komme Gassen nær, alle
andre for den efter, men det er maaske kun noget, I andre har for
talt mig. Jeg synes ogsaa at kunne huske, at naar Gæssene kom til
Krogkæret eller Langkæret, saa tog Pokker ved dem ud i Vandet,
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og der kunde jeg ikke faa dem fra igen, naar de skulde hjem, og det
siges, at jeg da brølede noget saa gevaldigt. Om Udlængerne til Gaar
den, mindes jeg noget mere, da de jo stod flere Aar efter at Stue
huset var bygget om. Mod Syd var der den store Lade med den
Loen, hvor Tærskemaskinen havde sin Plads. Til venstre, naar man
kom ind ad Døren, var Kroghuset, det havde sit Navn efter sin Form,
idet Gaarden her var rundet af i Stedet for at have et skarpt Hjørne.
Her havde Byggen altid sin Plads, naar den blev kørt ind i Høstens
Tid. Paa den anden Side af Loen var Ruggulvet, hvor selvsagt Rugen
havde sin Plads, og det var det største Rum i hele Gaarden.
Naar vi skulde tærske, blev Maskinen snart vendt til een Side og
snart til den anden, eftersom vi skulde tærske Byg eller Rug. og det
var gerne vi Børn, der stod oppe i de store Kornbunker og langede
Negene ned til Tærskemaskinen, hvor Fader eller senere Steffen lagde
Kornet i Maskinen. Denne blev trukken fra en Maskingang i et
lukket Halmhus udenfor Laden, og det var gerne de mindre Børn,
der havde den Bestilling at køre Hesten her, indtil vi blev store nok
til at hjælpe til med at lange Negene til Maskinen inde i Laden.
Moder havde dog også den Bestilling at køre Hestene, og hun gik
da med sin Strikkestrømpe rundt og rundt bagefter Bommene, og
mange af de Strømper, vi Børn har slidt, er her bleven til.
Strømperne var forreste n ikke det eneste, Moder selv forfærdigede.
Hun vævede baade Lærred til Skjorter og Vadmel til Klæder og Dyne
betræk, og det er mange, mange Alen, hun j sin Tid har vævet. Om
hun ogsaa vævede Tøjet til I Søstres Kjoler, kan jeg ikke rigtig huske,
men jeg tror det nok.
Men jeg kom bort fra den store lade. Den var bygget paa en
særlig Maade, som man vist ikke ser mere. Det skal da lige være i
meget gamle Gaarde. laden stammede da ogsaa fra 1623, saa vidt
stod det Aarstal paa et gammelt Panel, som sidder endnu i Køkkenet
i det nye Stuehus, hvis den nye Ejer da ikke har fjernet det. Jeg
mener derfor, at det er det Aar, da Gaarden blev bygget.
I Laden var der nogle mægtige Egetræs-Søjler, Suler kaldte vi dem.
Træet i dem var i Tidens løb blevet saa tørt og haardt, at det saa
at sige var en Umulighed at slaa et Søm i dem. I det store Rug
gulv var der lagt en mægtig Egebjælke fra den ene Sule til den anden.
I Væggene her sad der endnu nogle enkelte af de oprindelige» Vende
vægge«, det vil sige Vægge lavet af Fletværk af tynde Pilegrene
(Vidier>, hvorpaa der saa var klinet ler. De fleste af disse Vægge
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var nok i Tidens Løb blevet erstattet med rigtig murede Vægge, men
enkelte var der dog tilbage. Spærrene var ogsaa anbragt paa en sær
egen Maade. Det var Granspær med en Træpind boret ind i den ene
Ende og saa blot haget op over Tagrygningen (A aren). Denne Tag
konstruktion skal være ret sjælden at finde, selv i gamle Gaarde.
Det næste Rum i den store Lade var Høloen, som vi kaldte den,
vel nærmest fordi her sikkert opbevaredes Foderet, som vi gav Krea
turerne, der stod i Kostalden ved Siden af. I Høloen var der en lille
Del af Gulvet lige indenfor Døren, der var belagt med Cement,
Resten var det sædvanlige af stampet Ler. Dette Stykke Cementgulv
var, saa vidt jeg husker, det eneste i hele Gaarden, og maa være
lagt paa et meget senere Tidspunkt end de øvrige Gulve, der var lagt
paa en Tid, da man ikke kendte Cement.
Ved Kostalden var der det mærkelige, at den laa meget højt og
ikke var gravet ned i Grunden saaledes som de fleste af de øvrige
Rum i Laden. Fra Gaarden førte en meget høj, skraa Stensætning op
til Kostalden, og det var, saa vidt jeg husker, ofte noget besværligt
at faa Kreaturerne og da navnlig Kalvene op ad denne Stigning.
Naar jeg nu tænker tilbage paa denne Stald og saa ser en af Nu
tidens moderne Stalde med Fodergang og Cementkrybber, bred Greb
ning, elektrisk Lys m. m., saa maa jeg jo indrømme, at den gamle
Stald ikke var særlig hygiejnisk, og lys var den heller ikke, for der
var kun et ganske lille Vindue ud til Syd. Nogen stor Mælkemængde
har Køerne sikkert heller ikke givet set paa Baggrund af Nutidens
kontrollerede Køer. Dette kan jeg nu ikke erindre ret meget om, men
at der dog blev lavet Smør, og at der ogsaa blev solgt noget af
Smørret, ved jeg ganske bestemt, idet jeg kan huske, at der kom en
kørende Handelsmand fra Uggerslev, og han købte baade Smør og Æg
og Fjerkræ, som han saa kørte til Odense med. Det er noget, der
siger sig selv, at der var meget stor Forskel paa det Smør, han saaledes
købte op. Det var lavet saa mange Steder, og det var ikke en lige
proper og hygiejnisk Behandling det fik allevegne. Prisen, man fik for
Smørret, var derfor meget forskellig, eftersom Smørret var godt eller
daarligt, rent eller beskidt, for det kan man godt kalde det. Jeg har
selv hos Handelsmanden set, hvor halvsort noget af det kunde være.
Men saa vidt jeg husker, fik Mor altid bedste Pris for sit Smør, for
Mor var en proper Kone, baade med Hensyn til Smørlavningen og
i Huset i det hele taget. I det sydvestlige Hjørne af Gaarden, der
var afrundet, fandtes Karlekammeret, der kun indeholdt et Sengested
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bestaaende af nogle sammentømrede Brædder paa nogle Stolper, der
stod fast i Gulvet. Desuden var der kun en stor, gammel Dragkiste
til Karlens Tøj og en simpel Træstol, det var alt. Det var altsammen
meget primitivt indrettet, men saadan var det overalt paa den Tid.
Men Sengen var ellers god nok, det ved jeg, for jeg har sovet i den
mange Gange. Der var først i Bunden lagt et tykt Lag Halm og
der ovenpaa Sengeklæderne, der altid var gode og rene, da de blev
skiftet jævnligt.
Fra Karlekammeret var der Indgang fra Foderloen, hvor Hakkel
sesmaskinen havde sin Plads, og her maatte vi hver Aften, før vi gik
ind til Nadveren, skære Hakkelse, baade til Hestene og til Køerne
om Vinteren til næste Dags Forbrug. Om Vinteren foregik Hakkelses
skæringen ved Haandkraft paa den Maade, at der blev sat en lang
Stang fra Svinghjulet paa Hakkelsesmaskinen og hen i Væggen, og
her skiftedes vi saa til at køre rundt, medens en lagde Halmen i
Maskinen. Det var et ret strengt Arbejde med at skære Hakkelse,
og de ældste med de længste Arme maatte altid staa nærmest Hak
kelsesmaskinen, hvor Svinget med Stangen var størst, medens de
mindre blev anbragt længere nede paa Stangen, hvor Svinget var mindre.
Om Foraaret, naar alt Kornet var tærsket, blev Hakkelsesmaskinen
flyttet hen i Tærskeloen og sat til Hestegangen, og saa kan det nok
være, at vi kunde skære Hakkelse. Det var noget andet end at trække
Maskinen med Haandkraft. Saa skar vi da ogsaa i Reglen Hakkelse
til 8 a 14 Dage ad Gangen. Naar vi skar Hakkelse til Køerne, var
der kun een Kniv paa Maskinen, for til dem behøvede den ikke at
være saa kort, men naar vi skar Hakkelse til Hestene, blev der sat
to Knive paa Maskinen, for de skulde have den mere finskaaren.
Om en Hændelse, jeg engang var med til at opleve, skal jeg her
fortælle. Vi skar Hakkelse til Hestene, og der var som sædvanlig to
Knive paa Maskinen. Saa vidt jeg husker, var det Anton, der kørte
Hestene, medens jeg skovlede Hakkelsen fra Maskinen, og Steffen
lagde Halmen i Maskinen. Skruenøglen til Maskinen maa da paa en
eller anden Maade være bleven forglemt i Maskinen og ført med
Halm frem til Knivene, for pludselig lød der et Brag, og den ene af
Knivene for over i Væggen ind til Kroghuset, hvor den borede sig
langt ind i Væggen. De to Bolte, som Kniven var skruet fast paa
Svinghjulet med, var sprunget over som Glas, og det var et rent
Held, at der i det Øjeblik ingen befandt sig lige ud for Maskinen,
for han vilde uvægerligt være blevet slaaet ihjel. Kniven havde faaet
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et stort Skaar og blev aldrig til Hakkelseskniv mere. Skruenøglen
havde Kniven skaaret halvt ind i, men ikke helt over, den havde
været stærkere end Bolten, der sprang. Det var en sindsoprivende
Begivenhed, og alle vi, der havde været med, gik hele Eftermiddagen
efter og kunde ikke rigtig komme tilos selv efter det Chok.
Ved Siden af Foderloen og med Foderkasser ind til denne var
Hestestalden, men denne var i den vestlige Lade. Derefter kom Porten
ud til Marken, »Toftegaarden«, som vi kaldte den. Saa kom Tørve
huset og Hønsehuset og tilsidst nærmest ind mod Stuehuset kom,
saa vidt jeg husker, Faarehuset.
Nogle Aar efter at Stuehuset var blevet bygget om i 1881, blev
ogsaa den vestlige Lade bygget om, og saa blev Kostalden flyttet ned
nærmest Stuehuset, hvor der var Adgang gennem en Dør fra Bryg
gerset ud i Stalden. Dette var en stor Behagelighed, navnlig i Vinter
tiden, saa vi blev fri for at løbe saa mange Gange over Gaarden i
Sne og Regn og Sjap. I Kostalden her blev der ogsaa støbt Cement
krybber til Køerne, saa vi gennem en Rende fra Pumpen ude i
Gaarden kunde pumpe Vandet lige ind i Krybberne til Køerne. I den
gamle Kostald skulde vi altid slaa Køerne løse et Par Stykker ad
Gangen og drive dem ned til Vandtruget ved Pumpen i Gaarden.
Faarene kom nu op i den gamle Kostald, og Hestene kom ned
og fik deres Plads ved Siden af Kostalden, og Hakkelsesmaskinen
blev anbragt paa en Plads foran Hestene. Her blev ogsaa Karle
kammeret anbragt, noget bedre end det gamle.
Møddingen blev nu ogsaa flyttet ud fra Gaarden og om bag den
vestlige Lade, saa vi kunde køre Gødningen lige fra Stalden og ud
i Møddingen.
Nu har jeg beskrevet den gamle Gaard, nærmest som jeg kan
huske den. I ældre Søskende kan sikkert huske den endnu bedre,
medens I yngre vel slet ikke kan huske den. Men nu vil jeg gaa over
til at tale om andre Ting hjemme paa Gaarden. - - - - 
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