Ø-historier fra Askø og Lilleø

Mie Lobedanz

Fortællinger fra barne og ungdomsårene på
Askø og Lilleø

Indledning.
Der ligger de - to små flade øer i det blå hav: Askø og Lilleø. De har hverken skov eller kuperede bakker, det højeste punkt er kun 4 meter over havet. Askø er 3 km bred og 2 km på den anden led. (Eller omvendt?) Lilleø blev i årene 1914-1916 forbundet med Askø via en smal dæmning. Det betød en opblomstring af frugterhvervet på Lilleø, for nu var det muligt at få transporteret frugten af sted på ordentlig vis. I
årene fra 1920 og opefter skete der en opblomstring på Askø. I 1950, da jeg var fire år, var der 193 faste
indbyggere på Askø/Lilleø. Så begyndte landbruget at blive kraftigt mekaniseret, og det betød affolkning
på de små øer, hvilket igen afstedkom lukning af: Mejerier, butikker, skoler og små landbrug. I dag er der
ca 45 fastboende, men til gengæld er indbyggertallet fordoblet flere gang i ferieperioderne, når sommerhusfolket indtager deres sommerhuse på Askø Strandvig.
Man kan spørge sig selv, hvordan sådan et par små undselige øer kan få så stor betydning for ens liv. Jeg
tror, det skal ses i det perspektiv, at vi, der var børn den gang i 50’erne, var en vigtig del af vores familier. Der var brug for vores hjælp i stald, høst og roer, og når arbejdet var overstået, var det kun vores egen
fantasi, som satte begrænsningerne for, hvad vi kunne beskæftige os med, når vi tumlede rundt i naturen. Det var på mange måder en lykkelig og uskyldig barndom, hvor de voksne i hvert fald ikke blandede
sig i børnenes leg – og heldigvis for det.
Min barndom er nu historie, ligesom mange andres af min årgang. Mine Askø-historier er et forsøg på at
give nogle spredte glimt af en verden, som ikke er mere. Specielt min afdøde far, Harry Jensen, gav mig i
mange år en lille dosis Askø, uden at jeg tænkte så meget over det. Først da jeg blev pensioneret efter
mange travle år som lærer, fik jeg tid og overskud til at begynde at skrive. Til daglig tænker vi ikke så meget over, at vores liv faktisk indeholder "historier", som burde nedskrives.
Med mine ø-historier håber jeg, at jeg kan inspirere andre til at få fortalt deres historier. Ikke bare for de
næste generationers skyld, men også for at sætte et minde for dem, der kom før os. Gennem fortællinger
og historier får man med tiden et overblik over, hvem man er, og i tilgift lærer man ofte sig selv og sin
familie bedre at kende.

Mie Lobedanz
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Gå nu hjem og skriv jeres egen historie.
Det har I bare at gøre…

Tre tipkusiner, som har lært hinanden at kende
gennem slægtsforsker Max Hansen, Roskilde.

Besøg Askø Ø-museum
Konemadevej 40
DK-4930 Maribo

Mie kom fortiden i møde
Præstegården på Askø var fyldt til bristepunktet, da læreren fra Odense fortalte om sin barndom på øen

Den lollandske dialekt kom mere og mere frem
i lyset, da 62-årige Mie Lobedanz kom fortiden i møde på sin fødeø sidste søndag i juli
2008.
- Da jeg begyndte på de her historier, troede
jeg, at kun et par stykker var interesseret i at
læse dem, fortalte Mie Lobedanz indledningsvis til en lydhør forsamling i en overfyldt og
sommervarm sal i præstegården på Askø.
Omkring 80 var mødt frem for at høre Mie
fortælle om sin barndom på øen. Blandt tilhørerne var bekendte og familiemedlemmer, der
for fleres vedkommende var kommet langvejs
fra, men der var også en hel del fra sommerhusene på Strandvigen
De havde læst Mies historier i LollandsPosten. Og de blev bestemt ikke snydt, for det
var en veloplagt og veltalende fynsk skolelærer, der uden manuskript, men med overhead
med nostalgiske billeder, berettede, så ikke et
øje var tørt. Der blev nikket og grinet bravt.
Der kommer flere
Ikke så få af hendes historier, der også kan
læses på Mies hjemmeside
www.mie.lobedanz.net, har, som nævnt, været
bragt i Lollands-Posten.
Og vær vis på, der kommer flere.
Det har nemlig vist sig, at interessen for hendes lokalhistoriske skriverier, har været ovenud stor. Ligesom hun er kommet i forbindelse
med en hulens masse mennesker og har øget
besætningen på stamtræet.
Det er efterhånden 48 år siden, at Mie, der rent
faktisk er født Else Marie Jensen, men siden sit
giftermål har heddet Mie Toftegaard Lobedanz, forlod sin fødeø. Hun kom ud at tjene på
Fejø som 14-årig
Har givet Askø sjæl
Hun har fået mange skulderklap for sine fortællinger fra før verden gik af lave. En øbo har
endda sagt så store ord som:
Du har givet Askø sjæl!
I sit foredrag kom Mie også langt omkring og
fik ikke sjældent hjælp af de mange tilhørere

.

som talte flere tipkusiner og -fætre. Hun lagde
eksempelvis ikke skjul på den indavl, der i
gamle dage var tale om på en ø som Askø. Men det kunne jo næsten ikke være anderledes, fastslog Mie, hvis mormor var fra Fejø,
mens morfaren var fra Lilleø. - Og der er jo
ikke 16 kilometer imellem, som hun sagde til
stor moro for forsamlingen efter at have oplyst
om, at hendes mand, der er biolog, var noget
betænkelig ved den familiemæssige situation,
da sandheden gik op for ham.

Lokalhistorisk museum med en alsidig samling fra tiden omkring 1850 - 1950.
- Lokalhistorisk læsestof
- Fotos
der tilsammen fortæller om hvordan livet
formede sig på de to små øer Askø og Lilleø
med ca. 200 indbyggere.

Det nærmeste kvindfolk
- Det er måske mere anerne bagud, hvor vi kan
se, at mine forfædre “bare” har giftet sig med
det nærmeste kvindfolk, de har kunnet finde på
Askø” - ofte indenfor familien. Som min far
sagde: “Så blev pengene og jorden jo inden for
familien”!
Der kom mange sjove episoder frem i lyset.
Eksempelvis om dengang, rygtet gik om krystalapparatet, der på øen blev betragtet som det
pure opspind. Der var også noget om en mobil
vaskemaskine og om den første sorte mand på
øen.

Victor Cornelins
Det viste sig at være viceskoleinspektøren fra
Vestlolland, Victor Cornelins, der var født i
Frederiksted på den dansk vestindiske ø Sankt
Croix og som blev leder af det berømte hvide
kor af sygeplejepersonale.
Et par timer går hurtigt i godt selskab og med
sig hjem fik forsamlingen en kraftig
opfordring fra Mie Lobedanz:
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Landbrug og fiskeri var den vigtigste indtægtskilde, men med gentagne stormfloder
kunne det være en barsk og fattig
tilværelse.
Entre gratis, men frivillige bidrag modtages
med tak.

Mere om Askø se: http://www.askoe.nu/

Henne i Brugsen…………
Indkøbsmuligheder på de små
øer bliver mere og mere vanskelige, efterhånden som befolkningstallet for de fastboende daler. Ingen tvivl om, at det er en
daglig kamp at få en forretning til at gå
rundt på de snart affolkede øer. I min
lokale fynske avis kan jeg læse om problemet – og glæden, når man på en af de
sydfynske øer har fået en ny købmand til
øen.
Det er ikke nemt – og giver måske dårligt det daglige brød, trods slid og slæb
og lange åbningstider.
Sådan har det ikke altid været.. Som så
meget andet var der i gamle dage indtil
flere forretninger på småøerne – også på
Askø, som i en lang årgang rummede
både en købmand, en Brugsforening og
indtil flere grovvarerudsalg. Derudover
kom der også uldkræmmere til øen flere
gange om året.

Kendte mennesker
I Brugsen mødte
man altid mennesker, man kendte,
og de forskellige
”brugs-mænd”, som
vi kaldte uddeleren,
vidste stort set, hvad
der var at vide om
dette og hint på
Askø. I min barndom havde Brugsen
meget andet end
almindelige købmandsvarer, som
Persil, Davregryn, brun sæbe, Richs &
Danmarks (kaffe-erstatninger m. de ef-

tertragtede dyrebilleder indlagt i pakken!) og Kardus skrå. Der var også stof,
garn, legetøj, porcelæn og meget andet.
Og der var ingen flaskeautomater og
ingen stregkoder...
Min bror Erland og jeg havde en ugift
morbror i mange år. Han forkælede min
bror og jeg af et godt hjerte. I december
1951 var der optræk til en forlovelse og
ægteskab mellem morbror Henry og Eli
fra Randers. Min bror var 7 år – og han
kunne nok regne ud, at når vores gavmilde morbror nu fik kone og måske også
børn, så faldt gaverne ikke længere i så
store mængder, som før. Som sædvanlig
i december måned, sagde vores morbror
til min bror, at nu kunne han gå hen i
Brugsen og finde nogle gaver til ham
selv og lillesøster - og som sædvanlig få
det skrevet det på morbrors regning. Min
bror var ikke sen til at møde op i Brugsen. Der blev ordentlig krævet ind: Skøjter, dampmaskine, kælk og en rød trædukkevogn til lillesøster. Brugsmanden
sprang rundt, men efterhånden blev manden en smule betænkelig – for var det
ikke lige i overkanten af, hvad to børn
skulle have i julegave af deres morbror?
Brugsmanden sagde så til den syvårige
knægt: ”Hør Erland, tror du dog det går
an? Det bliver jo temmelig dyre julegaver?” ”Ja, det kan godt være”, svarede
den begavede knægt, ”men nu skal vores
morbror altså giftes og så kan vi aldrig
vide, hvordan det bliver med gaver fremover!”

Første købmand på Askø
Der findes ingen optegnelser for, hvornår
den første købmand startede på Askø.
Der hvor Askø Købmandsforretning nu
ligger, var der i mange år en brugsforening. Før bygningerne blev til
”Brugsen”, som den hed i daglig tale, var
der en købmandsbutik. (Se foto fra
1914). I 1920 tog fem Askø borgere
initiativ til at starte en Brugsforening.
Kongstanken var, at Brugsen var butikken for de mindrebemidlede. Butiksvarerne skulle være billige, og hver kunde
kunne blive medlem af FDB og få ret til
dividenden. Man tror ikke sine egen øjne, men den gang - i 1920 - kostede 1 kg
melis 60 øre, en æske tændstikker 52 øre
og et ¼ kg kaffe 1,00 kr!
Selve andelstanken var startet i England
og bredte sig ret hurtigt ud over hele Europa. Samtidig med Brugsen var der en
velfungerende købmandsforretning i det
hus, som ligger på Lilleøvej lige over for Ungt initiativ
I 1978 rejste den sidste brugsmand fra
”Toftegaard”, Askø By.
Askø, og bygningerne blev overtaget af
en købmand. Siden har det været ”op ad
bakke” for de købmænd, som har vovet
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forsøget på Askø. Sidste år tog et par
friske unge mennesker initiativet til en
butik, som har åbent et par gange om
ugen på Askø.
Som så meget andet, der har med de små
øer at gøre, undrer man sig over, at der
ikke kan etableres en tilskudsordning, så
der til stadighed kunne eksistere en
”hverdags-butik” på de små øer.
En ø uden så meget som en lille butik er
så mærkelig amputeret – så I øboere –
støt jeres lokale butikker. En dag er de
måske også historie.

Juletravlhed i Askø Brugsforening i 1958, den ene
af øens to forretninger.
Bag disken ses kommis H. Hansen og fru uddeler
Kirsten Skov. De ekspederer Torben Madsen, Dan
Petersen og Henning Skov.

hende.
Da vi sad ved aftensmåltidet derhjemme, sagde
jeg snaksaglig, som jeg var: ”Hun holder ikke
længe!”
” Nå nå”, brummede min far, ”Hvorfor tror du
ikke det?”
”Hun havde højhælede sko på”, svarede jeg
nøgtern - og forstod ikke, hvorfor de voksne
begyndte at grine.
Fakta var faktisk, at omtalte dame meget hurtigt
rejste fra Askø igen.
I min barndom var der på havnen nogle store
bygninger, som husede udsalg af foderstoffer og
kul og koks.
Det ene firma blev bestyret af Gregers Rasmussen og hans søn Verner, de havde agentur for
Quade.

Historien om Askøs metropol

Et foto fra først i 60’erne, hvor Verner Rasmussen
(morbror til Teddy Pedersen) og Teddy Petersen
til højre er i færd med at male fiskekvasen op.

Definitionen på en ø er et landområde helt omgivet af vand. Derfor er ordentlige vedligeholdte havne og en god færgedrift på de små øer et
must. På Askø har der ikke altid været en havn.
Før 1892 fandtes der hverken havn eller anløbsbro på Askø.
Fiskernes både lå den gang ved pæle uden for
Konemaden ved øens søndre side, ligesom al
anden trafik med både foregik herfra.
Det siger sig selv, at det har været umådeligt
besværligt at komme til og fra øen.
I 1891 vedtog Askø sogneråd at søge hjælp til
en anløbsbro, så det var muligt for det daværende postskib, som sejlede post mellem øerne, at
anløbe Askø. Anløbsbroen blev fuldført i 1892.
Den nye anløbsbro var 200 meter lang og havde
et lille brohoved.
I 1930´erne kom havnen
Allerede i 1909 udvidede man anløbsbroen.
Efterhånden kunne man på Askø se det nødvendige i at bygge en rigtig havn - en sådan blev
anlagt i løbet af 1930’erne.
Siden den gang er der sket store ændringer, for
eksempel lagde de daværende færger førhen til
på ydremolen (østre mole), der var en temmelig
interimistisk broklap, som blev betjent med
håndkraft.
I dag sejler Askø-færgen ind i havnen og lægger til færgeklappen der, som nu betjenes elektronisk.
Plads til Femøfærgen
Havnen på Askø er stadig under renovering, for
nylig er havnen blevet udvidet, så den kan rumme flere mindre både og joller. Desuden er alle
jernspunser (jernplader)
blevet udskiftet med cement.
Endvidere skal færgelejet udvides, så Femøfærgen også kan lægge til på Askø.
Det kan have betydning, når Askø-færgen af en
eller anden grund må på værft.
Når jeg ser på min og andres Askø-slægters
anetavler, så må jeg konstatere, at alle familier
på Askø i gamle dage var godt og grundigt
gift ind i hinanden. Meget forståeligt, når man
tænker på, hvilket besvær det må havde været
at få hentet en kone fra Lolland.

Kul og koks
I den anden ende af bygningen solgte Thorkild
Pedersen foderstoffer for L.M.A.F.. Der var
således altid stor leben og liv på havnen, når
landmændene skulle hente foderstoffer, eller der
skulle hentes kul/koks til de mange kakkelovne,
som den gang var den eneste opvarmningsmulighed man havde i husene på øen.
De små øer i Smålandshavet er ren idyl af natur,
fred og ro. Men det idylliske kan hurtigt få en
ende, hvis den nye storkommune ikke har forståelse for, at de små øer er prisgivet, hvis ikke der
er gode færgeforbindelser og vedligeholdte
havne.

Fra Fejø eller Femø
Og hvis man havde fundet hende, ville hun så
overhovedet med over til sådan en isoleret ø?
Det har været noget nemmere at finde sin ægtefælle på øen. Dog var det ikke ualmindeligt, at
en ægtefælle kom fra Fejø eller Femø.
Jeg har blandt andet to oldefædre,
som er kommet fra Femø. Jeg har altid fantaseret meget over, hvordan det dog har været dem
muligt at lære deres kommende brude at kende
- de må jo i så fald have roet fra Femø til Askø/
Lilleø...
I min barndom i 50’erne var havnen et uhyre
spændende sted. Det var her, der skete noget.
Havnen var livsnerven til det lille samfund - og
fik man gæster fra ”fastlandet”, så blev de hentet på havnen, og når de drog af sted igen, så
tog alle i familien med ud på havnen for at
vinke farvel.
Om sommeren opholdt vi unger os meget på
havnen.
Vi badede fra færgeklappen, for der var dybt, så
det blev både farligt og spændende at bade. Gregers Rasmussen har hentet grovvarer i BandHolger Jensen, som var skibsekspeditør i man- holm i sin ombyggede fiskekvase. Han er på vej
mod Askø. Billedet er fra 1950´erne.
ge år tog blandt andet mod gods og pakker - og
han betjente også færgeklappen.
Færge i sigte
Lang tid før færgen lagde til Askø, råbte han til
os badende børn: ”Færge i sigte! Alle bedes
søge landjorden!”
Men de dristige knægte skulle jo lige have et
hovedspring mere, for så var man sej, og så
skældte Holger ud, hvilket var ganske forståeligt.
Da jeg gik i skole på Askø, var der en, to til tre
år, hvor det var helt umuligt at få ansat en uddannet lærer til Askø Skole. Derfor måtte
Billede af Askø Havn i 1950’erne
skolen bruge lærervikarer - altså lærerstuderende, som tog et halvt år ”på græs”.
Ikke godt for vores skolegang, men det tænkte
vi skolebørn ikke så meget over.
Vi var mere optaget af, hvad det nu var for
”fisk”, der gik i land fra færgen for at skulle
undervise os i et halvt år.
Frøken ladylike
Når vi havde fået opsnappet, at der skulle komme en ny vikar med færgen på det og det tidspunkt, så oksede vi alle ud mod havnen for at
tage mål af ”fisken” (vikaren)!
En gang gik der en ung og temmelig ”ladylike”
pige i land. Vi glanede noget overrasket efter
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Askø-færgen 2005

Der var en gang et posthus på Askø

Der var en gang...
Sådan begynder alle gode eventyr, og det kan
vel på en måde betragtes som lidt af et eventyr,
at Askø helt fra 1. april 1863 fik oprettet sit eget
brevsamlingssted.
I 1912 fik brevsamlingsstedet et ”selvstændigt
kontor” på ”en fast adresse”.
I 1921 fik det lov at kalde sig ”Kongelig Postekspedition”, og fra den tid ved vi, at postekspeditionen fik fast adresse i et rødt murstenshus på
Konemadevej 36.
Det tidligere posthus på Askø fungerer nu som
sommerhus
I 1958 blev Askø Postekspedition lagt under
Maribo Postkontor, stadig med filial på Askø —
men…
Det allersidste brev
30 september 1968 var det desværre slut med
det ”kongelige postvæsen” på Askø.
Postekspeditionen lukkede og slukkede - det
flotte røde skilt med guldbogstaverne
blev pillet ned - og det allersidste brev med et
Askøpoststempel på, sendte den daværende
”postbestyrer-inde” Agnete Skov Jørgensen til
sin mand Henning.
Agnete var gift med Henning Skov Jørgensen.
Agnete bestyrede postekspeditionen i temmelig
mange år. Hun overtog jobbet efter sin far, Niels
Larsen, som den gang blev kaldt postbådfører,
fordi han i mange år skulle hente posten med
båd, dels i Bandholm, dels på Fejø.
Fra 1880’erne kom der en fast forbindelse fra
Bandholm til Fejø med skibet ”Poluxene”. Her
måtte postbådføreren ro ud til skibet fra Askø i
al slags vejr for at få overbragt posten til Askø i
rum sø. Niels Larsen måtte også gå over isen de
syv kilometer til Bandholm i meget hårde isvintre - trækkende med en slæde, som han trak
posten hjem på - en utrolig hård og kold tur, som
sandelig ikke var ufarlig. Dette at hente posten

over isen, når det var hård isvinter, var for øvrigt
nedskrevet i postbådførerens ansættelseskontrakt.
Postfører Niels Larsen blev interviewet til en
lollandsk avis i 1952, efter han var blevet pensioneret. Journalisten spurgte, hvordan Niels Larsen dog havde kunnet holde så hård en tilværelse ud.
”Jamen”, svarede Niels Larsen, posten skulle jo
frem!”
Det var ikke hver dag, man som Askø-bo bevægede sig op til posthuset, men når man havde
ærinde der, så var man i en lettere ærbødig tilstand. Alene det med lugen, som først blev
skudt til side, når Agnete var klar, og man gik
ind ad den fine hoveddør - og billederne af kong
Frederik den 9. og dronning Ingrid i flotte rammer på væggen - det var svært at få fremstammet, at man skulle have for to kroner frimærker
til sin mor.

familie.
Derovre i Californien tog han et andet efternavn,
han skiftede Jensen ud med Vidar.
Svend Post kom asende på cykel med den store
pakke — og aldrig har jeg oplevet en sådan
spænding, som da den pakke skulle lukkes op.
Min far fortalte højtideligt, at den pakke havde
rejst i flere måneder over Atlanten på et skib —
inden pakken blev lukket op, blev alle stempler
undersøgt og kommenteret.
Så kom det store øjeblik, hvor indholdet blev
lagt op på spisebordet i roligt tempo:
En masse drenge- og pigetøj - måske ikke lige
egnet til livet på landet - men det var
”amerikansk”!
Desuden en masse forskellige stoffer: Uld, bomuld, silke med mere (det var efter krigen med
knaphed på alt i DK). Amerikansk slik, engelske
tegneserier, blandt andet Anders And på engelske (som vi ikke forstod) - og en kæmpe musling, som farbror George selv havde samlet op
på en strand ud til Stillehavet.
Muslingen var belagt med perlemor - og den
står den dag i dag i min vindueskarm og minder
mig om den gang, jeg og min familie på lille
Askø fik en pakkehilsen fra på den store verden.
Vi kan i Danmark se tilbage på 375-års posthistorie, og meget har forandret sig.
Vi lever i et stadigt voksende kommunikationssamfund, hvor meget kommunikation bliver
foretaget digitalt over computeren.

Fortællepligten
Det digitale samfund har sat sine spor på de små
danske posthuse, som i stor stil er blevet lukket
over hele landet.
Hvem ved, måske vil mine efterkommere ikke
opleve et rigtig dansk posthus?
Måske er de smukke røde postkasser ikke eksisterende længere om 50 år?
Så er det, at vi, der er født ”før verden gik af
lave”, har ”pligt” til at efterlade os fortællinger
om den gang, der var posthuse i Danmark.
Der var en gang et posthus - det lå på Askø - og
Svend Post
I min barndom blev posten omdelt af Svend for længe siden kom der til øens posthus en
Jensen.
enorm stor pakke sendt hele den lange vej fra
”Svend Post”, som han altid blev kaldt, var me- Amerika...
get afholdt af folk på Askø og Lilleø. Han havde
altid en lun bemærkning og var altid i godt humør. Det må have været spandevis af kaffe, den
mand nåede at drikke på sin postrute rundt på
Askø/ Lilleø - og jeg kan endnu se ham stå tilfrosset i vores bryggers, iført sit vintertøj og
tunge støvler. I en fart fik han stukket en varm
kop kaffe i hånden af min mor og i den anden
hånd en stykke af min mors nybagte, berømte
kanelkringle.
Sensationel pakke
En gang i min barndom i 50’erne modtog vi en Brevet her til Henning Skov (postbestyrerindens
pakke, som blev lidt af en sensation.
mand) var det sidste brev, som blev sendt fra Askø.
Agnete ringede fra postekspeditionen, at der var
kommet en kæmpepakke fra Amerika til os.
Min far sagde: ”Det må være fra farbror George!”
Min fars farbror var emigreret til USA med sin
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Fiskerne fra Askø var nogle
seje mandfolk

Når makrellen landede
Den sidste erhvervsfisker på Askø var Ib Jensen, som fiskede fra kutteren ”Gerda”.
Når makrellen ”landede”, tog Ib Jensen på
fiskeri i Storstrømmen.
Lasten af makreller blev afleveret i Bandholm,
herfra blev makrellen sendt videre til Tyskland,
hvor der var god afsætning for den.
I svundne tider var der masser af fisk i Smålandshavet!
Ål var der nok af, og går vi lidt længere tilbage,
så kunne man tit tælle op mod 50 fiskere fra de
østjyske byer, som kom i deres åbne både med
sejl, og fangede ål med et åle-vod - et net, som
blev smidt ud med håndkraft fra båden og
trukket hen over ålegræsset fra båden.

Dunk, dunk, dunk...”, lyden af en fiskekutter på
vej hjem til Askø Havn. Noget ganske almindeligt, da jeg var barn i 50’erne på Askø.
I Ålbæk Jensen bog om ”Øerne i Smålandshavet” fortæller Harald Skov (Jørgensen), at der
omkring 1894 og årene opefter var mange
tyskere, som fiskede i Smålandshavet.
De fiskede fra kvaser, som var en fladbundet
åben båd på omkring tredive fod som blev
sejlet med sejl. En kvase kunne uden problemer sejle på meget fladt vand. Flere af fiskerne
på Askø anskaffede sig kvaser, idet bådebygger Chr. Nielsen på Fejø i 1898 begyndte at
bygge kvaser efter sit eget hoved, bl.a. med et Et rent åleeventyr
En af min mors yndlingshistorier var et rent åle
sænkesværd bygget ind midtskibs.
-eventyr, som ganske godt illustrerer, hvor
bugnende fyldt Smålandshavet var med ål Sild i store stimer
Fra april til august blev der drevet efter ål, og den gang.
fra august fangede man sild, som kom i store På Viggården på Lilleø sad familien omkring
middagsbordet.
stimer.
Om vinteren, når Smålandsfarvandet ofte frøs Min mor Agnes har været omkring syv-otte år,
til, trak man bådene op, og vinteren blev brugt (født i 1923). Husmoderen - min mormor Heltil at binde garn. Det vil sige fabrikere nye ga - sukkede lidt opgivende: - Ja, hvad mon vi
garn, for den gang kunne man ikke købe fa- dog mon kan finde på til middag i morgen?
briksfremstillede garn. Der blev endvidere Henry - storebror til Agnes fik en ide: -Agnes
fisket med bundgarn, som blev sat på nedram- og jeg kan tage ud og se om vi kan fange nogle
mede pæle, og som skulle røgtes i al slags vejr. ål?
Rigtigt mange drev erhvervsfiskeri fra Askø i Som sagt så gjort af sted i prammen med et par
ålejern - og ud i sundet mellem Lilleø og Askø.
30’erne, 40’erne og 50’erne:
Duvald Jensen og Duvald’s sønner Knud, Ib Her fik de to børn en gigantisk fangst.
De nærmest skovlede ålene op i prammen - og
og Jack.
Derudover Harald Skov, Gregers Rasmussen til sidst måtte de ro i land, for der kunne ikke
være flere ål i prammen.
og Gregers søn Verner, Niels Skov,
Hans Chr. Rasmus Hansen, Poul Thorkild Det kan nok være der blev glæde i det lille
hjem - og vel også hos nærmest naboer, for der
Petersen og Åge Jensen.
De fleste af de nævnte fiskere var født ind i blev delt ud af overskuddet. Ålene blev syltet,
saltet, røget, kogt og stegt - og jeg vil lige gøre
fiskerfamilier.
Fiskerne fangede også rejer med net fra flad- opmærksom på, at jeg har aldrig mødt en
Askøfødt, som ikke kan spise ål flere gange
bundede pramme langs kysten.
Når de kom i havn på Askø, så var det om at få om ugen!
sorteret rejerne i en flyvende fart, hvilket kvin- I min barndom blev der ”blusset ål”, som man
derne måtte hjælpe med til. På varme sommer- kaldte det. Det foregik på den måde, at på en
dage måtte der hentes en stang is på mejeriet, blikstille sommernat tørnede en flok overstadiisen blev knust og lagt øverst i rejekasserne, så ge mandfolk ud i deres pramme. Mændene
medbragte en kraftigt lysende lygte, som lyste
rejerne kunne holde sig friske.
på havbunden - og når ålene så lyset, søgte de
mod området - og haps blev ålene stanget med
Rejer med færgen
Derefter blev rejerne sendt med færgen til
Bandholm og videre derfra til København
samme dag.
En fiskekontrollør kom hvert forår til Askø.
Fiskerne trak lod om ”rejepladserne” omkring
Askø og mellem Askø og Lilleø. Pladserne
blev markeret med en pæl med den pågældende fiskers mærke på. Åge Jensen havde en pæn
stor fiskerkutter ”Inga” med tre store damme,
hvor de nyfangede fisk svømmede rundt. Åge
Jensen fiskede også sild i Østersøen - på sådanne togter var han hjemmefra en måneds tid ad
gangen.
Hans base var under sådan et togt Rødbyhavn.

et ålejern.
At ”blusse ål” var et område, hvor kvinder ikke
var tilladt — sikkert fordi mændene mente, at
kvinderne ikke kunne holde mund — og ro
skulle der være, når man skulle fange ål. For
øvrigt er det ikke længere tilladt at blusse ål
eller bruge et ”brodålejern”
I dag fanger men ål med et jern, som nærmest
er formet som en saks.

Den stoute ”unge” mand er afdøde
fisker Åge Jensen

Ikke for tøsedrenge
At være fisker er ikke for tøsedrenge. Der skal
gode kræfter til, der skal godt sømandskab til,
og der skal ikke mindst udholdenhed til.
Ligesom så meget andet er fiskeriet et ikke
længere eksisterende erhverv på Askø.
Lyden af fiskekutternes ”dunk-dunk-dunk” er
for evigt forstummet. Lad denne artikel være
en hyldest til alle de gæve fiskere, som engang
har været på Askø.

Den store båd: ”Inga” ejet af Åge Jensen. Den
mindre båd: ”Gerda” som først var Duvald Jensens båd, siden blev den overtaget af sønnen Ib
Jensen. Begge kuttere er solgt og fungerer stadig
som fiskerkuttere andre steder i Danmark.

Den sidste fiskerfamilie på Askø. Det er fra venstre Ib Jensen, Duvald Jensen, Knud Jensen, Jack Jensen.
Drengen Christian er søn af Knud Jensen.

7

Da klappen dagligt gik ned
på Askø...

KTAS fortæller om telefonens lyksaligheder i en
brochure (“Tyranisk, men uundværlig”) fra omkring 1910.

Vi har vist alle oplevet, hvordan mobiltelefonerne har invaderet det offentlige rum
- kører man i bus eller tog - tvangsindlægges man til at overvære en masse mobilsamtaler af den mest intime slags.
Og så er det, at man sender en vemodig
og nostalgisk tanke tilbage til ens barndom, hvor telefonen i hvert fald kun blev
brugt, når det var allermest nødvendigt.
Det vil sige, hvis der skulle ringes til læge
eller dyrlæge.
Privatsnak brugte man sjældent telefonen
til, og i så fald var det mere for at give en
besked om dette eller hint.
Den gang var det også vældig besparende
at tale i telefon, hvis det for eksempel var
udenbys, så skulle ”centralmutter” bryde
ind i samtalen og sige: ”Tre minutter er
gået - ønsker De at fortsætte?”
Det var sjældent, jeg oplevede, at mine
forældre ønskede det!
Graham Bells opfindelse
Telefonen blev opfundet af Professor Bell
i 1876 i USA.
Derefter gik det stærkt, og de første telefonselskaber dannedes snart. I 1881 åbnedes
den første telefoncentral i København
med hele 22 abonnenter.
Det tog 79 år, før der i 1960 var en halv
million abonnenter hos KTAS. I dag har
96% af danskere telefon — og teknikken
udvikles fortsat. I dag er det jo ganske
almindeligt , at folk render rundt med
sådan nogle dimser i øret - så taler man
lige ud i luften - ja, sådan ser det ud - og
det gør man, hvor end man opholder sig.
Telefonisk speltbrød
Jeg stod en formiddag i en bagerbutik og
bestilte et ganske almindeligt speltbrød,
og den travle forretningsmand, som kom
efter mig, talte højt og meget råbende
”lige ud i luften”.
Idet jeg bestiller mit brød, så råber han:
”Vil du ikke have det?!” ”Jo, jeg vil”,
siger jeg - og vender mig om mod ham.

”Så må du også selv om det”, råber han
igen - og der gik lige et sekunds tid, inden At trække proppen ud
jeg blev klar over, at den samtale slet ikke En dag var det manden, som afløste den
var beregnet for mig…
anden unge pige, jeg sad sammen med
ved centralbordet. Hvis han kunne se, at
der var vist en spændende samtale i min
Til Askø i 1908
Jeg har fået oplyst af Telefonmuseet, at bordside, så kunne han ”slå bordet samAskø fik sin egen telefoncentral i 1908. men” ved at trække sådan en stor prop ud
Det forbavsede mig meget, at man på et i midten af bordet, så kunne man høre
så tidligt tidspunkt har haft central på samtalerne på begge sider.
øen.
Jeg hadede, når han gjorde det, for så
Fra museets side kunne man ikke oplyse kunne jeg heller ikke undgå at høre teleom, hvor mange abonnenter, der var på fonsamtalen.
øen den gang. De små landcentraler be- Så skete det jo en dag, at han var i gang
stod af et bord med en masse propper og med sit lille ”aflurings-nummer” — og
klapper. Klapperne faldt ned, hvis en dermed var jeg også tvangsindlagt til at
abonnent drejede håndsvinget på sin tele- lytte. I den anden ende af røret, siger så
fon, så lød centraldamens stemme i røret: en af abonnenterne:
”De ønsker?” - og så bestilte man det ”Vi må heller lade være med at sige menummer, man ville tale med.
re, for der kan jo lyttes”. Så slog centralDe fleste gange sagde man bare: ”Giv bestyrerens mand sit talerør til og sagde
mig Mejeriet” eller ”Giv mig Brugsen!” ned i tragten: ”Her lyttes ikke på denne
Skulle man udenbys, sagde man Maribo central!”
og et eller andet nummer. Mange gange Og så er det ikke en gang løgn!!!
kom man ud for, hvis man for eksempel
bad om at få etableret en samtale til læ- Mormors ærefrygt
gen på Fejø, så spurgte ”centraldamen: Min mormor havde hele sit liv en egen
”Hvem er da syg hos jer?”
ærefrygt omkring telefonapparatet. Jeg
kan
endnu se min mormor for mig, når teleCentralen vidste alt
Det er klart, at på de små centraler var fonen ringede i den gamle gård på Lilleø,
det der, man stort set vidste alt, hvad der så
sådan skete i et lille samfund.
tog hun forklædet af og glattede håret,
Det har jo både været en hjælp i visse inden hun gik ind og tog røret og råbte
situationer - men måske også af og til en (meget højt!): ”Hallo!”ned i telefontragsmule irriterende, fordi man jo ikke kun- ten.
ne vide, hvor meget der blev hørt af sam- En gang skulle min far have fat i en dyrtalen af andre.
læge på ”fastlandet”.
Det var nu ikke noget, jeg mindes var et Han drejede håndsvinget adskillige ganproblem, så vi må have haft fornuftige ge, og alligevel blev der ikke svaret fra
centralbestyrer i min barndom.
centralen. Han siger så højt ud i stuen
Jeg kom ud at tjene i 1960 hos doktor med telefonrøret
Jensen på Fejø.
i hånden: ”Nu sover de gudhjælpemig på
En aften ringede jeg hjem til min far og centralen igen!” Så lød det ind i hans øre:
mor på Askø, og så lød det fra ”Ja, men vi snorker ikke, Harry!”
”centraldamen”: ”Det kan ikke nytte I 1972 blev Askø Central nedlagt. Lige
noget, at jeg ringer til dem Mie, de er til som så meget andet er skolen, mejeriet,
kaffe på mejeriet…”
brugsen og posthuset nu kun historie på
”Skal jeg stille dig om til mejeriet?”.
Askø.
Min far og mor havde del i en partstele- Fremskridt? Måske — men vi har også
fon. En partstelefon var meget alminde- mistet en del på den galej. Nemlig nærlig den gang. Det betød, at man delte om hed og et lille velfungerende samfund,
udgifterne - og skulle man ringe, så
hvor alle havde en plads en udfylde.
skulle man først løfte røret for at høre,
om der blev talt i telefonen, før man kunne dreje håndsvinget til centralen.
Ofte var man fire om en partstelefon.
Da jeg var omkring 17 år, var jeg en
overgang ansat på en mindre central på
Sjælland. Her var centralbestyrerens
mand meget nysgerrig efter, hvad der
skete i sognet.
Han fuskede i sin fritid med at sælge
huse i området, så det var om at være
først på pletten, hvis der skulle gøres en
god forretning.
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Askø Andelsmejeri - en gang Askøs stolthed !

hentede mælkejungerne med gummivogn/
traktor. Alle udgifter forbundet med mejeriet
skulle den gang udredes af mælkeleverandørerne.

Harry Jensen, Toftegaard, ca. 1933 kører
mælk til andelsmejeriet.

Askø Andelsmejeri blev bygget i 1923 efter
mange og seje forhandlinger mellem de daværende gårdmænd. Min farfar Jens Nicolai Jensen var bl.a. en af de landmænd, som tog initiativ til at få bygget mejeriet. Mange møder og
forhandlinger måtte gå forud, inden man nåede
til enighed. I 1949 var der 24 mælkeleverandører til Mejeriet på Askø.
Allerede i 1882 var det første Andelsmejeri
blevet oprettet i Danmark i Ølgod Sogn i VestJylland. Derefter bredte andelstanken sig som en
steppebrand over det ganske land, så man kan
roligt sige, at på Askø tænkte man sig godt om i
41 år, inden man kastede sig ud i sådan et
“farligt” foretagende. Allerede i år 1890 var der
oprettet over 711 andelsmejerier i Danmark.
1650 andelsmejerier i 1945.
Det gik derudad – og en af grundene var, at DK
havde måtte afstå Norge i 1814, hvilket betød, at
de danske bønder ikke længere kunne eksporterer korn til Norge. Efterhånden som teknologien
vandt frem blev Europa oversvømmet af billigt
korn fra oversøiske lande, så det var tvingende
nødvendigt at finde en anden produktion i det
danske landbrug.
I løbet af ganske kort tid havde de danske landmænd omlagt deres produktion fra vegetabilsk
til animalsk produktion – og hovedvægten blev
lagt på dansk smørproduktion.
Centrifugen var blevet opfundet – og køleanlæg
- og alt det gjorde, at man blev rigtig dygtig til at
lave den “lurmærkede smør”. Specielt England
var aftager af det danske smør, i det 98% af
produktionen blev eksporteret til England.

Desværre forlod Milter og Helle Askø i april
1953. Milter havde fået en ny mejeribestyrerstilling på det noget større Holsted Mejeri ved
Næstved.
Helle har siden fortalt mig, at nogle af øens
beboere ville holde ét afskedsgilde for dem. Der
skulle drikkevarer til, og Helle kunne ikke lide,
at alle de flasker skulle slæbes hjem til Mejeriet
– hvad måtte folk dog ikke tænke?
Men der blev fundet på råd. Brugsmanden fik
bestillingen, og en af de daværende mælkekuske Hans Skov hentede varerne i to store kufferter, ganske kreativt tænkt…!
I vinteren 1953 blev det et forfærdeligt snevejr –
og kun os, som boede nær skolen mødte op den
morgen, hvor snestormen havde raset. Skolelæreren sendte os straks hjem igen, for de skolebørn, som boede langt væk fra skolen, ville
alligevel ikke kunne komme frem for snemasserne.

Det mest danske.
Selve “andelstanken” siges at være noget af det
mest danske, vi overhovedet kan nævne. Dette,
at hver enkelt fik del i overskuddet i forhold til,
hvor meget mælk der var indvejet, betød selvfølgelig, at landmanden med de mange køer,
tjente mere, end den lille husmand med få køer,
men på generalforsamlingerne stemte man, som
man sagde: “Ikke efter høveder, men efter hoveder”, hvilket kort og godt betød: En mand =en
stemme.
Andelstanken bredte sig også lynhurtigt til alle
mulige andre områder: Svineslagterier, frysehuse, brugsforeninger, forsamlingshuse, højskoler
– hvem kan ikke stadig høre historikeren Palle
Laurings karakteristiske stemme bjæffe:
“Danmark er en Brugsforening!”
Og de knævrede.
Da jeg kom tilbage til Toftegaard, blev jeg mødt
Da Askø fik sit Andelsmejeri i 1923 kom der af høje hvin og snakken, som nåede helt ud i
nyt liv til sognet, idet der nu kom folk “udefra” i gårdens kolde bryggers. Inde i dagligstuen sad
stillingen som mejeribestyrer og mejeristlærlin- de nærmeste nabokoner – også fru mejeribetyrer
ge. Ens barndom blev fyldt med lydene fra ma- – og min mor. De drak kaffe, strikkede og
skinerne på mejeriet, og der var et leben af trak- “knævren” gik. Oppe fra “den store stue” lød
torer og husmødre, som havde ærinde til mejeri- der høje råb af mandestemmer – det var bl.a.
et i løbet af formiddagen.
mejeribestyreren, mælkekuskene og min far,
som spillede kort og vistnok også havde fået sig
en “lille sort” (kaffe med snaps i bunden!). På
Mejeribestyrer Milter Bjerg.
En af de mejeribestyrere, jeg husker bedst , var grund af snevejret måtte mejeriet holde stille, og
Milter Bjerg. Milter fik sat gang i ungdommen de ellers hårdt arbejdende mænd fik sig et hygpå øen med boldspil og gymnastik. I 1951 satte geligt frikvarter i en ellers arbejdsfyldt hverdag.
Milter en osteproduktion i gang, det foregik i
“vaskehuset”, og osten blev lagret i en frugtkæl- 14 tilbage i 2003.
der over for Brugsen. Det første år Milter var I 1958 lukkede Askø Andelsmejeri. I løbet af
ansat som Mejeribestyrer fik han 450,- kr om 1950′erne drejede udviklingen i Danmark i
måneden (1949)! Efter et år steg lønnen til den retning af større enheder, hvilket fik fatale følger
gigantiske sum af 550,- kr om måneden for de små andelsmejerier. I 2003 var der kun 14
(Mindste- lønnen).
andelsmejerier tilbage i Danmark.
Askø Mejeri havde som regel mejeristelever. Et stykke “Danmarks-historie” var på retur.
Læretiden for en mejerist var 4 år – og det var Men bygningerne fra de gamle mejerier står
kun småbeløb, man fik i elevløn – til gengæld stadig de fleste steder som monumenter over en
fik man kost og logi hos mejeribestyreren.
driftig tid i de små sogne, således også på Askø.
Mælkekuske og -junger.
Der var to mælkekuske på Askø/Lilleø – de
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”Rigtige æbler” kommer fra de idylliske øer
i Smålandshavet
Til tider kan vi mennesker opleve, at vi har været ansat et sted, som altid vil stå klart i vores
bevidsthed. Således tænker jeg med stor glæde
tilbage på min tid som ung pige i huset hos Asta
og William Hansen på Vigmosegård på Lilleø,
en frugtplantagen på 15 tønder land, som nu ejes
af kokken Claus Meyer.

Asta og William Hansen, der ejede Vigmosegård”, som kokken Claus Meyer ejer.

Min ansættelse var over to perioder - begge
gange i efterårsperioden (frugtsæsonen) 62/63.
Her fik jeg som 15-årige lært at bestille noget
såvel inde som ude - og jeg fik lært at omgås
frugten. Jeg kan endnu høre Williams formanende stemme: ”Ikke rive æblet af, men snup
det med et let knæk - ikke smide æblet ned i
frugtkurven, men behandle det nænsomt!” William og Asta overtog frugtplantagen i 1963.
Gode penge i frugten
I 30’erne var nær ved halvdelen af de 15 tønder
land jord blevet tilplantet af Marie og Helmer
Hansen, Williams adoptivforældre.
Helmer og Marie opdagede, at der var gode
penge i frugten - og at klimaet på specielt Lilleø
var fremragende til at give et velsmagende aromatisk æble.
Der er sjældent sen nattefrost og meget tit er der
en til to grader varmere på de små øer i Smålandshavet, end på det øvrige Lolland. Det betød, at man både på Fejø, Femø og Askø/Lilleø
begyndte at satse på frugtavl.
I 50’erne kom der en sammenslutning af frugtavlere på Lolland og de små øer, og det betød at
man i Frugthaverne” (som frugtplantagerne
bliver kaldt på Askø) kunne få råd og vejledning
af en frugtavlerkonsulent.
Da Asta og William overtog Vigmosegård tog
det unge par grundigt fat på at forbedre frugten.
William lagde et kolossalt arbejde i at vedligeholde
og beskære frugttræerne, og Asta begyndte at
sortere æblerne til første sortering. Hver eneste
æble gled hvert efterår igennem Astas travle
hænder - i løbet af ganske kort tid, blev Asta og
Williams ”nummer 73” meget værdsat på
Grønttorvet i København.

En gammel transistor
Når Asta og jeg plukkede frugt, havde vi altid en
gammel transistor med os langs rækkerne. Når
radioen spillede datidens popmusik, såsom
”Lille sommerfugl” eller ”Hvide måge”, så kan
det ellers nok være, at vi sang med - så højt, at
Asta og Williams nabo - ”Legenden fra Lilleø”
Villy Hansen - en dag kom forbi og sagde til
William: ”Kan du ikke få de to kvindfolk til at
dæmpe sig lidt!”
De sorter, jeg husker bedst, var Ingrid-Marie,
Cox Orange, Belle de Boskoop, Gråsten, Guldborg og Pigeon. Der har sikkert været mange
flere, og der er selvfølgelig kommet andre sorter
til nu.
Fælles for æblerne var, at det specielle ø-klima
gjorde æblerne meget aromatiske, hvilket selvfølgelig også gælder æbler fra Askø, Fejø og
Femø. På Fejø arbejdes der meget med at udvikle frugten i Fejø Frugtforsøgsplantage.
Det virker som et spændende initiativ. Ligeledes
Claus Meyers forsøg med balsamisk frugteddike og andre produkter fra Vigmosegård, Lilleø.
Hele året rundt
Der er meget arbejde i at frembringe et ordentligt æble — en frugtavler er i gang stort set året
rundt: Beskæring af træerne om vinteren, sprøjtning flere gange i sæsonen, rensning mellem
æbletræerne.
Plukning, sortering og afsendelse af frugten i
efteråret.
Pigeonæblet, som bliver kaldt ”jule-æblet” husker jeg som enormt arbejdskrævende, idet
æblet, når det var plukket, skulle lægges på
halmmåtter og vendes indtil flere gange, for at
blive røde over det hele.
Frugtavl er ligesom landbruget en usikker branche.
For eksempel kan en enkelt haglbyge på et forkert tidspunkt ødelægge næste års kommende
høst.

tion. Det virker ganske utopisk: 700 sorter?
Man spørger sig selv, hvorfor det er gået sådan
tilbage for det danske æble?
En forklaring kan være, at der i 90’erne kom et
EUdirektiv, hvor 21% af de danske frugttræer
måtte lade livet. I dag er der 350 frugtavlere
tilbage. Således importerer vi i dag to ud af tre
æbler i DK - det er en skændsel.

Margrethe 1
Dronning Margrethe den 1. påbød i år 1392
bønderne at plante en masse frugttræer ved
deres gårde. Gid den nuværende Dronning af
samme navn også ville påbyde danskerne at
plante flere danske æbletræer! For hvor ville det
være herligt, om vi forbrugere uden besvær
kunne købe et dansk æble i et helt almindeligt
supermarked - og jeg kan garantere, at hvis du
vil smage et ”rigtigt før verden gik af lave æble”,
så bør det komme fra de idylliske æbleøer i
Smålandshavet.

Den smukke æbleblomst

Kort over Askø/Lilleø: Hvis man følger ”Lilleøbroen” - ligeud, så ligger Vigmosegård ved krydset
(ned mod stranden).

I foråret, når ”frugthaverne” blomstrer på Smålandshavets æbleøer, er så det kønt, at det trodser
enhver beskrivelse.
Æbleblomsten er en uhyre smuk blomst - og når
der er mange af dem, bliver det til en hel oplevelse at se mange tønder land æbletræer stå i
deres hvide pragt.
Der har eksisteret æbletræer i Danmark siden
1100-tallet.
Det anslås, at der har været op mod 700 forskellige sorter i Danmark, opstået ved spontan muta10

Ferieparadiset - på den lille,
lune, lysegrønne Sydhavsø!
Askø - den lille flade ø i Smaalandshavet,
hvor det højeste punkt ligger 4 meter over
havet, har ikke altid været et ferieparadis for
"køwenhavner" og andre godtfolk.
I min barndom i 50'erne boede der ca
173 fastboende på Askø. Da landbruget blev
mekaniseret, blev øen stille og roligt affolket,
og mange erhverv på øen blev langsomt afviklet: Mejeriet blev nedlagt, telefoncentralen
nedlagt, skolen nedlagt, jordmodererhvervet
ophørte, posthuset blev nedlagt – en uendelighed af afviklinger. Det blev et meget forandret
samfund, det siger sig selv.
Inddæmning af strandvigen.
I 1967 skete der noget på Askø. Den gang var
der 160 fastboende beboere på øen. Reinholdt
Nielsen havde 80 tønder land til sin gård. Meget af jorden lå på det inddæmmede Askø
Strandvig. Strandvigen havde været havbund
en gang – faktisk kunne man i de helt gamle
dage sejle op til Askø Kirke, som af samme
grund blev kaldt "Strandkirken". Omkring
1850 fik ejeren af den smukke gamle gård på
Konemadevej 38 (nabogården til Præstegården) den geniale ide, at han ville inddæmmede
Strandvigen. Ene mand og for egne penge satte
han folk i gang med at lave et stort dige, som
skulle udelukke havvandet fra området. Det
var noget af et projekt, og det gik da heller
ikke. Gårdejeren gik fallit med projektet, og
jorden blev overtaget af de øvrige gårdejere
omkring Askø By.Stormfloderne i 1858 og
1872 gav store ødelæggelser på både Askø og
Lilleø. Markerne blev ubrugelige bl.a. pga
tilsaltning, så det var tvingende nødvendigt at
bygge diger, hvis Askø/Lilleø skulle overleve.
7 km drænrør på Askø strandvig
I rigtig mange år blev det store areal på
"Vigen" brugt til græsning af kreaturer. På et
tidspunkt begyndte man at dyrke afgrøder på
området, idet man havde fået drænet jorden. Det må have været et kollosalt stort arbejde at dræne det store område, det meste at
drænearbejdet foregik den gang med
"håndkraft". Bl.a Foged og Leif knoklede med
de hårde arbejde om vinteren, Foged lagde en
vinter 7 km drænrør, noget af en præsentation,
som vi alle bør vise respekt for. For hvis jorden
ikke var blevet drænet, ville den ikke have
kunnet blevet til sommerhusudstykninger.
Udstykningen
I 1966 fik Reinhold Nielsen forbindelse til
Vekselerer Lønborg (Lønborg og Waagensen)
i København. Da firmaet har fået konstateret, at der findes rent ferskvand på området –
og at der senere kunne komme en aftale i gang
om elforsyning – går firmaet i gang med projektet efter at have købt 60 tønder land af Reinhold Nielsen. Lønborg og Waagesen lagde

ikke skjul på, at Askø området var noget af et
fund for dem. Grundene blev klargjort efter en
plan, hvor 5-6 huse blev placeret omkring et
grønt område. Den gang var det planen at der
skulle udstykkes 150 sommerhusgrunde, men
det blev til i alt 261 sommerhusgrunde på ca
1000 kvm. pr. grund. Grundene blev udbudt
til salg af Ejendomsmægler B. Høj Andersen,
Kokkedal. Ejendomsmægleren byggede simpelthen et lille hus, som blev brugt til salgsarbejdet, huset står endnu og er i dag sommerhus.

følt sig godt modtaget af de lokale beboere.
Askøs sjæl
Som barn i 50'erne løb vi unger ude på den
store "vig", som vi kaldte den. Vi samlede
mågeæg og levede i vores egen verden derude
på det sumpede område. I dag løber der andre
børn rundt på områet. De får masser af frisk
luft og natur – og vandet ligger lige bag diget.
Når det nu skulle være, så synes jeg, at projektet er faldet godt ud – og jeg opdagede , da
jeg holdt foredrag i Askø Præstegård i juli
måned i år, at rigtig mange af de nuværende
sommerhusejere er enormt interesserede i at
høre om det gamle Askø, som det var en gang.
En af tilhørerne til foredraget, sagde til mig
efter foredraget, at jeg via mine mange skrevne historier havde givet dem Askøs sjæl. Et
smukt udsagn, men "Askøs sjæl" har altid
været der - og den findes især på sommerdage,
hvor du fra en af Askøs strandbanker endnu
engang ser en af sommerens smukkeste solnedgange. Det kan varmt anbefales.
Tak til Anni Thage, Askø, Jørgen Gosmer,
Askø, Teddy Pedersen, Askø og Poul Poulsen,
Ballerup for hjælp til denne artikel.

Gårdejer Reinhold Nielsen, som udstykkede Askø
Strandvig

Billige grunde
Når man ser priserne fra den gang i 1967 på
de udbudte sommerhusgrunde, gibber det
næsten i en: Grundene blev solgt for mellem
5.000,- og 8.000, kr – alt efter placering. (enkelte grunde endda for kun 4.000,kr!). Hvem kunne forudse, at hus og grundpriser ville stige så voldsomt i de næste mange
år? Mange af Askøs beboere rystede da også
på hovedet i 1967. De skulle i hvert fald ikke
købe noget ude på den pløjemark, hvor der
aldrig var et træ el. en busk til at give lidt læ.
"Husene på Prærien" var der nogle, som kaldte
området. I dag er der ikke meget "Prærie" over
området, for nu er der høje træer, buske, blomster og kønne huse.
Et forandret Askø
Det siger sig selv, at det har forandret Askø
med det store sommerhusområde. Mange af
de gamle Askøbeboere var da også i starten
modstandere af projektet, som de mente totalt
ville forandre Askø til et turistområde. I 1958
var der 13 biler på Askø og 7 km vej. (Og for
øvrigt 8 fjernsyn!). I dag bor der omkring 45
fastboende på Askø/Lilleø. Til gengæld bliver
øen fyldt om sommeren, når sommerhusfolket
kommer til deres lille ferieparadis på Askø.
En af de første som byggede et sommerhus
ude på den forblæste "Prærie" var Poul Poulsen fra Ballerup. Poul og Hanne Poulsen har
siden 1968 kommet på Askø, hvor de altid har
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Hanne og Poul Poulsens første bebyggelse i
vinteren 1969

Som huset så ud i 1979

..og som huset ser ud i dag.

Fotografierne er venligst lånt ud af Poul
Poulsen, Ballerup. Poul og Hanne var
nogle af pionererne, som købte på Askø.

En gang blev der født
børn på Askø!
Mie Lobedanz fortæller en spændende historie om fødsler og jordemoderfunktionen på øen.

Det tidligere jordemoderhus er ikke huset med det
røde tegltag i baggrunden, for det er det gamle
mejeri.
Jordemoderhuset er det med gavlen og det røde
bindingsværk til venstre i billedet.

Alting har en tid, for alt, hvad der sker
under himlen, er der et tidspunkt. En tid
til at fødes, en tid til at dø. En tid til at
plante, en tid til at rydde. En tid til at slå
ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at
rive ned, en tid til at bygge op.
Alting har en tid, for alt, hvad der sker
under himlen, er der et tidspunkt. En tid
til at græde, en tid til at le. En tid til at
holde klage, en tid til at danse. En tid til
at sprede sten, en tid til at samle sten.
Alting har en tid, for alt, hvad der sker
under himlen, er der et tidspunkt. En tid
til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
Alting har en tid, for alt, hvad der sker
under himlen, er der et tidspunkt. En tid
til at rive itu, en tid til at sy sammen. En
tid til at tie, en tid til at tale. En tid til at
elske, en tid til at hade. En tid til krig, en
tid til fred.
Prædikerens Bog , kap. 3

Livet og dets gang
Ovenævnte uddrag fra Prædikerens bog
giver stof til eftertanke. Det fortæller om
livet og dets gang. Livet overalt i verden
- i Danmark - på Lolland - på Askø.
Er det til at forestille sig, at der en gang
var mange fødsler på Askø ? Og at samtlige fødsler på Askø indtil 1958 foregik
ved en hjemmefødsel?
På Askø var en jordemoder i ”gamle
dage” en højt skattet person - i hvert fald
i kvindernes verden. En jordemoder på
en lille ø skulle stå til rådighed døgnet
rundt hele året rundt - og lønnen var
sandelig ikke noget at prale af.
Gransker man i de gamle Askø-skrifter,
er der eksempel på, at jordemoder-funktionen var på øen allerede fra omkring
1750, hvor en vis Anna Ambrosiusdatter
står opført som jordemoder.

Der er ingen tvivl om, at det ikke har
været specielt attraktivt at være jordemoder på de små øer. De var ude i alt
slags vejr, om vinteren skulle man måske gå til Lilleø over is - Lilleødæmningen kom først i 1914. Ofte havde man flere små øer som områder, og
det kunne give nogle enormt barske sejlture i al slags vejr - og tit og ofte midt
om natten.

jeg måtte lægge alle kræfter i for at
komme frem gennem driverne”.

Livlig udskiftning
Mie, som var en af de mange babyer, som fru Jensen
Gransker man i de gamle folketællinger, tog imod på Askø.
så kan man da også se, at der var en livlig udskiftning på Askø af jordemødre- Den første ordre som udgik fra fru Jenne.
sen, når hun trådte ind i et hus, hvor
I 1934 støder vi på Ane Margrethe fødslen var op over: ”Er der sat vand
Hansdatter, jordemoder, gift med en over?”
træskomand. I 1845 hedder jordemode- Ikke et helt uvæsenligt spørgmål, for på
ren Karen Marie Hansen, men hun forla- den tid foregik vandkogningen på et
der allerede
gammeldags komfur, som skulle tændes
Askø året efter. Det var ikke længe, hun op og holdes ved lige, for at vandet kunholdt til ø-livet!
ne komme til at koge.
De næste jordemødre, som kommer til Derefter blev manden - den kommende
Askø blev kun to til tre år i deres stil- fader - kommanderet så langt væk som
ling, så var det ellers af sted igen fra muligt, for den gang var en fødsel et
Askø.
kvindeanliggende.
Man kan jo spørge sig selv hvorfor? Jeg Ofte var der en eller to nabokoner, som
tror, det kan findes i de økonomiske hjalp jordemoderen på de mere praktiske
betalinger, for hjælp til en fødsel var områder.
ofte latterlige fire kroner — og det har Jordemoderembedet på Askø blev nedsikkert ikke været nemt at vride småpen- lagt i 1958.
gene ud af hænderne på daværende
Askø-folk.
Dårlig hukommelse
Når man tænker på fødsler i ”gamle daDen sidste jordemoder
ge”, så er jeg lige ved at tilslutte mig
Den sidste jordemoder på Askø var fru følgende citat: ”De såkaldte gode gamle
Jensen. Fru Jensen tog imod mange af dage er et produkt af dårlig hukommelse
Askøs børn i mange år - også de ”store” og god fantasi”. Hvorfor så skrive om
krigsårgange.
de gode gamle dage?
Således har hun også taget imod ”lille Karen Blixen sagde, at det at skrive og
mig” en kold vinternat under en kraftig fortælle, var det samme som, hvis man
snestorm 11. feberuar 1946 på Tofte- satte ting sammen, som var gået i stykgaard.
ker. Altså ved at skrive og fortælle om
Snestormen var så voldsom, at vores det, bliver fortiden ”hel” igen.
karl på gården - Foged Hansen (som For hvis vi ikke forstår og kender fortiendnu lever og bor på Askø) - blev ud- den, så er det os umuligt at begribe nutikommanderet til at hente jordemoderen, den, og vi kan ej heller begribe fremtida fødslen var gået i gang hen på natten. den.
Vejret var så voldsomt, at min far sikkert ikke nænnede at trække en af hestene ud i sådan et møgvejr, (det gjorde
åbenbart ikke så meget med gårdens
karl!), så Foged blev sendt af sted med
en lygte og en stor træslæde, som han
trak igennem driverne til jordemoderens
hus.
På slæden med fru Jensen
Fru Jensen, som var en stor kraftig dame, blev sat op på slæden, og så gik det
tilbage til Toftegaard - og som Foged
siden har fortalt mig:
”Det var sandelig hårdt arbejde at få
fødselshjælp til dig Mie, for slæden var
tung, og fru Jensen vejede da også til, så
12

Her er en stregtegning af det gamle jordemoderhus tegnet af Chr. Steinov.

Da Askø´s mænd fandt jordemoderen for grisk

Dengang var det “kram” man lavede!

Og så skrev de et klagebrev til stiftamtmand, kammerherre
Von Jessen.

I 1906 købte ægteparret Ida Martine (1886-1957) og Carl
Lindhardt Jensen (1883-1948) en barnevogn til deres førstefødte, Ernst, som blev født på
Askø i 1906.
Martine kom fra Lundgården på Lilleø, Carl Lindhardt fra Toftegaard på Askø. De drev i nogle år Askø Købmandsforretning.
Siden flyttede de med deres tre børn til Femø, hvor de havde
købt en gård.
Efterhånden som årene gik, var der ankommet 11 børn hos
ægteparret Martine
og Lindhardt. Alle børn lå i samme barnevogn, indkøbt i 1906
på Askø.
Siden blev barnevognen sat på gårdens loft på Femø, hvor den
stod g(l)emt i et
hjørne i hen ved 75 år, indtil gården skulle ryddes, fordi den
skulle sælges i 2007.
Børn og børnebørn af Martine og Lindhardt har foræret barnevognen til Det lille Museum på Askø, hvor den nu står, som et
af de mest skattede klenodier på Museet.
Barnevognen fortæller om en tid, hvor man var nøjsom og ikke
smed noget ud - og kunne den tale, hvad ville den så ikke kunne fortælle os om gamle dage på Askø/Femø?

Jeg er blevet bekendt med nedenstående klagebrev, som jeg har valgt
at gengive uden rettelser og med den stavemåde, som var den gang i
1844, fortæller Mie Lobedanz.
Klagebrevet er formuleret af nogle temmeligt utilfredse Askø-mænd i
1844. De mente, at den daværende jordemoder krævede alt for meget
for sin gerning på øen:
Jordemoderen på Askø. Askø sogn.
Vedr. Askø Beboers klage over pålagt skat af Præst og Sogneforstander, da Jordemoderen ingen Koe havde.
Journalsag O 67. 1844. Fejø
Birk og Lollands Birkers Breve.
Prorimoriom
Til Deres Høivelbaarenhed Hr. Kammerherre Stiftamtmand Von
Jessen.
Vi Undertegnede Sognebeboere synes at det er udret at Hr, Pastor
Skjødt og vore Sogneforstandere paalægger os en lille Skat til vores
Jordemoder for det Hun ingen Koe har havt dette første Aar, men
Vi Bønder har givet Hinde Mælk og Fløde naar hun har forlangt
det, og Vi har da maate baaret Hinde det til, for det var nok for Gement at hente det. Vi mener at hun trænger ikke til de Penge da
hendes Mand kan gaae ligesom en Herremand og bestiller ikke
noget, nu har han nylig Kost sig en Frakke til 20 Rbd. Men det kommer ikke os ved.- Vi har vist Udgifter nok paa dette lille Land.- Vi er
kun Lit til at betale naar her skal Kostes noget og de stakkels Fattige
Huusmænd paalægger de hver 1 mark og nogle af Dem kan neppe
faae det tørre Brød da dee har slet ikke ikke med at Føde Koen.I Vinter en gang da Sogneforstanderskabet var samlet da var Jordemoderen til Præstens da sporgte Præsten Hinde hvad Hun skulde
have for den tid Hun ingen Koe havde havt, da svarede Jordemoderen at hun var nøiet for den Tid .
Folk havde været gode ved Hinde, da lofte Hr Pastor Skjøtt og Skipper Hans Hansen. Hinde vi skulde give imellem 13 a 14 Rbd de
andre Sogneforstander Taug stille men de skrev under aligevel og
de har betalt. Skipper Hans Hansen har også betalt for nogle af
beboerne men det har han gjort paa sin Egen regning thi de har
ikke beet Ham om det, og betaler heller ikke thi der er ingen af Os
som har nægtet at Græsse og Føder Koen Naar Hun havde kommet
med hende, men nu har Hun Kiøbt sig en Koe og den er ogsaa
Modtaget.
Askøe den15 de April 1844.

Det er Knud Jensen, søn af Martine og Lindhardt,
som står ved barnevognen på Askø Museum. Billedet er taget søndag 27. juli i 2008 forbindelse med
det foredrag, som Mie Lobedanz havde for en
stopfyldt præstegårdssal. Knud Jensen er født i
1921 ud af en søskendeflok på ni.

Gaardmand Hans Pedersen.
Gaardmand Jens Hansen
Væver.- Gaardmand Niels Christoffersen Lund.
Gaardmand Jørgen Rasmussen
Lok.- Rasmus Rasmussen.
Hans Gerdtsen.- Jens Olsen.
Frederik Jørgensen.
Husmændene.- Peder Knudsen.Christoffer Hendriksen.Rasmus Rasmussen.- Ole Olsen
Skov..- Christoffer Pedersen.
Hans Rasmussen.- Jens Gerdsen.Christoffer Nielsen.- Peder
Jensen.- Ole Giert Sen.-

8/5 44. Askø Sogneforstand.
- Jeg må beskæmmet indrømme, bemærker Mie Lobedanz om ovenstående skrift, at flere af mine aner er medunderskriver af klagebrevet
- og den daværende jordemoder på Askø rejste da også fra øen kort
efter denne tvist mellem hende og øens beboere.
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Askøs læge kom sejlende
Vi kender det alle sammen - klager og brok over ventelister og
overfyldte sygehuse i nutidens Danmark.

Den gang vidste man stort set ikke noget
om overfølsomhed og allergier, men da
min mor gik til Dr. Jensen med mig, sagde han:
- Lad Mie ligge en halv time i havet hver
dag så længe vejret er til det.
Det var jo en noget mystisk recept, men
selvfølgelig blev jeg hver dag beordret
ned i vandet, for når Doktor Jensen havde sagt det, måtte det være rigtigt. Og om
ikke både eksem og sår gik væk efter et
par måneder - selvfølgelig fordi saltvandet rensede huden. Jo doktor Jensen var
en rigtig familielæge, som kendte sine
patienter ud og ind.

I min barndom i 50’erne kunne man tale
om ”ventetider”, for lægen kom kun en
gang om ugen. Fejlede man et eller andet, så måtte det vente til lægen fra Fejø
ankom. Det skulle være meget alvorligt,
hvis lægen blev tilkaldt uden for den
faste konsultationsdag.
Det værste var, hvis vi unger gik hen og
blev syge dagen efter, at lægen havde
haft sin konsultation på Askø - så kunne
en uge med sygdom godt blive lang, indDoktor Hersom
til lægen ankom igen.
Min far, Harry Jensen, blev født i 1912. I
min fars barndom kom den daværende
læge Doktor Hersom fra Fejø kun hver
fjortende dag.
Min far har fortalt, at en gang gik han
med en forfærdelig tandpine. Den gang
trak lægerne også tænder ud på folk. Min
farfar mødte lægen uden for Toftegaard
og spurgte,” om ”dovtoren” havde sin
tang med? Den han brugte til at trække
tænder ud med?
” Nej, det havde han desværre ikke. ”Vil
”dovtoren” så tage den med næste gang,
han kommer?” Det betød åbenbart ikke
så meget, at min far så skulle gå i endnu
fjorten dage med tandpine!

vendte så hest og vogn og kørte hjem
igen, så hesten ikke blev kold. Det gjorde
åbenbart ikke så meget, om knægten blev
kold.
Vippende lanterner
Min far skulle så stå der i mørket og kigge efter en lille båd, som ville sejle ud fra
Fejø. Båden havde en vippende lanterne i
masten. Når min far kunne se båden nærme sig, skulle han løbe, alt hvad remmer
og tøj kunne holde til hen over Lilleø og
en blæsende Lilleøsbro, for at fortælle
min farfar, at nu var lægen på vej, og nu
kunne han godt spænde Lise (farfars
hest) for igen, så lægen kunne blive hentet over under Lilleø.
Fiskeren, som havde sejlet lægen over,
blev på båden og ventede. En nabokone
var blevet hentet, for der skulle både
laves kaffe og smøres smørrebrød til
lægen, inden han dampede af igen, og det
var jo i hvert fald ikke noget datidens
mænd kunne befatte sig med den gang..!
Doktor Jensen blev boende
Der er ingen tvivl om, at det har været et
fantastisk hårdt liv at være ø-læge den
gang.
Den 1. januar 1969, da doktor Jensen var
fyldt 70 år, afstod Doktor Jensen sin øpraksis, men blev boende på Fejø indtil
sin død - 15 år senere.

Doktor Rasmus Jensen.

Læge på seks øer
Doktor Rasmus Jensen fra Fejø var også
Askøs læge i min barndom. Ja faktisk var
Doktor Jensen læge på ikke mindre end
seks øer : Fejø, Skalø, Vejrø, Askø, Lilleø og til dels Rågø.
Der stod meget respekt om Doktor Jensen, han havde stor autoritet blandt sine
patienter. Markus Hummelmose har i sin
bog ”Gammeltid på Fejø” skrevet en
levende skildring af Doktor Jensens besværlige lægeliv på de seks øer.

Da farmor blev syg
En gang blev min farmor meget syg. Det
blev så slemt, at man ikke turde andet
end at få ringet efter Doktor Hersom fra
Fejø. Det blev til, at lægen ville sejle fra
Fejø og ”lande” over under Lilleø ved
Viggården.
Det var en mørk, kold og blæsende efterårsaften. Min far blev af min farfar kørt
over under Lilleø udstyret med en stormlygte.
Min farfar, som var en sand hesteven,

Der burde rejses mindesmærker over alle
de flittige ø-læger, som den gang trodsede vejr og vind og ikke mindst kulde for
at tage sig af deres patienter døgnet
rundt, år ud og år ind.

Den gang var det ofte rigtig vinter og
ofte frøs Smaalandsfarvandet til - og så
var det over isen på gåben eller i egen bil
over isen.
På Askø havde man en isbåd, som kunne
trækkes over isen - et enormt slæb, som
kunne kræve op til seks mænd, når den
tunge båd skulle slæbes over isen. Hvis
isen knækkede, så var det om at komme
op i isbåden i en vis fart, ellers røg man
ned i det iskolde vand, og overlevede
måske ikke.
Det kløede...
Da jeg var barn, havde jeg meget eksem,
som jeg gik og kradsede i, fordi det kløede.
Der kom ofte sår med mere.
Den gang var der rigtig vinter i Danmark.
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Da Askø og Lilleø fejrede elektrificeringen i
1973.

sådan blev det ikke, Lilleø måtte som før
klare sig med deres egne private små
elværker. Det betød, at hver dag skulle
der i hver eneste husstand på Lilleø laves
strøm til almindelige fornødenheder; flere af gårdene på Lilleø havde
investeret i batterier, så man kunne oplade strømmen, og derved slukke for diselmotorerne om aftenen, og dog alligevel havde lys i lamperne over spisebordet. Det var både besværligt, dyrt og ret
tidskrævende at have sit eget lille private
elværk. De små gårdelværker kunne heller ikke trække f.eks. en vaskemaskine
og et fjernsyn.

Der lød klapsavler og enkelte hurraråb
fra de mange mennesker, der på en dejlig
sommerdag havde forsamlet sig omkring
Askø private elværk. Flagene var hejst
over hele øen – ca et halvt hundrede mennesker var stimlet sammen ved
det gamle private Askø-elværk. Hvad var
der i gærde? Jo det var dagen – den 5.
Juli 1973 da Askø blev tilsluttet regelmæssig strømlevering gennem kabler fra
SEAS – kablerne lå på havets bund og ”Lysfest” på Lilleø
var fra Fejø ført videre over Lilleø, som På Lilleø blev der af bare glæde over, at
derfor havde fået strøm ugen før.
nu fik man del i den gode og meget billigere SEAS-strøm holdt et gevaldigt ”lys
-gilde” på Vigmosegården, hvor den daværende borgmester i Maribo, Werner
Larsen med frue også deltog. For øvrigt var Vigmosegårds daværende ejer,
så begejstret over den nye strømforsyning, at han lod lyset være tændt i 14
dage dag og nat i alle frugtlagere, udhuse
og stalde! For ligesom at fastslå, at nu
var der altså strøm – også på Lilleø.

Da Aakø/Lilleø fik Seas-strøm i 1973.
Det lille hus i baggrunden rummede Askøs El-værk

I 18 år havde dieselmotorerne larmet
døgnet rundt midt i Askø By. Nu slukkede daværende elværksbestyrer, gårdejer
Eigil Madsen for generatorerne – hvorefter SEAS-strøm
overtog al elforsyningen på Askø/Lilleø. Der er ingen
tvivl om, at det må have været noget af
en fantastisk oplevelse, at opleve elektrificeringen af et stykke Danmark 1973,
hvor alle andre danskere i en menneskealder havde indrettet sig med vekselstrømmens velsignelser.

Askø elværk kunne ikke levere strøm
til sommerhusområdet
Da Askø Strandvig fik tilladelse til at
udstykke Strandvigen til sommerhusområde i 1967, måtte man meddele de nye
sommerhusejere, at man ikke kunne levere strøm til deres sommerhuse. Den
gang var der 4-5 husstande på Askø, som
havde investeret i en vaskemaskine, men
det lokale el-værk kunne kun trække en
vaskemaskinen ad gangen, så husmødrene var nødtvunget til at lave en plan over,
hvornår hver enkelt måtte benytte egen
vaskemaskine. Bjørn Karbo, som var

Ingen strøm til Lilleø i 1955.
Der skulle altså gå 18 år inden Askø og
Lilleø fik en fornuftig el-forsyning – et
eller andet gik galt, da man i 1955 forhandlede med Midtlollands Elektricitetsforsyning (MEA) om at føre strøm i kabler til øerne Fejø, Femø, Askø og Lilleø. Askø/Lilleø trak sig i hvert fald ud
af forhandlingerne og foretrak den gang
at få deres eget lille elværk, som blev
placeret midt i Askø By, hvor det i 18 år
lavede en øredøvende larm. Elforsyningen var kun til de fastboende på
Askø. Da man gik i gang om at oprette
Askøs eget elværk, var det oprindelig
meningen, at Lilleø selvfølgelig også
skulle have strøm fra Askø værket. Men

flyttet til Askø for at leve sin pensionisttilværelse der, var en af ildsjælene m.h.t
af få forhandlet en bedre strømforsyning
til Askø/Lilleø. Da han blev formand for
Askø Elværk kom der skred i forhandlingerne med SEAS. I det helet taget gjorde
nu afdøde Karbo meget for de små øer,
han var bl.a. initiativtageren til Øsammenslutningen af de danske småøer,
som stadig eksisterer i bedste stil.
Stort arbejde at vedligeholde petroleumslamperne.
Nutidens mennesker finder det gevaldigt
”romantisk” med et par petroleumslamper i huset el på terrassen. Men jeg ved
af egen erfaring, at for datidens husmødre den gang i min barndom, var der ikke
så meget ”romantik” over petroleumslamperne – kun hårdt arbejde. Det var
almindeligt, at man på en stor gård havde
over tyve petroleumslamper, som skulle
renses og påfyldes hver dag, dvs vægen
skulle skæres til, glassene pudses og endelig påfyldning af petroleum. Det er
ganske forståeligt, at datidens husmødre
ikke fandt det specielt ”romantisk” med
petroleumslamper.
Nu sænkede roen sig over begge de små
øer, da diselmotorerne tav for altid. Nu
kunne Askø/Lilleø endelig – udover
frisk luft og uspoleret natur - tilbyde en
vidunderlig fred og ro. Livskvaliteter
som frisk luft, uspoleret natur, fred og
sikkerhed bliver ofte benævnt som
”fremtidens luksusgoder” af vor tids
fremtrædende fremtidsforskere. Alle de
nævnte ”luksusgoder” må siges at være
til stede på Askø/Lilleø i dag i en helt
overvældende grad.

Bjørn Karbo takker Seas
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Autentiske små historier fra hverdagslivet på Askø/Lilleø
Marilyn Monroe og danskamerikaneren…
Min fars farbror, George, emigrerede
med sin familie til USA i begyndelsen af
50’erne. I mange år sejlede George over
Atlanterhavet og besøgte sin barndomsø
Askø hver sommer.
Dagmar, gift med Georg Jensen

Det var ikke nogen ulejlighed….

På Lindholm var der i mange år en
”vagtmand”, som havde været karl på
Vandmangel på Lilleø……
gårdene på Askø. I en moden alder kom
Jene Chr. elskede meget stærk kaffe.
Derfor sagde han altid til Helga, når hun han til Lindholm, og boede således helt
var på vej ind for at lave kaffe: ”Spar på alene på øen. På daværende tidspunkt
var Grev Knut gift med Helle Stangerup,
vandet Helga!”
På et tidspunkt var der tækkemænd på og sidstnævnte er og var veninde med
gården, for at udbedre gårdens defekte Dronning Margrethe.
Danmarks Dronning var på besøge på
stråtag.
Tækkemændene boede på gården i en 14 Knuthenborg og man bliver enige om, at
dages tid. Oppe fra stråtaget hørte de
“Femøsund”, som i 50´erne sejlede til alle tre øer.
hele tiden dette: ”Spar på vandet Helga!”. Så de turde ikke vaske sig i den tid,
Askø Færgeklap blev den gang betjent de var der, fordi de troede, at gårdens
via håndkraft, færgen lagde den gang til brønd var ved at udtørre!
ved ”ydre-molen”. Holger Jensen passede færgeklappen og var sådan en slags Der fulgte en økse med…
Åge var i mange år skipper på Askø”over-øvrighedsper-son” på havnen.
Således var færgen på vej ind mod fær- færgen. Åge var min fars fætter, og når
geklappen en sommerdag i slutningen i vi kom til øen, så besøgte vi altid Åge. Et man skal sejle over og se Lindholm.
år holdt jeg sommerferie på øen med min Knud går ned til ”broen”, hvor båden
50’erne.
Ombord var George Jensen, som tog nyt gode veninde i min ”Mormors Hus”. Her skulle ”lægge til”. Op på broen træder
efternavn, da han bosatte sig i USA. Han
Dronning Margrethe, som hilser med
efternavn var nu Vidar. Holger Jensen
håndtryk på øens vagtmand, mens hun
stod på sin post ved færgeklappens håndsiger: ”Hvor er det pænt af Dem, at De
sving, og han får nu øje på, at øens
har hejst flaget!”
dansk-amerikaner var på vej i land. Da
”Nå det”, lød svaret, ”det skulle såmænd
George træder ned på broklappen, siger
op alligevel!”
Holger Jensen med værdig og høj stemme: ”Har du set noget til Marilyn Monroe?” George tripper uinteresseret af
Min ”kloge” oldefar!
sted med sin kuffert, mens han nedladenÅge Skov
Det var i året 1920. Historien foregik på
de svarer: ”Kender hende ikke…….!”
”Toftegaard” på Askø i Smålandshavet,
nord for Lolland.
dukker Åge op en dag og siger på sit Gamle Peder Jensen sad i sin aftægtsstue
brede lollandske til min veninde og jeg: på den gamle slægtsgård ”Toftegaard”.
”Kan sådan to ”tøser” stege en kylling?”. Peder Jensen var meget dårligt gående,
Ja, det mente vi jo, at vi kunne, og vi han gik med to krykker, og derfor sad
tænkte jo straks på Brugsens han næsten altid i sin stol ved spisebordet
”Lørdagskylling”. Nå, men vi var her- i sin stue. Der kom mange og besøgte
med inviteret hen til middag hos Åge, Peder Jensen hver dag, idet den gamle
hvis vi ville lave maden. Sådan ved 17- mand blev betragtet som både klog og
tiden gik vi hen til Åges hus, og vi blev begavet af de øvrige gårdmænd på øen.
inviteret ud i haven til lidt koldt at drik- Således var der en dag i 1920 samlet en
ke. På et tidspunkt siger jeg til Åge: ”Har fem/ seks gårdmænd i Peder Jensens
du taget kyllingerne ud af fryseren aftægtsstue. Mændene diskuterede temÅge?”. ”Øksen står der (han peger!), og melig højlydt et nyt fænomen, som en af
kyllingerne går der i hønsegården (han gårdmændene just havde hørt om: En
Gerorg Jensen med søn og barnebarn. Emigrepeger!), så kan I bare gå i gang!”
rede til USA og tog navnet Vidar.
slags apparat, som vistnok blev kaldt en
Georg Jensen var søn af Peder Jensen, TofteDet tog noget tid, inden maden kom på radio, og om hvilket nogen påstod, at
gaard og havde to brødre:
bordet, måske fordi ”vi to tøser” fik ad- den skulle have den evne, at hvis apparaJens N. Jensen, som overtog fødegården, og
skillige grineflip undervejs!
Linhard Jensen, som fik en gård på Femø.
tet stod inde i København, og man talte
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”ind i den”, så kunne man, hvis man havde en tilsvarende nede på Askø høre
det , der var blevet sagt i apparatet inde i
København!
Mændene rystede på deres hoveder, for
det lød altså alt for utroligt.
”Hvad mener du, Peder Jensen?”, spurgte
en af gårdmændene, ”tror du på det?”.
Den gamle kloge Peder Jensen sad længe
og stirrede ned gulvet, mens han så tænksom ud. Minutterne gik, men endelig
kiggede den gamle mand op og sagde
med høj klar røst, mens han slog hårdt
ned i gulvet med sin krykke: ”I kan da
nok forstå, at det er det rene humbug!
Det kan simpelthen ikke lade sig gøre! I
er blevet taget ved næsen!”
Mændene nikkede alvorligt, tog deres
hatte og sagde farvel og tak, temmelig
lettet over, at den historie alligevel ikke
var sand…verden var da heldigvis endnu
ikke helt gået af lave!

Da

”lillebror Askø” slog
”storebror Fejø”!
Det var i begyndelsen af 50’erne. På
Askø havde man fået ansat en ung mejeribestyrer Milter Bjerg. Mejeribestyreren
og hans kone havde været på Ollerup
Idrætshøjskole og var derfor meget interesseret i gymnastik og sport i det hele
taget.
På Askø var det ikke sædvane, at man
ligefrem trænede boldspil, men det fik
mejeribestyreren hurtigt ændret på. Der
gik ikke lang tid, så var der samlet et
”karlehold”, som blev trænet i håndbold
to aftener om ugen på en mark, som en
af øens landmænd havde stillet til rådighed.
Da der var gået ca et år, så mente Mejeribestyreren, at nu var Askø-spillerne gode
nok til at prøve at kæmpe med et udenbys hold. Der kom en aftale i stand med
Fejøs håndboldkarle – og Fejøs hold var
allerede begyndt at gnide sig i hænderne,
for de var dygtige til håndbold på Fejø –
og de vidste jo, at Askø aldrig havde
gjort sig gældende, hvad boldspil angik.
En af fiskerne på Askø tilbød at sejle
spillerne til Fejø i sin fiskekutter, for
Fejøspillerne krævede, at kampen foregik
på en ”rigtig” boldbane.
Humøret var højt hos spiller og træner,
da skibet stævnede ud fra Askø Havn. I
50’erne var der ikke så meget underholdning, så alene det at komme til en anden
ø, var en stor begivenhed.

Nu ville skæbnen – eller hvem der nu
greb ind – at Askøholdet vandt stort over
Fejø!
Fejøholdet var sandelig ikke vant til at
tabe – og slet ikke til sådan nogle bønder
fra Askø, så de blev så ”edderarrige”, at
der fløj trusler om tæsk og andet gennem
luften, alt imens ”Fejbattingerne” så mere og mere truende ud.
Mejeribestyreren fra Askø kunne se,
hvad det trak op til, så han skreg til sin
spiller: ”Løb! Løb, alt hvad I kan ned til
skibet!” Det lod Askøkarlene ikke sig
sige to gange, de drønede af sted ned
mod Dybvig Havn, hvor fiskekutteren lå.
Fejøholdet løb bagefter, mens de truede
og råbte ukvemsord mod Askøholdet.
Da fiskeren så Askøholdet komme løbende, kan det nok være at han fik startet sin
kutter i en vis fart – spillerne fra Askø
sprang ombord på skibet og med fuld
drøn på motoren drønede kutteren ud af
Dybvig Havn. Håndboldspillerne på Fejø
stod på kajen og smed sten og æbler efter
kutteren, mens de stadig råbte ”grimme
ord” mod Askøs holdet, og to spiller fra
Fejø var så rasende, at de sprang i vandet
og forsøgte at svømme efter kutteren,
som var i fuld fart på vej hjem mod Askø
igen.
Når min far, som var gammel Askøbo,
fortalte den historie, kunne han ikke
skjule sit sejrssmil, selvom det var mange mange år siden, at det skete.
Faktisk må vi konstatere, at det såmænd
også var både første og sidste gang, at
det lykkedes ”lillebror Askø” at slå
”storebror Fejø”!

Paris uden røg – det er ingen
spøg!
Tre unge ægtepar havde dannet en kortklub på Askø, hvor man mødtes en gang
om ugen for at spille whist – det var ikke
de store penge, man spillede om. På et
tidspunkt får man i kortklubben den geniale ide, at alle skulle holde op med at
ryge – og pengene, man sparede ved ikke
at skulle købe cigaretter, de skulle bruges
til en fælles tur til Paris.

Den første spilleaften uden røg gik nogenlunde, og pengene blev afleveret til
fælles opsparing.
Anden spilleaften var det ved at være
nok for Gurli. Pludselig klaskede Gurli
kortene ned i bordet og sagde med høj
stemmeføring: “Hvad i hede h….er der
ved at besøge Paris, hvis vi ikke må ryge?”
Og så blev de planer skrinlagt.

…og stukket – det blev de!

Da de store koppevaccinationer foregik i
50′erne, blev det på et tidspunkt også
Askøbørnenes tur.
Det foregik henne i den gamle stråtækte
skolestue, som nu for længst er revet ned.
Først i billedet ses mejeribestyrer Milter Bjerg
sammen med en flok kammerater til håndbold i det
fri på Askø.

Et par koner fra øen – heriblandt min
mor Agnes – var blevet spurgt om de
kunne hjælpe kredslægen med at holde
Legendariske Gurli
styr på børn og protokoller, vaccinatioGurli Pedersen på Askø var et sandt fyr- nerne skulle jo gerne være overstået,
værkeri af morsomme og bramfrie udta- inden den sidste færge sejlede fra Askø.
lelser. Gurli havde stor humoristisk sans,
og hun var gæstfri og imødekommende På et tidspunkt konstaterer de to medover for alle, som besøgte hjemmet på hjælpende “Askøfruer”, at to af Gurlis
Konemadevej på Askø. Gurli holdt sig drenge ikke var mødt op til vaccinatioikke tilbage med at afslutte en eller an- nen. Der gik bud til Gurli – hvor blev
den samtale med et bandeord, og det knægtene af? Da Gurli hørte, at hendes
skønt hun var både graver, ringer og kir- “knajte” ikke var mødt op – de var ellers
kesanger i Askø Kirke!
blevet sendt af sted, så kan det nok være
hun udstødte nogle eder og så råbte hun:
Nedenstående historier om den legenda- “Kig på alle lofter i Askø By – de har gemt
riske Gurli foregår i midten af 50′erne.
sig, de labaner!”
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Der gik vel en ti minutters tid, så sprang
døren ind til skolestuen op med et brag – ind
kommer Gurli i al sin magt og vælde med
en hylende knægt under hver arme. Gurli
sætter sig på en stol, klemmer ungerne godt
fast mellem sine velpolstrede ben og råber til
den noget desorienterede kredslæge, som nu
så helt nervøs ud: “Så stik dog til mand . –
inden de labaner render igen!”

Der er altid plads til en mere…
I 1949 kom der et nyt mejeribestyrerpar til
Askø, Helle og Milter Bjerg. Det unge par
var nygifte, og det var Milters første ansættelse som mejeribestyrer. Den unge frue
Bjerg tillader sig således en dag at gå en tur
rundt i Askø By, for at kigge lidt på seværdighederne. Hun kommer også forbi Gurli
og Thorkilds hus, hvor Gurli går i haven og
hænger tøj op.
De to fruer hilser pænt på hinanden og Gurli
inviterer til en kop varmekaffe i køkkenet.
Da de sidder ved køkkenbordet og udveksler
høfligheder, kommer posten pludselig ind i
køkkenet med en pakke til Gurli. “Hvad er
nu det for noget?”, siger Gurli, mens hun
pakker op. Ud af pakken kommer der en
urne, som indeholder asken af en frøken
Lohse, en ugift frøken, som stort set ikke
havde haft familie tilbage på Askø. “Næh
Goddag frøken Lohse”, sagde Gurli. “Ja, du
kan vel også trænge til en kop kaffe”, fortsatte Gurli så med en let hovedrysten og
henter en kop mere, som hun stiller ved
siden af urnen, og med et slet skjult smil
hælder hun kaffe op i den tomme kaffekop.
Der stod urnen – og da sad den nye tilflytterfrue og stirrede med store skrækslagen øjne
på den bordscene, som forekom hende noget
aparte. Da den unge frue kom tilbage til
mejeriet, sagde hun til sin mand: “De er da
vist en smule underlige, de ø-folk – de drikker kaffe med de døde………..”.

er sikkert noget de fleste fra små samfund
kan nikke genkendende til.
Når familierne og naboer var samlet over
kaffebordene, blev der fortalt historier og
helst historier, der var humørfyldte, så man
kunne få sig et godt grin. Og nu har Mie
Lobedanz sat sig for at skrive nogle af barndommes historier ned til glæde for eftertiden.
Forestil dig en dejlig sommeraften på den
smalle "hovedvej" på Lilleø.
Hen ad vejen ud mod Draget kommer to
naboer gående ivrigt snakkende om vejr og
vind. Foran de to mænd løber der en jagthund, hunden er Villys, som denne historie
handler om.
Om Villy kan der fortælles mange historier,
han var det man i dag ville kalde "enormt
sej", eller som man sagde i min barndom:
"En hård hund".
Alt imens de to naboer går rask til, får Villys
hund færten af en vildand i en mose, som de
to mænd just går forbi.
Et øjeblik efter kommer hunden tilbage med
en fin vildand i gabet. Roligt tager Villy
anden fra hunden, og mens de to naboer går
videre, drejer Villy halsen om på anden og
begynder at plukke den, mens de går hen ad
vejen.
Da plukningen er tilendebragt putter Villy
anden ned i sin store jakkelomme, der kan
den ligge godt, til han kommer hjem. Et
stykke tid efter lyder det pludselig fra jakkelommen: "Rap,rap,rap!"
"Hvad hede hule (h...)". udbrød Villy, "er du
her endnu?!" Den plukkede and blev hevet
op i lyset, og ikke uden en vis form for imponerethed stirrede de to mænd på den,
mens anden plirrede med øjnene. Men sejlivet eller ej, den var jo blevet plukket, så...!
Gode lokale egns-historier kan vi aldrig få
for mange af - og de er efter min mening
ofte både sjovere og mere lærerige end mange af de daglige udsendelser, der bliver
sendt i fjernsynet.

Hverdagshistorier om den
legendariske Villy fra Lilleø
Den skaldede and på Lilleø
Det at vokse op på en lille ø er selvfølgelig
meget specielt. Jeg er en årgang 1946 og i
min barndom var der kun den underholdning, børn og voksne selv kunne bidrage
med, fortæller lærer Mie Lobedanz, som
voksede op på Askø i Smålandshavet.
Hendes barndom var derfor fyldt med historier om de mennesker, man nu en gang- på
godt og ondt - havde ø-fællesskab med. Det

“Eksamination” på Lilleø!
I 1964, da jeg var blevet ringforlovet med
min kæreste, drog jeg til Askø for at præsentere ham for familie og bekendte på øen.
Den legendariske Villy på Lilleø hørte også
med i præsentationsrunden. Da vi stod uden
for Villys træhus på Lilleø, fandt vi Villy i
18

færd med at rense fisk. Villy var jo ikke
ligefrem kendt for at have læst “Emma
Gad”, man skulle sådan set være heldig,
hvis han viste sine omgivelser lidt almindelig høflighed. Jeg præsenterede min forlovede, og Villy svarede højst med at par indædte grynt, hvorefter han tørrede sine hænder i
sine bukser og gik ind i huset. Vi stod sådan
lidt tøvende og vidste ikke, om vi bare skulle gå ind, eller gå igen. Nå, så let skulle han
ikke slippe af med os, så vi gik ind i huset.
Ind i stuen fandt vi Villy, han stod brummende og rodede rundt i skufferne i en gammel kommode, som stod ovre i et hjørne i
stuen.
Jeg nåede lige at tænke: “Det var dog en
utrolig opførsel!”, så vendte Villy sig om
mod min forlovede med noget i den ene
hånd. “Hvad er det?, spurgte han med
“alvorlig” mine og rakte genstanden over
mod ham.
“Det skal jeg sige dig, svarede min kommende mand, “det er sådan et spyd, man
bruger til køer, når de har trommesyge”.
“Hmjaa”, mumlede Villy, mens han øjne
blev helt smalle…… “Sæt jer ned! Vil I ha’
en bajer ?”

Det varmer alt sammen…
Der gik mange historier om Villy på Lilleø.
Dels var Villy lidt af en original, selv efter
datidens målestok, og dels var han en fabelagtig dygtig fisker og jæger. Mange jagthistorier er blevet fortalt om Villy, som kunne
- siges der – ligge i sin skydepram i flere
døgn og skyde vildænder langt over mod
Lolland. Medbragt proviant var en hel flaske
snaps, som kunne give den indre varme i det
kolde efterår. Når skydeprammen var lastet
til bristepunktet, blev lasten omgående sendt
til København, hvor man betalte godt for
frisk vildt.
Specielt under krigen tjente Villy rigtig
mange penge – og når han fik afregning
gennem landposten på øen, så blev pengene
“smidt” ind i bunden af skabet til de øvrige
(mange) penge.. Skattevæsenet var Villy
ikke så gode venner med, hvad de ikke vidste, kunne de jo heller ikke få ondt af.
Da 2. Verdenskrig var slut, kom der med ret
kort varsel “pengeombytning”, netop for at
få fat i alle de penge, som var gået Skattevæsenet forbi.
Da Villy hørte det, tog han resolut den enorme bunke af pengesedler og smed ned i sit
gamle brændekomfur, som stod i køkkenet.
Heller brænde pengene end at opgive dem
til “skattefar”……
Dagen efter fortælles der, at Villy skulle til
Brugsen på Askø. Her møder han en bekendt. “Nå Villy var du i Maribo og få lavet
pengeombytning?” “Nej, vel var jeg ej”,
svarede Villy med sin karakteristiske brummen. “Men jeg ved nu af egen erfaring, at
sådan nogle sedler, de giver en fantastisk
varme, når man fyrer med dem!…!!!

Den gamle “søulk” Villy (til højre) foreviget i
sine velmagtsdage.

Legendariske Villy, 2. del
Utallige er de historier, som er blevet fortalt
om Villy fra Lilleø – man kunne godt kalde
Villy sådan en slags lokal “barfodsdyrlæge”
– forstået på den måde, at Villy kunne lidt af
hvert – han var hverken belæst el. uddannet,
men alligevel kunne han noget, som mere
“almindelige” mennesker ikke kunne. Villy
var den, som bønderne ofte henvendte sig

H. P. G. Hansen med familie. (Villy Hansens
forældre og søskende )

til, hvis der var noget galt med deres dyr. I
mange tilfælde kunne Villy klare det, og det
var også værd at tage med, at Villy aldrig
nogen sinde blev så bekostelig, som de
“rigtige” dyrlæger, der ofte skulle sejles
frem og tilbage fra enten Fejø, Femø eller
Lolland.
Således havde min far en gang en hoppe,
som var med føl. Desværre var fostret dødt
inde i hoppen. Der blev sendt bud til Villy,
for hoppen kunne ikke overleve med et dødt
føl i maven.

gelser sin kniv ind i hoppen, og mens alle
holdt vejret, skar Villy det døde føl i stykker
inde i hoppen og stump for stump, kom det
døde føl ud af hoppen, en operation som
stod på i temmelig lang tid. Hoppen overlevede den langvarige operation og blev efterfølgende helt rask. Senere havde min far
besøg af en dyrlæge i en anden anledning,
og i den forbindelse fortalte min far om Villys bedrift med hoppen, hvorpå dyrlægen
udbrød : “Det kunne jeg ikke have gjort! Jeg
havde nok måtte aflive hoppen…”.

Jo, Villy havde en gammel Ford A, som
stod hjemme i gården. Med lidt
“fiksfakserier” og andet “hokus pokus” (fingersnilde?) fik Villy sat harven fast
bag på sin gamle Ford A – og nu kunne
markerne blive harvet – med støv, men uden
heste!

Hanen, der gik bersærk

En gang for længe siden boede der en familie i huset på Konemadevej over for gadekæret.
Familien bestod af syv børn – seks drenge
Vik med den halve hale.
og en pige. Gurli, som moderen hed var en
På Toftegaard havde vi en vidunderlig gård- slagfærdig og bestemt kvinde, som styrede
hund, som hed’ Vik. Den hund var højt el- alle “knajtene” med en bestemt, men også
sket af såvel børn som voksne. Vik var vild kærlig hånd.
med alt, hvad der kunne køre, den hoppede
op bag på traktoren , og op i landbrugsvognene, hvis den kunne komme af sted med
det. En dag hoppede Vik op bag på en
kunstgødningsspreder, som kørte i marken –
og her skete det uheldige, at Vik fik sin hale
ind i de roterende akselblade – og halen blev
slemt ødelagt.. Kunstgødningen bestod bl.a.
af saltpeter, som blev spredt ud på marken –
og det sved i forbistret i det åbne sår – hunden peb – og alt var elendigt. Villy blev
tilkaldt.
Han havde sin kniv, en hammer og sin hugGurli og Thorkild Pedersen fotograferet ved
geblok med. Med disse redskaber amputerederes sølvbryllup på Askø, den 22. april 1953
de han i et hug den del af halen, som var
ødelagt, Vik overlevede - og levede endda
Det var et åbent og gæstfrit hjem – huset var
mange år med kun en halv hale.
altid fyldt med børnenes kammerater og
venner, og min bror Erland kom også meget
i det hjem, idet han var bedste ven med Boy,
En Ford A kan bruges til meget!
en af husets sønner.
Et år havde det været et ualmindeligt tørt En sommerdag (vi er sidst i 50′erne) var
forår, hvor Villy skulle i gang med at harve “slænget” af Askøs ungdom samlet i
sine marker, så de kunne blive klar til husets lille køkken – fru Gurli og Thor“såsæsonen”. På grund af det tørre forår kild skulle udenbys – en tur til
støvede det helt forfærdeligt, når man fore- “fastlandet”, som man siger på de kanter,
tog sig noget på de tørre marker. Den gang når man skal til Lolland. Inden afrejsen
havde Villy ikke en traktor, men derimod to lød der mange formaninger til husets
heste. Hestene blev spændt for harven og afkom – og de tilløbende. Alle de tilsteallerede på første runde fik Villy nok – stø- deværende i køkkenet har sikkert set
vet stod ind i hovedet på både heste og men- engleagtige ud – og har nikket til hver en
neske. Villy standsede sine to heste og sag- formaning, som lød fra Gurlis mund.
de, mens han bandede godt og grundigt:
“Det her går ikke, det er så synd, så synd for Men dårligt var Gurli og Thorkild ude af
de stakkels dyr med alt det støv”.. Villy døren på vej mod færgen, før alle formaspændte hestene fra og trak dem hjem til ningerne var glemt – nu skulle livet leves
gården igen. Men markerne skulle jo være – og man tog fat på at drøfte, hvad man
klar, så de kunne blive tilsået inden længe – skulle have til middag – for det Gurli
hvad nu?
havde tillavet og stillet klar – det var
ikke spændende nok.
Nej, men derimod et par gode kyllinger,
det ville være kræs.
Det betød, at man skulle ud i hønsegården og have fanget et par kyllinger. Men
der var et problem. Gurli havde en meget
aggressiv hane, som havde en irriterende
adfærd. Den fløj lige i hovedet på alle,
som kom i hønsegården, bortset fra Gur-

Villy stod lidt og kiggede på den stakkels
forpinte hoppe, så førte han med rolig bevæ19

li. Hanen var elsket af Gurli, for hanen
var god til det, som haner nu en gang
skal kunne i en hønsegård.
I stedet for at diskutere kyllingesteg,
begyndte flokken i køkkenet nu at diskutere, hvordan man kunne give den kulrede hane en lærestreg. Problematikken
blev vendt og drejet – og pludselig er der
en, som får en lys ide. “Hvad med at give
den en ordentlig gibbenakker i vandtruget – så kan den lære det, ja den kan!”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget – op
i spisekammeret efter snapseflasken og
så ellers ud til hønsegården. Vandtruget
stod lige inden for lågen til hønsegården
og en af de modige i flokken, lukkede i
flyvende fart lågen op og hældte noget
snaps i det tomme vandtrug.
Hanen kom flyvende i fuld fart, men
nåede ikke at få hakket i den formastelige, som forstyrrede ro og orden i hønsegården.
“Men hvad var det?” “Frisk og rent
vand?” Hanen gik hen til vandtruget og
drak begærligt nogle ordentlige slurke af
snapsen…………
Der gik vel kun et halvt minut - hele
flokken af de unge mennesker stod paralyseret uden for hønsegården og gloede
på hanen – og pludselig gik den stakkels
hane fuldstændig og aldeles bersærk.
Først drejede den nogle gange rundt om
sig selv, så drønede den i en fuldstændig
vanvittig fart ned gennem hønsegården –
desværre stod der et træ i vejen - hanen
brasede ind i træet med voldsom fart –
og ak og ve – hanen var død på stedet.
Uden for hønsegården blev der meget
stille blandt flokken af unge mennesker –
det havde lige været rigtig sjovt, men nu
havde gutterne godt nok fået et forklaringsproblem af dimensioner over for
Gurli.
Moralen i historien må være, at man aldrig skal tro, at man kan “nedgøre” en
hane, for det kan meget vel være, at det
er hanen, som nedgør dig.

slagent skrig inden fra kirken.
Igen og igen lød der skrig, kirkedøren blev
flået op og ud kom pigen løbende med håret
flagrende efter sig.
Pigen løb skrigende hjemad, mens drengene
stod fuldstændig paralyseret og gloede måbende, var det den seje lærerdatter, som løb
der?

Lærerens datter på Askø

De løb efter og så, at der blev tændt lys i
flere rum i den gamle stråtækte lærerbolig,
Følgende historie fortalte min far mig førte og de kunne gennem vinduet høre pigens
gang, da jeg var en halvstor pige.
gråd uafbrudt.
Da mine egne børn blev halvstore fortalte To dage efter blev de drenge, som var indhan den til dem, og hver gang gjorde den et blandet kaldt til skolen af bl.a. skolekomstort indtryk på os, som hørte den:
missionsformanden og sognefogeden. Her
sad en forstenet ”Førstelærer” og fortalte, at
På Askø kom der i ca. 1924 en ny lærer til hans datter var blevet syg i sindet p.g.a det,
øen. Han boede i den gamle lærerbolig og som var overgået hende nytårsnat, og at hun
var alene med sin datter. Pigen var efter var kommet over og bo hos en faster på
datiden meget ”drenget” og frigjort opdra- Lolland.
get.
Det, der var sket, da pigen vandrede op mod
Lærerens datter var meget dygtig til al mu- alteret i kirken, var følgende: Hun gik som
ligt, specielt til alt det drenge kunne. Hun aftalt op til alteret, forbi kisten med den døde
var overhovedet ikke bange for noget, og det i, tog et lys, som lå på alteret vendte sig og
var altså meget udfordrende og irriterende begyndte at gå mod kirkedøren igen.
for de store drenge, som hun gik i skole
sammen med i Askø Skole. På et tidspunkt Men på vej ud får hendes lange tørklæde
fik drengene nok, nu skulle den seje lærer- viklet sig ind i en af bænke-lysestagerne,
datter ned med nakken!
pigen mærkede et voldsomt ryk, ”som om
nogen el noget trak i hendes tørklæde”,
Drengen udfordrede så Lærerens datter på derfor kom der en forfærdelig angst skylfølgende måde: Hvis hun Nytårsnat ved lende ind over pigen..for hun troede jo, det
midnatstid turde gå ned i Askø Kir- var den dødes kolde fingre, som trak i henke (nøglen til kirken skulle hun ”låne” fra de…
sin Fars frakkelomme) , så ville de syv .
knægte give hende hver en to-krone, mange Min Far Harry sluttede altid den historie
penge den gang. (Drengene var mellem 12 med at sige, at man skulle passe meget på
og 13 år, lærerens datter var 13 år)
med, hvad man fik andre mennesker til at
gøre, og han havde f.eks. aldrig glemt, hvad
Pigen skulle gå op til alteret, deroppe skulle han og hans kammerater havde provokeret
hun ”låne” et lys, som bevis på at hun havde lærerdatteren til den nytårsnat.
været inde i kirken, og derefter gå forbi den
kiste, som stod i kirken. (der skulle være Han havde heller aldrig fået at vide, om
begravelse dagen efter nytår).
lærerdatteren var blevet rask igen, for læreren havde kort tid efter nytår sagt sin stilling
Nytårsaften oprandt og endelig nærmede op, og var flyttet til en anden skole langt
klokken sig midnat. Lærerens datter kom ud væk fra Askø.
af lærerboligen, hun havde en tyk frakke på
og et langt halstørklæde snoet om håret og
halsen. Hun gik over den tilfrosne
”Bysjøvle” (Lollandsk for gadekæret), og
drengeflokken fulgte efter i respektabel afstand.
Pigen låse sig ind i kirken, og nu var der
nogle stykker af drengene, som var begyndt
at føle ”bondeanger”.
”Lad os gå efter hende og få hende ud”,
sagde Harry. De andre rystede på hovedet,
men to af drengene ville tage i kirkedøren,
da de pludselig hørte et fuldstændig skræk20

Gadekæret på Askø omkring 1910

En ”Askø-drengs” barndom omkring 1. verdenskrig og op i 20’erne.
Min Far, Harry Jensen, blev født på
”Toftegaard”, Askø 5. juni 1912. Hans
far var Jens Nikolaj Jensen, og hans mor
var Cecilie Jensen, født Jørgensen. Udover min far, var der tre børn mere på
gården: Ejnar, der var den ældste, derefter Gunnar og til sidst Ranghild, som var
en lille efternøler og dermed min fars
elskede lillesøster.
Inden min Far døde lovede jeg ham, at
jeg ville forsøge at skrive om hans barndom på Askø fra 1912 til ca 1926 ud fra
nogle notater, min Far fik skrevet ned.
Selvom min Far i mange år boede på
henholdsvis Lolland og Sjælland, var
Askø dog det sted i verden, hvor han
følte sig mest hjemme. Da min far døde
var min bror og jeg heller ikke i tvivl om,
at vores fars urne skulle sættes ned på
Askø Kirkegård.

Herover ses min Far Harry Jensen som
ca. 9-årig med sine såkaldte “dæklam”,
som var lam som moderfåret havde afvist
og som man så flaskede op med en stor
hjemmelavet sutteflaske.
Jeg vil nu overlade ordet til Harry:

1. Verdenskrig:
To år efter, at jeg
var blevet født startede 1. Verdenskrig. Den husker
jeg ikke så meget
fra, men da den
sluttede i 1918, kan
jeg huske, at man
ringede med Askø
kirkes kirkeklokker
en hel time, det
virkede næsten helt
uhyggeligt. Min far
Jens Nikolaj Jensen
var den gang sognerådsformand, og han var derfor den,
som uddelte rationeringsmærker til folk
på Askø og Lilleø. Det største savn var,

at der var for lidt petroleum, som man
brugte bl.a. til motorer og belysning.
Når der ikke var petroleum at få p.g.a
krigen, tyede man til karbidlamper, en
slags ”gaslamper”.
Ved hjælp af karbid og vand og en
”stilleskrue”, blev der udviklet gas, og
det var om at få stillet lampen rigtigt,
ellers kunne den eksploderer, eller gå
helt ud
Vi knægte brugte også karbid til skyde
nytår ind med, noget karbid en blikdåse,
låg på og så antænde den, så gav det et
højt bum, og vi knægte fandt det vældigt
morsomt.
(Karbid= en kemisk forbindelse mellem
kulstof og et metal)
”Fjortendedags-lægen”.
I min barndom kom lægen fra Fejø kun
til øen en dag hver fjortende dag. Hvis
f.eks. en af os drenge havde tandpine, så
spurgte vores far lægen, om han havde
sine tandudtrækningstænger med i dag?
Nej, det havde han ikke. Nå, om han ville
tage dem med næste gang, han kom?
(Om fjorten dage!). Det blev ikke regnet
for noget, at vi børn skulle gå endnu 14
dage med tandpine! En tandbørste fik jeg
først, da jeg var omkring 14 år, en uhørt
luksus den gang.
Skadedyrsbekæmpelse.
I min barndom var der en sand plage af
rotter og mus i alle huse og gårde. Mange
gårde og huse fra den gang var ikke
grundmuret, så det var en smal sag for
skadedyrene at komme ind i husene.
Hunde og katte var uundværlige i bekæmpelsen af rotter og mus.
I det hus, som siden blev forsamlingshus ,”(Anna Skovs Sal”) boede der den
gang en mand ved navn Julius.
Han havde lært til garver, altså at gøre
skind i stand til videre salg. Det trak skadedyr til, og Julius’ eneste bekæmpelse
var hans egen dolk, for så han en rotte,
skar han lynhurtigt hovedet af den. Der
vrimlede med rotter i det hus den gang.
Så døde Julius og så blev der ryddet op i
hus og omgivelser. Desværre flyttede
rotterne til ”Toftegaard”, og så måtte vi
gøre noget.
Min ældste bror Ejnar havde fundet ud
af, at rotterne bl.a. havde bosat sig under
en stor høstak som stod i nærheden af
grisehuset. Det hegnede vi ind med et
stykke tæt hegn, og derefter satte vi vores hunde inden for hegnet, mens vi bevæbnede os med lange gummistøvler og
høtyve…den dag snuppede hundene op
mod 70 rotter, de knækkede simpelthen
nakken på dem, og haps en ny i gabet.
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Datidens ”underholdning”:
Vi kendte ikke at have legetøj i min
barndom, vi havde jo frie omgivelser,
som vi kunne tumle os i, derudover havde alle vi børn mange pligter sådan i det
daglige på gården.
Vores største fornøjelse var at stange ål
for den gang kunne vi opleve hele åleeventyr, hvis vejret var sådan, at ålene
stod stille i ålegræsset.
Om natten ”blussede” vi ål. Vi havde en
lygte med, og lyste på bunden med den,
så stod ålene stille, og vi kunne lige tage
dem med ålejernet.
Ålene blev røget, syltet eller saltet, og de
blev foræret væk til familie og venner.
Om vinteren havde vi en ”is-mølle” på
”Bysjøvlen”, den bestod af en jernbolt
eller pæl, som blev slået igennem isen,
og en stærkt reb og alle vi børn trak en
stor slæde.
Vinteraftner sang vores mor sammen
med vores unge pige. De sang noget,
som blev kaldt ”Skillingviser”, og vores
mor læste også historier fra f.eks. Almanakken eller ved juletid: ”I julelampens
skær”. Vi knægte sad på slagbænken i
nærheden af kakkelovnen og lyttede med
”ørerne udslået” …det var datidens underholdning, for den gang fandtes der
ikke fjernsyn el. radio.
I december måned sad vi i køkkenet og
lavede halmpynt ud af noget halm, vores
far havde lagt til side. Vi lavede bl.a.
julepynt til juletræet, og julebukke til at
stille uden for døren.
Om vinteren var der også ”danseskole”,
for omtalte Julius havde et instrument, en
trekant, som han slog takten med, og så
dirigerede han ellers rundt med os børn
og unge mennesker i ”Anna Skovs Sal”.
Om sommeren fiskede og badede vi, så
meget vi kunne komme til, men tit og
ofte skulle vi hjælpe med høst og dyrene,
børn var den gang en ekstra arbejdskraft.
Familieliv:
Jeg husker ikke nogensinde, at jeg har
hørt min far og mor skændtes. Kun en
gang i min barndom, hørte jeg min mor
blive ”skarp” i stemmen. Min far havde
bestilt en jolle på Fejø, og min mor mente åbenbart, at der var andet, som var
mere livsnødvendigt.
Vi børn havde respekt for vores far og
mor, og viste man ikke den, så vankede
der. Min far slog ikke os børn, kun en
gang fik jeg en omgang, så jeg kunne
mærke det, og det var ærligt fortjent, for
jeg havde kaldt min mor for ”dumme
kælling”. Det hørte min Far uheldigvis,
og så skal jeg da lige love for, at han tog
affære.
Den gang var ens omgangskreds familien, men da alle stort set var i familie med

hinanden på øen, så var der sammenkomster
nok at gå til, og det kunne somme tider være
svært at få det hele til at gå op i en højere enhed i juletiden, hvor alle hjem gerne ville invitere.
Min Mormor og Morfar boede lige overfor
”Toftegaard” i et gamelt fiskerhus. Her opholdt jeg mig meget, når min mor f.eks. var
med i marken. Min mormor og morfar havde
aldrig haft mange penge, de var vel nærmest
det man kaldte for fattige,. Der var opvokset
en snes børn i hjemmet – og min morfar var
fisker. Min mormor Sophia stegte æbler direkte på kakkelovnen, når vi børnebørn besøgte
hende. Den nye sociallov kom i 30’erne, nu
skulle alle ældre havde en form for pension
hver måned. Min mormor kom grædende hen
til gården og sagde: ”Er vi nu sat på fattighjælp?” ”Så må vi jo ikke stemme længere!”
Min mormor kunne slet ikke forstå, at det ikke
var fattighjælp, men det første spæde skridt
mod en ”velfærdsstat”.
Da min Mormor Sophia døde, stod kisten
uden for på nogle bukke. Man havde haft stort
besvær med at få kisten ud og ind af det gamle
bondehus med de smalle døre. Derfor måtte
man tage et helt fag vinduer ud, for at det hele
kunne gå rigtigt til. Nu lå min elskede Mormor der i kisten, og folk stod rundt omkring
kisten og sang. Så blev låget lagt på kisten, og
snedkeren tog nogle enormt store søm op af
sin lomme og begyndte at sømme låget fast.
”Bum, bum”, sagde det. Jeg var ikke andet
end en stor dreng, og pludselig blev det mig
for meget, jeg for på manden med de store
søm, rev og sled i ham, og råbte, at han ikke
måtte slå søm i min Mormor.
Min Farfar Peder Jensen boede i en aftægtsstue på Toftegaard. Vi børn blev ofte passet af
ham. Da han døde, var jeg vel omkring 8 år.
Min Farfar blev lagt i kisten og sat på det store
bord i ”den store stue”. Kisten havde min
Farfar selv fabrikeret, den havde i mange år
stået i gangen og ventet på ham. Inden låget
blev lagt over den afdøde, samledes hele familien omkring kisten for at tage afsked med
”bedstefar”. Jeg blev løftet op, for at sige farvel, og jeg husker det ikke som noget, jeg følte
afsky for, det var ganske naturligt at give min
bedstefar et kys på den kolde kind for at sige
farvel.
Søskende:
Ejnar var ”storebror” – han fandt på alle de
gale streger, og han havde en god fantasi.
Ejnar var også den, som kunne sætte sig i
respekt over for vores Far.
Da jeg var 15 år mente min Far, at jeg skulle
ud og tjene på Lolland. Min Far havde fundet
en plads til mig på en gård ved Reersnæs på
Lolland. Ejnar kom hjem, og vi tog vores
cykler og cyklede af sted for at hilse på går-

dens folk. Vi ankom ved middagstid og blev
budt på middagsmad.
Da vi cyklede fra gården, sagde Ejnar til mig:
”Der skal du ikke hen!” Jeg forstod ikke, hvad
der var galt, for jeg havde ikke studset over
noget. Da vi kom til Askø gentog Ejnar over
for vores Far, at jeg ikke skulle i den plads,
”for de var ikke gode mennesker”. ”Og nærige var de også!”.
Min Far var ikke meget for at ændre på sine
planer, men det var Ejnar som have bestemt
det. Jeg kom ikke i den plads. Et halvt års tid
efter fik vi ved et tilfælde at vide, at det var et
meget dårligt sted at være - gårdejeren slog
sine folk, og konen undte ikke folkene en
ordentlig kost.

hvert fald med til at give en stærk familiefølelse.

Toftegaard - Den gamle slægtsgård, har været i
slægtens eje mange generationer tilbage, indtil den
blev solgt først i 50'erne p.g.a min fars alvorlige
sygdom. Ligger midt i Askø By.

Gunnar var den pæneste af os drenge. Han var
også den mest rolige og dertil kom, at han
ikke var nogen bangebuks, i sær inden for jagt
og fiskeri var han næsten dristig.
Ranghild var den kønne lillesøster med mørke
krøller over hele hovedet. Der var selvfølgelig
stor glæde på Toftegaard over, at der endelig
kom en pige i børneflokken. Min Far ville
endda havde jordmoderen til at rykke sin nyfødte datters fødselsdato en dag , så hun blev
født på samme dato som han selv, men det fik
min far dog ikke overtalt jordmoderen på øen
til! Vi, der var storebrødre til Ranghild, gjorde
alt for at forkæle hende, men mærkeligt nok
blev hun ikke spoleret, men blev ved at være
en sød og god pige.
På et tidspunkt kom Ranghild på husholdningsskole. Skolen havde besøg af den daværende konge, Chr. D. 10. og hans Dronning.
Alle husholdningseleverne stod oplinet med
nystivede hvide forklæder og hvide kapper på
håret. Chr. D. 10 og Dronningen Alexandrine
skridtede ”fronten” af, og ud for Ranghild
stoppede kongen og spurgte Ranghild: ”Hvad
skal der til for at stege en god bøf, lille frøken?”
”Først og fremmest noget godt kød, Deres
Majestæt”, svarede Ranghild og nejede. Kongen vendte sig mod sin Dronning: ”Der bliver
en god kone ud af hende”, sagde han.
Efterskrift:
Min opvækst på Askø har på godt og ondt
præget hele mit liv. Vi fire børn på
”Toftegaard” fik en god og kærlig opdragelse,
vi lærte respekt for penge, dyr og mennesker. Det er gode værdier at få med sig
ud i livet. Livet kunne godt være hårdt
for børn den gang, for vi skulle arbejde,
så snart vi kunne løfte en høtyv. Men vi
fik indarbejdet en følelse af et fællesskab, at man sled for og sammen med
familien…jeg vil ikke sige, at vi gik og
tænkte så høje tanker, når vi lugede roer
eller trak roer op ved håndkraft i det våde
og kolde efterår…men det lå ligesom i
luften, det med fællesskabet, og det var i
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Harry med sine 3 søskende

Harry Jensen.

net, fordi jeg ikke kunne mit salmevers,
og mit øre blødte, da jeg kom hjem til
min mor på Lilleø. Men så kan det ellers
nok være, at min mor tog affære. Hun
Følgende er nedskrevet af Agnes’ datter
nærmest løb over dæmningen til Askø og
Mie Lobedanz, ud fra notater Agnes
hen til læreren, og så fik han en ordentlig
skrev ned om sin barndom og skolegang. omgang skældud. Derefter opsøgte min
mor skolekommissionsformanden for at
Jeg giver ordet til Agnes:
klage. Efterhånden var der flere og flere
forældre, som syntes, at den lærer nærJeg er født og opvokset på Viggården på mest var sadist, og folk begyndte at klaLilleø. Min far var
ge. Det endte med at den forhadte lærer
Jens Chr Hansen. Min
rejste, og vi fik en ny og meget rarere
mor var Helga Hanlærer. Denne nye lærer kunne ikke forstå,
sen, min mor kom fra
hvorfor alle børnene i skolen hviskede og
Fejø.
ikke turde kigge op, når de ”blev hørt”:
Jeg kom i skole i 1.
”Tal højt og tydeligt”, sagde han. Men
klasse i Askø Skole i
det sad i os unger, at vi fik en på hove1930. Askø Skole havdet, hvis vi sagde noget forkert.
de den gang et klasseværelse og en lærer,
Det var ellers sådan den gang, at forælderfor gik vi kun i skole hver anden dag: dre selv opdrog deres børn temmelig
Store klasse den ene dag, lille klasse den autoritært, jeg vil ikke kalde det ”kæft,
anden, vi gik også i skole om lørdagen.
trit og retning”, men dog således, at vi
børn havde nogle stramme retningslinier.
Skoledagen startede altid med at vi sang Det kan slet ikke forstås af børn i dag, og
en salme i fællesskab. Hvis vi ikke sang det var vel også for meget, for vi turde jo
med, var læreren efter os. Vi havde føl- ingen ting, når vi kom uden for øen.
gende fag: Salmevers, regning, bibelhi- Vi gik i skole til vi var 14 år, så kom vi
storie, Katekismus, Danmarkshistorie, alle ud at tjene rundt omkring på Askø
Skrivning, staveord og genfortælling. og på Lolland.
Gymnastik og idræt var ikke sådan på
skemaet, det var me re, hvis det var godt Min barndom på Lilleø var en god barnvejr, at vi havde gymnastik i skolegår- dom. Min far var en gammel mand, da
den, men ikke noget med gymnastiktøj jeg kom til verden, så han var en mild og
eller bad bagefter, for der var ingen faci- god far. Min storebror Henry og jeg tilliteter til det på skolen. I gårde og huse bragte mange gode timer ved stranden,
havde man den gang heller ikke bad, de når vi ikke skulle hjælpe i bedriften.
fleste børn kom i bad en gang om ugen Henry var rigtig god til at fange fisk og
el. hver fjortende dag, når vores mor stange ål. En sommerdag da vi havde
havde fyret op i gruekedlen, så der var spist varm middagsmad, som man gjorde
varmt vand. Så fik vi bad i en zinkbalje i den gang kl. 12.00, så sagde min mor
vaskehuset eller bryggerset, der var dej- sukkende: ”Hvad mon jeg skal finde på
ligt varmt, for den store gruekedel var- til middag i morgen?” Man skal huske
mede dejligt op. (Gruekedel = En stor på, at der ikke var frisk kød den gang, alt
indmuret kobberbalje/”kedel”, som der kød lå i saltlage, og skulle udvandes inkunne fyres op under med brænde, dati- den brug. (Køleskab og fryser var ikke
dens mulighed for at varme vand).
opfundet endnu) Min storebror sagde:
”Agnes og jeg kan tage ud med prammen
Henne i skolen måtte vi ikke gå ind i og se, om der er nogle ål?” Vi drog af
skolestuen med vores træsko eller støv- sted, og vi kom ud for et sandt åle evenler. Derfor medbragte vi kludesko, som tyr. Vi stangede så mange ål, at vi fyldte
vi skiftede til. Kludeskoene var ofte prammen totalt, vores mor blev henrykt
hjemlavet, sålerne var af af gamle cykle- da vi kom hjem, for der var mad til mandæk.
ge dage – også til naboerne. Ålene blev
syltet, kogt, stegt eller røget, så det var
Jeg gik i skole den gang lærerne måtte hårdt arbejde.
slå eleverne. Vi havde på et tidspunkt en
forfærdelig hidsig lærer , som slog for et Sådan at ligge på vandet i en pram melgodt ord. Han både gav øretæver og slog lem Askø og Lilleø var ubeskriveligt.
med den bog, han evt. stod med i hånden. Inden vi sejlede hjem, badede vi i havVi elever var meget bange for ham, vi vandet, så fik vi da os vasket den dag!
turde ikke tale højt, når vi blev hørt, vi Når jeg tænker tilbage på min barndom i
hviskede, for hvis det nu var forkert, det 20’erne/30’erne, så var det en barndom
vi sagde, så fik vi en på siden af hovedet. fattig på penge, men ikke på nabohjælpEn gang havde jeg fået sådan en på skri- somhed og omsorg for hinanden. Dati-

En Lilleø-piges erindringer
fra 20’erne og 30’erne
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dens børn havde mange daglige pligter
ude og inde. Vores tøj var for det meste
hjemmelavet, og underholdning var der
ikke meget af. Men vi tænkte ikke over
det, for sådan var det stort set for de fleste børn den gang.
Min brors og min største fornøjelse var,
når Familie-Journalen kom hver uge.
Vores mor Helga holdt bladet, og vi var
meget fornøjet over de tegneserier, som
var i bladet. Radio og TV fandtes ikke,
så man fortalte historier, når man besøgte
hinanden til kaffe.
Det var ingen dårlig barndom, og man
fik i hvert fald lært at bestille noget.
Agnes Hansen, blev født på Lilleø i 1923
og døde år 2005.

Agnes med sin storebror Henry

Agnes med Mie og Erland i 1948

Vi går alle rundt med barndomshjem,
bedsteforældre-hjem og landskaber, der
ikke længere er der. De er forsvundet, og
tilbage er kun vemod og en stille sorg
Her beretter Mie Lobedanz i rækken af over det, man har mistet.
Askø-historier om sin mormor og morfar.
Barndommens lyksaligheder på Askø Askø-børnenes leg på Askø Strandvig Helga Hansen, født Jørgensen, blev den Strandvig, som nu er bebygget med
født på Fejø 24. april 1890 og døde uendelige rækker af sommerhuse, men
som 99-årig i foråret 1989.
som den gang i 1950´erne var uendelig
stor med en himmel høj og med et fugleliv, så varieret, at der var underholdning
nok til os unger en hel sommer.

De dejlige besøg hos
mormor på Lilleø

Godt, at man glædede sig, da man kú…
Jeg har ikke kendt min morfar, for han
døde, da jeg kun var to år, men jeg har
fået mange historier om ham, fordi han
var sådan en gemytlig og lun mand.
Et af hans udtryk har overlevet i min
familie. Når min mormor ville have et og
andet igennem, så startede hun altid med
at sige til Jens Chr.: “Ja, Christian, nu må
du ikke blive sur, men…”
Så svarede min morfar lynhurtigt: “Det
er jo din opgave, Helga, at sørge for, at
jeg ikke bliver sur”.
Og hvor havde han dog ret, gamle morfar.
Fik to børn
Helga og Jens Chr. fik to børn. Henry
født i 1919 døde i 2000, og Agnes (min
mor) blev født i 1923 og døde i 2005. De
nåede at fejre sølvbryllup i 1942.
Min morbror Henry var også en slagfærdig og lun mand. Han yndede for eksempel at sige: “Hvor bliver alle de søde
piger af, som går ind gennem kirkedøren? Der kommer aldrig en af dem ud
igen !”

Lollands-Postens læsere har allerede fået
en del skildringer om livet på Askø og
Lilleø i gamle dage fortalt af Mie Lobedanz, der er født på øen, men som i mange år har boet i Odense.
Og der kommer flere fra samme hånd.
Blandt andet nedenstående fortælling om
hendes mormor og morfar.
Mie Lobedanz fortæller, at historierne i
LP giver mange spændende kontakter fra
folk.
- Min (halv)moster, som bor i Nakskov
og er 92 år, fortæller mig, at i Nakskov
bliver historierne sandelig også læst, og
man ringer rundt til hinanden for at gøre
opmærksom på, at nu er der igen en gammel ø-historie fra Askø, fortæller en ydmyg Mie Lobedanz.

Jens Chr. Hansen blev født på Lilleø 6.
februar 1866 og døde på øen 1. maj
1948. Han kunne først blive døbt i
Askø Kirke i maj måned, idet isen lå
tæt om Lilleø og Askø på grund af en
ualmindelig hård og langvarig vinter.
Det var ikke muligt at sejle dåbsbarnet
til Askø før i begyndelsen af maj.
Mormors pandekager
Besøgene hos mormor på Lilleø, som vi hendes børnebørn - altid kunne overtale
til at bage pandekager eller æbleskiver.

Vinterens leg på Bysjøvlen (gadekæret),
når den var frosset til, glæde, når der var
kommet en ny kalv eller nye smågrise på
Vemod og stille sorg
gården. Vrede, når ens far havde taget
“Forbi, forbi - Gid jeg havde glædet mig,
fem nyfødte killinger fra “missemor”…,
da jeg ku´”, sagde grantræet i Andersenen flok badende unger fra den “farlige”
eventyret, da det bliver smidt ud og ser
havnebroklap om sommeren. Kort sagt:
ind i døden.
Askø´ lyksaligheder!
Livet går hvert eneste øjeblik forbi, og
Erindringer, som ikke helt er forsvundet hvert et øjeblik er tab af liv, som var. Jo
de er oplagret inde i mig - de er der ældre du bliver, jo flere erindringer har
endnu - for de er stadig i dig - i os, så
du med i din “bagage”.
længe du og jeg lever og er så heldige at
have en vis form for tankevirksomhed.
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Et gammelt foto (ca 1920) - det er min morbror
Henry (ca. 1år) som sidder på skødet af sin
gamle far Jens Chr Hansen, min mormor Helga
tv. og mormors datter Edith, som er født uden
for ægteskab, og som min morfar adopterede, da
mormor og morfar blev gift. Min morfar var 56
år, og min mormor 25 år yngre, da de blev gift.
De nåede at fejre sølvbryllup.

Barndommens erindringer
Det påstås, at barndommens oplevelser er
med til at forme det voksne menneskes liv.
Hvis det passer, har jeg været ”heldig”, for
jeg er født og opvokset på Askø, en lille ø,
som ligger i Smålandshavet, hvor også øerne
Fejø og Femø er placeret. Askø har færgeforbindelse til Bandholm på Lolland.
Jeg er en årgang 1946, og voksede op på øen
i 50’erne, hvor alle hjem på øen var TV-løse.
Dog husker jeg, at øens ”post” var en af de
første, som fik et sort/hvidt-TV. I 1956, da de
store Ungarn-indsamlings-show blev sendt,
havde øens ”post” fået installeret sit TV. Jeg
tror vi var samlet en 14-15 mennesker i stuen
hos ”posten” for at se udsendelserne, som var
stablet på benene for at samle penge ind til
flygtninge fra Ungarn.

for mågeæg er faktisk en stor delikatesse. Vi
tjente også lidt lommepenge ved at sende
mågeæggene videre til salg i København.
Om vinteren var der næsten altid sne og is,
sådan husker jeg det i hvert fald. Det skete, at
Smålandshavet frøs til, og færgen kunne ikke
bryde igennem den tykke is. Så blev det
spændende, for når isen blev stærk nok, kunne man begynde at køre med hest og kane
over den. Det var det rene eventyr at køre
med sådan en kane til Bandholm - pludselig
var vi landfaste, det var fantastisk. I Bandholm var der den gang en lille biograf, og jeg
husker en gang, min far kørte hele familien i
kane over isen, for at vi kunne få den nye
Morten Korch-film at se, som lige var blevet
indspillet. Det var ”Flintesønnerne”. På vejen
hjem over isen kunne man sidde under tæpperne og kigge op på den stjernebestrøede
himmel og drømme om Ib Mossin og Ebbe
Langberg…

Det, at der ikke var TV i min barndom, har
gjort, at vi børn selv måtte finde på al underholdning. Der var ingen pædagoger til at
sætte os i gang, og der var ingen TVudsendelser el computere, som forstyrrede
vores fantasi. Hvis vi kedede os, så var det så
sandelig vores egen skyld, for havde vi ikke
både stranden, havnen og vigen? Ingen voksne kunne den gang drømme om at blande sig En vinter, hvor isen ikke kunne blive sikker
i børnenes leg – vi var absolut uden voksen- nok til at køre på, og færgen måtte lægge op,
styring!
skete der det, at øens husholdninger ikke
havde mere mel, sukker, petroleum osv. Vi
Om sommeren, når alle feriebørnene kom til skolebørn sad henne i skolestuen og skrev
øen, blev der liv og glade dage. På rigtig var- genfortælling, da lærerens kone kom ind i
me dage badede vi mindst fire gange om skolestuen og fortalte, at der ville ankomme
dagen. Badningen foregik med udspring fra et fly med forsyninger om en halv time. ”Det
færgeklappen – alt andet var for bangebukse må vi se”, sagde vores lærer, og ud stormede
og små børn!
alle vi unger i vores store gummistøvler og
tykke frakker. Flyet skulle lande bag kirken
Vi tumlede rundt på stranden med rejenet og på min fars mark. Næsten hele øens befolkrobåd. Specielt mellem Askø og Lilleø, var ning havde samlet sig omkring den sneryddeder altid mange rejer. Somme tider ved en de mark og pludselig råbte en: ”Der kommer
god rejefangst, tilberedte vi rejerne på stran- den!” Ind over øen svingende i en elegant bue
den. Vi fik hurtigt lavet et bål, en eller anden kom et lille fly, og det landede lige foran os!
havde hugget en gammel gryde derhjemme. Vi kiggede benovede, da to piloter steg ud og
Så blev rejerne kogt - somme tider var de kastede karameller rundt til os unger!
næsten uspiselige, for vi kunne finde på at
koge rejerne i saltvand!
Øens unger havde den gang den tradition, at
når det havde været en rigtig hård vinter, og
På øens store vig, som nu er inddæmmet og isen ligesom ikke ville slippe sit tag i øen, så
udstykket til sommerhusgrunde, var der et bevæbnede vi os med hakker og en god madfantastisk dyreliv. Her samlede vi masser af pakke, tog skøjterne på og så af sted øen
rundt for at hugge øen fri. Det var en alvorlig
sag, vi var overbevidste om, at hvis vi ikke
kom hele vejen rundt, så ville foråret aldrig
komme til øen.

mågeæg. Vi kunne opholde os derude på
vigen under den store åbne himmel en hel
dag, og når vi kom hjem med kurven fyldt
med mågeæg, blev vores mor så glad så glad,

I min barndom kendte alle hinanden i det lille
ø-samfund. Vi vidste også, hvis der kom
fremmede til øen, og noget af det mere spændende var, når der gik et par skærslibere eller
en ”uldkræmmer” i land. De var ”farlige” og
meget anderledes, end øens befolkning.
I dag er der ikke meget tilbage af min barndoms ø. Den gang i 50’erne var der køb25

Det nye dejlige hus er den tomme lærerbolig og
det gamle hus er den stråtækte del af den gamle
lærerbolig og øverste del skole. Pastor Hansen.Jacobsen foreslår den nye lærerbolig omdannet til
skole og den nuværende skole med forlængelse
omdannet til gymnastiksal.

mand, en brugs, en jordmoder, et mejeri, en
telefoncentral, et ”posthus”, en præst og en
skole, hvor eleverne gik til og med 7. klasse. I
dag er kun købmanden tilbage - alle øvrige
områder er nedlagt. Min barndom er blevet et
stykke Danmarkshistorie.
Skolen, som blev nedlagt i 1988, havde to
klasser: ”Store klasse” og ”Lille klasse”. De
første fire år af min skoletid gik vi kun i skole
hver anden dag, og efter vores konfirmation
kom de fleste af os ud at tjene enten på øen
eller på Lolland.
Jeg plejer at beskrive min barndom som en
meget lykkelig og ubekymret barndom. Nok
skulle vi landbobørn arbejde med i huset,
frugten, roerne og i høsten, men selvom en
flere km lang roerække kunne være uendelig
at komme igennem med lugejernet, så kunne
vi ikke finde på at protestere, sådan var det
bare, alle hjalp med, hvor det var nødvendigt.

Skolen på Skolevej 8, Askø er nu
”medborgerhus”

Vi havde også masser af frihed, og vel og
mærke en frihed uden voksenopsyn! Vi unger levede vores børneliv ved vandet, på
høloftet og på vigen, og bare vi passede vore
pligter og spisetiderne, så var der ingen voksne, som blandede sig.
Vi levede en ualmindelig beskyttet tilværelse,
vi kendte ikke ret meget til det omgivende
samfund, vi anede ikke, om der var krig i

Korea eller andre steder. Vi levede i en osteklokke, vores verden var øen og dens muligheder, og alt andet ude i den store verden, var
stort set ikke interessant i den sammenhæng.

til det store halmloft. Bortset fra sådanne
irriterende intermezzoer, så forløb sommerdagene som før beskrevet – og jeg kan garantere
for, at vores forældre ikke anede, hvad vi
lavede, når flokken af unger legede sammen.

Jeg er selvfølgelig ikke blind for, at vi mennesker ofte ser vores barndom gennem
”lyserøde briller”. Vi har en evne til at glemme det ubehagelige og husker kun de gode
stunder. Med det i erindringen kunne jeg
alligevel ønske mig, at flere børn i dag kunne Glade sommerdage med kusiner fra Roskilde på
opleve en barndom som min ”osteklokke- besøg på Askø for et halvt hundrede år siden.
Nederst fra venstre Mies bror Erland og kusine
barndom”. Naturen, roen, legene uden vok- Hjørdis. Øverst fra venstre: Kusine Gitte og Mie
senopsyn – denne ubekymrethed, hvor vi
bare var! Det var før fjernsyn og computere Sprang fra færgeklappen
gjorde deres indtog både på landet og i byer- I timevis kunne vi more os med at springe ud
ne.
fra færgeklappen, svømme rundt i det dybe
vand, kravle op af en smal stige sat op ved
Jo min barndom er i sandhed blevet til et molen, springe i igen – om og om igen. Sjov,
stykke Danmarkshistorie……
grin og spas – kun afbrudt af, at færgen kom
og lagde til. Vi glanede efter, om nogle af de
faste feriebørn fra København ankom – eller
måske nogle af ens fætre og kusiner fra det
“fjerne steder” i Danmark?
På ruten til Askø Havn (Konemadevej have
ikke fået sit fine navneskilt dengang!) – sang
Solskin, saltvand og saftevand, sådan hu- vi hele vejen: “Jordbær med fløde på, det kan
sker jeg mine barndoms somre på Askø i man ikke få, det var det første vers, nu kom50′erne.
mer andet vers, Jordbær med fløde på….” og
så videre i en uendelighed!
Endelig, endelig! Læreren ringer ud med den
manuelle klokke, som hang uden for skole- Tossede mødre.
vinduet på Askø Skole – endelig slap vi – og En ting vi var fantastisk påpasselige med, det
det kunne høres: Vi hujede og skreg og smed var at passe spisetiderne, vores mødre blev
med skoletaskerne op i luften ude i skolegår- fuldstændig tosset, hvis vi ikke overholdt
den, ja vi var at sammenligne med kåde kvier, spisetiderne – også selvom det “kun” var
der blev lukket ud på det saftige græs i de “kold mad” til aftensmad. (Den varme mad
tidlige forår. Hele Askø By var vist ikke i fik vi kl. 12.00 præcis året rundt).
tvivl om, at endelig havde skolebørnene i
Askø Skole fået sommerferie!
Når aftensmåltidet og eventuelt nye pligter

De lyksalige somre på
Askø i 50′erne!

Hvad bildte sådan en slaveanstalt sig også ind
at holde os Askøunger inden døre hver anden
dag i et helt langt skoleår – det lignede ikke
noget, når der var så meget, der sammen med
kammeraterne skulle udforskes og undersøges.
Samles på havnen
Fra nu af og til skolens start igen, var vi unger
stort set uden for de voksnes rækkevidde, og
vi behøvede overhovedet ikke at aftale, at vi
samles på Askø Havn, når pligterne derhjemme var overstået, det lå ligesom i luften.
Det var utroligt, hvad ens forældre kunne
finde på af opgaver, når man lige var blevet
“frigivet”:
Vask af transportspande i mælkerummet,
flytning af gæssenes bure i vejkanten, indsamling af æg i hønsehuset – og oh skræk,
måske roelugning eller hjælpe til i høsten. Det
var og blev en uskik, alt det forældre kunne
finde på at sætte os til.
Endelig blev pligterne overstået og så gik det
på gamle rustne cykler ud til havnen på Askø.

var overstået, så gik det ellers af sted mod
havnen igen, eller vi samles alle oppe i Askø
By og legede f.eks. “sparke til dåse” eller
andet uskyldigt. Først når vor fædres stemmer
råbte, at nu var det sengetid, tumlede vi hjem
og på hovedet i seng – den gang havde Askø
endnu ikke fået elektricitet til øen, så det der
med at få en petroleumslampe med på værelset, så vi kunne læse i vores “Puk-bøger” el
“Flemming-bøger”, det var ikke noget, der
skete hver dag, og som regel var vi såmænd
også så dødtrætte, at vi faldt i søvn med det
samme.
Hvem turede ?
Dog nåede vi lige at tænke: “I morgen skal vi
igen bade og springe hovedspring fra færgeklappen (for dem der turde!) og grine og pjatte”. Men der var et stort usikkert “hvis”?
Pludselig kunne al frihed blive inddraget,
høsten skulle i gang, og det betød, at alle
mand skulle hjælpe til. Vi unger skulle sætte
negene i “stakke”, og når kornet skulle tærskes hjemme på gården, skulle vi “trække
halm fra”, dvs stable halmballerne, når de
blev pumpet opad en slidske fra tærskeværket
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Kedede sig aldrig
Ikke at vi lavede noget forkert, vi vidste nok,
hvad vi måtte og ikke måtte – men bare for at
anskueliggøre, at de voksne ikke behøvede at
blande sig i børnenes gøren og laden den
gang – kedede vi os, så var det vores egen
skyld, og vi skulle da i hvert fald ikke gå hen
og tro, at de voksne ville “sætte os i gang”
med noget! Det lå så fjernt fra al børneopdra-

Foto af Mie sammen med sin mor Agnes og far
Harry ved stranden på Askø

gelse den gang – og heldigvis for det!
Min barndom i 50′erne findes ikke mere –
den kan nu læses i historiebøgerne. Der herskede en sær troskyldighed over os børn på
Askø i 50′eren (det var før fjernsynets ankomst!) – og jeg er overbevidst om, at hvis
man har oplevet en barndom på en lille ø, så
vil man altid bære øen med sig, den har sat
sig fast, du kan ikke løbe fra den – og heller
ikke løbe fra udtrykket: En gang øbo – altid
øbo.

"Underholdning"? Den ligger jo lige uden for døren - hav - og
af og til en nyfanget fisk - og ikke mindst. Frisk natur - jamen
Folk som ikke er fra landet - og som slet ikke kender til et du milde hvad kan man ønske sig mere?
"landligt-ø-miljø' har tit sagt til mig, at det må have været en
forfærdelig kedelig barndom, jeg har haft i 50'erne:
Ingen biografer, ingen iskiosk, ingen fjernsyn, ingen pædagoger til at "sætte os i gang" - og næsten ingen butiksvinduer at
kigge på.
Men jeg vil fastslå, at det var ikke kedeligt - så langt fra. Godt
nok var vi en flok unger langt ude fra, hvor kragerne vender,
men vi var ikke uden kreative evner med henhold til at finde på
lege i naturen - vores fantasi fejlede sandelig ingenting.

Hvad kan man ønske sig mere.

Godt det ikke var os
Der var gang i os - og vi brugte Askø og hele området til vores
lege året rundt. Når skolens sommerferie begyndte, kom der Mie Lobedanz’s far med hvid bøllehat sidder opad sin Ferguson. Første hest
feriebørn til øen år efter år. De fandt somme tider på lidt mere til højre for ham er Mie’s morbror Henry Jensen, Lilleø
sofistikerede lege end vi ø-unger, men nar de skulle tilbage til
enten København eller andre byer, så tænkte vi Askø-unger:
"Godt det ikke er os, som skal væk fra Askøs lyksaligheder!"
Om vinteren var der også gang i de voksnes kreative evner,
man "red fastelavn" og man spillede dilettant-forestillinger.
Af og til var der også et foredrag af en slags i "Anna Skovs
Sal" - somme tider med lysbilleder. Der skulle strøm til at vise
lysbilleder, men det klarede min far Harry ved at lave strøm
med sin traktor. Traktoren blev kørt tæt op til Anna Skovs Hus
- og så kunne foredragsholderen vise billeder på et stort lærred.
Det var mageløst - og ikke noget vi var forvænte med.

Kyllinge-transport over isen

Fastelavn på Askø
Det har ikke været muligt at finde frem til, hvor mange år, der
blev redet fastelavn på Askø. Det var vistnok årene efter Anden Verdenskrig hvor mange af gårdene endnu havde heste,
indtil traktorene skubbede hesteholdene ud.
I 1951 blev der blandt andet redet fastelavn på Askø (se foto).
En halv snes ryttere - alle ugifte karle red fra gård til gård - ja
vel også fra hus til hus, for ingen måtte snydes.
Det var jo vigtigt, at alle fik fornemmelsen af at være en del af
et fællesskab. Rytterne var klædt ud med hat og lign.
Hestene var også pyntet.
Min far Harry kørte foran på sin grå Ferguson. Sådan en dag
kunne tage otte timer på hesteryg så de ugifte karle var godt
trætte, når dagen var til ende.
Ridende karle
Yderligere blev de overalt trakteret med en bid mad og drikkelse - og alle de "ridende karle" lavede spas og ballade, inden
man drog videre.
Det var jo det det gik ud på.
Om aftenen var der så karneval i Anna Skovs Sal og der var en
lille præmie til de tre bedst udklædte. Derefter dans til ved ettiden om natten.
De voksnes kaneval måtte vi børn ikke være med til, vi slog
"katten af tønden" i skolegården og gik også rundt udklædt og
"raslede til fastelavn”.

Fotografiet er taget i 1948 på Askø i Toftegaards hønsegård
(Det er Lilleø man ser i baggrunden)
Min mor Agnes opdrættede en overgang kyllinger, dels til gårdens eget forbrug og dels for at tjene lidt til sig selv. Kyllingerne havde min mor selv hentet i Bandholm, under en hård isvinter. Vognmanden, som skulle bringe de mange kyllinger til
Bandholm, var stærkt forsinket, så det nåede at blive mørkt,
inden min mor kunne sætte kursen mod Askø med de små kyllinger på en slæde og hjertet oppe i halsen, for ville hun nu
kunne komme helskindet hjem til Askø igen over det tilfrosne
Smålandshav? (Det var før mobiltelefonens tid). Det fremgår
af billedet, at alt gik godt, og som man yderligere kan se, var vi
børn en del af "menageriet" – min storebror og lille Mie med
bare tæer i hønsegården!

Var meget misundelige
I 50'ere blev der næsten hver vinter lavet en amatørdilettantforestilling. Jeg kan huske, at jeg var meget misundelig når de
voksne talte om det ved middagsbordet og som regel, så var
det selve prøverne der var de sjoveste.
Specielt min morbror Henry Hansen fra Lilleø og Hans Skov
fra Askø var vist nogle værre filurer, som fik stor succes på
scenen i Anna Skovs Sal.
Når man lever på en ø, så er det mit indtryk at folk både forhen
og nu gør sig umage med deres liv både med hensyn til
arbejde og fritid.
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Tankevækkende
- Den gang vi voksede op i 1950´erne fandtes ikke farve tv,
dybfryser, lommeregner, mobiltelefon, p-piller, ghettoblaster,
bipspil, pc´er, kassettebåndoptager,
cd´er, internet, digitalure, engangslighter, windsurfer, skateboards, videobåndoptager, burhøns, industrirobotter, mikrobølgeovn, hybridnet, fuldautomatiske vaskemaskiner, tørretumbler, kortlægning af de menneskelige gener, gensplejsning, reagensglasbørn, ansigtsløftning og silicone-bryster, og alligevel
blev vi en slags mennesker - mærkeligt ikke?

At gå i skole på
Askø i 50′erne
Og det at blive konfirmeret og derefter
ud at tjene som 14-årige!
Jeg er født i 1946 på Toftegaard, som
ligger midt i Askø by. Da jeg var barn
boede der 225 mennesker på øen. I dag
er der kun ca 70 fastboende på øen. Øen
har mistet en masse liv og en masse erhverv, som via deres arbejde gav øen et
særligt kulturelt islæt. Som mange andre
mennesker fra samme årgang som jeg, er
min barndom blevet et stykke Danmarkshistorie.
I min barndom var der blandt andet: En
jordmoder, en købmand, en gartner, en
præst, en skole, et mejeri, en Brugsforening, en telefoncentral, en postekspedition og selvfølgelig landmænd, fiskere og
frugtavlere.
Øens stråtækte skole (som nu er revet
ned) bestod af ”Store klasse”, for eleverne fra 5., 6. og 7. klassetrin, og ”Lille
klasse” for de yngste klasser. De to klasser skiftedes til at gå i skole, så vi kun
gik i skole hver anden dag. Jeg kom i
skole 1953, og de to første år af min skoletid, havde vi lærer Klausen, som var en
god og retfærdig gammeldags skolelærer.
Han lærte os skråskrift fra første klasse,
genfortælling, gammeldags regning, den
store og den lille tabel, salmevers og
kongerækken. Alt skulle læres udenad,
for det styrkede hukommelsen, sagde
lærer Klausen!
Derudover var lærer Klausen god til at
gøre os landbobørn opmærksom på den
natur, som omgav os. Blandt andet tog
han os med til stranden, når gæs og fugle
om efteråret i store flokke trak mod varmere lande.

de unge lærerstuderende, som ikke rigtig som p.g.a. al den fremtidsplanlægning
nåede at opfatte, hvad vi havde for.
blev både urolige og usikre. I 1960 blev
vi kommende konfirmander overhovedet
I 5. klasse havde skolebestyrelsen på øen ikke spurgt. Vi fik at vide, at vores forælheldigvis fået fat i en erfaren lærer, som dre havde fået en aftale i stand, og så
oven i købet også havde taget den speci- have man bare at gøre sit bedste og ikke
elle særuddannelse som præst, så Hansen løbe af pladsen i ”utide”.
-Jacobsen var meget velkommen på øen.
Da han ankom til øen med kone og sin Jeg har i mange år gemt mine konfirmatidatter på 11 år, så opdagede vi hurtigt, at onstelegrammer, men har i sommer
den nye lærer kunne vi ikke køre om ”skænket” telegrammerne til Askø-øhjørner med. Nu blev der taget fat, og museum. I mange af de gamle telegramHansen-Jacobsen krævede, at vi gjorde mer står der: ”Indlagt fem kroner”, hvis
noget ved det, så vi kunne indhente noget det gik vildt til: ”10 kroner!” Vi piger
af alt det vi havde forsømt med skiftende samlede allerede i en alder af fjorten år
vikarer.
på ”udstyr”, for vi skulle selvfølgelig
giftes en gang, og derfor kunne man ikke
Hansen-Jacobsen arrangerede blandt starte for tidligt…! Jeg har stadig enkelte
andet lejrskoler, noget vi aldrig havde sølvskeer og duge fra min konfirmation i
prøvet før. I det hele taget var Hansen- 1960.
Jacobsen god til at arrangere juletræsfest
og fastelavnsfest, han var også en god Jeg er enig med synspunktet, at man ikke
fortæller og oplæser.
skal forgylde ”de gamle dage”, for der
var meget, som heldigvis er blevet bedre
I foråret 1960 blev den ”store” årgang med årene. Kan der overhovedet siges
1946 konfirmeret og alle, bortset fra præ- noget positivt om dette at komme ud at
stens datter, kom derefter ud at tjene, tjene, når man kun var fjorten år? Både ja
enten som unge pige i huset eller tjene- og nej. ”Nej”, fordi det selvfølgelig er
stekarl på en gård. Det var ikke noget vi meget tidligt at komme hjemmefra og
sådan tænkte over, det var bare så- skulle stå på egne ben. ”Ja”, fordi der
dan……hvad skulle vi ellers? Vores læ- ikke var nogen tvivl om, at vi, der den
rer/præst havde fundet på at skrive hver gang kom ud at tjene i en tidlig alder,
enkelt en skriftlig ”anbefaling”, der kun- klart følte, at vi udfyldte en plads i samne f.eks. stå, at man var kvik og god til fundet, vi følte os ”brugelige”, og det gav
praktisk arbejde, den fik vi jo brug for, os et fundament i tilværelsen, som jeg
når vi skulle søge vores første job. Jeg tror siden hen har været os til gavn i voblev ”ung pige i huset” hos lægen på res voksenliv. Det kan dog stadig forunFejø. Det betragtede man den gang som dre mig, at vi ikke den gang stillede
meget ”fint”! Da var jeg 14 år………!
spørgsmålstegn ved vores forældres dispositioner, men uden vrøvl accepterede
I folkeskolen i dag bliver der lagt vores fremtid - der var ingen tvivl om, at
”uddannelsesplaner” for børn helt ned til i 1960 var der stadig en udpræget grad af
5. klasse: Hvad vil du være? Hvad kunne autoritetstro blandt datidens børn/unge.!
du tænke dig? Jeg har ofte som folkeskolelærer oplevet, totalt forvirrede elever,

I vinterperioden var der ofte sne og is.
Lige neden for skolen var der et gadekær, ”Sjøvlen”, som det blev kaldt på
lollandsk. Her løb vi unger på skøjter, så
snart isen kunne bære. Vi lavede også
”ismøller” på gadekæret – en ikke helt
ufarlig leg.
Da jeg rykkede op i fjerde klasse forlod
lærer Klausen øen. Der blev gjort meget
for at trække en ny lærer til øen, men det
var meget vanskeligt. Øens elever blev så
undervist af skiftende ”seminarister på
græs”, det kaldte man de lange praktiskperioder den gang. I den periode stod det
lidt sløjt til med lærdommen, vi Askøunger kørte mere eller mindre rundt med

Her er jeg på Askø Skole i 1958´, hvor jeg viser Europas hovedstæder.

28

Jul på Askø i 50′erne
At sige at ens oplevelser i barndommen
former ens voksne liv, nærmer sig en kliche
med både modifikationer og sandheder indbygget i sig. Alle fortæller historier om deres
barndom – og alle forældre fortæller historier fra deres børns barndom. Historier, som
er sjove, rørende, pudsige, skrækkelige og
sørgelige. Et er jo, hvad man oplevede som
barn. Noget andet er, hvordan man husker
det senere i livet – og noget tredje er, hvordan man ønsker at genfortælle det.
Findes der noget bedre end at læse eller høre

en god historie? Ikke for mig! Derfor har jeg
i år valgt, at mit julebrev er en beskrivelse af
en “tilfældig og almindelig” juleaften, fra
den gang jeg var et bette pigebarn i 50′erne
på “Toftegaard” på øen Askø. Den gang var
der endnu ikke kommet elektricitet på Askø.
Det var stadig i petroleumslampernes skær i
hvert fald på Askø – og det eneste opvarmningsmiddel i huset var en kakkelovn i gårdens to stuer og et brændekomfur i køkkenet.
Julegrisen
Derfor foregik slagtningen af juleænderne
og julegrisen først så sent op mod jul som
muligt – så man kunne få glæde af det ferske kød i juledagene. Før fryseboksenes tid
måtte enhver husmoder nedsalte kødet, for
at det kunne holde sig. Inden kødet kunne
bruges, skulle det udvandes et døgn for at
blive spiseligt. De ænder eller gæs, som
skulle spises til juleaften blev ligeledes først
slagtet et par dage før jul.
Det gav et enormt arbejdspres for kvinderne,
som ofte stod helt alene med alt husarbejdet.
Forventningsfuld 7-årig
Forestil dig en lille ø i et stort hav, forestil
dig et koldt barneværelse på Toftegaard en
gang i først i 50′erne. Forestil dig en forventningsfuld syvårig pige.
Jeg vågnede ved et enormt brag fra køkkenet – og de dufte, som kom snigende igennem revner og sprækker ude fra køkkenet.
Forvirret satte sig mig op – brrrr, hvor var
det koldt, der var isblomster på børneværelsets ruder – og uden for sneede det stille.
Hurtigt i tøjet og ud i det varme køkken,
hvor ens mor havde den varme havregrød
parat.

Nissen på loftet
Ved køkkenbordet sad også far og de vores
karl og drak kaffe. “Nå, der var nok nogle,
som prøvede at få et glimt af juletræet i går,
sagde far med et lunt glimt i øjet. “Ja, hvorfor havde du puttet vat i nøglehullet og trukket rullegardinerne ned,?”, spurgte vi ham.
“Jeg syntes nok, der var noget, som puslede”, sagde far, men jeg troede det var gårdnissen, som var på spil – den kunne jo godt
være kommet ned fra høloftet for at se, om
der snart var noget grød til den”.
Nå, ja nissen – det var i dag, vi skulle op på
høloftet med et stort fad grød og en smørklat
oveni – det gjaldt jo om, at tækkes denne
gårdnisse, så den ikke ville lave nisserier og
ulykker på gården hele næste år.
“I kan komme med ned i kostalden og hjælpe med at gøre ekstra pænt hos køerne og
hestene, og bagefter kan vi gå op med grøden, til nissen på høloftet, inden det bliver
for mørkt.
Bad i zinkbaljen
“Ja”, sagde mor, “og derefter venter der jer
et bad i zinkbaljerne” i bryggerset – der er
tændt op under gruekedlen, så der er varmt
vand og varme i rummet. I skulle jo nødig
komme beskidte i kirken juleaften!”
Åh, hvor var der dog meget spændende at
opleve i dag – og så sneede det oven i købet.
I stalden var der en egen stemning, og vi
kunne se, at far og karlen gav dyrene noget
ekstra godt, for som vores far sagde: “De
skal jo også mærke at det er jul!”
Endelig var vores far tilfreds med det hele,
så vi kunne få sat grøden op høloftet til nissen. Mon vi nåede at se den i år? Sidste år
mente jeg bestemt, at jeg så et glimt af noget
rødt, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor de
voksne trak på smilebåndet og udvekslede
“øjekast”, når jeg ivrigt berettede om det ved
julebordet til min mormor. Det havde helt
sikkert været nissen, men jeg var alligevel
blevet lidt mistænksom, for hvorfor kom
vores karl ind til vores mor lidt senere for at
aflevere et stykke rødt stof – og hvorfor var
der en masse halm og hø bag på hans bukser?
“Vær-så-god Nisse – og glædelig jul!”, sagde vi højt. Puslede det ikke et sted – og så vi
ikke noget rødt? Vi listede stille ned, og vi
vidste, at nu blev gårdens nisse glad – for
grøden i det store fad var altid spist næste
dag, når vi så til fadet på høloftet.
Højtidelig kirkestemning
I Askø Kirke var der en egen højtidelig
stemning, som smittede af på os børn, så vi
sad helt stille og lyttede andægtigt til det
øens præst sagde. Da julegudstjenesten var
forbi skulle der hilses og trykkes hænder til
alle kirkegængerne – og inden vi begav os
på den lille gåtur hjem til gården, skulle vi
besøge Farmors gravsted og Morfars gravsted, for at sige et stille Glædelig Jul til dem.
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For to dage siden havde min mor, mormor
og jeg pyntet gravene, så de så pæne ud til
jul.
Hjemme på gården havde vores mor og den
unge pige haft travlt i køkkenet, der duftede
af det dejligste julemad – og nu kom gæsterne, som skulle deltage i julefesten.
Gran, lys og nisser
Pladerne var trukket ud i det store spisebord
– og bordet var pyntet med gran og lys – og
nisser.
Det varede en evighed inden der blev spist
færdigt – og inden den store opvask var
klaret af kvindfolkene, som havde gang i
snakketøjet i køkkenet. Jeg holdt skarpt øje
med min far, for i år skulle han ikke slippe
godt fra at liste sig op og tænde juletræet,
uden at jeg var med..
Mad til nisserne
Min mor kaldte på mig: “Kan du ikke lide
give misserne noget mad uden for”, spurgte
min mor.
Hvor blev gårdens tre katte glade for at få
noget mad, de strøg sig op ad mig, og jeg
sad længe og aede dem og kiggede på, hvordan de guffede den gode julemad i sig. Pludselig kom jeg i tanke om juletræet – i fuld
fart ind i stuen, et hurtigt overblik, far var
der ikke! Videre op til døren til storstuen,
den kolde stue, som var blevet opvarmet i
dagens anledning, men ak, den var låst! Jeg
var lige ved at få tårer i øjnene, men nu smilende min mor til mig og sagde: “Nu varer
det ikke så længe, inden vi skal op til juletræet”.

Tegning fra Familiens Julebog 1950.

Et pragtfuldt juletræ
Så hørte vi døren blive låst op. Min mor gik
hen og bankede på døren og vores far råbte
indefra: “Kom indenfor til juletræet!” Døren
blev slået op – og der!!! Der stod det pragtfuldeste juletræ helt op til loftet – lysene
skinnede i glasfuglene og glaskuglerne – og
alle stod bare og sagde: “Næh og ih og åh!”.
Langsomt tog børn og voksne hinanden i
hænderne og begyndte at gå rundt om træet,
mens de sang “Glade jul, dejlige Jul”.
Meget meget senere lå der nogle trætte børn
i deres senge i børneværelset. Hvor havde
det været en dejlig juleaften – og aldrig havde juletræet været så flot – og i morgen skulle den nye kælk prøves i sneen og 3. juledag
var der juletræsfest i skolen – og der var
heldigvis længe, længe til, at skolen startede
igen.

Konfirmation på
Askø i 1960

nu gik ind i “de voksnes rækker” – og det
betød den gang, at man så hurtigt som
muligt skulle hjemmefra - ud a tjene hos
andre mennesker – og ingen af os satte
spørgsmålstegn ved det – det var nærmest kommet ind med modermælken, at
når du er konfirmeret, så skal du ud og
klare dig selv.

kone. Carl Madsen lavede noget fantastisk flot træarbejde, låget i syskrinet har
“indlagt træ” i et specielt mønster, det
skrin har været udstillet på et museum
her i Odense, da der var en udstilling om
konfirmationer gennem tiderne.

I 1960 blev alle vi årgang 1946 konfirmeret i Askø Kirke af vores lærer og
præst Pastor Hansen Jacobsen. Vi var et
Efter konfirmationsdagen kom alle an“stort” konfirmationshold os fra 1946 –
dendagsgilderne, som de blev kaldt den
vi blev født året efter Danmarks befrielse
I
mit
hjem
var
der
krise
på
det
tidspunkt,
gang. Stort set hele konfirmationsholdet
– min Far Harry Jensen sagde altid, at
hvor
jeg
begyndte
at
gå
til
præst.
Min
far
holdt et “gilde” (uden alkohol!), hvor vi
der skete mange “ulykker” den gang på
led
af
en
meget
alvorlig
hoftesygdom,
og
nybagte konfirmander “legede” voksne –
befrielsesnatten!
han havde nogle år før afhændet med dans til Tommy Steele fra en lille
“Toftegaard” til Landmand Johannes rejsegrammofon og når det rigtig gik
Sørensen og købt en købmandsforret- vildt til, var det helt klart højdepunktet,
ning, som lå lige over for “Toftegaard”. hvis vi kunne få narret os til - selvfølgeDet gik godt et par år, men da min far lig uden om de voksnes opsyn, at slukke
igen skulle opereres og på en meget lang- lyset, så vi kunne danse kinddans blusvarig genoptræning i Hornbæk i Nord- sende af generthed.
sjælland, så gik det i en vis fart ned ad
bakke med forretningen, for den kunne Alt får en ende – også de “vilde” andenmin mor slet ikke administrere alene. dagsgilder i 1960 på Askø, og ugen efter
Min Far var samlet væk i over halvandet drog jeg mod Fejø, hvor jeg var blevet
år. På et tidligt tidspunkt fik jeg at vide, ansat som “ung pige i huset” hos enkeat der selvfølgelig ikke var råd til fest, mand doktor Jensen. Da var jeg et barn
der var ingen penge, og min far ville ikke på 14 år og havde stort set ikke set ret
kunne deltage, da han stadig var indlagt meget andet i denne verden end Askø,
på det tidspunkt. Men jeg ville have fest, som var hele omdrejningspunktet i mit
så i efteråret plukkede jeg frugt og gik i liv. Aldrig før eller siden har jeg lidt såroerne – jeg passede børn og hver en dan af hjemve – men det er en hel anden
krone blev lagt til side til den kommende historie, som vil komme en anden gang.
fest. Og fest blev der i butikken i køb- Måske.
mandsgården – diskene blev sat ud og så
blev der dækket op der til den nærmeste
familie.
Om det var fordi folk
Det var skam en alvorlig sag at blive havde ondt af mig, forkonfirmeret for 47 år siden – og en del di min Far ikke kunne
salmer, og skrifter , bl.a Trosbekendelsen deltage i min konfirmaog De ti bud skulle vi kunne uden ad – tionsdag ved jeg ikke,
for vi ville blive overhørt i kirken på men jeg fik et telegram
konfirmationsdagen.
fra samtlige husstande
på Askø – og ofte var
Jeg husker, at jeg sammen med mine der lagt 5,- el. 10, kr.
gode barndomsvenner Teddy, Else og ind i telegrammet. (Den
Per sad og terpede disse remser og sal- gang havde man 5 og
mer – for vi var meget nervøse for ikke 10 kroners-sedler).
at kunne huske dem, når vi stod i kirken. (Telegrammerne er nu
på Det lille Museum på
Pastor Hansen-Jacobsen var ellers en Askø).
humørfyldt præst – og han elskede at
arrangere – præstens egen datter Minna Gaverne var ofte prakvar også med på konfirmationsholdet. tiske ting, f.eks. noget
Minna var spejder i Maribo, og her fik til en piges udstyr, for
Hansen-Jacobsen arrangeret, at der kom det var sandelig ikke
spejdere fra Maribo med fane og - “jeg for tidligt at samle udskal komme efter jer” – spejderne gik styr – vi pigers ambitimed fanerne foran os konfirmander, da vi oner den gang, var stort
gik ind i kirken på konfirmationsdagen.
set fokuseret på at finde
en god mand og få nogDet var aldrig før set i Askø Kirke, og vi le børn – og blive en
var meget benovet alle sammen.
god husmor. En af mine konfirmationsgaver
Der var slet ikke tale om fester og gaver i bruger jeg til stadighed
den stil, vi har i dag. Det tænkte vi ikke endnu: Syskrinet fra
Konfirmationstelegram fra Askø Postekspedition. Askø Kirke 1960
så meget over – det var mere det, at man Carl Madsen og hans
Indlagt 10,-kr.
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