
Karle og piger jeg kan huske 
Karle og piger hørte med til familien. Det var en regel, som blev 

fulgt. Inden man spiste til aften, var man blevet vasket og havde 

skiftet tøj. 

Så langt jeg kan huske tilbage, havde vi radio. Vi havde ikke 

højttalere. De fik vi først senere. Vi havde fire høretelefoner, der 

blev styret af en fordeler, der blev sat midt på bordet, så kunne 

man læse, strikke eller sy samtidig. Man kunne tage den ene telefon 

af bøjlen. Det var altid min telefon, der først blev delt. Radioen 

kørte på en akkumulator, der skulle lades op engang imellem. Det fik 

vi gjort nede hos Olsgård på Svinø. Det kostede 50 øre. Olsgård 

havde eget elektricitetsværk. 

Når jeg senere har truffet karle eller piger, der havde tjent hos 

mine forældre, mindedes de vore hverdags hyggeaftener, hvor der om 

vinteren blev sat et fad æbler på bordet. Vi lagde nogle af æblerne 

ind på ringene i kakkelovnen og stegte dem. 

Det var en selvfølge, at karlene altid fik varmt vand til at vaske 

sig i om vinteren, og når de skulle barberes. Der var ingen af deres 

forældre, der havde radio. Om vinteren blev smørret sat til varme 

ved kakkelovnen, så det kunne smøres på brødet. Min søster Eva var 

en 2-3 år gammel. Hun havde tisset i smørskålen. Mor smed smørret 

ud. Der syntes karlen (Poul Ras), at mor var gået for langt med sin 

properhed. Det kunne godt spises, fordi sådan en lille en havde 

tisset i smørret. 

Vi havde en meget sød pige fra Kostræde Banker, der hed Edith. Hun 

havde 10 søskende. Hun syntes, det var synd for mig, når jeg fik en 

endefuld. Engang, da Edith og Poul var ene hjemme, havde Edith lavet 

kaffe til dem. Det fik pigerne altid lov til, og der kom tit andre 

karle og piger hos dem, så var der bedre forhold mellem karle og 

piger. Det var en selvfølge i vores hjem. 

Da de havde drukket kaffe, lagde Poul Ras sig på sofaen. Edith satte 

sig i en lænestol. De faldt begge i søvn. Petroleumslampen begyndte 

at ryge. Hele stuen var sort. Poul Ras var lige så sort i hovedet 

som en neger. Edith sad længere væk fra lampen. Det kunne være gået 

meget værre. De kunne være døde begge to af iltmangel. 

Efter at Edith rejste, kom hun i lære som damefrisør. Mor havde 

givet Edith en god anbefaling, så hun fik lærepladsen. Edith ville 

ordne mors hår gratis. Det ville mor ikke have. Mor var stolt af, at 

Edith var blevet selvstændig damefrisør i Næstved. Poul Ras (Ras-

mussen) har jeg omtalt i artiklen: ”Mågeæg på Dybsø og Rønnen”. 

Vi havde engang to brødre fra Jylland som karle. Erik kom efter 

Harry. De syntes begge to, at det for galt, at børnene fik smør, 

selv om de godt selv kunne lide smør. Det var de ikke vant til 

hjemmefra. De stammede fra en gård med karle og pige, hvor kun deres 

far fik smør. 

Harry kom 1. maj 1934, men døde juli 1935 på Næstved Sygehus af 

blindtarmsbetændelse. Harrys mundheld var, at sygdom er der ikke 

noget, der hedder for unge mennesker, så er det sjællandsk syge 



(dovenskab). Han ville ikke have doktor, men da far alligevel sendte 

bud efter doktoren, var blindtarmen sprunget. Han var kommet for 

sent på sygehuset. 

Når Harry hakkede roer, stakkede hø, stillede neg op eller andet 

arbejde ned mod fjorden tog han altid et hurtigt bad. Harry gik 

altid med bar overkrop om sommeren. Det var den første karl, jeg kan 

huske, der gjorde det. Det var jeg meget betaget af, så det gjorde 

jeg også. Mor og jeg var ikke enige, men hun holdt snart op med at 

give mig forbud mod det. 

Harrys bror Erik afløste Harry. Det var et par raske og dygtige 

karle, som jeg lærte meget af på en dejlig måde. Jeg var 7-9 år 

gammel dengang. Harry lærte mig at lægge læs. Erik lærte mig at 

pløje. Det havde de tålmodighed til. 

Harry og Erik deltog i alt på Svinø. Gymnastik, fodbold og badeliv 

ved Svinø, både ved Strømmen og Sandvig badestrand. 

Dengang var der næsten altid slagsmål ved ballerne. Det deltog Erik 

og Harry også i. Det kunne somme tider ses på ansigterne. 

Erik deltog også i blishønsejagterne og meget andet. Eriks opsparing 

var derfor meget lille. 

Der var nogle bønder, der sagde til far, hvorfor giver du dine karle 

så høj løn. Far svarede, at Harry vil ikke have en 14-15 årig dreng 

til at gå ham i vejen. 

Engang fik vi en karl fra Nordjylland, som hed Jens. Han var meget 

boglig begavet. Han var meget dygtig til maskiner, men der var ikke 

råd til i hans hjem, at nogle af børnene kom i lære. 

Det hjem, Jens kom fra, bestod af et hold søskende af fem hold sam-

menbragte børn. Jens var ikke i familie med nogle af sine søskende. 

De var alle sammenbragte ved dødsfald. Han omtalte altid sit hjem 

med stor kærlighed. 

Hans søskende hjalp til på gårdene. En ting, Jens fremhævede, var, 

dengang de var børn, når de tog kartofler op om efteråret. Da var 

lønnen en syvendedel af de kartofler, de pillede op. De dyrkede ikke 

selv kartofler. De fødede altid selv en gris op, som blev slagtet 

til jul. 

Jens deltog ikke i det livlige ungdomsliv på Svinø, men gik i kirke. 

Om aftenen spillede vi mølle, dam og skak. Far drejede os et sæt 

skakbrikker, dem har jeg endnu. 

Jens havde sparet så meget op, at han kunne købe en gård i Risby ved 

Lundby. Jens var ungkarl og boede selv på gården. 

Hvis far fik en karl, som ikke rigtig kunne passe arbejdet, var hans 

tålmodighed som en by langt ovre i Rusland. 

Far prøvede også at få karle fra fæstekontoret, når der var brug for 

ekstra hjælp, men det gik ikke. 

Svend Åge Larsen tjente hos far en sommer. Svend havde været husar i 

Næstved. Svend er den første, jeg kan huske, der kunne slå et flik-

flak. Når vi høstede, sprang han op i vognen. Vi beundrede Svend 

Åges snilde. Svend Åge og hans kone Judith var meget kendte 

amatørarkæologer. De kendte Karrebæk og Dybsø fjords Ærtebølle 

bopladser. For mig var det altid en glæde at træffe Svend Åge og 



Judith. Vi havde samme interesser om oldtiden. Svend Åge arbejdede 

som førstemand på Cementstøberiet i Åderup i 40 år. 

Gerhard Møller fra Kostræde var hos os godt et år. Gerhard havde 

været i Jylland i fire måneder. Gerhard havde et meget livligt og 

alsidigt temperament. Når han og far kom op at skændes, gik Gerhard 

ind og pakkede sit tøj og ville rejse. Så gik mor ud og mæglede, så 

der blev forlig, og Gerhard gik i arbejde igen, som om intet var 

hændt. Det gentog sig flere gange. Gerhard var en fin og dygtig 

gymnast. Gerhard kom ud i Vordingborg Trælasthandel og var der 

resten af sin tid. En meget stabil mand, som passede sine ting. 

Engang kom Peder Fisker ud til far og mor. Han var formand for Vær-

gerådet (Børne- og ungdomsforsorgen). Peder Fisker sagde, at nu skal 

I også prøve engang at have en pige fra Værgerådet. Hun skal have en 

lille løn, men far og mor ville ikke have hende, uden at hun fik 

normal løn, men hun stjal fra os. 

Gudrun hed hun. Hun var lige blevet 17 år. Gudrun var stor og stærk. 

Hun havde en kolossal arbejdsevne. Dengang var pigerne med til at 

malke. Det var inden malkemaskinernes tid. Gudrun kunne hakke og 

trække roer op og høstearbejde. 

Hun kunne bare ikke lade være med at stjæle. 

Hun stjal ting fra karlen, som hun overhovedet ikke havde brug for. 

Karlen sendte mig op på hendes værelse og hente de stjålne ting. Det 

gentog sig flere gange. 

Hvis far og mor tog bort, og der var lavet lagkage eller lignende, 

havde Gudrun ædt det halve, så karlen var altid inde og se, hvad vi 

skulle have at spise. 

Engang havde Gudrun været i Næstved og købe tøj. Hun havde købt et 

nyt korset. Det er et klædningsstykke med stivere, hægter og snører, 

der kan give en slankere og mere attraktiv facon. Min søster var 

oppe at hjælpe Gudrun med at spænde det om maven. De kunne bare ikke 

få det af igen, så Gudrun kom ned helt rød i hovedet og kunne næsten 

ikke få luft. 

Min farbror Christ var på besøg. Han måtte bruge alle de kræfter, 

han havde for at få det hægtet op. 

Da Gudrun blev fri af Værgerådet og ville rejse, pakkede hun sine 

ting. Far sendte bud efter Peder Fisker til at gennemsøge hendes 

ting. Hun sagde, at hun var 18 år, så det havde Peder Fisker ikke 

noget at gøre med. De sagde, at de ville sende bud efter politiet, 

og så fik de lov at pakke ud. 

Karlen fik sine ting og far og mor deres ting, som hun havde samlet 

og forberedt at ville tage med, da hun rejste. Der var lagner, duge 

og noget af mors tøj. 

Det sidste, vi hørte om Gudrun, var, at politiet ringede og spurgte, 

hvorfor der aldrig havde været nogen anmeldelser fra den tid, hun 

havde været hos os, som der havde været inden hun kom hos os, men 

det havde far og Peder Fisker selv ordnet. 

Jeg har prøvet på at beskrive tiden, som jeg husker den. Jeg har 

altid haft et dejligt forhold til vore karle og piger, og når jeg 

har mødt dem senere, var det en glæde for begge parter, følte jeg. 


