
 
 
 

Helgas erindringer



        
 
 Mine bedsteforældre   Far og Mor 
 
 
Jeg blev født 30-6-15 på Ørnebjerg som den yngste af fem børn. 
 

Oluf  født  1902 
Mary  -  1903 
Viggo  - 1906 
Gerda -  1910 
Helga - 1915 

 
De første år kan jeg af gode grunde ikke huske noget om, men jeg er sikkert 
blevet godt forkælet af de store søskende.  

                                                   

Ungdomsbilleder af 
Far og Mor 



Gården var på ca. 102 td. land en del eng som vi kaldte søen her løb en å 
igennem, der gik ungkreaturer og de unge heste på græsning hele sommeren. Vi 
havde 20-30 malkekøer og en del svin, 8-10 arbejdsheste (frederiksborgere) 2-3 
travhopper til avl, der har løbet mange Ørnebjergheste på travbanen, så var der 
en del travere på pension, så der var nok at se til. Vi havde, så vidt jeg husker, 2 
karle en fodermester og en ung pige i huset de store børn måtte jo også hjælpe 
til.  
 
Jeg havde en dejlig barndom, men da jeg var så meget yngre end Gerda, og vi 
var meget forskellige, legede vi ikke rigtig sammen, hun dyrkede sine dukker og 
de huslige sysler, mens jeg færdedes ude blandt heste, hunde og katte, køer og 
svin interesserede mig ikke så meget, det huslige heller ikke, nok til min mors 
store sorg, men jeg var så udpræget min fars pige, han var også mest glad for 
hestene, køer og grise overlod han til fodermesteren.  
 
Far og Oluf var ivrige jægere, også der var jeg med, dog ikke som skytte, men 
jeg travede troligt efter dem, når de var ude, jeg hørte engang en anskudt hare 
skrige, det var som at høre et barn, jeg glemmer det aldrig, jeg tror nok, jeg holdt 
op efter den tur, men derimod var jeg tit med far på andetræk, det foregik ude i 
engen, hvor vi sad og ventede på ænderne og samtidig nød naturen og kiggede 
på dyrelivet, dejligt.  
 
 

 
 

Gode venner 
 



Om vinteren, dengang var der virkelig vinter med sne og frost, var der en leben 
med skøjteløb og kælkning, det var bare ikke lige mig, jeg var en forfærdelig 
frossenpind, men dengang var man jo heller ikke så praktisk klædt på som nu, 
ingen lange bukser til piger, det kunne man virkelig ikke så det var et stykke 
med bart o.s.v., så jeg foretrak de varme stalde med dyrene, derfor fik jeg aldrig 
lært at løbe på skøjter, men køre i kane kunne jeg, det var lige noget for de rappe 
små travere, det nød jeg, der blev jo heller ikke ryddet veje og saltet som nu, det 
var med håndkraft, hvis der skulle kastes sne, hver gård skulle stille med et vist 
antal sneryddere efter gårdens størrelse, jeg mener, vi skulle stille med to mand.  
 
Vi havde en travhoppe, der hed Isabella, det var ”min” hest, som jeg red meget 
på og brugte til mine kaneture, senere da jeg blev større, arvede jeg Blinka, det 
var ellers Olufs hest, men da han rejste hjemmefra, fik jeg lov at overtage den, 
det var en skimlet halvblodshoppe, god til konkurrenceridning, så der var noget 
at leve op til, for det var Oluf også, så god blev jeg aldrig.  
 

    
 

Søstre 
 

(Helga og Gerda)                                       (Gerda, Helga og Mary) 



Min skolegang, ja der var startet en privatskole (datidens lilleskole) der gik 
Gerda og jeg, vi var vist ikke mere end 16-18 elever. Oluf var den eneste der gik 
i realskole i Frederikssund, Mary og Viggo gik i den lokale skole, da 
privatskolen ikke var startet på det tidspunkt, vi var som sagt ikke mange elever, 
og kun en lærer frk Stub en rigtig gammel jomfru, syntes vi den gang, senere 
kom der en lærer fra Sønderjylland, jeg kan huske, han var god til tysk, så det 
blev vi også, det hed sig, vi skulle have det samme pensum som på realskolen, 
så vi kunne tage en eksamen, om der var nogen der gjorde det, husker jeg ikke.  
 
 

 
 

Elever i privatskole 
 
På vores jord var der sportsplads og travbane, så der opholdt jeg mig meget om 
sommeren, jeg kom hurtigt med til at spille kurvebold, det var noget i retning af 
det nuværende basketball, håndbold kom først senere, så var der fodbold, hvor 
Oluf og Viggo var med, Far var også meget interesseret i al idræt, han tilbragte 
mange timer med at kigge på, selv da han blev gammel og syg, blev han kørt der 
hen, og blev anbragt i en stol, hvor han fulgte med i det hele. Om vinteren 
dyrkede vi gymnastik og dans, vi havde en meget dygtig danselærer, han havde 
været balletdanser i sine unge dage, til afdansningsbal kan jeg huske, vi mimede 
og dansede ”Hans og Grethe”, jeg var Hans, jeg var vel 10-12 år dengang. 



Det var som sagt meget koldere om vinteren den gang, og opvarmningen var jo 
også meget anderledes, kakkelovne i stuerne, men ikke i soveværelserne, vi fik 
varme sten i sengene, så det var dejligt varmt at putte sig, stenene var mursten, 
der lå i kakkelovnsrummene og i ovnen, hvor de blev varmet op, så blev de lagt i 
sengene en halv times tid, før vi skulle i seng, men det var tit dynen var frossen 
om morgenen, der hvor man lå og trak vejret, men det tog vi ingen skade af, vi 
kendte jo ikke andet. Noget der også var dejligt om vinteren var når vi holdt 
mørkning, så samledes familien i stuen, det eneste lys kom fra kakkelovnen, så 
fortalte far historier eller sang for os, han havde en god sangstemme, det var 
meget hyggeligt.  
 
 
 

 
 

Fætter og kusine træf 



 
Helga Oluf Gerda 

 
 

 
 

Familien Poulsen m.m. 



Høsten – ja det var også meget anderledes dengang, det startede med at 
mandfolkene slog kornet med le, og pigerne kom bagefter og bandt det i neg, 
som blev slæbt sammen og sat i hove, men mon ikke det var før min tid, jeg kan 
da ikke huske, jeg har overværet det, senere kom slåmaskinen, trukket af 
hestene, men der skulle negene også bindes, det kan jeg huske lidt af, så kom 
selvbinderen, det var et stort fremskridt, der skulle tre heste for, men der skulle 
stadig slæbes sammen og stilles i hove, så var der også en hesterive, det var lige 
et job for Isabella og mig, så var jeg fri for at slæbe sammen, det var jo alt 
sammen mere besværligt end med de nuværende mejetærskere, men jeg syntes 
nu, høsten var mere hyggelig den gang, vi var jo mange om det, så der var liv og 
glade dage, nu kan to mand klare det samme areal på få dage.  
 
Når så kornet havde stået på marken nogle dage, skulle det køres hjem, vi kørte 
med to eller tre vogne, hvis vi kørte med tre, var den ene en sættevogn, det vil 
sige, når de kom hjem i laden med læs, så blev hestene spændt fra og sat for en 
tom vogn, og kørt i marken igen efter et nyt læs, så var den klar, til der kom et 
nyt læs, så blev den fyldte vogn læsset af, så den var klar, til der kom et nyt læs, 
det gik stærkt, det var lidt af en kunst at lægge et ordentligt læs, det skulle jo 
helst ikke vælte eller skride ud, når det blev kørt hjem, det var gerne en af 
pigerne, der ordnede det, jeg tror godt, jeg kunne klare det i dag, hvis jeg ellers 
kunne komme op og ned af vognene.  
 
Så skulle kornet tærskes på et eller andet tidspunkt, der var til at leje et stort 
tærskeværk, der kørte rundt til gårdene, det bestod at et lokomobil 
(dampmaskine) der drev et stort tærskeværk, og derfra gik en transportør op til 
halmloftet, så halmballerne selv kørte derop, der fulgte to mand med, som 
passede maskineriet, plus man selv skulle stille med resten af mandskabet, de 
skulle have fuld kost, så der var travlhed både ude og inde, med så mange til 
spisning, to mand til at tage kornet fra, og bære det op på kornloftet, en eller to 
til at lange negene op på maskinen, hvor der var en der tog imod og snittede 
båndet over og en der lagde det i maskinen, så var der to på halmloftet til at tage 
imod ballerne, og pakke dem godt sammen, det var trods alt en lettelse, når det 
var overstået, og de kunne drage videre til næste sted, der gik som regel et par 
dage. 
 
Sådan gik tiden, hvor jeg færdedes både ude og inde, helst ude. Når der skulle 
tages kartofler op, kom der et ”sjak” der tog rundt på gårdene, det var jo med 
håndkraft, kartoflerne blev pløjet op i første omgang, hvor mandskabet så lå på 
knæene og samlede dem op i kasser, derefter blev der harvet, så de sidste kunne 
komme med, det er også nemmere nu, hvor maskinerne gør det meste arbejde.  
 



 
 

Er jeg ikke bare dejlig 



Det varede meget længe, inden vi fik en traktor, far var meget imod det, jeg tror, 
han var bange for, at hans elskede heste skulle blive overflødige, dem ville han 
ikke af med, det var først da Viggo kom til, at der kom en traktor på gården, det 
var jo ham, der blev landmanden, Oluf stilede efter en anden uddannelse, han 
kom blandt andet en tur til Tyskland et halvt års tid, hvad hans uddannelse 
bestod af, ved jeg ikke, det var noget med handel og kontor, han endte da som 
bestyrer af den lokale foderstofforretning, og senere blev han bestyrer af 
Roskildeegnens foderstofforretning, en stor historie, hvor han var til sin død.  
 

 
 

Hildeborg og Helga + hvalpe 
 
Far havde også ambitioner ud over landmandslivet, han blev valgt til 
kontorbestyrer for den sjællandske bondestands sparekasse hvor han i mange år 
hver dag tog med toget til Frederikssund på arbejde, der foruden var han 
formand for brugsforeningen også i mange år, plus en masse andre ting han 
rodede sig ind i, så efterhånden gled pasningen af gården mere og mere over på 
Viggo, det endte da også med, at han overtog den.  
 



 
 

Far og Rex 
 
Da jeg var færdig med skolen skulle jeg ligesom mine søstre, have job der 
hjemme, det blev sammen med Mary, hun havde vist nok besvær med at få sat 
det hele i system, jeg var nok temmelig strid, en rigtig forkælet unge, syntes 
Mary i hvert fald, men det gik da nogenlunde i fred og fordragelighed, jeg 
passede mit boldspil om sommeren og om vinteren var der gymnastik og 
folkedans, og så selvfølgelig min ridning, jeg kunne jo bare gå ned og sadle 
Blinka og stikke af.  
 

 
Familiestrid Viggo og Helga 



En sommer var der et stort landsfolkedansestævne i København, det strakte sig 
over flere dage, der var mange udlændinge med, det var sjovt at være ude på 
egen hånd, jeg har nok været ca. 15 år dengang, der var indkvartering på skoler 
og andre steder.  
 
 

 
 

Klar til landsstævne 
 



Jeg er jo fra et hjem med klaver, den gang hørte det med til god opdragelse at 
lære at spille, der kom en spillelærerinde rejsende fra Frederikssund, hun tog 
rundt til de forskellige hjem og underviste, vi kom i sving alle fem børn, det var 
dog en kort fornøjelse for drengene, især Viggo gav hurtigt op, men han fik da 
vist lært noderne, Oluf holdt heller ikke ud ret længe, han gik derimod til 
sangundervisning, det gjorde Mary også, det var de eneste, der havde arvet fars 
gode sangstemme, vi piger holdt da ud med spilleriet i nogle år.  
 

 
 

Blinka 
 
Jeg springer lidt i det efterhånden jeg kommer i tanker om det forskellige. Jeg 
husker, vi havde fået ”mund og klovsyge” i besætningen, vi fik det to gange med 
et par års mellemrum, det var meget smitsomt, det var nok lige så slemt, som vor 
tids kogalskab, hele gården plus alle folk på gården kom i karantæne, vi måtte 
ikke forlade området, hvis vi skulle handle ind, måtte vi ringe og bestille 
varerne, så måtte de sættes af i udkanten af karantæneområdet, så kunne vi hente 
det der. Den sidste gang vi blev hjemsøgt, blev jeg sat i pleje hos min moster og 
onkel, de havde en datter ”Erna”, der var et par år ældre end jeg, hun red også, 
så der var lidt fælles interesser, der var ellers ikke mange piger der red dengang, 
nå men jeg skulle jo passe min skole, så var jeg da også fri for at overvære 
aflivningen af alle dyrene, og rengøringen og desinficeringen af staldene, mon 
ikke karantænen varede ca. en måned.  



 
 

Fodring af katte 
 
Et af mine gode minder var vores pinseskovture, vi kørte med hestevogne, der 
var som regel to fulde vogne, alle skulle jo med, så var der smurt ”madder” til 
hele selskabet, og hestene havde deres muleposer med, så mødtes vi med folk 
fra andre gårde, og vi legede og morede os, det var festligt, det skete 1. 
pinsedag, 2. pinsedag var det de unges tur, da var der bal o.s.v. også i skoven, de 
har sikkert haft det dejligt.  
 

 
Konfirmationsholdet med provst Becker 



Efterhånden som jeg voksede til, skulle jeg jo som alle andre landbobørn ud og 
lære husholdning, så blev jeg pludselig oprørsk, jeg ville i gang med noget 
andet, ikke følge den slagne linje, og slet ikke i huset, og bagefter giftes o.s.v., 
det var slet ikke mig, der var ikke så mange muligheder den gang, så jeg valgte, 
jeg ville være frisør, så var det om at få overtalt mor og far, -stor kamp- jeg 
skulle i hvert fald ikke træde så meget ud af rammerne, resultatet blev, jeg måtte 
love, at tage et år i huset, hvis jeg så stadig insisterede på, at være vanskelig, 
måtte jeg gå i gang med en uddannelse, jeg klarede året, det første halve år på et 
pensionat i Vordingborg, det sidste halve år på Esromgård, det gik også meget 
godt, så godt at jeg gik hen og forlovede mig med en københavner, der var 
landbrugselev på gården, det var vist heller ikke lige sagen for dem derhjemme, 
nå – det holdt nu da heller ikke mere end et par år, han var for meget 
københavner, og jeg var for meget fra landet.  
 

 
 

Husjomfru forvalter elev ladefoged 
(ej klæbet ind i originalen) 

 

Så kom jeg i gang med at frisere, jeg fik en læreplads på Østerbro i København, 
jeg gik på skole om aftenen, men jeg syntes ikke, jeg havde tid til at stå fire år i 
lære, årene gik jo, så jeg prøvede at klare det på mindre tid, jeg fik jo bare ikke 
noget svendebrev men det er da gået meget godt alligevel, jeg havde da min 
salon i 40 år.  



 

 
 

Dyrskuehoppen 1933 
 
Fra jeg var 13-14 år blev jeg bedt om at ride dyrskuehoppen, der var en hest på 
3-4 år der blev bortloddet, jeg skulle så sælge lodsedler, det var ikke alle hestene 
der var samarbejdsvillige, de var jo ikke vandt til al den larm m.m., så de var 
nervøse og urolige, der var især en, jeg ikke var særlig gode venner med, så 
snart jeg så den, kunne jeg se på dens øjne, at det passede den absolut ikke, men 
det blev vi nu to om at bestemme, jeg prøvede ellers at bestikke den både med 
brød og gulerødder, når folk kom og ville købe lodsedler, kunne den finde på, at 
sparke ud efter dem, det var jo ikke så heldigt, jeg red til dyrskuerne i fem år, 
både i Hillerød og Frederikssund   
 



Her stopper Helgas erindringer, men i kladden er der skrevet: 
 
Gården brændt… 
 
Endvidere lå der nogle billeder, der ikke var klæbet ind. De er gengivet herefter: 
 

 
 

Søndagen 12/8-34 
 

 



 
 

Billede fra Amtsavisen 



 
 

Pensionat Grandly  
(Vordingborg) 

 

 
 

Københavneren 


