Østerlyng

Ingeborg og Jakobs husmandssted

Annie Brydegaard Danielsen

COPYRIGHT © ANNIE BRYDEGAARD DANIELSEN
ALL RIGHTS RESERVED.
ISBN 978-87-93753-22-8 (PDF EBOG)
ISBN 978-87-93753-23-5 (EPUB EBOG)
FORLAGET KREATIVE DRÅBER

Indholdsfortegnelse
Om Annie Brydegaard Danielsen

3

Forord

3

Annies 13 erindringsbøger kan købes på kd.ebog.dk

5

Garvergården

7

Ingeborg og Jakob

11

Ingeborg ordner alt

17

Tag mig som jeg er

21

Hvem var de første ejere og lejere midt i lyngen

24

Kolonien

25

Kropslig frigørelse bland kvæder

34

URO

35

Grethe Jørgensens Digte

41

Pandekagehuset

45

NOK

52

Gyngen

57

Lunet

58

De to Søstre

60

Riddersholm

65

Porsevænget

69

Politibetjente

75

Brombærmanden

76

Ingvorsens Hus Jacobsvænge 6

77

Bittens Hus

87

Ingeborgsvænge

88

Svinget 10

90

Svinget Keramik

93

Kvartetten

95

Grundejerforeningen af 1965

123

Kilder

139

Bagsiden

141

Om Annie Brydegaard Danielsen

Annie blev født i 1951 på Brydegaard i Nakke, som den ældste af Daniel og Else Danielsens 3 piger.
Hun flyttede fra slægtsgården i 1969, og gården blev solgt i 1978. Men selvom hun flyttede først til Vig og
senere til Holbæk, følger hun den dag i dag med i, hvad der sker i Nakke, Rørvig, Nr. Asmindrup og Vig i
Odsherred.
Annie har det som en svamp: Hun suger alt til sig. Med alle sanser. Hun er interesseret i mennesker.
Deres vilkår, deres liv og historier. Det kombineret med hendes historiske interesse og uddannelse som
lærer og museumsassistent, gør det interessant og spændende at læse om hendes barndoms hjemegn.

Forord
Lene Bornemann, der er redaktør på mine 13 erindringsbøger, viste mig et luftfoto af et husmandsted med
nyopførte sommerhuse i bagrunden, og sagde: ”Vil du skrive historien om områdets udvikling?”
At samle stof til en bog af denne karakter er umuligt, hvis ikke imødekomne mennesker ønsker at bidrage
med egne oplevelser og livshistorier. Jeg er blevet mødt med åbenhed og interesse hos den nuværende
ejer af husmandsstedet og de beboere i sommerhusene, som jeg har kontaktet. Rundt omkring er mine
spørgsmål ikke blot blevet besvaret, de har dannet udgangspunkt for grundige forklaringer og opklaringer
af ubesvarede spørgsmål. Der viste sig at være mere dokumentation i folks skuffer og fotoalbum.
Henslumrede erindringer kom frem i lyset.

Det er nu samlet her til en erindring om Ingeborg og Jakob i husmandsstedet på Østerlyng. De var tilfredse
med deres liv som hårdt arbejdende husmandspar med mange børn. Men solgte marken, da der var
mulighed for det, og da københavnerne blev interesseret i at købe jord til deres ferieliv i deres fritidshuse.
Annie Brydegaard Danielsen
2020

Annies 13 erindringsbøger kan købes på kd.ebog.dk
Bog 1 af 13 - Erindringer om Nakke By, Galbuen, Hovvig og Slottet
Om gårdenes udflytning, bønder, husmænd, håndværkere, fjernsyn for børn og fattighus - og hvordan en
andelsvaskemaskine gjorde livet lettere
Bog 2 af 13 - Erindringer fra Nakke Midtby
Om Nakke Købmandshandel, Andelsfrysehus, sognerådsformanden, Rørvigslagteren, fiskemand,
brødmand, postbud, vagabonder - og om Nakke Andelsmejeris betydning for hygiejnen
Bog 3 af 13 - Erindringer fra Nakke By Øst
Om gadekæret, høker, skomager, hjulmand, vejmand, landmænd og proprietæren - Rørvigs Konge
Bog 4 af 13 - Skoleerindringer fra Nakke, Rørvig og Nykøbing
Fra rytterskole og sogneskole til realskole - teater, sang og musik skaber sammenhold
Bog 5 af 13 - Erindringer om arbejdslivet på landet
Om glæder, sorger, traditioner og nissens grød
Bog 6 af 13 - Erindringer fra Nakke Vestvej, Hovvigvej, Slettemosevej og Slettehøjvej
Om ægmand, landmænd og by-landmænd - og elektriciteten kommer til Rørvig Kommune
Bog 7 af 13 - Erindringer fra Rishøjvej, Isøre Central og Schou Tex Nykøbing
Om fiskere, bådebyggere, landmænd, feriekoloniens kvinder og børn – og om Rørvig Sogns
Sygeplejeforening med klinik i Lindegården
Bog 8 af 13 - Erindringer fra Nakke Østvej, Graudebjergvej og Nakkehage
Om bønder og husmænd, Isefjorden og Rønnen, Skredbjerg, borggårde, pensionater, tørv og
krig, pipstenen, sommerhuse, Rørvig Husholdningsforening - og patienter fra SNS
Bog 9 af 13 - Erindringer omkring Nord, Oddermosen, Søndervang og Rørvig By
Om Hedemanden, gårde og husmandsbrug, sankeret, krigen og foreningslivet, mælkedreng på Billesborg og udflugter til livet på Hesselø

Bog 10 af 13 - Erindringer fra Nakke Lyng, Trolleskoven, Rørvig og Nakke Skov

Livet omkring Sognegården, biblioteket, idrætsforeningerne, maskinstationer, kirken, Alderdomshjemmet -og
om klapjagter, juletræsfester, fastelavn og Asfaltbal i Nykøbing
Bog 11 af 13 – Erindringer fra Hovvig og Ringholm
Om mennesker, der altid har ændret landskabet og skabt landskabet
Bog 12 af 13 - Erindringer fra Rørvig, Nakke Lyng, Klitborg og Jagtborg
Om sandflugt, natur, landbrug, handel og mennesker i et samfund i forvandling
Bog 13 af 13 - Ulstrup Skole
– erindringer fra rytterskolen i Eskildstrup og sogneskolen i Ulstrup

Garvergården
Jenny Margrethe Schacke var garver Schackes datter og voksede op i Garvergården på Algade 16 i
Nykøbing Sjælland. Hun blev uddannet fysioterapeut i USA, og vendte hjem til ansættelse på
Amtshospitalet og senere som bibliotekar på biblioteket i Nykøbing. Takket være hende, kender vi til livet i
Garvergården:

”Min oldefar, Heinrich Chr. Schacke var af gammel garverslægt og selv garver og var født I Tyskland i
1769. Han blev garvermester i Købehavn 1814. Jeg har hørt, at man ikke helt er sikker på fødselsåret, da
der var noget om, at man for at få borgerskab, som indvandrede, skulle have været soldat, og var den for
pågældende for gammel til det, ja så blev der ikke noget af borgerskabet, og så snød man hellere lidt på
årstallet.
Min bedstefar Heinrich Christian Schacke (1811-1896) blev garvermester her i Nykøbing i 1837, og
ligeledes min far, Ludvig Phillip Flori Schacke (1852-1923).
Omkring århundredeskiftet, da maskinerne kom frem, kneb det for de mindre håndværksmestre at få råd til
at anskaffe dem. Det kunne kun de, der havde de store garverier. Her i Danmark gik der på den tid i løbet
af fem år over hundrede garverier fallit. Det gjorde min far ikke, men det var vanskelige år, og far måtte gå
over til landbrug.
Om garveriet kan jeg huske, at der ovre i den ene side af gården var gravet, jeg tror, tre store dybe trækar
ned. De var så dybe, at jeg vil tro, der var som to gange en mandshøjde. I de kar lå huderne i en lage af
egebark. I disse kar stod svendene og trampede huderne, det vil sige bankede og blødgjorde dem, og det
blev gjort med en slags tøjrekølle. Svendene var altid iført skødeskind og træskostøvler. Senere blev
huderne hængt til tørre i tougstuen. Tougstuen var et af lofterne, og der var træpersienner til begge sider, så
der kunne blive gennemtræk…… ”
Jenny Schacke fortæller blandt andet, at svendene stod og skrabede hårene af huder, imens de var
spændt ud på skråt stående træstativer: ”På den anden side af gården var der et halvtag med snore, hvor
der kunne hænges skind, her var også pyeren, der bestod af hønsemøg, som kom i en slags gæring og
stank ganske forfærdeligt. I det hele taget var garvningen et stinkende arbejde. Da gaveriet blev nedlagt,
blev længerene lavet om til stalde, karrene blev fyldt op og dækket til, og nu blev det landbrug, vi skulle leve
af. Der blev dels købt og lejet jord uden for byen……

Vi solgte mælk fra stalddøren, som det hed. Det var dog ikke nede fra stalddøren, men mælken kom i
jungerne i køkkenet, og den søde mælk blev hældt op i en stor emalieret gryde, som stod på et dertil
indrettet bord. Den søde mælk kostede 8 øre potten, jeg kan dog kun huske 11 øre. Men jeg husker
tydeligt, at den var meget dyr, da den kom til at koste 12 øre. Bag ved køkkenet blev indrettet en
mælkestue. I den var der et stort mahognibord, en plade, der havde været brugt i gaveriet, på den stod
mælkefade……”

Jenny skriver også, at der blev støbt bassiner, hvor mælkejungerne blev hejst ned i om sommeren og
afkølet i vand, hentet ved vandposten på gårdspladsen: ”Mor skummede selv fadene for fløde, dels
kaffefløde, dels piskefløde, der havde stået fra dagen før. Og det var god fløde. Jeg husker en gang en
kunde, der klagede over, at hun en dag ikke havde kunnet piske kaffefløden. Der blev altså også solgt
skummemælk. Vi havde faste kunder, og der var ekspektanceliste for at blive kunde og specielt til den
varme nymalket mælk om aftenen. Mælk og fløde blev solgt om formiddagen og aftenmælken kl. 18-18 ¾ .

Det var meget almindeligt, at lægerne henviste folk med skrøbeligt spædbarn til at få mælk hos os. Så blev
mælken fra en bestemt ko malket fra. En gang var der en overretssagfører, der gerne ville have dyrlægen
til at udvælge koen, der skulle levere mælken. Stor var fars glæde, da dyrlægen svarede. Det behøves
ikke, jeg kender besætningen, og De kan stole på, at Schacke giver den bedste. Vi leverede også mælk til
tre hoteller og restauranter, og jeg måtte hver morgen inden skoletid bringe mælk og fløde ud til dem.
Til fars lille bevarede læderhandel kom der mest nogle skomagere og sadelmagere fra nærliggende byer,
samt folk, der selv forsålede fodtøj for eksempel folk med mange børn. Byens skomagere købte selv læder
hjem.
Om sommeren og efteråret kom der næsten hver lørdag aften polske roearbejdere fra de nærliggende
herregårde. De var, især kvinderne, iført deres smukke nationaldragter. Læder var skåret ud i bestemte
størrelser og faconer, så de passede til fodtøjet, prisen var skrevet med kridt. Og hver lørdag aften, når
polakkerne havde været der, sad far og kløede sig mellem fingrene. Let var angsten for eventuelt at have
fået fnat af dem. Far vidste fra sin ungdom, da han var gesell i Tyskland, Østrig og Tyrol, at det kunne
risikeres, om søndagen var det overstået…...”

** Note: Garvergården med den gamle Heinrich Christian Schacke og barnebarnet Alice Schacke, gift
Zahle, stående udenfor. I vinduet ses farmor Riche Caroline Schacke og faster Adelina. Heinrich Christian
Schacke døde i 1896 og havde da været garvermester i Nykøbing siden 1837. Forretningen blev overtaget
af garverens søn Ludvig Philip Flori Schacke. (Odsherred Lokalarkiv)

** Det er højst sandsynligt ejeren Ludvig Philip Flori Schacke på billedet fra 1890’erne. Han overtog
garveriet efter sin far Heinrich Christian Schacke og var far til Jenny Margrethe Schacke. (Odsherred
Lokalarkiv)

** Garvermester Schackes gård. På billedet ses Jenny Schacke foran køkkenvinduerne til gården med
vinranker på murene. På bænken står mælkejunge, spand og si til luftning mellem 1905 og 1910.
(Odsherred Lokalarkiv)

Ingeborg og Jakob

** Koloreret postkort af Nykøbing Kirke 1912. Kirken har skibet i midten, tårnet i vest og korbygningen mod
øst. (Odsherred Lokalarkiv)

** Nykøbing Kirkebog 1916.
Peter Jakob Petersen blev født i 1892 på Gudmindrup Lyng i Højby sogn, som søn af Ellen Kathrine og
husmand Jørgen Richard Petersen. Jakob blev viet den 7. april 1916 i Nykøbing kirke, til Ingeborg
Christine Andersen, født 1895 i Yderby Odden sogn, som datter af Ane Kirstine og husmand Anders
Jørgen Thykjær Andersen.
Ingeborg, der havde været husbestyrerinde, måtte forlade pladsen. Der havde ikke været meget at spare
op af, når man var ude at tjene. Men 4 stole, 1 spisebord, 1 sovekammerseng og 1 brugt barneseng var
det blevet til. Huskeråd og dyner havde de fået foræret i bryllupsgave, men derudover havde bruden på
forhånd samlet lidt udstyr i form af viskestykker, sengelinned og en dug. Brudgommen bidrog med sit
karlekammerskab. Måneden efter brylluppet, den 30. maj, nedkom Ingeborg med deres første barn,
Magda, i Kildestræde 28. Det var i et for længst nedrevet lille hus med das og plads til brænde og et par
høns i udhuset.

** Målebordsblad fra 1939. Med rødt er markeret matr.nr. 53a Østerlyng Flyvesandslodderne.
Jakob arbejdede som arbejdsmand i Nykøbing, og fortsatte som løsarbejder, da han den 7. juni 1920 købte
et husmandssted, matr.nr. 53a Østerlyng Flyvesandslodderne af garver Ludvig Phillip Flori Schacke. Den
sandede lyngjord var lige så ringe, som da den første gang blevet matrikuleret i juni 1861, hvor den tilhørte
garver Heinrich Christian Schacke på Algade 16 i Nykøbing.
Jakob og Ingeborg begyndte med 1 hest, 1 ko og 1 kat. Hesten kunne bruges som trækkraft for vognen,
koen kunne give mælk til børnene, og katten kunne fange mus. Den fornødne varme i komfur og
kakkelovn samt lys i stue og køkken kunne nok skaffes ved hjælp af tørv og petroleum.
Ingeborg nedkom med Erik i april 1922, Sonja i 1924, Gerda i 1926, Holger i 1928, Rita i 1935 og til sidst
Conny-Bente, kaldet Bitten, i 1938.
Ingeborg passede børneflokken, husholdningen, haven og var med i driften af husmandsstedet. De 7-8 tdl.
var sandet og næringsfattig jord, der kun egnede sig til kartofler, og hvor der blev gødet til lidt havre. Jakob
begyndte som vognmand. Det blev den sikre indtægt, mens indkomsten fra husmandsstedet var usikkert.

Vognmandskørslen gav overskud, og de fik mulighed for at købe et vænge matr.nr. 83. Så de kunne holde
4 køer, høns og 2 heste. Elektriciteten, der ellers var blevet almindelig i sidste del af 1920’erne, hastede
ikke, da de ingen maskiner havde i beboelse og stald. Da de endelig fik råd til en fin betrukket sofa, så
værnede Ingeborg om den, så det var strengt forbudt for børn at sidde i den.

** På vejen ses kuske på hestevogne med junger og mælkeforhandlere med deres heste for udsalgsvogne
foran Andelsmejeriet Billesborg inden ombygningen i1938. (Claus)
I henved 30 år kørte Jakob mælk til Andelsmejeriet Billesborg, hvor han i flere år sad i bestyrelsen og så
ombygningen til et fuldt moderne mejeri. Jakob sad også i bestyrelsen for Nykøbing-Rørvig Radikale
Vælgerforening og i bestyrelsen for Nykøbing Sj. Husmandsforening. Tillidsposterne medførte han også
var vurderingsmand for Husmandskreditkassen.
Ingeborg og Jakob ville gerne udvide husdyrholdet. Det krævede mere jord. Ingeborg og Jakob købte 4 tdl.
god og frugtbar jord i Klint. I forbindelse med, at parcelist Jens Viggo Jensens ejendom matr.nr. 56 skulle
udstykkes, køber de en eng mart.nr 56b. I 1946 tilhørte mart.nr. 53a, 83 og 56b Peter Jakob Petersen. Fra
markerne kunne man se huse og husmandssteder i Askehaven og over Nykøbing bys hustage knejste
kirketårnet.
I 1946 havde Nykøbing Kommune lempet på tilladelser til at udstykke landbrugsjord til sommerhuse.
Jakob begyndte at sælge, da der var mulighed for det, og da københavnerne blev interesseret i at købe
jord til deres fritidshuse. I 1946 udstykkede Ingeborg og Jakob mosen og engen matr.nr. 56b i grundene
langs Cederstien, men resten af 56b bevaredes til at slå hø på. I 1948 udstykkedes jorden i grundene langs
Valnødvej som fælles privatvej. Grøften bevaredes. I sommeren 1950 findes en deklaration om vejen til
56b via Valnødvej.
Men Ingeborg og Jakob blev ved med at holde ved landbruget, suppleret med indtægten fra hans
vognmandskørsel.

** På udsnittet af Sylvest-Jensens prøvebillede ser man udover Rosendalen, Skærbylyngvej,
Jacobsvænge og i horisonten Østerlyngvej. Der ses køer på græs på et par af de ubebyggede grunde i
1950. (Det Kgl. Bibliotek)

** HAV fredag 19. august 1955.

