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Forord.
Lund har altid været noget for sig selv og dens beboere lidt af nogle særlinge. I gamle dage
sagde man oppe i landet, altså fra Lyderslev og indad, at man skulle vare sig for at tage til
Lund, hvis man var alene.
Det havde sin helt naturlige forklaring. Lund vendte sit ansigt og sit væsen mod havet. Man
havde tættere og hyppigere kontakt med Rødvig og de andre havne rundt om klinten til Køge,
end man havde med landkrabberne inde i landet. Landbrugsprodukter og fisk blev lastet ved
stranden og sejlet ud af byen til havnene langs kysten. Ikke kørt på vogn over land, som det
skete fra Lyderslev og de andre landbyer. Den gang var det vandet, som forbandt, mens landjorden adskilte. En dagsmarch var, når man skulle frem og tilbage samme dag, omkring 10 kilometer. Så det er ikke så mærkeligt, at lunderne holdt sig til den hurtigere og mere langtrækkende søfart.
Lund rummer et væld af historier – ganske som alle andre danske landsbyer sikkert gør, hvis
man skraber lidt i overfladen. Det er en stor fristelse at tage dem med i denne lille beskrivelse.
For de giver liv og de fortæller Danmarkshistorie fra de seneste par hundrede år, og selvfølgelig endnu længere tilbage, hvis man skraber videre. Men det ville gøre dette arbejde til det
ideelle evighedsprojekt. Lad mig blot nævne noget af det i hovedpunkter til senere inspiration
for andre og måske mig selv.
Ravnehøj i byens nordlige ende rummer to mindesmærker.
Mindestenen for ”Slaget ved Lund” den 31. maj 1812, hvor 20 mænd fra Lund tilbageerobrede et skib fra englænderne. Det har altid stået for mig som en uretfærdighed, at kun de 6 af
dem fik Dannebrogskorset. Men det er der en forklaring på i Knud Ravnshøjs lille dejlige beskrivelse i anledning af 175 års jubilæet i 1987, som også rummer en detaljeret fortælling om
slagets omstændigheder og gang. Selve stenen blev i øvrigt fundet i vandet ud for Haugård i
vinteren 1911-12 og blev slæbt på isen af heste ind til Lund, hvor stenhuggeren Anders Larsen huggede den til i vinterens løb. Afsløringen af stenen fandt sted i 1912, hundredåret får
dåden.
Det andet mindesmærke er den lille ”mindepark” fra 100 årsjubilæet for udflytningen i 1861
med en nummereret sten for hver af gårdene, både de der blev i byen og de som tabte i lodtrækningen og måtte flytte ud i mørket på de bare marker rundt omkring byen. På det gamle
kort fra 1862 på hæftets omslag kan man se, hvor tæt og samlet byen var lagt nede i den nordsyd gående hulning i det pandekageflade Stevns landskab. Man sagde, at det var muligt at løbe over tagrygningerne fra gård til gård langs begge sider af vejen. I flere gårde kunne man i
kostalden se udbulningen af den murede ovn/ildstedet fra køkkenet i nabogården. Som det og-
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så kan ses på kortet, hvor de gårde, som flyttede ud, er markeret med en pil, var der to gårde
mellem Søgård og stranden, som oven i købet den gang lå meget tættere på byen end i dag.
Udflytningen i Lund var den sidste i Danmark, så også her var Lundboerne noget for sig selv.
Man havde faktisk besluttet det allerede i 1849. Men dengang blev det ikke til noget. Det der
fik sat skub i tingene, var ”Slaget i Lund”, nærmere bestemt på Søgård, hvor man mod alle
hidtidige sædvaner til en fest kun havde budt den sydlige ende af byen. Det førte til et kæmpe
slagsmål og altså efterfølgende til beslutningen om udflytning. Lodtrækningen fandt sted den
2. juli 1861 og på det gamle dokument i godsarkivet på Vemmetofte er der 23 underskrifter,
hvoraf de 4 er ”med ført hånd”, altså for de der ikke kunne skrive. Folkene fra mange af de 15
gårde, der måtte flytte ud, græd bitterligt ved lodtrækningen. Julie på Spangsbæk har fortalt
mig, om hvordan hendes bedsteforældre oplevede det at skulle helt der ud. Alt dette med udflytningen er også en spændende historie, som jeg må lade ligge, lige som også historierne om
friskolen, valgmenigheden og et nyere udslag af Sydstevnsk uafhængighedskamp (den mod
atomkraften) må udskydes til en anden gang. Det var et af udgangspunkterne, Ravnehøj i byens nordende
I den anden ende af byen, nede ved stranden, er der et undersøisk minde af mindre markant,
men ikke mindre spændende, karakter. Lidt øst for molen ligger en række sten i vandet, som
er resterne af en lille mole med jernbaneskinner på. Den blev anlagt vist nok en gang i
1880’erne for penge indsamlet til to daglejere på Højstrup, som stemte på det forkerte parti
ved valget til Rigsdagen. Det foregik dengang ved håndsoprækning, og godsejeren brød sig
ikke om at de to stemte på Venstre. Så de blev afskediget og måtte også forlade deres huse
med alt (!) hvad de ejede. For de indsamlede penge blev der anlagt en mole og indkøbt en
båd, som de to så brugte til at fiske sten med. Stenene blev losset op i en lille tipvogn og kørt
ad skinnerne ind på stranden, hvor de to så sad og slog skærver. Endnu i 1918 da min farfar
kom til Lund blev der hugget sten ved stranden, bl.a. af Niels Olsen som det fortælles her i
hæftet.
Mellem disse to byens yderpunkter, Ravnehøj og stranden ligger der et væld af tilsvarende historier. Nogle så troværdige som var de samtidigt nedskrevne øjenvidneskildringer. Andre er
blevet udviklede gennem mange fortællinger fra mund til mund i generationer. Meget er herved gået tabt, mens der sikkert også er lagt lidt ekstra på hist og her. Men tabene har været de
største. Det er mit løse skøn, at hver ny generation kun får en tiendedel af den foregående generations fortællinger med. Hvis det er rigtigt, er der hos mig kun 1 pct. tilbage af det farfar
fortalte til min far. Og hvor lidt vil der ikke blive tilbage til farfars tipoldebarn, Nora som blev
født i januar i år. En skræmmende tanke.
Og det var netop den, som for ca. 30 år siden fik mig til at tage fat på det, som nu foreligger
her i form af et lille hæfte med billeder af husene i Lund og nogle korte fortællinger om nogle
af de mennesker, der har boet i dem. En gang i slutningen af forrige århundrede, vist nok i
1970’erne, gik jeg op igennem byen og tog et fotografi af alle husene. Billederne blev sat ind i
et fotoalbum og stillet op på hylden i Den gl. Skole.
Det var så min agt, når jeg engang fik tid, at supplere billederne med korte beretninger om de
mennesker, der i tidens løb – så langt som erindringerne kunne føre tilbage – har boet i husene. Tiden gik og det blev ikke rigtig til noget. Jens Søgaards sygdom for nogle år siden fik sat
skub i projektet. Jeg fik taget mig sammen og gik op til Ulla og Jens med billedalbummet under armen og fik dem til at fortælle. Grundstammen i beretningerne er altså deres, og det skal
de have en stor tak for. Deres fortælling er så blevet suppleret med bidrag fra mange andre.
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Karakteristisk nok viser teksten, at den i hovedsagen er fortalt fra byens sydende. Der er meget mere stof om de sydlige huse og mange flere detaljer herfra end i de helt korte, telegramlignende tekster om husene i byens nordlige ende. Selv i så lille en by spiller afstande altså en
rolle.
Også af den grund er dette arbejde meget ufuldkomment. Der er alt for mange løse ender. Flere steder har mine fortællere været i tvivl, og også uenige. Alle ufuldstændigheder og mangler
skal dog kun lægges mig til last. Det er i den forbindelse kun en trøst for mig, at dette, foreløbige, arbejde så måske kan tjene til inspiration for andre til at gå videre og samle resten op.
Om jeg selv får gjort mere ved det, vil tiden vise. Men det er jo næsten ikke til at lade ligge.
Så skulle læseren have lyst og tid til at supplere fortællingerne, til at komme med korrektioner
og føre historierne videre, vil jeg på csn@christiannissen.com med taknemmelighed tage
imod.
Endnu engang en tak til Ulla og Jens og til de mange andre som har hjulpet mig. Og en tak til
Hanne Sophia Nissen, Nora’s mor, som i sommeren 2004 tog en ny omgang fotografier af de
50 huse i Lund. I alle opslag er mine billeder placeret til venstre og Hannes nye fotografier til
højre.
Den 7. december 2004
Christian S. Nissen
---------------------------------I de 1½ år der er gået siden jeg lagde 1. version ud på nettet, er der kommet glædeligt mange
reaktioner. Nogle har påskønnet initiativet og skildringerne og har suppleret med yderligere
oplysninger, som jeg har prøvet at tage med i denne reviderede version. Andre har i stærke
vendinger kritiseret dele af teksten for at være for nærgående mod slægtninge og bekendte.
Anekdoter og øjenvidne skildringer kar jo meget vel på en og samme gang være både rigtige
og dog opleves som malplacerede. Disse kritiske reaktioner har stillet mig i et dilemma. På
den ene side har jeg i flere tilfælde kunnet forstå indvendingerne og været tilbøjelig til at give
protestanterne ret. På den anden side har de ramsaltede udsagn jeg har viderebragt også været
en del af Lund kulturen, som lunderne gennem tiderne har oplevet den i byens dagligdag.
Nogle steder har jeg fulgt protesterne og justeret teksten, andre steder har jeg siddet henvendelserne overhørig og fastholdt de oprindelige formuleringer. Hverken i det ene eller andet tilfælde er jeg sikker på, at jeg har valgt rigtigt. Den slags dilemmaer må man leve med i sådanne sammenhænge. Kun ligger det mig på sinde at nævne, at i intet tilfælde er der blevet brugt
formuleringer og vendinger i den hensigt at genere nulevende eller sværte mindet efter afdøde. Og det turde fortsat være indlysende, at jeg alene bærer det fulde ansvar – også hvor der
alene er tale om viderebringelse af andres mere eller mindre fuldgyldige erindringer.
Jeg vil gerne takke for alle henvendelser og fortsat opfordre læsere til at komme med korrektioner og suppleringer.
Den 1. september 2006
Christian S. Nissen
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1. Villaen

Den er bygget i 1903 af Ole Tømrer til ham selv. Han havde sit værksted derude. Og så havde
han køer og heste der også. Han forpagtede og drev 2-3 tdr. land af Skolemarken herude bag
ved.
Han døde få år efter, så der blev jo ikke så meget ud af det.
Så var det i 1907, at Jens’ farfar (Ejner Søgaards far, Jens Nielsen 1849-1924) købte det og
han boede der lige til sin død.
Der boede lidt forskellige mennesker bl.a. en københavner, Johannes Moustgaard og hans kone Marie og to sønner Poul og Otto, som kom på visit i mange år efter. Der var også en anden
sommeregæstfamilie Emil og Tove Borges med sønnerne Per, Finn og Jan.
Så kom tyskerne. De ville egentlig have den øverste stue ovre på Søgård, men det sagde Ejner
nej til - de kunne få det her hus. De gik ind til Mester og hørte radio og spillede kort. De var
ret fredelige landmandssønner, som egentlig ikke havde ret meget med krig at gøre. Det var
gamle mænd, eller hva’ ska’ man sige - de var ikke gamle i den forstand - de har nok været 50
år. De lavede ikke noget spræl overhovedet. De, der blev sejlet til Sverige, de lå jo oppe bag
ved Stubhøj. De gik bare her nede på gaden, og det opdagede tyskerne ikke.
Der var en 10-12 stykker, som blev sejlet til Sverige af Ingemann. Men det snakker man aldrig om. Clara (Ingemanns kone) hun fik nok ikke set dem.
Tyskerne de gik jo meget hernede ved havnen og patruljerede. Så udskibningen skete oppe
ved Højstrupskoven, ved Feriekolonien ved revet, hvor der var lavet en interimistisk bro. De
sagde, den var til noget helt andet, men der kunne lige lægge en jolle til. Og så lå jøderne jo
oppe i skoven mens det var lyst.
Her i huset boede der en halv snes tyske soldater. Der var cykelstald inde i den store stue, så
de trak deres cykler op ad trappen. Ude i værkstedet havde Ejner ålegarn. og vi sad herude og
reparerede det - ude på græsplænen, mens de marcherede frem og tilbage og rundt. Men de
gjorde ikke noget. De bød en cigaret en gang imellem, men jeg (Jens) røg ikke cigaretter på
det tidspunkt, så det var sgu’ da meget fredeligt.
Farfar døde i 1924. Og farmor døde i 1937. Så det var i årene frem til 1942-43 huset blev lejet
ud. Og så kom tyskerne.
Ulla og Jens flyttede ind i 1946 – oppe på loftet. Neden under boede Ejner og Jenny Larsen,
der også havde boet i nr. 5. Han var bror til Svend Købmand. Hans far og mor de boede jo
oppe i det hus (se nr. 32) ved siden af Svend og Rosa, som havde købmandsforretningen. De
(forældrene) to gamle mennesker var graverfolk ovre i frikirken.
Ulla og Jens har boet her siden 1946. De fik hele huset kort efter og i 1973 byggede de enden
til med altanen ud mod stranden. Jens døde i 2003 og i dag bor Ulla og Poul i huset.
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2. Vito.

Det blev bygget af Christian Strandgaard til Kaj i slutningen af 1950’erne, da han skulle giftes
med Ellen. Kaj og Ellens ældste, Helle, blev født i Vito.
Da de fik flere børn mageskiftede de så med Møllerens enke, Jonasen. Hun flyttede så herned
og Kaj og Ellen derop. Og så har der boet temmelig mange efter hende.
Men dengang man byggede Vito lå det for tæt ved vandet i forhold til strandbyggelinien, ca. 5
meter. Så man gik sådan - hver gang man passerede et træ nede i Skolehaven - så gik man
med målebåndet et par gange rundt om træet. Jens var med til at måle op. Nå, jo, men de fik
det kun på dispensation, fordi den gamle skole lå der. Det sagde måleren, ham der byggede
huset. Det var den samme mand. Og så lå der jo et hus nedenfor i forvejen, og så fik de lov at
bygge dér - på grund af det. Ellers var der hønsegård over det hele. Det var et skur eller barak
fra krigens tid, som de hentede nede i Faxe. Der var to værelser, og så et køkken i indgangen.
Ulla fortæller at hun kom til byen første gang i 1946. Og en af de første aftenture, vi gik i
sommeren der i 46, da vi var gift i marts, da skulle vi over og hilse på skomageren. Men da
boede han i ”Mesters hus” (se nr. 4).
Men Kaj var den første, der boede i Vito. Der var Ludvig vist ikke særlig tilfreds med, for der
var noget med, at Kaj havde skudt med luftbøsse efter Ludvig. Han havde vist ligget ovre på
laden, ud gennem lugen derovre på Strandgård, og så havde han skudt på Ludvig, der stod og
malede hoveddøren - skudt lige i bagen. Ja, ja, der ku’ ventes næsten alt muligt fra den kant.
Og så var det ham, der blev genbo.
Ida husker, at Ludvig med et højt brøl sprang til side, da en kugle ramte dørkarmen lige ved
siden af ham. Hun blev straks kommanderet ind i skolestuen, hvorefter Ludvig med truende
gebærder løb over mod den formastelige for, som han sagde at ”banke den satans knægt”.
Christian Strandgaard kom dog imellem og beroligede Ludvig med, at det skulle han nok tage
sig af.
Men den, der har boet der længst dér i Vito, er Kong Hans. Inden han kom, var det to unge
mennesker, Kaja og Henning, der havde det et lille stykke tid. Men så skulle de også have
børn, og det er jo et lille hus. Så flyttede de til Store Heddinge. Og så kom der Roholf. Det var
ham, der var uvenner med byens ungdom, når det var nytårsaften. Og så har der også været
hende, der fodrede katte nede på stranden - Else hed hun.
Det var hende der solgte huset til Kong Hans. Han blev opkaldt efter sin båd som lå nede i
havnen. Han flyttede så til Store Heddinge. Det var der da sådan set ingen, der vidste. Han levede jo et forhutlet liv til sidst. For hende Susanne, som han boede sammen med, hun flyttede
til Store Heddinge med sin datter Charlotte, og da fik han vist lov til at bo lidt hos hende, og
så ved jeg ikke. Men han er altså død nu. I dag bor Henrik Larsen i huset.
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3. Strandgaard.

Christian og Marie Nielsen på Strandgaard var jævnaldrende med Ejner og Marie Nielsen på
Søgaard. Marie var datter af gårdens tidligere ejer (Hans Jonasen), som derefter købte Bækkelund (se nr. 20). Strandgaard er ikke en slægtsgård. Mens de boede på gården, havde deres
ældste søn Knud og hans kone Agnes det hus (se nr. 5), hvor Hagbart og Birgit nu bor. Der
var drengene Knud, Kaj og Hagbart og tre døtre Margit, Oda og Gudrun. Margit blev gift med
”Tække Kurt” (han tækkede bl.a. den gamle skole). De boede oppe i Højbo (se nr. 13), hvor
deres dreng blev født. Efter Kurts død flyttede Margit og drengen tilbage til Strandgård, hvor
hun i mange år sled i det både i staldene og i marken.
Gudrun blev også gift og fødte en søn hjemme på Strandgård i Christian og Maries store dobbeltseng. Ida var med (uden for døren) under fødslen. Den nybagte far kom ud i døren og forkyndte med den karakteristiske stevnske humor, at ”storken vist var fløjet lidt for stærkt og
havde ramt lademuren, for barnets næse var flad som en pandekage”. Da Ida kom ind til barselslejet, lå den nybagte mor og læste Familiejournalen som om intet var hændt.
Familien fra Søgård kom ikke sammen med dem på Strandgård, selv om de var genboer, var
det som om der var et eller andet skel imellem dem. De fleste børn fra Den gl. Skole kom på
Søgård, men der var nogle som foretrak Strandgård, fordi der måske der var et mindre traditionelt syn på, hvad der passede sig for henholdsvis drenge og piger. Men Thorkild havde tættere kontakt med Knud Strandgaard, som overtog gården i begyndelsen af 60’erne. De byttede
jo køer for at udnytte EU’s tilskudsordninger.
Men så flyttede Knud og Agnes til Skørpinge, da deres søn Flemming fik gården. Men det varede ikke ret længe. Det gik bare ikke rundt for dem. Så købte Ole og Tony Stenkilde gården.
Og på to år fik Ole rettet det hele op, så han havde den bedste malkebesætning på Sjælland.
Det var så synd. Men hun ville jo ikke blive boende. De blev skilt og hun skulle havde det
halve, og så er der jo ikke noget at gøre, når ikke man kan udrede det. Men det var altså synd.
Og da var det, han solgte det til Ulrik og konen. Og det var dem, der ville have behandlingshjem. Konen var sådan noget et eller andet, og Ulrik lavede jo den gamle kostald om, så der
skulle være værelser til de børn, der skulle i pleje. Men det blev aldrig til noget. Og så uddannede Ulrik sig til social- og sundhedsassistent og havde ellers fået et godt job på Store Heddinge plejehjem, men altså jeg kan da godt forstå, at det er træls at hun måtte køre af sted til
København hver dag. Så de solgte i 2001 til de to familier, der har gården nu. Samtidig blev
hele jorden overtaget af Haugaard.
Nu ejes gården af Per og Birgitte Mortensen og deres søn Jørgen
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4. Mesters hus.

Det gamle vindfang (som nu er væk) stod tidligere
på trappen ude foran Brugsen (se nr.24) men blev
flyttet herned en gang efter krigen. ”Så ka’ det
kraft’edme ikke blive flottere”, som Mester sagde

I 30’erne boede der en kone, der hed Stine Jens Rasmus. Jens husker hende med et kæmpeforklæde. Hun var stor og kraftig. ”Jeg tror ikke hun havde nogen mand - Jens Rasmussen
havde hun sgu’.... Stine Jens Rasmus... Men jeg kan bedst huske hende. Jeg har egentlig aldrig gjort mig nogen forestilling om, hvad hun lavede. Hun boede der bare. Men hun lavede
vel mad til manden.”
Stine passede haven i Den gamle skole fra 1934 til hun kom på alderdomshjem i Boestofte.
Hun havde også en søn, Peter, som boede hos hende. Han var tømrer og havde værksted i huset (der hvor senere Mester fik sit skomagerværksted).
I Stines tid var der ikke noget komfur i huset. Hun stod inde i skorstenen og lavede mad på en
trefod, hvor gryden hang over ilden. Det var først skomageren der væltede skorstenen, så det
var ham der lavede komfur, da han blev gift med Florita..
Efter Stine kom Else og Verner. Han gravede dræningsrender, var sådan jord-arbejdsmand hele sit liv. Jens fortæller, at ”Far (Ejner Søgaard) havde jo den der sorteringsmaskine for sten,
der stod omme ved børnehjemmet. Der smed man sten og jord op i den høje ende, så rullede
det igennem og så løb det igennem i små og store sten. Alle gårdmændene, de havde jo deres
private vej - det var mens de kørte med hestevogn allesammen - de var skrevet op i bogen - de
skulle have så og så meget grus og sten. Og det passede Verner. De var tre mand. En af dem
var Lange Poul. Han havde også tjent på Søgård som ung - han stammede henne fra Vivede”.
Men det var ikke altid Verner var ret meget for at få hænderne for højt op. Skulle der tærskes
om vinteren på Strandgård, så var Christian dernede om aftenen og lige banke på vinduet: “Vi
skal tærske i morgen. Der er gule ærter til middag”....Ahhhhh, nu sku’ han sgu’ nok se...Men
han stod sgu’ oppe i stakken om morgenen med høtyven nede i. Og den var også væk inden
aften, men der var gule ærter til middag - det var til at sætte prikken over i’et. Og de var ellers
nok i forvejen på Strandgård. Der var mand og kone og 4-5 børn og to karle og så Verner og
også Hans oppe fra Strædet (se nr. 11). Og der kan jo hurtigt blive en 10-12 stykker...
Skomageren, Mester (Erik Hansen), flyttede så ind i huset. Han kom fra børnehjemmet ovre
fra skoven for enden af Søgårds marker og blev som mange fysiske handikappede dengang

10
(Mester havde pukkelryg med en lille overkrop og nogle enormt lange ben) sat i skomagerlære hos skomageren i Lund. Da han var udlært flyttede han ind på loftet (det var vist i
Stormflodshuset, se nr. 45) og begyndte at reparere sko for egen regning. Det gik over al forventning. Der var nok at lave og Mester tjente gode penge. Der blev et farligt renderi på loftet,
hvor folk kom op for at få en enkelt øl eller to - og gerne også lidt brændevin. Til sidst blev
bunken med sko, der ventede på reparation større end den der ventede på at blive afhentet.”
Det kunne kraft’edme ikke blive ved”, som Mester sagde mange år efter. (”Kraft’edme” var
Mesters ynglingsed). Forstanderinden på børnehjemmet greb ind og fik skaffet Mester en
plads som svend hos en skomager i Faxe. Der var han et stykke tid og kom så tilbage som
skomager til Lund.
Hans kone Florita kom først i november 1946. Mester havde sat en kontaktannonce i TEMPO.
Og den gav bid. Mester var først inde i København og besøge hende. Og han fortalte så Ejner,
at ”Hun er sgu’ ellers god nok, men hendes understel er ikke så godt”. Hun har altid gået dårligt, sådan. Jens husker, at noget af det særlige ved skomageren var, ”at han indrettede sig jo,
at altså hvis han skulle ud med bil, så indrettede han sig efter, hvad far (Ejner) skulle. Far
havde jo bilen. Så han hentede Florita ved stationen i Rødvig, da hun var på besøg herude, inden de blev gift. Men hun skulle ikke bo hos ham, så hun blev jo indlogeret i gæsteværelset
ovre på Søgård. Ja, ja. Florita ville ikke bo hos skomageren, når ikke de var gift. Nej. Og så
blev de jo gift. Hun var københavner, så de blev gift derinde. Åhja, de kom her sådan hen under aften. Og så modtog vi jo dem derovre, og da græd hun sgu’, som skomageren sagde”.
I gamle dage, da vi havde cykkel-postbud, spiste postmanden altid sin frokost hos Mester.
Man kunne stille uret efter det. Hver dag mellem kl. et og to stod cyklen med den sorte lædertaske op af stakittet uden for huset.
Mester døde i 1978. Jens var henne og se til ham den sidste nat. Florita blev boende en halv
snes år efter. Men da var både Erik og John (deres sønner) flyttet fra huset. John flyttede jo op
i Tordenskjolds hus (se nr. 14).
Ham der købte huset efter Florita, hed Sten. Ham nåede vi ikke at kende rigtigt. Han flyttede
herned med konen, og så gik konen fra ham og tog drengene med og så en skønne dag, så
sagde det bang ovre i badeværelset. Og så havde han skudt sig.
Så købte Frank, tømreren, huset af dødsboet. Det stod jo tomt længe - det skulle jo gøres rent
og alt sådan noget, og arven skulle jo gøres op og hisset op og kom herned. Jeg tror jo altså,
det var Frank, der købte det og byggede om og lavede til o.s.v. Han har arbejdet på det meget
lang tid, ja. Så snart han havde en time, så skulle den have et eller andet. Han er jo flyttet til
Lyderslev og har købt et større hus deroppe. Så har der boet en, der vist arbejdede med antenneservice. Og så er Frank senere flyttet ind i huset igen og arbejder videre med det.
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5. Hagbarts hus.

I gamle dage, i begyndelsen af 1900-tallet boede Stine Niels Anders i huset. Hun var vaskekone. ”Hun kom her jævnligt, en gang om ugen ovre på Søgård og vaskede storvask. Der var
de to gruekedler ude i bryggerset og så var der vaskebrætter. Der var en kobberkedel i den
store til højre og så en lille én - der blev kogt finker og sådan...når der skulle være rigtig mange. Jeg tror sgu’ også de smeltede fedt”, husker Jens.
Stine var gift med en mand, der hed Niels Andersen og de havde også 3-4 piger. Da var manden død og da var hun højt oppe i årene altså. Og pigerne var flyttet hjemmefra. Den ene blev
vist gift med en tømrer, Peter, der er omtalt i forbindelse med skomagerens hus (se nr. 4).
Der har været tømrerværksted i huset. Han var også en ældre mand, men ikke desto mindre så
lavede - købte han et værksted henne et stykke på den anden side af Karise. Jens husker, at da
Ejner fik bil der i 20’erne - ”...så kørte vi hen forbi hans forretning. Far vidste lige hvor han
boede.
Han havde sådan en meget fin cykel. Den var gul med sorte striber på. Den var fand’me flot
sådan en herrecykel. Når nu man selv havde sådan en rusten skærveknuser”.
[Efter andres erindring var Niels Andersen en af de to tidligere daglejere fra Højstrup (den
anden hed Hans Jensen), som ved et rigsdagsvalg i 1880’erne stemte på det ”forkerte parti”
(Venstre) (se også nr. 42). Da godsejeren så det (der var afstemning ved håndsoprækning)
blev de to daglejere fyret og måtte forlade deres huse. Så samlede Venstre-bønder på egnen
ind og for pengene købte de to en stenfiskerbåd og anlagde en lille mole med skinner og en
tipvogn lige øst for den nuværende mole. Der sad de og slog skærver, da farmor og farfar Rigmor og Christian Edward Nissen kom herned i 1918]
Da Stine flyttede kom der en, der hed Ellis - han var fiskehandler. Han stammede oppe fra
Højstrup og hans far drev vel også noget fiskeri. De boede der nogle år, men da var sidehuset
der ikke. På gårdene var der som regel to karle og en fodermester og en pige eller to, som så
var med til at luge roer. Det var jo håndarbejde 90% dengang. Skulle de ud og rense roer, og
så hvis ikke hesten gik ordentligt, så skulle der gå én og holde og trække hesten. Så mange i
byen havde en sidetjans ved landbruget.
Ejner og Jenny Larsen boede i huset med børnene Tove, Elly, Kaj, Erling og Hanne, inden de
flyttede ned i villaen (se nr. 1).
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Mens Christian Nielsen stadig havde Strandgård boede den ældste søn Knud og hans kone
Agnes så i huset (efter Ejner Larsen) og arbejdede på Strandgård. De havde tre børn, Gunna
og Jytte og så sønnen Flemming, der senere fik Strandgård. Da Christian Nielsen døde, overtog Knud gården, og så var det Hagbart, og Birgit der flyttede ned i huset her i stedet for. De
havde ind til da boet på loftet på Strandgård, hvor Birgit kunne holde øje med det hele fra
vinduet, som Ida husker det. Birgit havde været pige på Søgård og var altid i et sådant godt
humør. Der var altid god stemning omkring hende.

6. Kaptajnens hus, (Anna Hans Olsens hus)

Da Jens var barn boede der en gammel kone, som syede kludesko efter mål. Man kan vel ikke
sige, hun levede af det, men hun var en ældre dame, men lavede nogle fine sko. Hun stak sådan nogle såler der med en spids nål. Og så fik man at vide, at nu kunne man komme hen og
hente dem. For at komme derover, skulle man over bækken - en åben afløbsrende, der blev
kaldt ”Rosenbækken”. Den blev jo rørlagt sidst i 1930 - måske var det i 28. Og vi kravlede
igennem rørene hernede - de blev støbt ovre i Søgårds lade. De havde nogle forme, som de
fyldte det op i, og så stod de natten over. Og så kom de ud bagved. Der blev lavet mange, du
fredsens kineser. Og de blandede med skovl. Jeg tror, det var i 1928.
Men, altså når man skulle hente kludeskoene måtte man gå over gangbrættet. Dengang var der
åben grøft hele vejen oppe fra Bækkelund. Der var ellers kun tre overgange: En ved Bækkelund, en ved Strædet, hvor vejen gik til Faxe og så her nede ved skolen. Det var dengang Johannes (Jens bror) løb bag efter en legevogn, som selv overtog styringen, og så kørte han lige
ud og ned i grøften. Det var sådan en rigtig “Konen i muddergrøften”.
Omkring 1934-38 boede Johannes Schram og hans kone Agnes (født Haugaard) med døtre i
huset (se også nr. 47)
Efter hende med kludeskoene boede Jens Peter Olsen der. Og efter ham Hans Olsen og Anna.
De flyttede vist ind under krigen. Han havde været en dygtig landmand oppe i Boestofte på
ca. 10 tdr. land eller sådan noget i den stil. Så huset her var en slags pensionistbolig. Deres
have var ligesom et mønsterbrug. ”Der var fand’me ikke noget forkert, der kunne trives der”,
husker Jens. ”Sådan var det også med skolehaven, som de passede i mange år - kartoflerne de
stod sgu’ på række dér”.

13
Hans Olsen var ikke bange for at give en hånd med. Når de tærskede på Søgård, kom han tit
over: Jeg kan da godt smide lidt hen hvis det kniber. Han gik med sort kasket med lakskygge
og med stråhat om sommeren. Han døde engang i 50’erne og hun kom på alderdomshjemmet
i Boestofte og døde i midten af 60’erne. Rosa (se bl.a. nr 31) var deres datter.
Anna Hans Olsens arvinger solgte huset til Kaptajn Larsen ovre fra Stevnsfortet. Men så mistede de en søn og så kunne han hverken det ene eller andet, så de solgte og flyttede til Rødvig. Så boede der en familie Mühlhausen i nogle år. Deres datter Lise Mühlhausen er gået til
fjernsynet. De solgte huset til ”kartoffelmanden”, Nyhus hed han og handlede med kartofler.
De boede der i temmelig mange år.
Efter dem kom for en halv snes år siden Jørn og Janne Houmann. Han havde været brygmester på Carlsberg og hun er tidligere medarbejder i Danmarks Radio.
7. Bungalow’en.

Det blev bygget i 38, 36 eller 38 af Viggo Jensen. Han var læge og gift med datteren ude fra
Haugård, en søster til Jens Thyge. Og så solgte de det. Jens kan huske, at det ”var engang i
40’erne, og at det var kommunisterne. Det var ikke partiet der købte det? Ja, det er der ingen,
der sådan rigtig ved. Men der var én der stod for det. Det var ikke Aksel Larsen, men jeg ved
ikke om han var inde i billedet. Men han var jo også kommunist, men altså. Jeg tror han hed
noget med Larsen - jeg ved ikke fornavnet, det kan jeg ikke huske... Jeg kan lige så tydelig
huske, at han fik sådan en....så var han lige pludselig herude - han var væk i lang tid. Han fik
en meget stor hjerneoperation - han havde en svulst på hjernen, men den overlevede han altså.
Han kom herud igen - jeg kan da huske, at de snakkede så meget om, at det var en meget stor
operation. Og han boede her i nogle år, og så blev huset sat til salg”.
Manden der købte huset hed ikke Larsen. Det var Børge Houmann. Huset kom til salg i begyndelsen af 50’erne. Erik og Thorkild Nissen - engang hvor Thorkild var på besøg hernede gik derop, og da var huset til salg. Og da overvejede de, om man skulle købe det, for nu syntes de, der blev for lidt plads i Den gamle Skole med alle børn og børnebørn...men de syntes,
det var for dyrt. Prisen var vist 16.000 kr.
Køberne blev i stedet pianisten Ole Willumsen og skuespilleren Berthe Qvistgaard. Og familien har haft det siden med børnene, Jan og Berthe Marie. Jan druknede hernede under et
strandfiskeri i 2001. Siden har Berthe Marie og hendes mand Niels Fiil haft huset. Deres datter, Berthe Katrine, kommer ind imellem i Lund - ligesom Jans søn Martin med sin mor, Zetti.
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8. Landro

Huset er vist bygget i 30’erne af to enlige damer. Den ene hed Karen Landro. Inden var der
fodboldbane med mål og det hele på den jord, og der hvor Bungalowen ligger. Det var Strandgårds jord. Det har nu nok været lige omkring 40, at vi fik den nye fodboldbane ude ved Ertebjerg. Som så senere blev flyttet til Lyderslev..
Huset blev bygget af Wilhelmsen, en murer som kom ude fra Lyderslevvejen.
Da Karen døde i 1957 sad Sofie Frederiksen (Store Carls mor, se nr. 43) ved dødslejet. Efter
sigende sagde så Karen til Sofie: ”Nu dør jeg Sofie”. ”Ja du gør Karen”, svarende Sofie. Og
det gjorde hun. Falk (brugsmanden) købte så huet i 1957.
Siden har der boet mange i Huset. Falks svigermoder, Sørine, boede i huset sammen med et
barnebarn, der hed Georg, som var kommis i Brugsen. Han var efter Idas erindring pænere
end de fleste af hans jævnaldrende. Han havde en helt ny cykel. Det var der ikke mange der
havde dengang.
Og så boede Thorkild der i sine sidste år.
Og nu er Inger jo flyttet ind. Hun har sandelig fået gjort noget både ved huset og haven. Både
med blomster og det hele.
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9. Harnia (også kaldet ”Maries hus”).

Jens kan huske, at der boede en gammel mand, Rasmus. ”Da han døde kunne de ikke få kisten
ud. De måtte tage et par vinduer ud med sprosser og det hele for at få kisten ud af huset. De
har nok vendt den på siden, da den skulle ind. Men det gik jo ikke med manden i. Alle var
klædt i sort”.
Men manden, der gav huset navn, kom som pensionist fra København omkring 1950. Han hed
Harald og hans kone, Nia (deraf husets navn) var lille og buttet med mørkt hår sat op i en knude i nakken. Hun underviste i syning oppe på skolen om aftenen. De havde en dreng, Henning
Krølmark, der var frisør og kørte på cykel til Faxe Ladeplads. Manden gik (efter Idas erindring) altid i sorte bukser med en sandfarvet ulden cardigan. Han havde en morsom kasket på
med sort skygge og høj pul. Han stod altid lænet op af havelågen og hilste på de forbipasserende med et ”Da - Da! Så børnene i Lund kaldte ham ”Da - da manden”. Han forlod byen
nogle år efter desillusioneret over ikke at få kontakt til nogen i byen.
Senere boede Dan og Tove Nielsen i huset med børnene Hanne og Henning. Så kom Marie
Thøger, der havde rejst meget i Indien, og hende den anden Maren Sypige, som senere rev det
lave, hvide tværliggende hus ned og byggede det gule typehus (se nr. 15).
Bob og Marie boede der mens Marie stadig ejede huset. I de senere år har Ambro fra Ekstrabladet haft huset. Men så blev han jo syg, så huset blev solgt til Fritz Rennemann og hans kone Birgitte, som nu har gennemrenoveret det.
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10. Huset for enden af Strædet.

Huset for enden af Strædet var oprindeligt smedje (der var to smedjer i Lund i gamle dage).
Strædet var landevejen til Lille Torøje. Det kan ses på udskiftningskortet over byen fra 1856
på hæftets forside.
For år tilbage boede der en familie Andreasen Hvor konen hed Karen Sofie Andreasen. De
kom vist fra Fakse Ladeplads. Men han havde fået kræft oppe i munden. Det gik hans tid med
at passe på. Og så havde de to sønner og 2-3 døtre. Sønnerne, Villy og Harry, de blev fiskere,
og pigerne de blev gift med forskellige mænd.
Så fik de andet arbejde - de kunne ikke få det til at gå. Det var jo nok krigen, der stoppede det,
og de havde ikke noget at købe garn for, og båden var en gammel, gammel skude, som ikke
var ret meget værd. De fiskede med bundgarn, som de satte ind imellem de forskellige - der
var altid plads til en. Når man først havde fået en plads, så blev den registreret...og så bliver
man indkaldt til møde en gang om året nede i Fakse Ladeplads. Ja - hvis man havde noget
man gerne ville have frem, så skulle man bare stille op den dag.
Harry, der blev fisker i Rødvig, boede i huset i 1949 blev gift med en jysk kvinde, Signe, der
var kogekone ovre på børnehjemmet. Hun medbragte den kønne, blonde Gerda, der vakte berettiget opsigt i Lund. Hun blev gift med Jenny og Ejner Larsens (se nr. 1) søn Kaj, som blev
ansat ved Østsjællands Jernbaner. Harry og Signe blev i øvrigt senere værter på vandrehjemmet i St. Heddinge. Villy blev gift med en der hed Stine og de havde en fiskeforretning i St.
Heddinge.
Karen Sofie Andreasen boede i huset (som enke) helt op til begyndelsen af 1960’erne. I nogle
år boede Jenny Larsen, se nr. 1, (efter Ejners død) i huset sammen med datteren Hanne.
Så har huset stået tomt i mange år. Der var nogle forskellige, der ejede det. I mange år fra begyndelsen af 1970’erne blev det sagt, at det var en museumsinspektør, Mette Philer, fra Nationalmuseet. Men der var vist aldrig nogen der så hende. Der lå også et redskabshus på vejen
derop til, hvor Ingemann (se nr. 29) havde garn.
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11. Huset i Strædet (Søvang).

En tidlig beboer var Jens Væver (på kortet fra 1862 står der ”Hendrik Væver”). Den særlige
”væver funktion” kan bl.a. aflæses af det meget store kælderrum, til opbevaring af garnerne,
der skulle have en bestemt fugtighed og temperatur.
Fra begyndelsen af 1920’erne boede Jens Peter Jensen og Martha i huset i Strædet med deres
11 børn: 5 drenge: Hans, Jens, Niels, Børge og Sigfred og 6 piger: Karen, Anny, Agnete, Birgit, Lene og Inger-Lise. Han var en dygtig arbejdsmand og varetog vedligeholdelsesarbejde
på mange af Lunds huse. Han gik også rundt og gravede drænrender. Næsten ligegyldigt
hvordan vejret var, gik han i overskårne gummistøvler og med en lille stump cigar i munden.
Martha stod tit i godt vejr i haven med skurebrædt og vaskebalje eller var i gang med arbejdet
i haven, som den gang var meget større end i dag, fordi den også omfattede noget jord mellem
haverne til Landro og Harnia og Strandgårds mark, altså på den anden side af Strædet..
En af sønnerne, Hans, var også arbejdsmand. Han arbejdede ude i Boestofte i mange år. Cyklede hver dag. Fik sommetider mange bajere og cyklen ville ikke altid lige frem: ”Den satan
til cykel...” Hans gik aldrig arbejdsløs (nej)...jo, hvis ikke han havde noget, så blev han sgu’
bare hjemme. Og skulle der tærskes om vinteren på Strandgård, så var Hans der sammen med
Verner fra Skomagerens hus (se nr. 4), især hvis der vankede gule ærter til middag. Hans
byggede sit eget hus i Lyderslev omkring 1969 og døde i 1993.
Ved Jens Peters død i 1979 købte Sigfred huset. Han var også en meget arbejdsom mand og
var en overgang i marinen og arbejdede senere som gartner i Stevns kommune. Hvis nogen
skulle have lavet noget i byen, så kunne man få Sigfred til det meste. Han døde engang i
90’erne. Og nu er det den mindste søster (Inger-Lise), som er gift med Erik i Fredericia, der
har huset. De holder det meget fint og er der tit i en lang weekend. Det varer jo ikke ret længe
for at fare over. De kommer her næsten hver fjortende dag og i ferierne.
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12. Kvasen.

I 1940’erne boede Harry (Han og Rosa - se nr. 31 - var børn af Anna og Hans Olsen, se nr. 6)
og hans kone Esther i huset. De havde to drenge (Hans og Knud) og pigerne Bente og Anna.
I 1947 blev huset købt af forpagteren på Højstrup (Bencard). Han må have lejet det ud til forskellige. På et tidspunkt boede der et par, der hed Christian og Carla Larsen. Christian var en
lang, tynd mand. Derfor fik han navnet ”Ålen”, og så kom huset til at hedde ”Kvasen”. Christians far havde en meget lang hals. Så man sagde i byen, at det var synd for ham, at han aldrig fik varm mad !
På et tidspunkt boede der en familie, hvor det lå meget tungt. Børnene gik rundt med tunge,
våde bleer. Årevis af sutten på sukker havde efterladt nogle små sorte tandstumper i munden.
Det var vist et meget fattigt hjem. Det var nok ikke de allerbedste forhold. Det eneste møblement var nogle madrasser på gulvet. Og det flød med nusset sengetøj ...Det var sådan et sted,
hvor der skete - der skete ingenting der, og så rejste de. Manden havde problemer med spiritussen og familien kom på fattighuset og så kom der nogle andre, hvor det heller ikke blev
bedre, så flyttede de også.
Det var der, hvor slagter på et tidspunkt var meget længe om at få solgt kødet. Han var så
længe om at aflevere det, at børnene blev sat udenfor. Konen handlede gratis ! Men slagteren,
han var længe om at få skåret det kød ud, det. Ja, men hvis hun kunne handle gratis ikk’, så..
som det blev udrykt af en af datidens lundboere.
Så købte ambassadøren (Anders Brandstrup) huset omkring 1960 og satte det vældig fint i
stand. De har haft det i mange år. Men hun døde alt for tidligt. Det var næsten lige som at
slukke for lyset. Hun var nede på sygehuset.. Og der var jeg nede og se til hende, husker Ulla,
og der sad hun så nede ved døren, og så snakkede vi da lige fem minutter. Nu har han det alene.
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13. Højbo (en overgang kaldet Slangemandens Hus)

Først i 30’erne boede Jenny og Ejner Larsen (se nr. 1 og nr. 5) i huset. Deres ældste søn, Kaj,
blev født der i 1931.
I mellemkrigsårene boede der en, som solgte fisk. Så boede der en væver (der vist hed Jens),
og huset hed i flere år ”Væverens hus”.
I 40’erne boede Svend og Rosa (se nr. 31) der med datteren, Rigmor. Hun lagde sukker i vindueskarmen så storken kunne komme og aflevere en lillesøster til hende.
Efter dem boede Gudrun og Knud Hansen - (fra Strandgården, se nr. 3) i huset. Da Margit
flyttede tilbage til Strandgården, kom der en mand, som i daglig tale hed ”Slangemanden” eller ”Slangetæmmeren”. Han havde et glasbur (et terrarium) midt i stuen med to store kvælerslanger. Hans erhverv står lidt i det uvisse. Han lavede vist ikke noget særligt. Gad vide hvad
han tjente til huslejen ved. Men den var jo heller ikke så stor. Han cyklede tit ned og sad i Ottos røde hus.
I en periode boede der også en gammel kone, der hed Marie Kinnerup. Hun havde en meget
arrig hund, så børn med ærinde til Marie sørgede altid for at banke kraftigt på vinduet.
Så købte Børge Andersen huset til sommerhus. Han var varmemester inde i De gamles By.
Han var plysklippet og gik altid i blå kedeldragt og træsko. Han indvarslede på mange måder
en ny tid i byen. Han var ikke som de fastboende og ikke som sommergæsterne, men på en
særlig måde begge dele. Han kunne komme hos alle og kunne snakke med alle. Der var en
datter, Lone, som blev gift med Jørgen ude fra Ellemose, alle Stevns-pigers drøm, som senere
blev politibetjent. Der var to drenge, hvoraf den ene hed Lars, som nu bor fast i byen.
Men Børge er flyttet og bor nu i Klippinge.
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14. Tordenskjolds Hus.

Huset blev bygget i 30’erne af en der hed Johannes. Han var søn af Lars Jakobsen ude fra
marken ad Rødvig til. Der ude hvor den blinde kone boede. Han var dræningsmester. Han og
konen, fik så Johannes. Han havde en søn, Egon, som var smed oppe hos Aksel (se nr. 36),
hvor han var i lære. Han kørte på motorcykel. Og så blev han gift med en der hed Magda.
De boede der i mange år. I nogle år boede Hans Olsens barnebarn Grethe og manden Erling i
huset, som vist var ejet af Christian fra Espemose.
Så blev huset købt af ”Tordenskjold”. De havde en masse lyshårede børn, som lignede hinanden så meget, at man næsten ikke kunne kende den ene fra den anden. Det er deraf navnet
Tordenskjold (-s soldater) kommer fra.
Senere kom der en der hed Kaj, som havde en lille sød pige. Og så var der Grethe og Rasmus.
Da han døde og lå i kisten i lighuset, blev den en nat stjålet og fundet næste morgen ude på
gaden med Rasmus i.
Der var vist flere ind i mellem før John (Skomagerens John , se nr. 4) købte huset. Han arbejdede på et tidspunkt på et glasfiberværksted, hvor de byggede både. Det var også John, som
byggede flere glasfiberjoller med støbeformen lavet over en jolle fra Lille Torøje (eller var det
Ottos jolle. - ?). De lå på række ude ved Mesters bro. Der stod også i mange år en glasfiber
rutschebane på græsplænen.
Og så har John bygget huset om, så der er kommet værelser på loftet. Taget er hævet.
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15. Det nye hus.

Det (nye) gule hus er bygget en gang i 60’erne eller 70’erne. Før det lå der et lavt hvidt, stråtækket hus vinkelret på vejen. Der boede Harald Isak. Det var ham med cyklen, der spillede
kort og de drillede ham, for han skulle jo hjem til bestemt tid til konen derhjemme. Og han
var så dårligt gående, at han trak cyklen - støttede sig til cyklen. De sad nede i Peters hus og
spillede. Det var ham de sagde der havde slået sin kone ihjel og begravet hende nede i Fakse.
Konen var fra Finland. For mange år siden - det var da han var kroejer i Faxe - rejste hun
med en enkeltbillet til Finland på familiebesøg og kom aldrig hjem. Da man opdagede det
med enkeltbilletten mistænkte man at der var begået et mord. Men man kunne ikke finde liget. Først mange år efter - da manden var flyttet til Lund, fordi han elskede Maren Sypige - og
man skulle bygge om i kroen, fandt man liget under gulvet.
Så arvede Maren Sypige (som havde boet sammen med Harald Isak) og hendes søster huset
og rev det ned. Det var hende, der boede sammen med Marie henne i Harnia (Maries hus, se
nr. 9). Det var egentlig synd at de rev det gamle hus ned. Det nye passer ikke så godt ind i gadebilledet.
Nu bor Skovs (tækkemanden) datter, Bente, i huset. Hun klarer sig fint, selvom hun kører i
rullestol. Men hun kører også bil - der er ikke noget. Ja, hun har da en invalidebil med lift på
og kan svinge sig ind foran.
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16. Lillebo.

Her boede Peter Brugs og Marie Brugs. Det blev de kaldt, fordi de var brugsfolk efter Kristine
(Rasmus Hansens kone, se nr. 30, der var søster til Niels Olsen i nr. 42), som passede brugsen, da den lå oppe på hjørnet.
Da Peter Brugs døde, flyttede Marie fra Brugsen ned i Lillebo. Det var da Falk blev brugsmand lige efter krigen.
Så var der vist nogle år, hvor det var lejet ud til pensionatet (Pax). Og så kom Kaj Lund og
Sonny, som har huset i dag. Han er pensioneret purser fra SAS og bor der nu hele året. Han
har gjort meget ved huset. Buede vinduesruder og stokroser og sådant.

17. Pax.

Huset blev bygget af en tømrer, der vist hed Jens og hans kone Karen. De solgte først i
30’erne huset til Marinus Jensen, som havde værksted i nabohuset, det der hedder Lygten (nr.
18). Marinus’ kone, Elna, holdt pensionat om sommeren. Der var tit så mange gæster, at de
måtte have dem logerende i lejede værelser i husene omkring, f.eks. ovre i Lillebo (se hus nr.
38) og hos fiskerne Peter Frederiksen (se nr. 44) og Niels Olsen (se nr. 42). I haven var der et
skilt, hvor der stod: ”Pension Pax, Kaffe m.m. fås”
Siden boede Jens og Lilly Holland i huset. Nu er det Michael og Jane som bor der.
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18. Lygten.

Og så var der det, der hedder Lygten, som i dag er et hus for sig - det var så værksted for tømrermesteren. Mælkemanden - ham der havde ruten før den smukke tidligere karl på Søgård havde en kort tid værkstedet og lavede det om til beboelse. Det blev ikke færdigt, før en kone
(Moskjær) med fire børn flyttede ind. Det var Kurt og en der hed Freddy, altid omgivet af
støj, skæg og ballade. Der var også en pige, Benedikte, og endnu en dreng, Fin.
I 70’erne boede Ole og Jill der. Han var læge. Hun var englænder og fandt så sammen med
Villy fra Toften (se nr.37) lige overfor. Og de flyttede så sammen og senere til Store Heddinge. I 90’erne boede Knud Erik og Jette der med deres datter, Natasja.
I dag bor Ib Anker, som kom fra Christiansø, i Huset.
19. Smedens Anna’s hus.

Store Carl’s Grethe’s mormor og morfar (der var smed) flyttede over i huset fra smedjen på
den anden side vejen (se nr. 36), da Grethe’s forældre (Aksel og Anna) overtog smedjen. Han
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(Grethe’s morfar) fiskede også lidt fra en klinkbygget egetræsbåd, som Ejnar Søgaard senere
købte. Den hed vist ”Hellig Olav”.
Senere flyttede Grethe’s mor Anna, og hendes to ugifte søstre, Marie og Laura over i huset.
Marie boede der i nogle år efter Annas død. Hun gik ud som kogekone. Laura lavede ikke noget. Hun var ikke rigtig rask. Hun sagde selv til, når hun ville ned til Oringe.
Og Carl og Grethe boede der også, da de blev gift, inden de flyttede ind i det nye hus (se nr.
45). Smedjen blev solgt til Andreas Bruhn en gang i 60’erne.
Siden har der boet flere forskellige, bl.a. en freelance-journalist, som arbejdede i huset og
sendte sine artikler til bladene over Internettet.
I dag bor Pia Jacobsen i huset.

20. Bækkelund

Som nævnt i forbindelse med Strandgaard (nr. 3) blev Bækkelund i årene før krigen købt af
Hans Jonasen, da han solgte Strandgaard til datteren Marie og hendes mand Christian. Det var
Hans Jonasens 2. kone, Anna, der mageskiftede møllen for Vito (se nr. 2).
Der var en vej bagom byen, bare sådan et hjulspor. Så var man fri for køre ned ad bakkerne,
og op ad bakkerne i den anden ende, når de skulle hen til hinanden, hvis de f.eks. skulle spise
til middag. De var somme tider lidt spartanske - så ringede de sammen: Har du noget af det
der, har du lidt brød - vi har for lidt. Så klarede de det bagom.
Lige efter krigen blev gården købt af Åse og Viggo Galsgaard. De havde to drenge, Niels Peder og Poul Erik. Viggo kom ud for en ulykke, hvor han blev klemt ihjel mellem traktoren og
vognen, lige ud for Villys hus (se nr. 22). Så flyttede Åse til Rødvig og solgte gården til en
marineingeniør, Jens Karsten, som smedens Anna sagde byggede krigsskibe. I mange år så
man ham sjældent i byen. Bygningerne stod tomme og så noget forfaldne ud. Men nu er der
vist ved at ske noget.
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21. Landarbejderbolig

Tidligere boede Anders (kaldet Ans eller ”Anders Vejmand”) i huset med børnene Karen, Nora og Ejner, som arbejdede ovre på Højstrup. Anni og Erling fra Espemose købte så huset og
lejede det ud til flere forskellige, indtil Rene og Kirsten købte det.

22. Villy og Rises hus.

I mange år boede de to døvstumme (Marius og Hansigne) i huset. Det var vist allerede lige efter krigen.
De var så glade for børn og kom tit ud og talte med børnene, når de skulle i Brugsen. Men
børnene var bange for de døvstumme, som talte så underligt. Så det var tit svært at få børnene
til at løbe ærinder i Brugsen, fordi de skulle forbi det her hus. De havde en datter, Inger som
var anbragt på børnehjem og kom på besøg hos forældrene.
Så købte Villy og Rise huset. Og de har jo bygget det meget om i årenes løb med garage og
det hele. I gamle dage var de to huse (nr. 21 og 22) ens.
Villy arbejde i mange år på Fakse Bryggeri. De havde også en minigolfbane ovre i Rødvig.
Og Villy var også skraldemand inde i København. De har to børn, Lisbeth og Thomas.
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23. Forsamlingshuset.

Lund fik ved opførelsen af dette hus i 1903 sit eget forsamlingshus. 100 års jubilæet blev fejret i efteråret 2003.
Det første på egnen blev bygget på Gevnø mark ved Lyderslev i 1881og hed i folkemunde
”Ligkisten”. Det var her man ved en ”gudstjeneste” i 1885 foretog en barnedåb, der fik Kirkeministeriet i København til at true med ”ekskommunikation”, altså udsmidning af folkekirken. Men Stevnsboerne lod sig ikke true. De formastelige forlod selv folkekirken og dannede
en frimenighed, der opførte sin egen kirke ude på Karlshøjs mark, hvor den ligger endnu.
I de hundrede år er der blevet afholdt høstballer, været gymnastik, foredrag og amatørteater.
Erik B. og Inge Nissen læste ”Niels Ebbesen” under krigen. Lige efter befrielsen i 1945 husedes tyske flygtninge.
Efter en meget stille periode i 60’erne er der i de senere år kommet virkelig liv i huset. Det er
sat i stand og bruges nu meget både til private fester og konfirmationer og faste arrangementer
(Nytårsaften, forårsfest, høstfest osv.).
24. Brugsen.

Lund Brugs lå først på Rødvighjørnet (se nr. 30). Omkring 1. verdenskrig byggede man så
den nye brugs. Bestyrerparret var Peter og Marie Brugs. Da Peter døde og Falk blev bestyrer,
flyttede Marie ned i Lillebo (se også nr. 18). På billedet fra 70’erne kan man endnu se ce-
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menttrappen ved indgangen til forretningen, der hvor vindfanget (som blev flyttet ned til Mesters hus (nr. 4) oprindelig stod.
Brugsen var et centrum for byens liv. Her kom alle og handlede og for at få en snak og udveksle nyheder om byens liv. Et højdepunkt var den årlige brugsskovtur, hvor alle medlemmerne/kunderne drog af sted i hestevogn. Falk stod bag disken i brun kittel. Man kom med sin
lille sorte brugsbog, hvor indkøbssedlen var skrevet ind hjemme fra, og hvor Falk skrev priser
ind. I Den gamle skole gemmes endnu nogle af disse brugsbøger, som giver et sjovt billede af
datidens forbrugsmønster og priser.
I 60’erne begyndte folk at køre til Lyderslev og Rødvig for at handle. De ville gerne bevare
brugsen på generalforsamlingerne, men købte altså ind de andre steder. Så brugsen i Lund
kunne ikke klare sig og måtte lukke som det skete så mange andre steder.
Da Falk døde besluttede man at lukke. Og så købte Otto og Line hele bygningen og flyttede
herop fra deres hus nede i byen (se nr. 44). Line havde jo været brugspige der oppe ind til hun
blev gift med Otto. De boede inde i lejligheden og Otto sad ude i det tidligere forretningslokale og bødede garn.
Da Otto døde i 1986, boede Line der et stykke tid og så blev huset solgt til Lars Yding, som
har huset i dag.

25. De sidste to huse ved vejen til Lille Torøje.

Det er to typiske landarbejderboliger, formentlig bygget lige før forrige århundredskifte.
I det første af husene (nærmest mod Lund) i mange år Hans Peter Tømrer, der havde en husbestyrerinde, der hed Laurine. Senere Rita og Albert, som var fodermester på en af gårdene. I
midten af 70’erne boede Else Marie og Georg i huset. Nu bor Susanne der.
I det andet boede Esther og Erling, hvis far, Harald, var bror til Poul Lindersgård. Det er Erling, der har sørget for renskrift af bedstefarens (Kresten Hansen Nielsen) utroligt spændende
erindringer. Nu bor de i Lyderslev mens deres datter Birthe og Niels bor i huset, (se også nr.
32).
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26. Nordlund.

Nordlund var ejet af Hans (bror til Ejner Søgaard), som først var gift med Rigmor, en søster
til Poul Lindersgaard. Hun døde og så blev Hans gift med tante Johanne (Johanne Dyhre Pedersen) ude fra friskolen. Af første ægteskab var der Folmer, Hjalmar og Mildred. Med tante
Johanne fik han Troels og Ejner, der har Nordlund nu. Gården drives stadig, men nu uden
kvægbesætning.
Huset er bygget af samme bygmester, som byggede møllen og villaen (se nr. 1).
27. Møllen.

Møllen fungerede som mølle op i 50’erne. Men på det tidspunkt blev kværnene drevet med
motorkraft. Der var ikke råd til at holde vingerne ved lige og til sidst blev de taget ned. Omkring 1950 blev den gamle møller, Rasmus) funder død liggende på kornsækkene med kasket-
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ten trukket ned over øjnene. Han boede i øvrigt i nr. 35. I årene 1950-52 blev møllen passet af
Svend Larsen (se nr. 31). Den sidste der passede møllen hed Bjergdal. Andre der har arbejdet
der er Hagbart, Erling og Ole Nivehøj.
Det var den gamle møllers enke, Anna Jonasen (også enke efter Hans Jonasen på Bækkelund,
se nr. 20), der mageskiftede med Kaj Strandgaard. Han overtog møllen mens hun fik Vito (se
nr. 2). Der var vist noget med at Kaj ville have lavet en benzinstation ved møllen. Men han
kunne ikke få nogen af benzinselskaberne med på ideen. Så det kom der ikke noget ud af.
Allerede inden var der blevet indrettet udsigtsplatformen oven på møllehuset til luftmeldetjeneste til Hjemmeværnet. Efter sigende dannede møllen (og nok mere end den) i Lund baggrund for Finn Holten Hansens ”Lige på og blødt” (roman fra 50’erne skrevet under synonymet Finn Gerdes), hvor lokale hjemmeværnsfolk holder ”frikvarter” fra hjemmet og under
dække af øvelser mødes til kortspil og medbragt mad på loftet af møllen i byen.

28. Den røde skole.

Skolen blev bygget i 1914 som erstatning for den ”Gamle skole” og fungerede som kommuneskole og folkebibliotek til en gang i slutningen af 50’erne, da man etablerede centralskolen
i Boestofte. Fra slutningen af krigen til først i halvtredserne hed lærerinden frk. Nielsen. Store Carls Grethe (se nr. 45) underviste der og blev så gift med Carl omtrent samtidig som kommunen solgte skolen. Den sidste lærerinde Gudrun Olsen
Den blev købt af en overlæge (Hedegård) fra København. Han var neuro-kirurg. Oprindelig
havde han været psykiater. Men som han selv sagde, så havde han til sidst ikke kunne mærke
forskel på sig selv og patienterne. Det var hans egen forklaring på at han blev kirurg.
Det var en gang han klippede hækken over mod Brugsen. Han havde kun et meget lille lændeklæde på. Og så kom Sigrid Ravnshøj kørende ned ad bakken på vej til Brugsen. Hun blev
så altereret ved synet af den bare mand, at hun kørte lige i grøften. Og så kørte hun lige ned på
Søgård og ind til Marie: “Nejj, hvor han så ud ..... jeg var lige ved at besvime”. Det blev en
historie over hele byen.
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I de sidste mange år har Mette Hedegård, som er kunstner, boet der. Og nu trænger huset til
mere end en kærlig hånd.

29. Ingemanns hus.

I gamle dage boede der en fisker, der hed Lars Jensen. Der kom Ingemann i pleje og senere i
lære som fisker.
Og da Lars Jensen døde overtog Ingemann det hele, også fiskeriet. Han blev gift med Clara,
som var pige omme i feriekolonien. De havde en adoptivdatter Anni.
I nogle perioder havde Ingemann er hjælper. Der var en der hed Harry og senere i nogle år
Jens Lyn. Ellers fiskede Ingemann og Clara sammen. I nogle år oppe fra Gilleleje, i en anden
periode ovre ved Møn. Jens Lyn var et kapitel for sig selv. Altid med på den værste og altid
opsat på at gøre sig gældende - på de sælsomste områder. En dag da byens unge stod nede ved
et af de kar, hvor der blev tjæret garn, spurgte Jens Lyn, hvad han fik for at stikke hovedet i
tjærekaret. Inden han kunne nå at trække vejret fik han buddet (40 kr.) og 4 par stærke hænder
greb ham, vendte ham med hovedet nedad og dyppede han i tjæren til skuldrene. ”Han var
s’gu ekstra solbrændt hele den sommer”, som man sagde i byen. Han bed på eget forslag også
hovedet af en skrubtudse for en tier.
Ingemann var noget uden for kredsen af fiskere i Lund. Han holdt sig for sig selv - eller blev
holdt ude. Måske han var - og ville være - anderledes end de andre. Og han lagde ikke skjul
på det. Det var ham der fik den glimrende idé at købe en gammel chalup ovre på Stevnsfortet
og lade den danne rammen for en fælles Lund-optræden ved en festlighed i Ladepladsen, hvor
båden som et minde om de 20 mand, der i 1812 tilbageerobrede et skib fra englænderne (se
mindestenen på Ravnehøj og forordet her i hæftet). Problemet kom, da Ingemann ville være
kaptajn. Så ville ingen andre være med. Båden lå i mange år over for Ottos hus og rådnede til
sidst op.
Ingemann og Clara kom jo også ud for nogle ulykker. Der var en gang hvor de kæntrede, da
de skulle tage garn op. De kunne ikke svømme, men klamrede sig til bundgarnspælene ind til
de blev set inde fra havnen og blev hentet ind.
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Og så var der den vinter med hård frost, hvor de skulle ned og lænse båden. Da de skulle tænde for den gasblæser, de skulle tø pumpen op med, var der sivet gas ud i båden. Og det eksploderede og kastede dem begge ud i vandet. Det var faktisk et held. For det begrænsede
brandskaderne. Men de kunne klare sig op i båden igen og gik ind ad molen. Så blev de kørt
til Fakse og senere til brandsårsafdelingen på Hvidovre. Men Ingemann gik i mange år med
bomuldshandsker på hænderne for at beskytte huden. Han var i øvrigt en flot mand. Meget
solbrændt med knaldblå øjne og et stort og tæt blåhvidt hår.
Clara blev over 95. ”Jeg faldt sgu’ den anden dag”, sagde hun til Jens få år før sin død. “Nå,
hvad gjorde du så?”. “Ja, jeg lå lidt og kiggede og så rejste jeg mig sgu’ op igen”... Hun var
ikke til at slå ud. Men døde altså omkring 2003.
I dag bor Ida Berg og Stefan i huset

30. Rasmus Hansens hus: ”Hjørnet” (På Rødvig hjørnet)

Huset var den første brugs i byen. Det blev så købt af Kirstine og Rasmus Hansen, der havde
sejlet på langfart, men så blev fisker.
Rasmus Hansen sad på sine ældre dage altid på bænken (se foto) ved hjørnet og holdt styr på
trafikken. Når folk de sådan spurgte om vej og sådan noget, så fik de altid besked “dernede på
hjørnet, hvor den gamle mand sidder på bænken”. Han sad der enten det var sommer eller vinter...Om vinteren, når det var sne, så fejede han lige sneen væk. Lige præcis så det passede.
Han gjorde ikke unødigt arbejde.
På sine gamle dage rystede han lidt på hovedet hele tiden. Nogle oplevede det som om han
sad der med sin stok og rystede på hovedet, når der kom børn forbi og tænkte: ”Den ungdom,
den ungdom”.
Han havde også en særlig rolle, når der skulle sættes både i vandet nede ved havnen. Rasmus
Hansen gav ordre om at sætte skuldrene imod og løfte til. Og så råbte han med en særlig betonet rytme: ”Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk..” mens båden gled ned mod vandet. Ja...når
først der kom gang i maskinen, så skulle den altså derudaf... Det var vel også på den måde, at
når først de havde sat skivet i gang, så skulle man sørge for at holde det gående... De måtte
ikke standse op, så den stod stille.. Det kan jo være svært at få startet igen, selv om man havde
været der med tjærekosten...
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Rasmus Hansen fiskede sammen med sin søn, Alfred, som også boede i huset med sin kone,
Inga. og børnene Gunner (se nr. 34) og Anne Birthe, som lige har haft 25 års jubilæum som
røntgensygeplejerske ovre i Fakse. Inga døde 92 år gammel en gang omkring 2002.
Det er vist en ovre fra Klippinge, der har købt huset. Han har lejet det ud til Pia.

31. Svend og Rosas hus (Den gamle købmandsforretning).

Købmandsbutikken (på skiltet stod der ”Lund brødudsalg”) blev indrettet inden krigen af en
brødkusk, der hed Alfred og hans kone Ingrid. Lige efter krigen solgte de det til Svend og Rosa, som også kørte ud med slagterivarer. Men så lige pludselig, så begynder folk jo - så skal
det kontrolleres og alt det der - så var der 10 cm for lavt.. Så lukkede han med slagtervarerne.
Men så var der jo brød og købmand i mange år.
De havde det i et rum bagved. Det var virkelig en blandet landhandel (leverpostej, spegepølse,
tandpasta og brød). Der var en lem i gulvet ned til kælderen. Ved særlige ekspeditioner inden
for fødevareområdet steg Rosa med stor værdighed og iført tøfler ned ad stigen til kælderen
og kom op med varerne. Der var også i nogle år slikbod hvor man også kunne købe is. Ida
fortæller, at hun sammen med Karen, Inger og Else fra Ellemose i en kort lyksalig periode når
de havde været nede og bade og efter omklædning i skolestuen i Den gamle skole var på vej
til Ellemose gjorde holdt oppe hos Rosa og købte isbåde (en uhørt luksus) på Ellemoses regtning. ”Det var livet, selvom det var kortvarigt - meget kort og følgerne meget ubehagelige, da
Asta opdagede det.
Svend og Roa havde to børn, Rigmor og en efternøler, der hed Pusser. Hun var ankommet efter at storesøsteren havde lagt en sukkerknald i vindueskarmen til storken.
Men det lukkede og så flyttede de først til huset ved siden af (nr. 32) og så nogle år efter til
Christianshavn, hvor Svend blev vicevært nede ved Prinsesse Maries Stiftelse.
Så var det et ægtepar, Denhardt hed de, som boede der i flere år med tre børn.
Dem der købte det efter Denhardt havde sådan en airedaleterrier, som var så afrettet, så afrettet, så Nick (Jens og Ullas hund) ville så gerne lege med hende, men -sgrrr- det måtte hun ikke, for han gik jo til dressur og fik præmier og alt muligt. Det var ligesom den dirrede, når han
sagde noget til hende, det var næsten synd.
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32. Huset ved siden af Rosa’s.

I efterkrigsårene boede Ejner og Jenny Larsen med de yngste af børnene Erling og Hanne i
huset. Han var bror til Svend (Rosas Svend, se nr. 31). De var flyttet ind, da Ejner og Svends
forældre (se også nr. 1), der var graverpar ved Frikirken flyttede.
Da Ejner døde i 1957, flyttede Jenny til nr. 10 med den yngste Hanne. Det faldt sammen med,
at Rosa nedlagde forretningen ved siden af, og så flyttede hun og Svend ind i huset. De boede
der ind til de flyttede til Christianshavn
Så boede Jørgen, som er søn af Birthe og Niels oppe fra hjørnet til Lille Torøje (se nr. 25) i
huset. Men nu er der flyttet en ny beboer ind.
33. Ejner Frederiksens hus.

Huset blev bygget til Ejner og Else Frederiksen. Ejner var bror til Carl Frederiksen (se nr. 43).
Han var oprindeligt chauffør på Højstrup og drev i mange år en vognmandsforretning med en
lastbil og Lunds eneste ”taxi”. Ejner var fast chauffør for familien Bramsen, når de skulle til
og fra Lund. De havde to børn, Kurt og Margot.
Kurt, som i mange år frem til sin død i 2005 boede ovre i Rødvig og havde været ansat ved
kommunen, var et musikalsk midtpunkt i ”gamle dage”. Når der var dans i Ottos Røde hus (se
nr. 49), spillede Kurt på savblad. Han sad i vindueskarmen med et dirrende savblad og et stort
grin (nogle siger ”med et hensvømmende sentimentalt udtryk i ansigtet og med en vidunderlig
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og fortryllende indlevelse i musikken”). Når der var bal i det røde hus blev flere af byens børn
sendt rundt for at råbe folk til dansen.
Da Ejner døde, flyttede Else på plejehjem ovre i Boestofte, og så overtog Margots datter, Tina
huset. Margot bor i dag sammen med Erik i nr. 43.
I dag bor Niels Harshøj og Bodil i huset.

34. Gunnars hus yderst mod Rødvig.

Huset er bygget engang i 60’erne eller 70’erne af Gunnar Hansen, Alfreds søn (se nr. 30),
som stadig bor der med Randi. De har to døtre, Pia og Rikke.
35. Det gule murstenshus på Rødvighjørnet.

I gamle dage (da huset var gulpudset uden skalbeklædning af mursten) boede Harald Vognmand (Hansen) i huset. Han var vognmand og havde også en benzintank, selvom det er svært
i dag at forstå, at der var plads til det. Det lille skur ind mod smedjen var hans garage. Den
blev senere brugt af Ejner Frederiksen til deres folkevognsrugbrød (taxien).
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I en periode boede der to søstre, Klara og Marie. Det var Maries mand (Rasmus), der var møller og blev fundet død på kornsækkene, (se nr. 27).
I mange år har Erik Jensen og Eva boet der. Han var leder af en trælasthandel nede i Fakse.
Det var ham der i mange år lavede forskellige træting, som blev sat til salg med en opstilling
op ad stakittet.

36. Smedjen.

Det var en af de to smedjer i Lund. Den anden var nr. 10. I gamle dage var der jo også nok at
lave for en smed på landet. Ovre på Højstrup havde de 16 spand heste for eksempel. Men de
havde så deres egen smedje.
Smedjen var i funktion op i 50’erne, hvor der stadig kom heste for at blive skoede. Smeden,
der hed Aksel, havde gang i essen, skoene blev hamret i pasform og dyppet i en spand koldt
vand. Så ud og måle på hesten, og når den passede blev den sømmet på af Aksel, der holdt hestens ben mellem sine knæ.
I smedjen kom alle folk fra Lund, fiskere og bønder. Det var et samlingssted, når der skulle
diskuteres politik og verdens begivenheder. Sommetider gik diskussionerne meget højt. Når
det blev lidt for meget gik Aksel Smed med et smil på læben ind og bankede gloende jern på
ambolten.
Da hans enke, Anna flyttede over på den anden side af gaden (til nr. 19), blev huset købt af
landskabsarkitekten Andreas Bruun (med børnene Camilla og Søren), som anlagde den flotte
have og indrettede tegnestue i baghuset. I flere år arbejdede han og hans kone Solveig fra tegnestuen i Lund. Så blev tegnestuen flyttet til Køge, hvor Andreas senere flyttede ind, fordi der
blev for langt at køre.
Da Andreas flyttede, købte Bent og Betty Skar huset og flyttede derhen fra nr. 44 nogenlunde
samtidig med at de gik på pension fra Danmarks Radio.
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37. Toften (”Vandmøllegården”).

Der stod en mølle som trak vand op til byen, deraf navnet.
Der boede i gamle dage Hans og Marianne Olsen med børnene Poul, Thorkild, Ruth og Ebba.
Det var Hans Olsen som gik ned og trøstede konen nede i Lundehuset (se nr. 39), da hendes
mand døde.
Så boede der i mange år en elektriker, Villy Madsen og Else. Det var ham, der sejlede ud og
hyggede sig med Jill fra Lygten (se nr. 17). Og så flyttede de sammen til Store Heddinge.
Nu bor Kit Juhl og Hans Byrge der og har fået sat huset i fin stand.

38. Stormly.

Tilbage før krigen boede Christian Skomager i huset. Det var dengang Mester (se nr. 4) boede
i Lundehuset ved siden af, inden han flyttede ned i skuret ved Strandgård.
Efter Christian Skomager købte Asta Lindersgård (Poul Lindersgårds søster) huset. Hun boede der aldrig men lejede det ud et stykke tid til en mand, som hed Rendsgård, som boede der
med to børn. Han flyttede så til Fakse.
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Så kom Lorentzen, der havde været sporvognsmaler. Det var ham, der satte en malerpalet op
på muren ved indgangsdøren. Han gik over til at blive kunstmaler. Han sejlede også med Otto, bl.a. til Sønderjylland.
Så boede der i mange år en tidligere lærer, Stick, der havde høreproblemer. Efter ham kom
Inger og Kaj Larsen. Han var pensioneret møbelpolstrer fra Falster.
Nu er huset blevet købt af Karsten Richard, der er klejnsmed fra Herfølge, som har sat det
vældigt i stand og bygget det ud til sin søn Jimmy.

39. Lundehuset.

Her boede i begyndelsen af forrige århundrede Per Grønlænder i et meget lille rum i gavlen
med dør lige ud til gaden. Han fik tilnavnet fordi han som sømand havde været en tur til
Grønland. Om sommeren kørte farfar (Christian Edvard Nissen) ham somme tider på en trillebør ned til stranden, så han kunne få vasket tæerne. Han var ikke meget for vand. Han døde
da også kort efter at de på plejehjemmet gav ham bad første gang.
Per Grønlænder var dreng på Søgård (se nr. 48) ved ”slaget i Lund” i midten af 1800-tallet,
hvor Nordbyen og Sydbyen kom i slagsmål, fordi kun folk fra Sydbyen var blevet inviteret
med til fest. Det var det slagsmål, der gav stødet til udflytningen. Per Grønlænder fortalte farfar om slagsmålet, hvordan der blev revet hårtotter af med bloddryppende hudlapper. Og om
hvordan man havde taget favnbrændet i gården. ”…og så slouw de hinanden i hoovedet, så
det goungrede”.
Der boede også en kone, der hed Kirsten, den store Kirsten. Og Mester (se nr. 4) boede her
også et stykke tid før krigen.
I 40’erne og 50’erne boede lærer Andersen med sin kone. Det var hende som Hans Olsen fra
Toften kom ned og trøstede, da manden døde.
Det må have været i slutningen af 40’erne eller begyndelsen af 50’erne. For det var den gang
man delte telefonnumrene, så flere havde det samme nummer men så med bogstaver efter (y,
u osv.). Og Marie fra brugsen boede jo ovre i det dér Lillebo overfor (se nr. 16) . Og når så de
stod og snakkede ude og så telefonen ringede, så skulle de ind (begge to). Så gik den anden jo
ind, og så lyttede de til hvad hinanden sagde....Og når de stod og snakkede så sagde Marie:
Jeg skal lige ind og ringe til Erling - det var hendes søn - så gik fru Andersen også ind og så
skulle hun høre med.

38

Der var også en mand som hed Tosse-Poul, som boede i huset en tid. Han kørte rundt og samlede gammelt jern
Så blev huset købt af en bankmand, der hed Mejnert. Han gjorde det fint i stand og havde
planlagt at flytte herned med sin kone, når han gik på pension. Men konen kunne ikke tænke
sig at bo her. Så døde Mejnert ved et hjertetilfælde, så det problem fik de ikke.
Nu bor Marianne og Hans Hertel i huset.

40. Toftegård.

Toftegård var ejet af en mand, der hed Peter Larsen. Han havde en plejedatter, der hed Dagny.
Hun arvede gården og blev gift med Niels Peter Thomsen ude fra huset, der ligger på vejen til
Rødvig ved hjørnet ned til Børnehjemmet Stevnsbo. Der boede Frederik Thomsen, som havde
flere børn. Foruden Niels Peter var der Sigfred og Marinus og Marie, som blev gift med en
københavner.
Jørgen Thomsen (Niels Peter og Dagnys søn) og Britt har gården nu. De har solgt al jorden fra
til Stendyssegård (som ligger på venstre side af Rødvigvejen, når man kører fra Lund, der
hvor der nu er ”grissefabrik”).
41. Det nye gule hus.

Huset blev bygget i 1976, af Niels Peter og Dagny Thomsen, da Jørgen blev gift med Britt og
overtog Toftegård. Inden huset blev bygget var der en fold omgivet af et stort nøddehegn.
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Efter Niels Peters død i 1994 boede Dagny der til 1997.
Nu bor der en mand, der hedder Bruno med sin kone Mie og deres søn John. Bruno var revisor ved et casino inde i København. Nu er han gået på pension.
42. Niels Olsens hus.

Dette og de næste tre huse (nr. 43, 44 og 46) var oprindeligt næsten ens, Niels Olens havde
fem vinduer, de andre kun fire. De er formentlig bygget i begyndelsen af forrige århundrede.
Niels Olsen og hans kone Karen boede med datteren Johanne i huset. Han var arbejdsmand.
Det var ham, der fortalte far (Erik Nissen), at hans (altså Niels Olsens) far var landarbejder på
Vemmetofte og gik frem og tilbage hver dag til Lund. Han havde en pæl brændevin med hver
dag til maden og Niels Olsen huskede mange år efter, at hans far ravede noget i det, når tog
vejen hjem efter arbejde.
Niels Olsen havde også hugget sten nede ved havnen med de to landarbejdere, der stemte
”forkert” ved et Rigsdagsvalg i 1880’erne ovre på Højstrup (man stemte ved håndsoprækning). (se også under nr. 5). De stemte på Venstre og blev derfor afskediget og smidt ud af deres boliger. Så samlede Venstre-bønner på egnen penge ind til anlæg af den lille stenmole
(som stadig kan ses til venstre for den store mole) og en båd, som blev brugt til stenfiskeri.
Niels Olsen kunne det der med at slå på en stor kampesten, så den sprak i stykker på bestemte
linier. Han fiskede frem til begyndelsen af 50’erne sammen med Rasmus Hansen (Alfreds far)
(se nr. 30). Han havde i øvrigt en hudsygdom, der gjorde at han havde lyse plamager på hænderne midt i alt det solbrændte.
Så boede Johanne der i mange år. Hun var ugift. Hun gik lidt dårligt, men var meget ude og
hjælpe til forskellige steder. En dag da nogen kom på besøg, var hun død i sin stol.
Så blev huset solgt til et ægtepar, der var Jehovas vidner. Men de faldt ikke til i byen og solgte huset til den nuværende ejer Michael, der er typograf.
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43. Store Carls hus.

Det er Tina, der sidder og ordner kroge

Dette hus samt husene nr. 44 og nr. 46 blev bygget af tre brødre, som alle var fiskere og fiskede sammen: Peter Frederik(sen) (Ottos far), Niels Frederiksen (Store Carls far) og Hans
Frederiksen (som ingen børn fik).
Store Carls hus blev altså bygget af hans forældre, Niels og Sofie Frederiksen. Carl boede i
mange år alene sammen med sin mor, og flyttede så da han blev gift med Grethe til det nye
hus (nr. 45) efter en kort overgang at have boet i huset over for smedjen (nr. 19).
Det var Sofie, som jo - engang da vi (Ulla og Jens) var oppe og se fjernsyn deroppe i begyndelsen af 60’erne - skulle hen og vende dugen., så man ikke kunne se der var kommet en plet
på den. Da var børnene med - og vi skulle se din far (Erik Nissen) på fjernsynet. Og så lige
pludselig så opdager hun, der var hul i dugen, som vendte ind imod fjernsynet. Og det var lige
meget - hun havde dækket bord med kager og hele pibetøjet, så det var lige meget hvad Carl
han sagde. “Du kan se”, sagde Sofie, “han kigger lige ud på os”. Om ikke vi måtte sidde der
og holde kopper og alt muligt, mens Sofie hun fik vendt dugen. Ja, den blev sgu’ vendt om
på..
Men sådan var det jo. Selv Peter Frederik, som også... ja det var ikke lige just det, men han
var da ellers sådan meget fremsynet, han sagde så tit: Jeg kan altså ikke forstå, at når vi sidder
og ser på det der, og der er bare en lille stikkontakt og sådan noget, og hvordan kan vi så få
billeder helt langt derfra.
Men Sofie hun var så stensikker på.. Jens og Ulla husker også da der var bryllup nede i Belgien: ”Leopold eller hvad hed han. Så så vi jo genudsendelsen om aftenen...og så sagde Sofie:
”Kan I ikke se, hvor ser hun træt ud. Kan I ikke se..hvor er det også synd, hun skal igennem
det hele igen. Folk ku’ da bare være blevet hjemme og se det første gang”. Og Carl han arbejdede med at få hende til at forstå det, men der slap ikke noget ind....”
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Da Sofie var død og Carl flyttet til det nye hus, hjalp Carl og Grethe Margot (der jo var datter
af Carls bror, Ejner, se nr. 33) og hendes mand Erik (smeden) med at købe huset, som de nu
bor i. Margot og Erik har to børn, Tom og Tina. Tom er hos firmaet Knud Andreasen i Alslev
og Tina bor sammen med Preben i Havnelev.

44. Peter Frederiks, Otto og Lines hus

Bent og Betty studerer havens afgrøder

Huset blev bygget af Peter Frederiksen og Anna (som Ottos båd blev opkaldt efter. Den båd
som senere blev købt af Klaus Rosendahl og kom til Hvide Sande).
Anne døde tidligt - engang i fyrrene. De fik kun et barn, Otto. Peter Frederik døde først engang i 60’erne.
Otto fik jo så kik på Line. Hun var pige oppe i Brugsen, da Peter Brugs var uddeler. Hun solgte både sukker og slikkepinde..
Og de blev jo så gift. Hvad var det - de kunne ikke blive gift på den dag, fordi Otto havde ikke vasket tæer. Det var Sofie - Carls mor - der sagde sådan. Jens sad ude foran det røde hus,
som ikke er rødt mere, og syede på en bund til et garn, som vi skulle sy sammen. Og hun kom
jo næsten altid om og stod der lidt om morgenen eller om formiddagen der, og hun havde jo
også hænderne inde under forklædet...Så stod hun bagved: Så er det sket! Nå, hva’ nu Sofie?
De er blevet gift! Hun havde nu ikke sovet der den første nat....fordi Otto ikke havde vasket
tæer. Jeg kan se hende endnu som hun kommer omkring hjørnet af huset dernede: I dag skulle
der ske noget.
De boede så et stykke tid i et hus, de byggede ovre på Møn, nede i Klintholm Havn. Det var
først i 30’erne. Det kneb lidt med at holde sammen på stropperne, men der var nogle gode
pladser derovre. Otto fik jo senere bygget en kahyt på Anna (altså båden), så de kunne bo på
den, når de fiskede på fjerne pladser
Da Brugsen blev nedlagt, købte Otto og Line ejendommen og flyttede derop (se nr. 24) og huset blev købt af Bent og Betty Skar som sommerhus.
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Da de købte smedjen (se nr. 36), solgte de huset til nogen, der hed Rosenkvist. Det var sådan
nogle søde mennesker. De solgte så huset videre til Gregers Dirkinck Holmfeldt, som gav huset en gul maling, der ikke faldt i alles smag. De havde det kun i nogle år og solgte det så videre til dem, der har det nu, et lærerpar Niels og Lene Bro, som bor fast i huset.

45. Carls og Grethes (nye) hus, som ligger der, hvor ”Stormflodshuset” lå.

Oprindeligt lå der et lille hvidt bindingsværkhus, som blev kaldt ”Stormflodshuset”, fordi
vandet ved den store stormflod i 1872 nåede helt derop i byen.
Under krigen boede der en Rasmus Nielsen, som var møllersvend oppe på møllen. Han pillede også lidt sild af .... sådan i ny og næ. Hans kone var polsk. De havde en søn, der gik i tysk
krigstjeneste. Han var hjemme af og til og nogle af byens børn, som lejede med børnene i
Stormflodshuset, mente at han var kilden til den ”tyskerfnat”, som de kom hjem med. Det
dementerede lægen og hævdede, at halvdelen af byen havde fnat.
Så var der en periode, hvor der boede folk fra Højstrup i huset. Bl.a. en arbejdsmand med sin
kone. Men isolering var jo ikke noget man kendte til dengang, så det har nok været noget
koldt.
Mellem Stormflodhuset og det (dengang røde) arbejdshus, hvor Carl opbevarede garn, var der
en græsplæne, hvor Carl og Jens bødede garn..
Da Carl og Grethe blev gift, havde Carl købt huset. Og så blev det revet ned for at give plads
til det nye hus. Jens var med til at rive det gamle hus ned. Det var egentlig synd. For det var et
både kønt og godt hus. Tømmeret var helt i top. Nogle af løsholterne ligger vist stadig deroppe.. .ellers så skal de have smidt dem ud...Der ku’ ikke blive noget stort hus, men et lille hus
kunne der ha’ blevet - et fint lille hus.
Carl og Grethe boede så i det nye hus med deres to drenge, Lars og Niels Christian.
Og efter Carls død har Grethe boet der alene i mange år.

43

46. Faster Annas hus (Det hvide hus bag ved Grethes hus).

Huset blev bygget af Hans Frederiksen og Anna, der var søster til Rasmus Hansen (se nr. 30).
Anne Birthe, Alfreds datter) kaldte hende Faster Anna. Hans var bror til Peter Frederik og Niels Frederiksen. De havde ingen børn. Anne boede der alene i mange år.
Da hun døde, købte Carl huset af dødsboet, selvom Thorkild vist havde regnet med at arve
det. Carl og Grethe havde nok regnet med at drengene skulle bo der. Det gjorde de også i en
overgang, mens der endnu blev bygget om på det. Men så rejste de jo, og Grethe valgte så at
sælge det.
Det blev købt af Carsten Lassen (søn af en tidligere skovrider på Vemmetofte) og Loa Bogason, som har huset som feriehus.

47. Schrams hus (Den gamle friskole).

Huset blev bygget omkring århundredskiftet til den første friskole. Det var en af døtrene på
Søgård (en søster til Jens’ oldemor), som var den første lærer. Undervisningen begyndte i stuen på Søgård, men flyttede så over i huset, som blev bygget på noget af Søgårds jord.
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Jens gik i sine første skoleår der. Han sad ved øverste bord til venstre lige foran sin skolekæreste.
I 1929 flyttede friskolen så ud til en ny bygning på vejen til Lille Torøje, lige ved siden af Ellemose. Der var så mange børn fra Vivede og Lille Torøje, at det var bedst at lægge skolen
sådan næsten lige midt imellem.
I 30’erne blev huset lejet af Rysensteens Gymnasium som lejrskole. Det var jo et rent pigegymnasium. Pigerne gjorde gymnastik i det gamle gymnastikhus, som lå ved gavlen ind mod
Søgård (og som senere blev revet ned). Og så var det jo at Skomaren kravlede op og ind ad
vinduerne for at se på pigerne.
I 30’erne lejede Johannes Schram (Grethes far) sig ind på den gamle skole (altså familien
Nissens hus) og Anna Hans Olsens hus (se nr. 6). Men så købte han og hans kone Agnes i
1938 friskolen af Ejner Søgård. Under krigen boede de fast i huset i en periode, fordi tyskerne havde beslaglagt det hus, hvor de boede inde i Classensgade.
Johannes Schram (”Gamle Schram”) var høj og lidt foroverbøjet. Han gik permanent med
hvid bøllehat og havde altid en cigarstump i munden - også når han badede. Det foregik - som
det var almindeligt dengang blandt gentlemen - i uldne blå badebukser med tynde hvide striber på siderne.
Efter krigen blev huset så brugt af familien Schram til feriehus. Senere flyttede Grete
(Schram) så herned sammen med Kaj Viemose, og nu har de boet her fast i mange år.
48. Søgård.

Thorkild i stalddøren

Gården har været i slægten i mange, mange år, og var hver sommer samlingssted for slægten
Søgaard ved en familiesammenkomst.
I midten af 1800-tallet arvedes fæsteretten til gården af den forældreløse Johanne Jensdatter,
der skulle finde sig en mand for at bevare fæstet. Niels Jensen (1811-1874) blev blandt mange
friere valgt, fordi han kunne læse og skrive. Han var en af drivkræfterne ved udskiftningen
(1861) og han købte gården fri i 1874.
Det var her ”Slaget i Lund” (se omtalen under Lundehuset nr. 39) gav anledningen til udskiftningen.

45
Niels og Johannes søn, Jens Nielsen (1849-1924), var en af foregangsmændene på egnen både
i andelsbevægelsens fremkomst og ved etablering af friskolen (se nr. 47), forsamlingshus og
højskolen i Boestofte.
Jens Nielsens søn var Ejner Søgaard (1892-1965), som var gift med Marie, forældre til Thorkild Søgaard, Jens, Andreas, Karen (Søster), Johannes og Jørgen. Ejner og Marie forpagtede
Søgård i 1918 og overtog gården i 1922. Ejner havde mange tillidshverv på egnen. Han var
strandfoged og branddirektør i Østifternes Brandforsikring. Han var i bestyrelsen for Stevns
Andels Foderstofforening og medlem af Præstø Amts Aalegaardsnævn og mange flere poster.
Jeg kan huske, når han modtog Antvorskovfamilien ovre ved ”Den Gamle Skole” (se nr. 50)
med hvid jakke, urkæde om den vesteklædte trinde mave og stråhat. Han kunne med sin status
og fremtræden med fuld ret sige det ”Velkommen til Lund”, som han altid fremførte, når han
hilste på familien.
Søgård havde den gang ”fuld besætning” med køer, grise, heste, høns og ænder. Der var pige i
køkkenet til at hjælpe Marie. Thorkild var fodermester, og der var desuden en karl og ofte også yderligere en dreng eller ”ungkarl”. Når alle samledes om sommeren til frokost i havehuset
med det runde bord (der havde en drejeskive i midten til brød, smør og pålæg), var der ofte
med sommergæster og det ”løse” i form af drengene fra Den gl. Skole en 10-15 om bordet.
Det var dengang, der var ”liv på landet”. Der skulle mange hænder til at drive en gård. Malkemaskiner blev vist først indført lige efter krigen. Søgård fik sin første traktor i 50’erne. En
stor rød Hanomak (ikke den lille grå Ferguson, som ellers var den første traktor på mange
gårde). Men heste blev stadig brugt både til at slå grøntfoder og til at trække selvbinderen ved
høsten. Når kornet skulle køres ind (enten til opstakning i laden eller direkte til tærskning)
måtte der ekstra hænder til. Ofte hjalp vi fra Den gl. Skole til med opstangningen af negene.
Peter Frederik (se nr. 44) var også fast hjælper under høsten.
Selve tærskningen foregik i laden, hvor tærskeværket stod ”på tværs”, så halmballerne kunne
skubbes op ad en sliske direkte op på loftet af hestestalden lige overfor. Det var inden ombygningen i 1956, hvor både kostald (der lå parallelt med laden) og hestestalden (vinkelret
derpå, parallelt med den nuværende kostald) blev revet ned. Der hvor stalden nu er, lå et
møddinghus. Tærskningen krævede et betydeligt mandskab: En til at stange negene op. En til
at skære båndet over og lægge negene ind i tærskeværket. En til at holde øje med kornsækkene (det var som regel Ejner selv), og en til at tage halmballerne fra oppe på loftet.
I gården var der hundehus med et par jagthunde ved udhuset lige uden for køkkenindgangen.
Det var også her, der var et ”das” med noget for os byboere så sjældent som et flerhullersbrædt, så man ikke behøvede at sidde i ensomhed under forrettelsen af nødtørften.
For Søgård betød udviklingen det samme som for alle andre danske bøndergårde. Selvbinderen, indkørsel af kornet og tærskningen blev erstattet af mejetærskeren, som gjorde at høsten
kunne klares i en enkelt arbejdsgang med kun et par mand til betjening. Og sådan gik det med
mange arbejdsprocesser.
Da Thorkild i 1965 overtog gården, blev den stort set drevet af ham alene. Thorkild blev født i
1918 og døbt den dag, familien Nissen første gang kom til Lund. Han voksede op på Søgård,
hvor han tjente som karl til 1938, kun afbrudt af et ophold på Askov Sløjdskole i vinteren
1935-36. I 1938-40 havde han plads på en gård i Haarby ved Skanderborg. Han var på Rødding Højskole i vinteren 1940-41 og arbejde så i nogle år dels på Søgård dels på gårde i Slagelse og St.Heddinge. I vinteren 1945-46 var han på Thune Landbrugsskole og derefter uden
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afbrydelse på Søgård, som han altså overtog i 1956. Han fortalte mig ikke uden en vis opdæmmet harme eller måske snarere sorg om, hvor svært det havde været for ham af Ejner at
”få fri” til at være væk fra Søgård. Han havde næsten aldrig ferie, bortset fra elevmøder. Det
hjalp så lidt at de mange skoler gav rigtig mange elevmøder. Thorkild var i bestyrelsen for
Lund Vandværk og for St.Heddinge Sangkor (hvor han var 1. bas) samt for Lund Forsamlingshus. Og så var han revisor for Valgmenigheden.
Nogle år inden Thorkilds død flyttede han til Landro (nr. 8) og solgte gården til Jens Søgaard,
søn af Jørgen Søgård, og Heidi.

49. Ottos Røde hus.

Huset blev opført i mellemkrigsårene af Peter Frederik (se nr. 44), Ottos far. Forhistorien er
ifølge pålidelig kilde (Mester), at Ejner Søgaard havde lånt penge af Peter Frederik, som så til
gengæld mente, at Ejner godt kunne stille en stump jord til rådighed til huset, som Peter Frederik skulle bruge som værksted og opholdsrum. Der blev indgået en lejeaftale med en årlig
leje på 4 kg ål. En ordning som fortsatte helt til Ottos død i 1980, hvorefter det blev til en årlig
flaske brændevin.
Der boede i perioder i 40’erne en mand og kone ”inde fra landet”, som lejede huset i ferier
som sommerhus eller på mere permanent basis. Frederik og Maren hed de. De havde en hund
og en båd, der begge havde noget usædvanlige navne, som ingen i Lund tilsyneladende kan
huske i dag. Under krigen boede der også folk fra politiet, inden de blev taget af tyskerne. Så
blev huset overtaget af tyskerne (se nr. 1), som brugte det som ”vagtstue”.
I 50’erne var Ottos Røde Hus et samlingssted for byens yngre folk om aftenen, (se bl.a. omtale ved nr. 33). Nogle gange var der levende musik med bl.a. Kurt Frederiksen på savklinge.
Andre gange gjaldede en radio fra et af de åbenstående vinduer med musik til de dansende på
grønsværen udenfor. Parallelt med dansen var der ofte badning i havnen i aftenskumringen
med udspring fra de tre pæle ved havneindsejlingen. Det var ved en sådan lejlighed, at Carl
fra Den gl. Skole tabte badebukserne ved et udspring og måtte foretage flere dykninger (hvorved den blege bagdel oplystes af månen). Det var også sådan en aften, at der var konkurrence
om hvem der kunne foretage det bredeste skræv mellem rælingerne på to både, som så langsomt blev trukket fra hinanden. Jens Lyn (se nr. 29) var også ved den lejlighed stærkt indstillet på at vinde. Bådene kom længere og længere fra hinanden, indtil afstanden blev så stor, at
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Jens Lyn ikke kunne hoppe hverken til den ene eller anden side. Resolut blev begge både surret og hele forsamlingen på molen tog så til bal på Rødvig Kro og efterlod Jens stående i stort
skræv. Han gav ikke op med det samme. Klageråb om hjælp hjalp ikke. Der var ingen nåde og
til sidst måtte han give op og lade sig falde i vandet.
I mange år var Det røde Hus samlingssted for ”Brolauget” omkring den lille lystbådebro, som
vist nok engang i 60’erne blev påbegyndt af Mester, som helt uautoriseret på egen hånd satte
en meget spinkel, lille bro op til sin båd. I de følgende år blev den længere og længere i takt
med at flere sluttede sig til. Det blev så til den meget fine og effektive op- og neddtagelige
bro, der er i dag, og som under vinteren stables bag huset, hvor også laugets både overvintrer.
Da Line så døde i 1995 blev der (med flere års foregående forberedelse) indledt en række
vanskelige sonderinger og forhandlinger, som endte lykkeligt med, at lystbådeforeningen
(”Brolauget”) købte huset for 5.000 kr. + udgifterne til landmåler.
50. Den gamle skole.

Husets helt præcise opførelsesår fortaber sig lidt i det dunkle. Men formentlig inspireret af sin
bror, Frederik IV, som oprettede rytterskolerne, i samme tidsrum, bl.a. den i Lille Heddinge,
opførte Prins Carl på Højstrup omkring 1720 en række små stråtækte skoler på Stevns. Det
oprindelige hus så meget anderledes ud. I St. Torøje kan man se en af Prins Carls skoler, som
formentlig svarer til den oprindelige skole i Lund.
Hvad der skete i skolen og omkring den frem til familien Nissen kom til Lund i 1918, har vi
ikke vidst meget om. Lidt spredte oplysninger om til- og ombygninger findes. I en af stuerne
hænger også et gammelt gulnet fotografi af Store Carl (se nr. 43 og 45) og Otto (se nr. 44)
som elever i skolen. Ret meget mere har vi egentlig ikke vidst indtil jeg af Mette Overgaard
Gotthardsen, en kollega fra DR, som jeg i november 2004, få uger før hæftet blev skrevet
færdigt, mødte i Irma, helt overraskende fik at vide, at hendes mormor var født i skolen, hvor
hendes oldefar Hans Anton Kofoed Jensen var lærer.

Her er Mettes beretning:
I skolen i Lund er min farmor født. Der var hendes far lærer. Han - min oldefar, - hed Hans
Anton Kofoed Jensen. Han var født på Bornholm i Vestermariæ sogn d. 18. 9. 1845. Han nedstammer fra 3 forskellige store familier på Bornholm, Kofoed, Bohn og Müller. Det er en
krølle på historien og personnavnene, at en af stamfædrene er Ancher Antoni Müller, der som
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landsdommer kom til Bornholm i 1654. Han er min tip-8-oldefar, og i alle generationer har
der siden i min familie været en Anton, en Antoinette eller en Antonie. I skolen i Lund var der
således både far og en datter der bar navnet.
Min oldemor er Cecilie Margrethe Kofoed, født i Rønne i 15. 1. 1846.
Min oldefar deltog i krigen 1864. Den 24. august 1969 bliver han i Rønne Kirke gift med Cecilie. Han står i kirkebogen anført som ”ungkarl, seminarist fra Sjælland”. Han blev lærer og
slog sig sammen med sin kone ned på Stevns. De fik 5 børn Freia Margrethe Elizabeth i 1870,
Hans Georg Søren, 1872, Jens Kofoed, 1876 og Antonie Mathea, 1877 og endelig Michelle
Margrethe, 1881. De tre ældste børn er født i Roholte hvor Hans Anton Jensen i kirkebøgerne
står anført som friskolelærer fra Orup. De to yngste er født i skolen i Lund.
Jeg har siden fundet frem til en biografi over Hans Georg Søren, der blev præst og endte som
provst i Dronninglund i Nordjylland. I den står ”Han blev født 23. september 1872 i Orup Friskole, Roholte Sogn, Præstø Amt og voksede op i et åndeligt og politisk vågent hjem. Faderen
var den kendte folketingsmand Anton Jensen, ” . Der har åbenbart ligget en grundtvigsk friskole i Orup (som jeg ikke har kunnet finde noget om) hvor han har virket, inden han kom til
Lund.

Som man kan se af portræt-fotografiet
var min oldefar Hans Anton deltager i
krigen 1864 - og var én af dem, som
ikke blot overlevede som et fotografi,
så den dansk-tyske konflikt har naturligvis også i skolen i Lund været et meget levende debatteret emne.
I skolen i Lund blev min farmor altså
født, det var i 1877. Antonie Mathea
Jensen blev gift Gotthardsen, med min
farfar Niels Jørgen G. der kom fra en
stor gård i Daler i Sønderjylland. De
slog sig ned på en stor gård Nørmark
ved Visby i det vestligste kant af Sønderjylland.

De var begge førende i en aktiv kamp for danskheden under den tyske besættelse fra 1864 til
1920. (- min farfar blev - som 42årig - sendt i frontlinien i 1 verdenskrig - derved håbede man
at slippe af med en indflydelsesrig politisk modstander og min farmor Antonie fik som ”erstatning” for karlene på den store gård (som også havde eget mejeri) pålagt at huse 8 russiske
krigsfanger.)
Hans Anton Jensen blev en kendt skikkelse på Stevns, og efter sigende var han meget aktiv
inden for en masse forskellige sammenhænge, som gjorde ham til en så samlende person, at
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han blev valgt til folketinget fra 1892 til 1906. Han var motor for andelsbevægelsen og sad i
bestyrelser for brugsforeningen og lignende.
I hestevognen sidder oldefar
Hans Anton og min oldemor.
Det er min farmor man ser
stående ved siden af jumben. Billedet må være taget
cirka 1899. Hun er på det
tidspunkt ca. 21 år gammel,
og hun har da taget en uddannelse som forskolelærerinde. Kort tid efter at fotografiet er taget vil hun tage
til Jylland, hvor hendes bror
Jens Kofoed er blevet dyrlæge i byen Vonsild nær
Kolding.
I samme område ligger Taps hvor min farfar var på Højskole og der træffer de to, min farmor
og farfar, hinanden.

På kirkegården i Lyderslev ved hovedindgangen (den oprindelige) står
på den prominente plads lige ud for
kirkedøren en næsten 2 meter høj
mindesten for ”Skolelærer og Folketingsmand Hans Anton Jensen”.
Han døde 21. 12. 1909, min oldemor
døde 1. 1. 1923.
Jeg er ikke klar over, om hun beboede
skolen indtil salget i 1918 - det kan
måske fremgå af skødet?
Da vi så huset i sidste måned, bemærkede jeg at døren som er på det
gamle foto vi havde med, er den
samme som stadig sidder i huset. Jeg
så et stort gammelt æbletræ i haven måske har min farmor som lille pige
spist af dets æbler!
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Skolevirksomheden i huset ophørte, da den ”Røde skole” i den anden ende af byen (se nr. 28)
blev bygget i 1914. Herfra fik huset navnet (og postadressen) ”Den gl. Skole”. Det skabte lidt
forvirring, da den ”Røde skole” ved lukningen og flytningen af undervisningen til den nye
skole i Boestofte også blev en gammel skole.
Hvad der skete med huset i de efterfølgende år er ikke helt klart. I en periode boede der en
kunstmaler. Det er ham der har malet det lille kalkmaleri over døren i skolestuen. Det må have stået lidt sløjt til med afsætningen. For at kunne holde varmen skaffede han sig brænde ved
at rive den vestlige del af udhuset ned. På det gamle fotografi af huset med hestevognen udenfor kan man se den nu nedrevne ende af udhuset, hvor der i sin tid var bryggers. Cementgulvet i bryggerset blev i mange år (helt frem til omkring år 2000) bevaret som en noget ujævn
terrasse, hvor der i den ene side stak et vandrør op, markeret med en omvendt malerbøtte, så
man ikke slog sig. Da vi gravede ud til den nuværende terrasse, stødte vi på en kæmpe cementblok, som sikkert har været fundament for gruekedlen.
I 1918 blev huset købt af Christian Edward og Rigmor Nissen (farfar og farmor) sammen med
Thomas og Margrethe Bredsdorff (forstanderpar på Roskilde højskole). De var sammen hernede den første sommer med en større børneflok og to stuepiger. Men onkel Thomas’ høfeber
gjorde, at det blev ved denne ene ferie sammen. Samme år købte farfar og farmor Bredsdorffernes halvdel. Betalingen blev skaffet til veje ved at sælge skolemarken (jordstykket vest for
Villaen (se nr. 1) til Søgård.
Da farfar og farmor døde, begge i 1930, arvede far, Erik B. Nissen, Thorkild, Laura og Margrethe huset. Thorkild gik ud af fællesskabet efter få år, fordi tante Gunver ikke brød sig om
at bo under så primitive forhold. Laura og Knud solgte deres tredjedel i begyndelsen af
70’erne. Margrethe solgte sin halvdel efter Ludvigs død til Eriks børn, Carl, Rigmor, Henrik
og Christian, som så arvede den anden halvdel ved deres mors (Inge Nissen) død i 1993.
Den gamle skole blev så lagt i rammerne af en forening, ”Andelsboligforeningen Lund gl.
Skole”, som nu også har fået medlemmer fra næste, altså 4. generation.
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