HISTORIEN OM LOVISE FISCHER
Her vil jeg skrive en lille historie om min moder, Lovise Fischer, født Lovise Nielsen. Mor blev født den 9.
juli 1901 på Melbygaard i Aarby sogn i Holbæk amt. Hendes far, Niels Peter Nielsen, var fodermester på
gården. Han kom fra Nybølle på Lolland. Min mor blev født som nummer 3 i børneflokken, der efterhånden
voksede sig stor. Hendes mor, Anna Elisabeth, kom fra Balle Strand i Sydsjælland.

Her ses et foto af Birkemosegård ved Uggerløse syd for Kalundborg. Dette var min moders barndomshjem i
de sidste år af hendes barndom. Men efter at hendes mor i sommeren 1917 døde på Sæby sygehus solgte
hendes far gården. Efter en tid på en større gård havnede de på en mindre gård i Svallerup Præstemark.

Her ses et billede af min mormor, Anna Elisabeth, der døde på Sæby sygehus i 1917 i en alder af kun 37 år.
Hun efterlod sig foruden sin mand en børneflok på i alt 10 børn, 6 piger og 4 drenge. Den yngste var kun 2 år
Det var Birgitte. De næstyngste var tvillingerne Herluf og Sigurd, der var 4 år. Thyra var 7 år, Solveig var 8
år og Laurits var 12 år. Jens var 14 år og min mor, Lovise, var 16 år, Karen var 17 år og den ældste af
børnene, Helene. var 19 år. Hun var i 1916 blevet gift med Hans Chr. Hansen. De kom til at bo på spidsen af
halvøen Asnæs. Der blev nok at gøre for de ældste hjemmeboende med at tage sig af de yngre søskende.
Billedet af det meste af familien er fra først i 1920érne. Det er fra Svallerup Præstemark. Mor ses yderst.

Ifølge tidens folketællinger var min mor husbestyrerinde i hjemmet helt op til sidst i 1920érne, dog afbrudt af
et højskoleophold på Ubberup højskole midt i 20érne. Sidst i 20érne var mor og hendes kusine Paula i en
periode ansat på Selsbjerg Kurhotel, der ligger ved Vejle fjord. Paula var kold jomfru, mor var bagerjomfru.
Paulas forældre, Laurine og Lars Peter Olesen, drev en købmandsforretning i Svallerup. Bror: Eyvind Olesen
Mor var som flere af hendes søskende også i en periode i huset hos deres onkel og tante i Svallerup.

Her ovenover ses Paula til venstre og Lovise til højre ved Vejle fjord. Dernæst ses Selsbjerg Kurhotel.
De har jo nok været der i et halvt års tid, vel sagtens om sommeren. Og så rejste mor til København, hvor
hun lærte barnepleje på en eller anden institution, hvor hun boede sammen med nogle andre elever.

Her ovenover ses Lovise med et par børn og dernæst sammen med nogle medstuderende. Efter uddannelsen
arbejdede hun så i nogle år som barneplejerske i forskellige private hjem i København. Av min arm. Jeg ved,
at hun var i et apotekerhjem og hos en motorsagkyndigfamilie, som tog hende med på sommerophold på
Bornholm. Hun var også hos den berømte bronzestøber Rasmussen, der var kongelig hofleverandør. Så da
mine søskende og jeg blev født, må man vel sige, at vi kom under professionel pleje og behandling. Da mor
var midt i trediverne, skete der det, at en enkemand og gårdejer på hjemegnen, Peder Fischer, spurgte Lovise
om hun ville være husbestyrerinde hos ham i Svallerup. Gården hed Myrdalsgård. Peder havde i 1934 mistet
sin kone, Kristine, der døde af sygdom. De nåede dog forinden at fejre sølvbryllup. Det var nok i 1932. 2 år
før Kristine døde. De fik sammen 3 børn, Margrethe, der blev født i 1908, Christian blev født i 1910 og til
sidst Viggo, der blev født i 1918. Margrethe blev i 1929 gift med Kristian Svendsen, der kom fra Jylland. De
købte en landejendom. Christian kom på landbrugsskole og Viggo hjalp til hjemme på gården.

Lovise flyttede som sagt ind som husbestyrerinde på Myrdalsgård midt i 1930érne. Christian havde efter
landbrugsskoleopholdet købt en lille margarinefabrik, Rima, i Ringsted. Peder bortforpagtede gården til sin
datter og svigersøn og sammen med Lovise rejste de til Ringsted for at hjælpe Christian i gang med
fabrikken. Men inden længe fandt Christian sammen med Else, købmandsdatter fra Ringsted, med hvem han
giftede sig. Peder og Lovise giftede sig i Svallerup Kirke den 14. marts 1937.

Her ovenfor ses til venstre Peder Fischer (Christiansen). Til højre se Myrdalsgård. Malet af Eyv. Olesen.

Efter at Peder og Lovise havde giftet sig og ligeledes Christian og Else. Og Myrdalsgården var bortforpagtet,
købte Peder og Lovise en lille købmandsforretning i Øster Stillinge ved Slagelse. Her blev jeg, Mogens så
født den 14. februar 1938, Erling blev født den 31. december 1939 og Annette blev født 1. november 1942.
Erling døde efter få års forløb. Jeg mener at det var i foråret 1943. Erling og jeg løb og legede på vejen uden
for vort hus, da han blev påkørt af en lastbil. Hvilket han døde af. Han blev begravet på Stillinge kirkegård.
Jeg ved, at det var et hårdt slag for min moder, der også på denne tid var ramt af sygdom. Efter dette opsagde
far forpagtningen af gården og solgte forretningen, hvorefter vi flyttede ind på Myrdalsgård i Svallerup. Som
det ses af vielsesattesten var Peders efternavn Fischer-Christiansen. Senere kom tilladelse til kun at bruge
Fischer. Christiansen var efter Peders far og Fischer efter hans mor.

Her ovenfor ses den lille købmandsforretning i Øster Stillinge, hvor min mor, Lovise, fødte sine 3 børn og
mistede det ene igen. Jeg har jo nok ikke været stor og moden nok til at passe på min lillebroder, derfor gik
det, som det gjorde. Men det var altså familiens hjem i 6 år.

Her ses Erling til venstre og jeg til højre. På det andet foto ses jeg sammen med mor og min søster Annette.
Det første billede er fra tiden i Øster Stillinge, det andet må være fra den første tid i Rye, hvor vi flyttede til
efter kun halvanden år i Svallerup. Far kunne ikke vende sig til igen at være bonde, nej så var det meget
bedre at være købmand, hvor han elskede den daglige kontakt med mange mennesker. I efteråret 1944
flyttede vi ind på købmandsgården i Rye. Nok havde forretningen haft sin glansperiode. Der var ikke mere
rigtig gang i handlen med grovvarer, kun lidt korn i ny og næ til en hobbyhønseavler og lidt tjære en gang i
mellem, vel sagtens til tjæring af husenes sokler. Men ellers var det en blandet landhandel, hvor mor tog sig
at handlen med trikotage og porcelæn og andre lidt mere feminine ting. Og så hjalp hun jo også til i butikken
i travle perioder og ligeledes når far tog sig sin daglige middagslur. Da jeg var blevet konfirmeret hjalp jeg til
i perioder, når jeg ikke forsøgte min med andet arbejde. Det var jo en forretning med betydelig større
omsætning end der havde været i Øster Stillinge. Her i Rye pr. Gørlev boede vi indtil efter at far døde i 1960.

Her ses mors legitimationskort, udstedt 10/7 1944. Senere har hun så placeret lidt hår på kortet fra sine tre
børn. Placeringen er jo nok sket efter børnenes alder, altså mit til venstre, Erlings i midten og Annettes til
højre. Kortet er udstedt mens vi endnu boede i Svallerup. Få måneder senere flyttede vi så til Rye pr. Gørlev.
Den gamle købmandsgård, som vi flyttede til ses på billedet til højre. Det var så der Annette og jeg oplevede
den del af vores barndom som vi kan huske tilbage på. Det var så her mor levede sin længste tid sammen
med sin mand. Her i Rye kom Annette og jeg til at gå i skole. For mig var Rye Skole det sted, hvor jeg fik
hele min folkeskoleundervisning. Jeg husker det som en dejlig tid. Skolen blev imidlertid nedlagt, så Annette
måtte de sidste år kører til Gørlev, for der at færdiggøre folkeskolen.

Her foroven ses mor og far med deres førstefødte, som jo er mig selv. Fotoet må jo være fra sommeren 1938.
På billedet ved siden af ses far og mor, Annette og mig. Billedet er fra fars 75 års fødselsdag den 1.sept. 1958
Der er altså 20 år mellem de to billeder. Bilen stod opklodset i garagen hele krigen, hvor det ikke var til at
købe benzin. Gruppebilledet er taget i vores have, hvor stolene er placeret på græsplænen. Der er en række
grantræer i baggrunden til at danne adskillelse mellem prydhave og køkkenhave. Der var jo en dejlig stor
have til ejendomme. Mor tog sig af blomsterhaven, som hun holdt meget af. Jeg var især glad for havens
mange frugttræer, som gav os en herlig frugt en stor del af året. Kun to år efter at gruppebilledet var taget,
var det så, at far blev syg. Han døde kort sid efter på Sæby Sygehus den 30. september 1960. Han stod bag
disken lige til han blev syg og indlagt på sygehuset. Far blev begravet på familiegravstedet på Svallerup
Kirkegård. Her ligger han sammen med sin første kone. Mors urne blev også sat ned her, da den tid kom.
Mor, Annette og jeg fortsatte så livet, som intet var hent. Mor og jeg passede butikken. Annette var i lære.

Sommeren 1961 blev mor 60 år, dette blev fejret med en sammenkomst for hendes søskende med ægtefæller

Fra venstre Birgitte, Helene, Lovise, Solveig og Thyra. Det er alle søstrene for nær Karen, der ikke var med.
Herunder ses hendes brødre Jens, Sigurd, Laurits og Herluf foruden svogerne Carl, Johannes og Harald. Som
det ses var der også et par yngre deltagere med på billedet, nemlig kusine Kirsten og jeg selv. Dette var et
foto med mændene, men med til festen var også svigerinderne, Elna, Vera og Emmy. Annette var der også.

Kort tid før far blev syg og døde i 1960, var jeg begyndt på et aftenkursus i Slagelse for at få teknisk
forberedelseseksamen for at komme ind på uddannelsen til teknisk assistent. På grund af mine svækkede
muskler fra min polyradiculitis fra 1951 måtte jeg opgive at overtage forretningen. Der var alt for meget
benarbejde. Annette var i kontorlære i Slagelse og mor var blevet 60 i sommeren 1961. Så forretningen blev
sat til salg. Det lykkedes at sælge og købe et hus i Gørlev til indflytning i december 1961. Det blev til 17 år i
Rye. Nu kunne mor så se frem til sig otium i sit lille men ny hus på Tornager 10 i Gørlev.

Her ses huset på Tornager og ved siden af et billede med mor mellem sine to børn og det første barnebarn.
Der var en stor have til som mor fik anlagt. Hun var glad for at arbejde med sin have. Annette boede hos os
indtil hun blev gift med sin Henning. Det skete i 1965. Jeg blev boende indtil august 1973, hvor jeg flyttede
ind i mit nykøbte hus på Elmegården 33, Jyderup. Det medførte, at jeg så fik dejlig kort vej til mit arbejde.
Jeg havde inden da fulgt et madlavningskursus på Gørlev Skole. Så jeg forlod mors madgryder.

Her ses et billede fra mors 70 års fødselsdag den 9. juli 1971. Her er mor fotograferet med sine to ældste
børnebørn, Erling og Henriette, Den yngste, Charlotte, kom først til i 1973. Desuden ses jeg stående i
baggrunden og Annette siddende på bænken ved siden af sin mor og sine børn. På billedet ved siden af ses at
mor døde den 18.12.1974. Hun døde på Sæby Sygehus efter kort tids indlæggelse. Det var kræft i tyktarmen.
Hun fik på Tornager 12 gode år. Hun nød at hun var kommet til at bo i et godt isoleret hus og ikke som i Rye
et hus totalt uden isolering. Hun blev 73 år. Ære være hendes minde.
Mogens Fischer, juni 2013

