Et barndomsminde –
Da jeg spise pandekager i Nimtofte Fattighus –
af farbror Simon
Denne gamle avisartikel fra 1963 har vi fået af
Kurt Simonsen fra Nimtofte. Farbror Simon var
bror til hans bedstefar Chr. Simonsen.
Nimtofte Fattighus lå i den nordvestre ende af
Nimtofte, lidt for sig selv (i dag Stationsvej 62).
Det var en grim grå bygning, som slet ikke var
tiltrækkende. I 1905 boede der en enlig gammel
kone, som gik ud og vaskede for folk. Der boede
også en kone med børn, som var mine skolekammerater, men som jeg ellers ikke havde noget
med at gøre. Ja, der var også et par store og stærke
mandfolk, som ikke var af Vorherres bedste børn,
og som en dag blev eksporteret til Australien.
Sådan kunne man dengang komme af med eksistenser, der var uønskede herhjemme.
I Fattighuset boede også et ungt ægtepar. Hvorfor
de var kommet der, ved jeg ikke. Manden, Peter
Rasmussen hed han, var kommet hjem søndenfra
med sin unge kone, og de har vel så ikke kunnet
skaffe sig en lejlighed, men har måttet ty til
kommunen om hjælp.
Så var det en vinterdag med rigtig ubehageligt
vejr. Det blæste og sneede, så himmel og jord stod
i ét. Vi mødte kun 3-4 børn i skole kl. 9, og da der
var gået en times tid fik vi lov at gå hjem. Jeg var
dengang 12 år. Min far var landpost, og da jeg
kom hjem fra skole, havde han netop været på
brevsamlingsstedet og fået tasken fyldt fra den
forsinkede postvogn fra Ryomgård. Han sagde:
”Det var godt du fik fri, så kan du gå til
Kolstrupgårdene med aviser”! Breve var der ikke
ret mange af dengang. Jeg har nok ikke set særlig
begejstret ud, men dengang sad børns vilje i fars
lomme, som det hed.
Altså fik jeg aviserne i min tømte skoletaske, et
tørklæde om halsen og vanter på – og så af sted.
Overfrakker kendte vi ikke, og fodtøjet var
almindelige træsko. De var ikke meget praktiske
til føret, men jeg havde intet bedre.
Fra Nimtofte til Kolstrup er der vel halvtredie
kilometer. Det er jo ikke nogen lang afstand, men i
modvind med sne og frost var turen ikke
behagelig. Jeg passerede Fattighuset og var så på
fri mark uden læ af nogen slags. Men jeg skulle jo
frem og masede på. Battrupholtgården ved vejen
skulle have avis og fik det. Jeg blev ikke opholdt
nogen steder, men alligevel tog turen tid. Det blev
over middag, før jeg af en anden vej, vestligere

end henvejen, var på vej mod Nimtofte igen. Jeg
havde nu fået rygvind, men jeg var træt og det gik
langsomt.
Da mødte jeg ca. 500 meter uden for byen Peter
Rasmussen fra Fattighuset. Min far var også træskomand, og når der var travlt, hjalp Peter med at
montere træsko. Vi kendte således hinanden og jeg
blev glad for at se ham. ”Din far sagde, jeg skulle
gå dig i møde”, sagde Peter, ”og nu må du hellere
følge med hjem og få middagsmad”! Jeg sagde tak
og snart efter sad vi i en stue i Fattighuset. Det jeg
husker bedst nu, er at der var meget varmt derinde.
Jeg var ellers kold og våd og træt. Peters kone
bagte pandekager. Der var dug på bordet,
pandekagerne smagte godt med puddersukker til,
og vi fik kaffe bagefter. Men jeg kan også huske at
jeg var for træt til at spise ret meget og bare tænkte
på at komme hjem.
Vejret var endnu hårdt, og den sidste halve kilometer frøs jeg værre end før. Hjemme var der
ingen der gjorde større ståhej ud af min tur, heller
ikke jeg selv. Først længe efter kom jeg til at
tænke på, at far måske var kommet til at føle, at
vejr og vind kunne være hårdt nok for en dreng at
stride imod, og derfor kom Peter ud mod mig.

Det gamle Fattighus
Nimtofte Fattighus ligger endnu på samme sted.
Men det er længe siden, dets æra som Fattighus
hørte op. Nu er det hvidkalket og med nymalede
vinduer. Det fik også navn. Manden der købte det
af kommunen, kaldte det ”Fredenshjem”. Da jeg
sidste sommer kom forbi, lå det pynteligt og pænt
mellem velholdte haver, ikke ensomt som før. Nej,
nu var det omgivet af nye og fine huse. Det stikker
ikke af imod dem og fremmede tænker ikke på, at
det pæne hvide hus har en grumset fortid.
Men jeg husker i forbifarten, at der, i Fattighuset,
spiste jeg engang pandekager!
Skrevet i 1963 af farbror Simon.

