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med Marie Nielsen
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Bisserup Havnevej 50.

Jeg blev gift i 1921 med Albert Nielsen . Min mand var fra Bisserup
og jeg er fra Hammers Mø I le. Vi mødte h inanden i Sandved, hvor vi
tjente på hver sin gård.

yi fFlttede ti I
tISKET.

Bisserup og boede

fØrst ved Gadekæret. Mi n mand var

Året efter søgte Vi, d.v.s. jeg, om at få sommerrestauranten, som
Iå på,det nuværende Havnevej 58. Dengang var der hverken vejnavne
ellep'$usnumre. Der var slet ikke ret mange huse. Hverken Bårnhards
eller Ingrids hus var bygget dengang, qg heller ikke busstationen.
Der var åben mark med en tille skov af grantræer. D6r blev der
holdt søndagsskole,og gangene blev revet hver lørdag.

til sommerrestauranten. Jeg skulle
af Holsteinborg, og det blev jeg da også.

Nå, men tilbage
Greven

godkendes af

I sommerrestauranten serverede jeg kaffe,, ø1, sodavand og i S, som
vi selv lavede.-I begyndelsen af 30'erne blev kroen bygget, og bevillingen gik så over til kroen, og vi kunne ikke få lov at nåve
restaurant mere.

Derefter begyndte vi som sommerpen,sionat, og en Iille købmandsforretning fik vi også. Pensionatet havde ikke så mange værelser, så
vi måtte leje værelser hos de omkr,ingboende. De fik 1 kr. pr.
seng pr. nat. Vi fik 4,50 kr. for hatlogi og fuld kost. Men dengang kostede det heiler ikke så meget - B0 øre for 1 punk flæskef

ars.

Min mand dØde i 1942 af sygdom, og
1959, hvorefter jeg flyttede hen ii
nu boet i 30 år.

jeg beholdt forretningen til
t Havnevej 50. Så her har jeg

Jeg har oplevet meget i den tid, jeg har levet. Jeg er født i 1B9g
0g er nu Bisserups ældste borger. Der er ikke mange af de "gamle"
Bisseruppere" ti lbage. Men jeg synes, jeg har oplåvet megetl fra
da jeg var barn, og vi for ud-på-vejen-får at sb en bil og til
fl!,hvor det knapt er tii at få en parkeringsplads i slagelse midt
på dagen.

har været glad for at bo i Bisserup, og jeg er stadig rask og
rørig. De sidste B år har
jeg sammen med 2 ven i nder værei på Høj skole 14 dage hver sommer forskellige steder
rundt i landet, men
der er vist ikke ri gtig stemning for, at vi skal
afsted i år, så
jeg vil nyde hele s ommeren i BisseruD, og det er jo
også dej I igt.
Jeg
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