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Tidslinje for Arne Egon Andersen
8/10-1940

Født i Gejsing, Andst sogn, i sognefoged Møllers fodermester hus. I kirkebogen står der 9/10, det
er en fejl.

1/11-1942

Flyttede far og mor til Granhøjgård i Ravnholt hos Rasmus Jensen.

1/11-1946

Flyttede de til Dortheasminde hos Thorsen, lige før Estrup skov (Vejen Vestermark)

1/4-1948

Begyndte jeg at gå i Vejen Vestermark skole hos fru Lunde.

1/11 – 1948

Flyttede vi til Noesgård i Gejsing hos bestyrer Peter Toustrup.

1/11 – 1953

Flyttede vi til Toftegård i Gesten hos K. A. Bundsgård og året efter hos sønnen Einar.

Sommer 1953

Var jeg ”karl” hos Niels Nielsen Elmely Gejsing - ”Sinne Nils” Han var meget stille.

1/4 – 1955

Konfirmeret.

1/4 – 1955 og til jul 1955

Karl hos ovenstående ”Sinne Niels” ”Elmely” Nørregade Gejsing, Lunderskov.

Fra jul 1955 til 1/5 – 1956

Var jeg hjemme og hjælpe far i stalden så mor kunne holde lidt ”fri”.

1/5 – 1956 til 1/11-1959

Karl hos Karl og Marie Habekost ”Havely” ved Gesten kær.

1/11 – 1959 til 1/3 – 1961

Soldat i Varde (Landmåler) Artilleriet.

1/3 – 1961 til 1/5- 1961

Daglejer hos Brødsgård i Lejerskov/Egholt.

1/5 – 1961 til 1/11 – 1961

Karl hos Johannes Christensen ”Enggårdslund” Lille Andst.

1/11 – 1961 til 1/4 -1962

Fyn Stifts Husmandsskole. Forstander Harald Grønborg.

1/4 -1962 til 1/11 – 1962

Karl hos Edvard Smidt ”Lille Røj” i Veerst.

1/11 -1962 til 1/5 – 1663

Karl hos Karl og Anne-Marie Hansen ”Kirkegård”, Søndersø. Bestyrer/fodermester: Bror Hans.

1/5 – 1963 til 1/7 1963

Karl på ”Blokager” Gesten. Jeg kan ikke lige i øjeblikket huske navnet på ”svinet”

1/7 – 1963 til 1/11 – 1963

Karl hos Peter Laurits og Juul ”Buhls Minde” i Sdr. Vilstrup.

1/11 – 1963 til 1/11-1966

Fodermester hos Nicolai Agger ”Hvidkærgård” V. Vamdrup.

1/11 – 1966 til 1/11-1968

Fodermester på ”Torpegård” i Taps hos Chris Dahl.

1/11- 1968 til 1/11-1969

Fodermester hos Hans Overgård (Gid Fanden har taget ham!) Humlehusvej i Skejby.

------------------

Pause – Hånd i stå.

26/10 – 1969

Gift med Aase Kathrine Lorentzen.

1/11 – 1969 til 1/11 1971

Fodermester på ”Torpgård” Gl. Ribevej 7000 Fa. Hos Theodor Kjær Poulsen ”Meget missionsk”

1/11 – 1971 til 1/5 – 1980

Fodermester hos P. L. Juul ”Buhlsminde” i Sdr. Vilstrup 6000 Kolding.

1/5 – 1980 til ca. 1/11 2001

Tømrer hos bror Karl Andersen værksted Torpvej 8 7000.

1/11 2001 til 1/11 – 2005

Efterløn

1/11 2005

Pensionist.
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Forord
Det jeg kan erindre, kan jeg forestille mig, jeg kan sanse og nærmest genopleve det til punkt og
prikke. Hele mit sanseapparat er i spil i det, jeg kan erindre. Følelser, dufte, lyde og stemninger.
Mange ting kan jeg huske, faktuelle ting, skæringsdatoer i mit liv, men det er langt fra det hele, jeg
kan erindre så tydeligt som erindringerne i denne bog. Steder, musik, mad, dufte, lyde kan bringe
erindringer frem i vores bevidsthed, og sætte os på en følelsesmæssig rejse gennem fortiden. Sådan
en rejse har vi været på, det sidste halve års tid, hvor vi har arbejdet med Arnes erindringer. Knap
400 håndskrevne sider, skrevet med en kærlig og til tider rystende hånd.
Vi har ikke været i tvivl om kærligheden og vigtigheden i historierne. Vi er stolte og taknemmelige
over vores far, og over at han har valgt at skrive sin historie. Det er noget af en bedrift, som 72 årig
og parkinsonramt, at skrive så stort et værk I HÅNDEN. Vi har den største respekt for det arbejde,
og har aldrig været i tvivl om, at her selvfølgelig var tale om et værk, der skulle renskrives og
udgives i bogform.
Hvem kan have glæde af og interesse i at læse Arnes erindringer, udover familien? Der er mange
detaljerede beskrivelser fra fodermesterlivet på godt og på ondt, som vil kunne interessere mange,
der gerne vil forstå, hvordan livet har udspillet sig på den nederste del af den sociale rangstige.
Derudover er bogen interessant at læse, for folk der er nysgerrige på emner som identitets
dannelse og social arv.
Vi har begge en oplevelse og en følelse af, at vi er kommet tættere på vores far. Tættere på en
forståelse af hvordan ikke bare vores eget liv, men også vores forældres og bedsteforældres liv har
indflydelse på vores identitet. Nogle af historierne havde vi hørt far fortælle mange gange før, nogle
af historierne er smurt godt og grundigt ind i humor og overdrivelse, mens andre af historierne er
pakket nænsomt ind, fordi de ganske enkelt næsten er for barske til at fortælle om.
Alice Guldbrand og Heidi Andersen, november 2015
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Indledning
Omkring 1 dec. 2011 tænkte jeg på at skrive en fortsættelse til Heidis julekalender, men jeg fik ikke
engang begyndt. Men nu begynder jeg.
I dag er det den 1. Juli, året er 2012. Maskinstationen er ved at presse hø udenfor det store vindue
og ud for naboerne. Jeg har lige stået i indkørslen og kigget på de store maskiner og tænkt på, at det
lige er 60 år siden, jeg begyndte at arbejde. Det var netop med hø arbejde, men det var hø i stakke,
der skulle læsses med fork på en kassevogn med en hest for. Hesten var ”rød” og hed Prins.
Der hvor stakken havde stået, blev der revet med en trærive med håndkraft, alt skulle med, selv det
sidste strå. Det blev kørt hjem og forket ind på loftet.
Der kom 4 store traktorer her udenfor, for fanden, hvor de larmer! Jeg sidder og skriver i pavillonen
med døren åben. Jeg har lige hængt en brun pose op på en bjælke herinde. Der står: ”Til
Julemanden” på den, det er Julies sutter. Jeg skal nu også op på museumsloftet og hente en flaske
med en seddel i. På sedlen står der: ”Til far, så du kan bedre få det til at løbe rundt.”
Jeg har heldigvis aldrig haft brug for at indløse pantflasken. Her i pavillonen skal der også være
ting, der rummer en god historie.
Det går helt godt med at skrive, det er ellers længe siden, jeg har gjort det, for somme tider kan jeg
kun lige skrive mit navn pga. det irriterende rysteri. Og så ikke mere om det.
Jeg venter besøg fra Jens Peter Madsen i den nærmeste fremtid. (Story teller, forfatter og
foredragsholder) Han kommer for at se ”mit univers” og høre mig fortælle, til gengæld får jeg nok
en historie af ham.
Det er helt uhørligt, at jeg er blevet glad for at snakke, men det er nok alderen, der gør, at jeg er
blevet snakkesalig. Jeg har dælme også noget snak til gode. Som barn fik jeg at vide, at jeg skulle
holde mund, indtil jeg blev spurgt om noget. – Og der var aldrig nogen der spurgte mig om noget
som helst. –Så jeg holdt mund så godt og grundigt i så lang tid, at far og mor troede, at jeg var
åndeligt retarderet. – Den opfattelse ændrede sig først i Gesten, da præsten fortalte dem, at jeg var
den klogeste i hele skolen, for jeg var den eneste, der kunne læse, skrive og regne fejlfrit. – Det var
ellers ikke meningen, at jeg skulle have det at vide, for jeg skulle ikke tro, at jeg ”var noget”, men
de var både glade og stolte, kan jeg huske, så de kunne ikke tie stille med det. Og når det nu var sagt
af selve præsten, så måtte det jo passe! Dengang fik børn ikke ros, smil, venlige ord eller kærtegn. I
hvert fald ikke de fattige. De andre ved jeg ikke noget om.
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Da jeg piftede jordemoderens cykel
Jeg lå lunt og godt, blødt og vådt i min mors mave indtil den 8. Oktober 1940. Sidst på
eftermiddagen følte jeg, at der blev en tilbagevendende uro omkring mig og det begyndte at
klemme om mit hoved. Det var mere end det sædvanlige, når min mor bare havde luft i maven, så
jeg tænkte: ”Nå, Arne, så er det vidst tiden, hvor du skal ud i verden og se dig om”. Min allerførste
tanke var nu: ”Åh nej! Bare mutter nu ikke har spist brunkål igen”. Det havde hun gjort ca 14 dage
tidligere, og det er ikke specielt dejligt at blive transporteret rundt hele dagen med benene opad og
med 2 portioner brunkål som nærmeste nabo.
Ja, jeg kaldte mig nok ikke ”Arne”, for det hørte jeg først, dengang jeg blev døbt. Den gang var det
næsten utænkeligt at nævne et barns navn, før det var døbt. For hvis ”De underjordiske” eller
Fanden hørte navnet på barnet, før det var blevet bekræftet, at det tilhørte Gud, kunne Fanden tage
pant i dets sjæl, og så kom han og hentede personens sjæl når den døde, og kom derfor ikke i
Himlen.
Jeg tvivler ikke på, at mor var med far i stalden om eftermiddagen. Der var ikke noget der hed
barselsorlov dengang, ikke så meget som en time. Efter de havde spist aftensmad ryddede de bordet
til side inde i stuen og stillede mors seng derind og puttede ”en pind” i kakkelovnen, for det var et
koldt og fugtigt hus. Der var selvfølgelig ikke radiatorer i huset. Der var heller ikke elektricitet i
huset, så der var ikke lys i sovekammeret, derfor skulle fødslen foregå i stuen, for der var der en
petroleumslampe. Og så blev der redt en lille seng til mig i den nederste skuffe i den kommode,
som Heidi har nu, og som min morfar (Hans Christian Lauridsen) lavede til mor og far, da de blev
gift. Den er lavet af brugte gulvbrædder fra en biograf i Ølgod, der blev brækket ned først i 30’erne.
Der blev holdt ild i brændekomfuret efter aftensmaden, fordi jeg skulle jo have et varmt bad, når jeg
kom. Der var selvfølgelig heller ikke indlagt vand, det skulle hentes udenfor, pumpes op af en
brønd med håndkraft. Sidst på aftenen blev der ringet efter jordemoderen, fra telefonen oppe på
gården. Det var kun på de store gårde, der var telefon. Ved 23.30 tiden blev jeg født! Altså den 8.
Oktober. Men far og mor havde uret 3 kvarter foran, og det var den, jordemoderen rettede sig efter
og skrev derfor d. 9. Oktober da hun indberettede det til præsten. Så i kirkebogen for Andst står der,
at jeg er født d. 9., men det passer altså ikke. Det kan godt være, at jeg SKULLE have være født d.
9., men jeg kommer altid i god tid, når jeg skal noget. Når jeg skal i byen og have aftensmad,
kommer jeg så tidligt, at jeg også kan få min eftermiddagskaffe. Lige så snart jeg havde fået
hovedet udenfor og ind i denne verden, slog jordemoderen hænderne sammen (og det sagde
KLASK), og udbrød i benovelse og begejstring: ”Næh, men se dog, der kommer Arne jo”. Jeg
drejede hovedet, for at se, om der var nogen, der viftede med dannebrogsflag; det var der ikke, der
var heller ikke noget musik der spillede. Heller ingen kanonsalut, det har da allerhøjest var far, der
slog en skid. Da jeg var kommet helt ud, følte jeg det som om, at jordemoderens kærlighed var i
aftagende, hun tog begge mine fødder i venstre hånd og holdt mig ud i stiv arm med hovedet nedad,
og med sin højre hånd gav hun mig et ordenligt skrald i rumpetten (og det sagde KLASK)
Jordemoderen var en stor og kraftig, skulderbred kvinde med overarme som ”Masterminds” lår
(Heidis hest) og med hænder på størrelse med skovlen på en rendegraver. Når der var ringridning i
Store Andst kunne hun stille sig bag ved den hest, der skulle starte, og med én hånd holde den fast i
halen, så den lavede hjulspor med alle fire hove og gravede sig en halv meter ned i jorden uden at
komme ud af stedet..
Men det var jo fordi, mine lunger skulle ”kickstartes”, og det blev de! Jeg vrælede i vilden sky,
mens jeg tænkte: ”DET skal du få betalt”. Jeg blev så vasket lidt og fik noget tøj på og lagt ned i
kommodeskuffen. Far havde i mellemtiden lavet kaffe ude i køkkenet, (dengang var fædre ikke med

7

ved fødslen), så ham og jordemoderen satte sig derude og drak kaffe og snakkede (og snakkede).
Mor var faldet i søvn, og jeg lå og kedede mig, for jeg havde jo ikke noget legetøj, og hvis jeg ikke
havde været en dreng, så havde jeg da slet ikke haft noget at lege med. (DEN slags vittigheder blev
ikke brugt i 1940). Jeg kiggede mig omkring, lyttede og tænkte: ”så er det nu”. Jeg bøvlede mig op
af skuffen, og kravlede hen over stuegulvet, puffede til entredøren, kravlede videre og puffede til
yderdøren, de stod begge to på klem, for far havde fyret rigeligt, så det var blevet for varmt. (Det er
ikke fra fremmede at Heidi er blevet fyrbøder). Jeg var svineheldig, jordemoderens cykel stod med
forhjulet henne ved trappen og jeg kunne lige nå ventilen, men ak, den var for stram for mine små
fingre og jeg kunne ikke bruge tænderne, for jeg havde kun 2 i overmunden. Men så sagde jeg til
mig selv: ”Mig selv” sagde jeg, ”nu bruger du begge hænder og så tager du ved” og så kom den!
Hvilken salig lyd: ”Fs-s-s-sshhh! HÆVN!! Jeg møvede mig tilbage og op i skuffen, trak tæppet
over mig og lagde mig til at sove med et svedent grin om munden.

Løn i naturalier – så kan det da ikke gå helt galt
Den ene af de 2 fortænder har jeg for øvrigt lige fået skiftet ud med en delprotese, fordi jeg for 50 år
siden fik tanden brækket af en ko, der stangede mig i hovedet, det blev lavet. For 25 år siden
brækkede den igen, fordi Karl (bror) ramte mig ind på munden med en lægte. Det blev også lavet,
men nu var den løs, og kunne ikke længere. Det kostede 12.000 kr (2012). For hele det sidste år
inden jeg blev soldat, fik jeg 3.800 kr (der mangler ingen nuller) (1959) Plus kost og logi.
Historien kommer nok til at springe lidt mellem fortid og nutid; men nu er jeg da blevet født.
Dengang blev vi taget med i stalden om eftermiddagen, så længe vi lå i barnevognen. Mor har
fortalt, at Hans og Grethe sad i mørke, og holdt hinanden i hånden på brændekassen ved siden af
komfuret, når hun kom hjem fra stalden om aftenen. Det var det eneste sted, hvor der var lidt varmt,
og kakkelovnen i stuen blev der først tændt op i, når mor kom hjem. De sad i mørke, fordi mor var
bange for petroleumslampen, når de var små og alene hjemme. Sådan en lampe passer ikke bare sig
selv. Og der var jo ikke elektricitet i huset.
Fars kontante løn var meget beskeden. Derudover fik han fri bolig (ekstrem dårlig, som i dag ville
blive forbudt at holde dyr i) også dengang var de meget dårlige i forhold til andre. Brænde ca 4 m3,
2 liter mælk om dagen, dvs mor skule nok sørge for at tage det mælk med hjem, som hun skulle
bruge. De fik også 1-2 svin årligt. Og så fik de kartofler, så mange som de skulle bruge. Et år hen ad
ved juletid mens de var ved sognefoged Møller i Gjesing mellem 1936-1942 gav far sin næsten
nabo en sæk kartofler, og det fik han skæld ud for! Kartoflerne var kun beregnet til far og hans
familie. Men naboen og hans børn sultede! Og det kunne far bestemt ikke lide at se, for han var
ubetinget et godt menneske, som jeg elskede hele livet, lige fra først til sidst! – (jeg skal lige ind i
værkstedet og have monteret vinduesvisker på indersiden af brilleglasset)…
Far sagde engang ,at han sørgede altid for at få en del af lønnen i naturalier, for ”så kunne det da
ikke gå HELT GALT”! Med HELT GALT er det underforstået, at det var slem sygdom/død af
kulde og sult – og det var bestemt en mulighed der forelå, i hvert fald da far var barn! De var 5
levende søskende. Anna (ældst), Niels, Anders (et-ben) Karen og Far Jens (yngst 1907). Og så var
der 9 døde børn. Jeg ved ikke, hvor gamle de var, da de døde. Fars forældre måtte sælge deres lille
gård midt i 30’erne pga nød og måske også alder. Gården ligger lige uden for kirkegården i
Lønborg. Heidi har et billede af min farfars far, hvor han sidder og bøder fiskenet (reparerer), i hans
jakke revers sidder der en medalje, det er sikkert for deltagelse i krigen enten 1848-51 eller 1864-.
Det får mig til at tænke på en dag i middagspausen, hvor jeg sad i frokostrummet ude på værkstedet
sammen med en lærling. Han spurgte mig, om jeg havde været soldat? Jaa, det havde jeg. – hvad
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jeg havde lavet som soldat? Joo, jeg havde været artillerist. Det vidste han ikke, hvad var, jeg måtte
forklare ham, at det var en, som skød med kanoner. Så kiggede han på mig med store beundrende
øjne, åben mund og hængende polypper: ”Nøøj! Så har du været med ved Dybbøl!” – Det var i
1864!! SÅ gammel er jeg alligevel heller ikke.
Den nabo, der fik kartofler af far, hed Niels Tøndering, og han var fodermester på Gejsinggård. Og
han var far til Gunnar Tøndering i Gamst. (Ham med gryderne, legetøjsmuseet, harmonikaerne og
julepynten). Gunnar er min mors søsters mands grankusines barnebarn. I cirka 1939 byttede far sig
til et par træskostøvler for en kanin ved Niels Tøndering. Kaninen blev spist med det samme.
Dengang var det meget almindeligt, at folk holdt kaniner, som blev brugt i husholdningen. Da jeg
var dreng, var der et par af drengene, der havde op til 200 kaniner, som blev leveret til
fjerkræsslagteriet i Grindsted. Og katte! Under krigen 40 til 45 holdt man ikke bare katte for sjov.
De blev pelset, et pænt, stort katteskind kunne koste helt op til 10 kroner, og det var mere end en
dagløn. Niels Tøndering var sognets største kattefanger, når han var i nærheden af en gård, cyklede
han ikke derfra, før han havde fået mindst een kat i sækken på bagagebæreren. Han var i ekspert i at
ramme en kat i hovedet med en sten på 20 meters afstand. – Træskosstøvlerne holdt i rigtig mange
år, far var meget glad for dem og passede dem godt. Jeg mindes med glæde og lidt vemod, hvordan
far sad på malkeskammelen ude i brændeskuret, når han havde fri, (Det havde han den sidste
søndag i måneden, og ALDRIG ferie), og smurte støvlerne ind i læderolie og forsålede dem, når de
trængte til det.

Fars træskostøvler, jeg kan lugte læderolien

Det var stykker af kasseret seletøj, der blev brugt til det, og til vores træsko. Træskoene blev
desuden forstærket på spidsen med blikstrimler; om sommeren især, når vi ikke gik med strømper,
var træskoene et torturinstrument, især jeg havde en forbandet evne til at ramme knoerne på
indersiden af anklerne, så de var konstant blodige. Hele midsommeren løb vi med bare fødder, men
så gik det udover knæene, for vi gik selvfølgelig i korte bukser. Dengang hørte det med til
opdragelsen at børn løb! De skulle ikke ”stå og hænge” eller ”gå og drive den af”. Man skulle helst
holde sig ude af syne af de voksne. Man skulle bestemt heller ikke gå med hænderne i lommen, for
så lød det fra mor: ”Hvis du ikke får de hænder op af lommerne, bliver de syet til”! Og det var ikke
en tom trussel. Far sagde bare: ”Hænderne op af lommen”! Det har rodfæstet sig så stærkt, at jeg
selv i dag som 73-årig ikke står og går med hænderne i lommerne.
Nå, jeg er kommet for langt frem i tiden, jeg skal tilbage til dengang, hvor jeg var helt lille. Jeg blev
døbt i Andst kirke, og jeg kan huske, at der rundt over korbuen stod: ”Kom hid til mig alle I, som er
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trætte, og jeg vil give jer hvile”. (Jeg var et meget fremmeligt barn). Det citat fra Jesus
bjergprædiken brugte jeg på ryggen af en bænk i 1997, og den blev begyndelsen til ”Hjernen”
(legepladsen, men meget mere om det senere).

Andst Kirke, hvor jeg er døbt

Da jeg var 2 år og 3 uger, flyttede far og mor til Ravnholdt, hvor de var fodremestre hos Rasmus
Jensen på ”Granhøjgård” i 4 år. Der var de glade for at være. Jeg har aldrig hørt andet end gode
minder derfra. Huset, et gammelt rødstenshus, lå mellem Gestenvej og Veerstvej, (Gæssevej og
Væssevej) det er for længst revet ned. Det var jo under besættelsen, og vi havde en skyttegrav lige
ved hjørnet af havebækken, hvor der stod 3 tyskere og holdt vagt altid. Prøv at tænke på, hvordan
det ville være, hvis 3 soldater stod i en skyttegrav i et hjørne af din have hver dag, døgnet rundt i 4
år. De var så tæt på, at de var inde i MIN verden! Jeg kan huske, at jeg en dag var nysgerrig og var
på vej hen for at se, hvad de var for nogen. Da løftede den ene sit gevær og sigtede på mig. Jeg blev
bange og vendte omkring, og løb alt hvad jeg kunne, og bagved mig kunne jeg høre deres
fladpandede og rå skraldlatter. Jeg har nogle gange senere i livet stødt på den slags latter, og når jeg
hører den, har ejermanden/kvinden ikke den mindste chance for at blive gode venner med mig. En
enkelt indeholdt dog også andet end rå hed. Far havde en masse ribs (bær), og soldaten spurgte, om
han kunne købe nogen, for så ville han sende dem hjem til sin mor i Tyskland. Far forærede ham en
stor papkasse fuld gratis. Far var altid god af sig; det var desuden forbudt at handle med soldaterne.
Dagen efter, om morgenen, lå der en enkrone midt på havegangen, det var betaling for ribsene. Det
var ca. to timelønninger. Når der kom lange kolonner af militærlastbiler, gik jeg langt inde på
marken, når jeg skulle hen i stalden, fordi jeg var bange. Det var også der, at Poul Erik raspede
enden af min pegefinger i kartoffelrasperen, som blev drejet rundt med håndsving.
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Det var sådan en rasper, der kostede mig det yderste af venstre hånds pegefinger
Billedet er af mig, 72 år gammel

Jeg havde ellers sagt til ham, at han ikke måtte dreje, mens jeg havde hånden nede, for at fiske en
sten op, som var kommet i. Jeg kom ind i stalden til far og mor ad møddingdøren, fordi karlene stod
ude i gården, og jeg var bange for, at de ville grine af mig. De stod og vandede hestene ved et
bassin midt på gårdspladsen. Møddingdøren kunne jeg imidlertid ikke åbne, men heldigvis hørte
mor, at jeg stod og græd udenfor, og så kom jeg ind i køkkenet på gården, og der blev ringet efter
doktor Lorenzen fra Gesten. Det første han sagde, da han kom, var: ”Stik ham en ostemad, så han
kan holde KÆFT!” Så holdte jeg sgu op med at vræle. For pigen smurte et stort stykke hjemmebagt
franskbrød med ost. Og det var en FRÅDSE mad! Jeg havde aldrig set noget lignende! Osten lå i
skiver lidt over hinanden og HANG ud over kanten! Jeg kiggede på brødet, turde næsten ikke række
hånden frem og tage imod det, for fråseri var en dødssynd uden sammenligning med noget som
helst andet. Det fandt simpelthen ikke sted! Jeg har været 5-6 år. Fingeren blev forbundet, og så
skulle jeg over til doktor Lorenzen i Gesten en måned senere, men der var gazebindet groet fast i
fingeren, så jeg måtte sidde ude i venteværelset med fingeren i en kop sæbevand, så gazen kunne
blive frigjort. Nu er jeg igen kommet for langt frem i tiden. Jeg spoler tilbage.

2 måneder på Kolding sygehus
Da jeg var knap 4 år, fik jeg skarlagensfeber. Det husker jeg en del om. Jeg blev hentet af en
ambulance fra Falck/zonen, den var sort. Jeg blev pakket ind i et gråt tæppe, og båret på armen ud i
bilen og kørt til Kolding sygehus. Der blev jeg vasket i et BADEKAR! Det har sikkert også været
nødvendigt. Jeg husker alle de blanke rør og fliserne, det havde jeg ikke set før. Så blev jeg lagt i
seng på epidemi afdelingen, jeg tror vi var 20 børn på stuen, og vi måtte ikke få besøg på grund af

11

smittefare. Jeg lå der i to måneder, og havde 4 års fødselsdag, mens jeg var der. Rent undtagelsesvis
fik jeg gaver, (eller også kan jeg bare huske det). Jeg fik en klovn af krydsfiner, der kunne slå
koldbøtter hen ad en barre, og en sortbroget ko, med søm som patter, (Jeg har set den på
kræmmermarked til 400 kr. Den kostede nok 1 krone som ny) og en hest af træ med hjul under. Mor
måtte ikke komme ind, så hun stod udenfor og kastede pakkerne ind ad et lille vindue, der stod på
klem højt oppe. Det var langt fra at hvert kast lykkedes. Selvom hun ikke måtte komme ind, tog hun
flere gange rutebilen til Kolding for at besøge mig, for hun kunne stå uden for vinduet og vinke til
mig. En gang hvor hun var der, kravlede jeg ned fra sengen, (det var højt for en 4 årig), og ville gå
over til vinduet, men jeg kom hurtigt op i sengen igen, for jeg kunne slet ikke holde balancen, jeg
blev bange, for gulvet så ud som om, det var lige så stejlt som et hustag.
Jeg havde konstant feber med temperatur over 40 grader, det var derfor. Jeg sørgede altid for at
holde tæppet trukket helt op under hagen, for jeg kunne ikke lide at se ned ad kroppen og slet ikke
på benene, for alt huden skallede af i store flager. Det første der skete om morgenen var, at en
sygeplejeske kom ind med en hvid kande i den ene hånd og den var fuld af termometre, så kom hun
hen og trak dynen til side og jeg skulle ligge på side med ryggen til hende, så tog hun et koldt og
tørt termometer og hakkede op i et tørt og varmt røvhul. Det føltes meget ubehageligt og jeg syntes,
der gik lang tid inden hun kom tilbage og samlede feberpindene ind igen. Bagefter kom hun med en
stor flad potte og lagde ind under mig, selvom jeg lå på ryggen! Jeg syntes, hun var meget dum, for
jeg kunne sgu da hverken pisse eller skide, når jeg lå på ryggen på en potte. Hun truede mig, og
sagde at jeg SKULLE! Hvordan det endte, kan jeg ikke huske, men det har nok været med
amerikansk olie. Det var meget brugt dengang (afførende). Til morgenmad fik vi øllebrød, jeg
kunne såmænd godt lide det, men alligevel kan jeg lige præcis huske, hvordan det lugtede, et
sekund før end jeg kastede op i tallerkenen.
Henne i det ene hjørne lå der en dreng og græd, (læs: vrælede) hele tiden, noget så højlydt og
gudsjammerligt, han havde sikkert hjemve. En dag var der en sygeplejeske, der fik ondt af ham,
(Læs: Hun kunne ikke holde skrigeriet ud) og hun kom hen til mig og spurgte, om han måtte låne
noget af mit legetøj, jeg skulle nok få det igen. Jeg nåede ikke at svare, det ville heller ikke have
nyttet spor, om jeg havde sagt nej. Hun ville have gjort det alligevel: Hun tog mit kæreste eje. MIN
SORTBROGEDE KO!!!! HULK!!!! Jeg får sgu vand i øjnene her 65 år efter. Jeg fik koen igen. Jeg
lå på sygehuset i 2 måneder, så var jeg rask nok til at komme hjem igen. Et lille stykke oppe ad
Veerst vej på venstre side var der en mergelgrav med vand i. Den var der væltet et stort piletræ ud i,
det lå nærmest vandret ud over vandet. Det legede vi meget i, vi forestillede os, at det var en
flyvemaskine. Mens jeg lå på sygehuset legede drengen i nabosengen med 2 kamme der var sat
sammen i et kors og lavede brummelyde med munden, det var et bombefly. Vi hørte tit luftalarmen
(sirenen), når der kom bombefly over Kolding, men vi var aldrig i beskyttelsesrum, men jeg kan
godt huske, hvor nogen af dem lå i nærheden af banegården.
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Lidt om kærlighed og omsorg i fedtemadder og ostemadder
Hjemme i Ravnholt faldt der en bombe lige i nærheden af huset, på en mark der hed ”Den sorte
Krog”. Det gav et ordentligt drøn og lavede et stort hul i jorden. (Dengang havde næsten hver mark
sit eget navn, så man vidste hvilken mark, der blev snakket om). Der er ikke så meget, jeg kan
huske fra Ravnholt. Jeg var 5 år, da vi flyttede derfra. Engang, hvor vi skulle ud at rejse med
rutebilen, blev jeg sendt hen til naboen (Jørgen ”Hjuler”, han var hjulmager, ved siden af at han
drev lidt landbrug), for at få EN krone ”slået i stykker”. Jeg kendte ikke udtrykket, men det betød,
at kronen skulle veksles i små mønter! Det siger lidt om pengenes størrelse. Jørgen ”Hjuler” havde
en motorcykel, og når familien skulle i byen, sad han på førersædet og konen på passagersædet, det
største barn mellem ham og konen, og det mindste barn på benzintanken. Det var ikke helt
ualmindeligt dengang. På begge sider af Grindsted landevej, som vi boede ved, var der vejtræer, og
rundt om kilometerstenene blev der skuffet og revet og stenene blev jævnligt malet op. Græsset
langs vejen blev slået med le og stakket, og blev bjerget som hø. En gang imellem kom vi op at
køre en tur med mælkekusken, der kørte mælketransport spandene til mejeriet. Han kørte med
hestevogn med 2 heste foran. Der var også en høj grøftekant i nærheden, hvor der var skovjordbær.
Sådan en plet med skovjordbær burde alle børn have. Jeg kan huske engang, hvor jeg gik ude og
legede, at jeg gik hen til køkkendøren og sagde: ”Jeg er sulten”. Og så fik jeg en rugbrøds
endeskive med fedt og køkkensalt på. Og jeg havde opnået, hvad jeg ville: Nemlig lidt omsorg, for
mor smurte humplen, mens jeg ventede og bøjede sig ned, da hun rakte mig det og sagde: ”Værs’
go lille Arne”.
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Min barndoms fedtemad

At jeg kan se billedet for mig, skyldes at det var en helt udsædvanlig situation. Jeg var IKKE sulten,
jeg forventede ikke at få noget, så jeg blev glad overrasket over, at det lykkedes. Vi fik aldrig noget
imellem måltiderne. Dengang havde man meget stor respekt for mad, og til måltiderne kunne vi
altid spise os mætte.
I vinteren 1943 frøs det den koldeste nat -31 grader! Fars og mors hovedpuder var frosset fast til
hovedgærdet på deres seng, så koldt var der i soveværelset. Poul Erik var kun et halv år, så han lå
mellem far og mor, Grethe, Hans og jeg lå i samme seng, 2 med hovedet den ene vej og én med
hovedet den anden vej, så vi hjalp hinanden med at holde varmen. I bunden af sengen var der et tykt
lag halm som beskyttelse mod kulden nedefra, og over os havde vi en tyk dyne og hvad der var i
huset af gamle tæpper og frakker. På benene vi hjemmestrikkede knælange strømper, og på
fødderne havde vi træsko, hvor der var lagt halm i bunden som værn mod kulden.
Jeg må have været 6 år, da vi rejste fra Ravnholt til Vejen Vestermark på Dortheasminde ved
Thorsen, hvor far og mor var fodermestre i 2 år. Men først skal jeg lige have venstre hånds
pegefingers yderste led raspet af i en håndtrukket roerasper. Der var kartofler i den, som skulle
raspes til svinene, og der var en sten i mellem, som jeg skulle have fisket op. Jeg måtte op at kravle
på stativet til rasperen, for at jeg kunne nå at få hånden helt ned i bunden, hvor stenen lå. Jeg havde
sagt til min lillebror Poul Erik på 2,5 år, at han ikke måtte dreje på håndtaget, men han gjorde det
alligevel, med det resultat at der røg et stykke af fingeren. Jeg var i svinestalden, og far og mor var i
kostalden, så jeg skulle ud på gårdspladsen for at komme ind til dem. Men jeg ville ikke ud på
gårdspladsen, fordi karlene stod ovre på den anden side og var ved at vande hestene, og jeg var
bange for, at de ville grine af mig. Så jeg gik bagom kostalden gennem møddingen til bagdøren
hvor køerne gik ud og ind, men den dør kunne jeg ikke åbne for det var et gammel stalddørs greb
med en stor ring i. Men mor hørte heldigvis at jeg stod og græd, så hun kom og åbnede for mig.
Så tog hun mig med ind i køkkenet og der blev ringet til doktor Lorentzen fra Gesten. Han kom ret
hurtigt, og det første han sagde til tjenestepigen var:” Stik ham en ostemad, så han kan holde sin
kæft!” – Og da jeg fik ostemaden, skal jeg love for, at jeg blev stum. – Osteskiverne lå halvvejs
over hinanden, OG DE RAGEDE UD OVER KANTEN!!!! Aldrig havde jeg set magen til fråseri!
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Og det var franskbrød med smør på! Jeg turde næsten ikke spise det. Jeg var mere optaget af
ostemaden, end jeg var af fingeren, men jeg blev da forbundet. Mor rodede kartoflerne igennem,
indtil hun fandt fingerstumpen, den puttede hun i lommen og tog den med hjem og brændte den i
komfuret. – Hun ville ikke have, at svinene åd noget af mig. Et stykke tid efter skulle jeg til Gesten
og have forbindingen skiftet. Da var fingeren groet fast i gazebindet, det gjorde ondt at få det af, det
kostede noget hyleri, og denne gang var der ingen ostemad! Mor og jeg blev sendt ud i
venteværelset, så kunne jeg sidde der med fingeren i vand, indtil vi kunne få gazen af, og jeg var
holdt op med at hyle. Mor cyklede fra Ravnholdt til Gesten med mig på bagagebæreren. Det var en
gammel bedstemor cykel, som var familiens eneste transportmiddel de første 15 år, indtil den blev
stålet nede på Noesgård i Gejsing.
Sådan en damecykel var slet ikke så ringe endda; for når der blev boltet nogle tykke klodser på
pedalerne, og sadlen blev sat helt ned, kunne den cykles af et barn. Når man trak med cyklen kunne
der fint stå en sæk tørv på kranken eller der kunne stå noget andet tungt. Dengang var der ingen
almindelige mennesker, der havde bil eller trailer, ikke engang gårdmændene.
Jeg kan svagt huske kapitulationen i ’45, fordi da jeg skulle hen i stalden, gik jeg langt inde på
marken, fordi jeg var bange for de lange rækker af militære lastbiler, der kørte kofanger ved
kofanger på Grindsted landevejen. Jeg vidste selvfølgelig ikke, at krigen var forbi, for vi havde ikke
TV, radio eller avis den gang. I køkkenet var der brændekomfur (der fandtes ikke andet), bag
komfuret på muren var der 2 kroge til at hænge komfur ringene på, og bagerst i komfuret var der en
beholder, der kunne rumme 5-8 l vand, så det var altid varmt. Der var 3 kogehuller af forskellig
størrelse og i fronten var der bageovn. Rundt om komfurkanten var der en blank messingstang, fordi
man ikke skulle brænde sig, når man stod ved komfuret, på den hang der viskestykker til tørre.
Dengang vaskede man op ”i hånden” det vil sige en zink opvaskebalje. (der fandtes ikke andet). Jeg
mindes med glæde den messingstang, når vi børn stod i kø ved komfuret med vores tallerken i
hånden og ventede på, at det blev vores tur til at få en pandekage.
Jeg husker lydene fra skramleriet fra komfuret, når mor tog panden til side og proppede kvas ned i
komfuret så flammerne stod højt op, og lugten af ild og pandekager. Når vi havde fået pandekage på
tallerkenen, gik vi hen til køkkenbordet og puttede enten sukker, æblemarmelade eller brombær
syltetøj på og rullede pandekagen sammen i en pølse, som vi spiste med fingrene. Sådan SKAL
pandekager spises.
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Vi stod op ved bordet. Det var først mange år senere, at vi havde så mange taburetter, at vi kunne
sidde ned alle på én gang. Vi havde ikke flere tallerkner i huset, end der var personer, og alle
tallerknerne var forskellige. Skeerne var også forskellige. Min fx var af mønstret Riberhus. Min
gaffel havde jeg selv skaftet med en stump hasselgren, som jeg havde hentet ude i hegnet og snittet
til med min lommekniv. Knivene havde vi ikke så mange af, at vi kunne få en hver. Det var praktisk
nok, at vi havde hver sin. Om middagen fik vi en ren tallerken og ren gaffel og ske, til kartoflerne
fik vi en frikadeller eller et stykke stegt flæsk, hvis vi ville have kød til kartoflerne om aftenen,
måtte vi levne halvdelen af det, vi fik om middagen. Engang da jeg spurgte mor, om jeg måtte få et
stykke flæsk mere, var svaret kort og kontant: ”nej” og da jeg fortsatte med at spørge: ”hvorfor må
far så? Var svaret ligeså kort: ”han arbejder”. Så var den sag uddebatteret for nu og altid. Det skal
lige siges, at det var store stykker flæsk, som nåede fra den ene side af stegepanden til den anden.
For det var altid et overvægtigt svin, der blev slagtet.
Om morgenen fik vi altid havregrød og levertran, om middagen altid kartofler og grød af en slags,
engang i mellem hvidkålssuppe eller grønkålssuppe eller kogte kålrabi (roer), som køerne skulle
have haft. Om aftenen fik vi stuvede kartofler. Engang hvor mor og far havde mange kartofler
(1947) skrællede de en hel zinkbalje fuld og lavede kartoffelmel af dem. Jeg kan huske, at de
snakkede om, om det nu også var lovligt, for kartoffelmel var, ligesom de fleste andre varer under
krigen og lige efter, rationeret. Dvs. At staten bestemte hvor meget man kunne købe af forskellige
slags.

Det var stort set madplanen. Mor bagte selv franskbrød (sigtebrød) og til om søndagen ”kaffe
kage”. Til jul og konfirmation formkager (sandkage og marmorkage) og småkager: rutebiler,
jødekager, sirupskager, pebernødder og måske en slags mere, for det var meget vigtigt, at der, når
der kom gæster, ”ikke måtte mangle noget”. Efter kartoflerne om aftenen fik vi rugbrød med fedt
eller margarine. Hvad vi ellers fik på brødet, kan jeg knap nok huske, men det er stensikkert, at det
ikke var købt pålæg, det var alt for dyrt. Der blev snakket alvorligt og i lang tid, når et rugbrød steg
to øre i pris. Dengang havde vi 1-2-5-10-25-50 øre og 1-2 kroner og 5-10-50-100-500 kroners
sedler. 500-krones sedlen var det lige meget med, for sådan en ville vi aldrig få at se. En vinter,
mens vi var på Vejen Vestermark, var det småt med maden, så fyldte far og mor den store zinkbalje
med stenfrosne æbler fra haven oppe på gården. (De havde spurgt om lov.) Så bar de baljen i
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mellem sig hjem, og ind i køkkenet hvor æblerne blev tøet op, og der blev kogt marmelade af dem,
som blev fyldt i nogle brune femliters lerkrukker. Så var der pålæg til brødet i lang tid. De indkøb,
som var helt uundgåelige, blev foretaget hos den lokale købmand, som lå på hjørnet modsat skolen.
Det var en lille butik på ca. 15 kvadratmeter.

Drengestreger og kærlighed på vestjysk
Hvad vi fik tiden til at gå med i Vejen: som skrevet: Vi var altid ude! Vi gravede jordhuler og
lavede pindehytter i hegnet. Vi havde fået strengt forbud mod at grave hule ind i skrænten i
grusgraven for det kunne meget let skride sammen om os. Vi måtte heller ikke gå bag om stalden,
for der var en ajlebeholder UDEN låg på, og den kunne vi drukne i. Og så måtte vi ikke hægte os
fast i bagsmækken på lastbilerne, når vi cyklede på den gamle bedstemorcykel (det var 3 tons
Bedford lastbiler, som højest kørte 40 km/t. Vi måtte gerne klatre i træer, ligeså højt vi ville, selvom
vi somme tider drattede ned, også fra pænt stor højde. Engang havde vi samlet en stor håndfuld
sølvpapirsstrimler, som var kastet ud fra fly for at forstyrre radar, det krøllede vi først sammen til en
kugle, og derefter bankede vi det fladt som en pandekage med en forhammer på huggeblokken.
Dvs. Jeg krøllede det sammen og Hans slog med den store hammer. Da vi havde gjort det nogle
gange, syntes jeg, ”pandekagen” var blevet stor og flad nok, så jeg rakte hånden ud for at tage
pandekagen, og SÅ kom forhammeren!!! Det yderste led af min tommelfinger lignede nykogt
jordbærrabarbermarmelade. Så måtte jeg ind og vække mor af middagssøvnen, så den kunne blive
forbundet. Det var ikke populært, når det skete. Far og mor skulle helst have deres søvn i fred, de
var jo meget tidligt oppe om morgenen.
Vores ”falckkasse” var på den øverste hylde i højre side af buffeten, der var en æske albyl, en flaske
jod og en flaske kamfer dråber, og det var vist det. Forbindingsstof var et opslidt lagen, der var
revet i strimler. Levertranen stod ude i spisekammeret. Mor var meget påpasselig med, at vi fik
levertran om morgenen i mange år. (Føj for den lede, hvor det smagte grimt). Det var fordi min
storebror Hans fik engelsk syge, da han var lille. Han kom først til at gå som 2-årig pga. for bløde
knogler som følge af vitaminmangel. Vi gik i skoven og spiste bøgeblade og sur kløver om foråret,
det var det første grønne, vi kunne finde i naturen. I køkkenhaven havde far først og fremmest
kartofler. De var selve grundlaget for kosten. Desuden avlede han gulerødder og rødbeder. De tre
ting blev opbevaret i en jordkule med halm og jord over ude i haven. Også ærter, løg, sølvbeder
(min livret) plus der var ribs og solbærbuske, og ikke at forglemme: rabarber (en anden af mine
livretter). Rabarberne og bærbuskene var meget frodige og udbytterige, for det var der, far gravede
indholdet af lokumsspanden ned. Og den øvrige del af køkkenhaven blev gødet med staldgødning,
som far trillede hjem i møgbøren hele den lange vej oppe fra stalden. Det var adskillige børfulde.
Mor kogte saft af alle bærerne og rabarberne, og lavede marmelade af alt hvad der kunne bruges.
Køkkenhaven var en absolut nødvendighed, men det var også fars glæde og stolthed hele livet
igennem. Der var også stauder og sommerblomster. Jeg tror nok, at georginer var fars
yndlingsblomst, og montbretia var mors.
Fra jeg var 6-7 år og hele mors levetid plukkede jeg blomster til hende: violer, bøgegrene,
gøgeurter, kodrivere, engblommer, liljekonvaller, anemoner, påskeliljer og flere. Det begyndte, da
jeg var lille, fordi jeg gerne ville give hende noget, men jeg havde jo ingen penge. Børn fik ingen
lommepenge dengang. Det var først, da jeg blev 10 år, at jeg fik en krone om året! Den brugte jeg i
missionshuset på ”Alverdens Drenges Dag”. Jeg købte 4 lodder i tombolaen. DET VAR FIRE
NITTER!!!! Spilledjævlen havde ribbet mig for et helt års indtægt på 1 minut! Det gjorde så dybt
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indtryk på mig, at jeg aldrig har glemt det. Jeg husker tydeligt hele situationen her 65 år senere. En
HEL krone, der bare var væk. Jeg kunne slet ikke forstå det. For en krone kunne man købe fire store
firkantede premiere is, som var pakket ind i stanniol, eller seks runde jordbæris og få penge tilbage.
To gange om året kunne vi være heldige at få en krone. Det var når de tre brødre, som ejede gården,
kom på besøg; så kom den ene altid ind i stalden, og hvis vi børn var der, fik vi en krone hver. Vi
var der altid, for far vidste på forhånd, når de kom. Ejerskabet af kronen varede nu ikke ret længe,
for så snart manden var ude af stalden kom far og sagde: ”Jeg må vist hellere passe på den, så den
ikke bliver væk”
Så blev den puttet i tændstikæsken, som han havde i lommen. (Far røg dengang) og han passede så
godt på 1 kronen, at jeg aldrig har set den siden. Far fik en krone i timen, når han arbejdede uden
for stalden. Alt arbejde, som angik dyrene, var til en fast pris. I 1948 ca. 150 kr. om måneden plus
fri bolig, 4 kubikmeter træ, 2 slagtesvin og det mælk de skulle bruge, og kartofler. Som et
supplement til husholdningen blev der plukket hasselnødder, hyldebær, brombær og skovhindbær
og vilde æbler og hyben. Hasselnødderne blev puttet i lange strømper og hængt op et tørt sted, der
kunne godt være flere spandfulde. Jeg nød, når jeg var med far ude i et hasselhegn og plukke
nødder, også længe efter at jeg var blevet voksen. Hyldebær blev der også plukket adskillige
spandfulde af, de blev kogt af til saft, som blev drukket varm, når vi havde ondt i halsen, eller lavet
til hyldebærsuppe med tvebakker i. Brombærrene blev lavet til syltetøj, som er uovertruffen til
pandekagemad. Hindbærerne blev også lavet til saft og marmelade, de vilde æbler blev lavet til
gele. Jeg er nok den sidste generation, der har samlet forråd af betydning i naturen.
På Vejen Vestermark boede vi i to år, fra 1. November 1946 til 1. November 1948 hvor vi flyttede
til Noesgaard. Men jeg er ikke færdig med Vejen. De fleste dage var stort set ens, det var mest årets
gang og vejret, der lavede variation. Far og mor begyndte som regel i stalden ved 4-tiden om
morgenen og var færdig ved 7-tiden om aftenen afbrudt af en lille middagssøvn. Det år de var i
Esbjerg, var arbejdstiden fra 3-nat til 8-9 tiden om aftenen, og der var der ikke meget fritid, for der
var 50 køer, der skulle malkes 3 gange i døgnet og det var med hænderne ikke med maskiner. Om
middagen skulle de dog kun malke 20 køer, så skulle pigerne på gården malke resten. Det var hos
Therkelsen på Sønderris. (Udenrigskorrespondent Ulla Therkelsens far). Da de havde været der i et
år, skulle ansættelsesforholdet forlænges, men Therkelsen ville kun beholde far! Mor var ham en
smule for skrap, hun var 27 år og fandt sig trods alt ikke i alting. Ordet nej var ellers ikke meget
brugt, hverken af børn eller fattige folk. Fodermesteren var den næstnederste på den sociale
rangsstige, den allernederste var den gifte daglejer. Det år, hvor far og mor var på ’Sønderris’,
boede de i den ene ende af stuehuset. Men det var ikke spor bedre af den grund. Det var en
aftægtslejlighed, der var beregnet til den gamle gårdejer, når sønnen overtog gården. En morgen, da
mor var ved at koge havregrød på brændekomfuret, var Hans (2 år) også i køkkenet. Han rev gryden
med kogende grød ned over sig, og blev skoldet på hals, bryst, overarm og skulder. Mor søgte hjælp
hos konen på gården, og hun tog en bakke æg og slog ud i en skål. Om hun kun brugte blommerne
eller hviden, eller om det var begge dele, ved jeg ikke, men hun smurte æggemassen på de skoldede
områder. Og det var nok ikke så dumt endda. Hans overlevede i hvert fald, selvom han just ikke var
køn, når han gik med bar overkrop. Dengang var skoldninger og forbrændinger et velkendt
problem. Der var jo 4 gange så mange børn i hjemmene, som der er i dag, og ”sikkerhed” var et helt
ukendt ord. En mor kunne alt, og hun gjorde det. Hun lærte alt på den hårde måde, den måde man
kan huske: Selv-erfaring.
I efteråret 1. November 1939 flyttede de tilbage til Sognefod Møller i Gejsing. En sognefoged var
en slags landbetjent. Jeg tror, det var meget koldt i vinteren 1939, jeg blev i hvert fald født 9
måneder senere.

18

Jeg rykker lidt frem igen til Vejen Vestermark: vi boede 500 meter fra skoven, og helt henne i
skovbrynet lå skovfogedhuset, der boede en enlig kvinde og Hans (min bror) havde hørt noget om,
at hun sommetider havde mænd på besøg. Det er det der med: ”at små gryder også har ører”. Når de
voksne brugte det udtryk og sænkede stemmen, havde vi børn for længst registreret, hvad samtalen
drejede sig om. Så derfor havde Hans fået den idé, at vi skulle gå hen til skovfogedhuset i
mørkningen og stå udenfor og råbe uartige ord. Hans fortalte mig, hvad jeg skulle råbe. Kvinden
kom ud og skældte os ud og sagde, at hun ville gå op i stalden og sladre, hvis vi ikke holdte op. Vi
fortsatte, dvs. Hans hviskede, hvad jeg skulle råbe, og jeg råbte. Og kvinden gik op i stalden og
sladrede til mor. Så vidste vi godt, at den var gal, så vi skyndte os hjem og satte os på gulvet, hvor
vi sad og legede med nogle træklodser og så ”uskyldige” ud, da mor kom hjem fra stalden. Men vi
kunne godt spare os, for den dårlige samvittighed lyste ud af os. Mor var gal: ”I kan komme i seng
uden aftensmad”. Og så tog hun en dreng i hver arm og kylede os ind i værelset. Færdig! Det var
ikke så godt, det vi havde gjort. For det var en æressag for mor at have velopdragne børn. Og så
skulle vi være så nogenlunde renvaskede og hele i tøjet. Tøjet måtte godt være lappet og strømperne
være stoppet, men det skulle være helt. Og vi måtte ikke bande og sige grimme ord. Fordi Hans kun
havde hvisket, og jeg havde råbt, fik jeg at vide, at jeg var den værste! Kvinden blev inviteret hen til
eftermiddagskaffe, (læs: RICKS kaffeerstatning) som undskyldning. Det var den eneste gang vi
havde noget med hende at gøre. I de 2 år, vi boede der, havde vi vist nok kun besøg 2 gange. Det
sociale samvær var nærmest lig nul. Den ene gang var et ægtepar nede fra mosen, der kom til
aftenkaffe, manden hed ”Jygge”. Den anden gang var en søndag, hvor ”faster fedtknude” (fars
søster Karen) og hendes mand Andreas kom på besøg. (det var først da vi kom ned på Noesgård, at
mors søskende begyndte at komme og besøge os. Faster Karen og hendes mand var meget fattige,
også efter datidens forhold. De boede i Foersom i nærheden af Ølgod. Der ejede de en græsmark for
enden af et hjulspor, hvor de havde et hjørne af marken, og i læ af et stort levende hegn boede de i
en sigøjnervogn. Til dyrene var der 2 kasserede jernbanevogne og en halmstak. Jeg var der et par
gange som voksen med far bag på motorcyklen. Selv om de var ekstremt fattige, var de meget
gæstfrie og glade for at se os. De havde bare en bekymring: Om der nu var nogle småkager i
kagedåsen.
Da Andreas døde, solgte faster Karen hele molevitten for 16.000 kr. Det var i hendes verden et
svimlende beløb. Hun skrev til sin søn i Amerika, om han ikke godt ville komme hjem og hente
pengene, for hun var meget urolig over, at skulle have ansvaret for sådan en kæmpe formue. Og det
gjorde han så.
Nå, det var sommer, det var sol og det var søndag. Hans og jeg havde været nede ad den grusvej
(hjulspor) der startede ved huset og gik ned til mosen, langs med mosen, og op igen langs med
skoven. Det var med i lejemålet, at vi måtte samle de tørv op, som blev tabt af hestevognene.
Vi var startet med en trillebør helt nede ved mosen, og så læssede vi tørv på trillebøren hele vejen
tilbage til huset. Vi svedte, selvom vi kun havde korte bukser på, vi havde bare fødder, (det havde
vi altid om sommeren, selvom vi ikke ret gerne måtte gå i mosen med bare tæer på grund af
hugormene). Det sidste stykke af vejen var noget opad, og trillebøren var fuld og tung. Så vi havde
begge to fat i håndtagene, vi gik helt tæt med ryg mod mave, og så gik vi pasgang, det vil sige at vi
flyttede begge højre ben på én gang og begge venstre ben på én gang. Så trådte den bagerste ikke
den forreste i hælene. Vi sled.
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tørvegravning

Da vi kom helt op til huset, stod faster Karen der, og sagde, at vi var vel nok nogle flittige drenge, at
vi sådan kunne hjælpe vores forældre med at samle brændsel. Ros og venlige ord var dengang mere
sjældne end regn i Sahara. Kærlige ord findes slet ikke i det vestjyske sprog. Far og mor er fra
Skjern og Ølgod. Når en vestjyde sidder med en pige inde i hegnet, siger han ikke til hende: ”A
ælsker dæj”. Nej, han siger: ”A hår egentligt ek så nåed særlig imud dæj”. Når han skal fri til hende,
spørger han heller ikke: ”vil du ha’ mæ”? Næh, for en gangs skyld bliver han højtidelig og
veltalende. Han rømmer sig og flytter skråen over til den ene side af kæften, og siger: ”Jah, do ska’
jo nok ha’ nowe bøen engång, å det ska’ a’ jo nok osse ha’. Tøes do så ek’ at de lisegåt ka’ bliw
søsken’”?

Om at kunne holde kulden ude
Nå, det var de tørv, jeg kom fra. De blev stablet i en stak ved siden af pumpen omme ved bagdøren.
Så var de lette at tage og bære ind, når det blev vinter. Da efteråret kom, var der en ganske pæn
stak. Og det var jeg godt tilfreds med. Dengang var spørgsmålet ikke, om vi havde det varmt nok.
Nej! Spørgsmålet var, om vi havde det så lidt koldt indendørs, at vi kunne holde kulden ud.
Vinduerne kunne vi ikke se ud af om vinteren, de var belagt med et tykt lag is. Mellem
potteplanterne i vindueskarmen og glasset var der stukket papstykker ned for at frosten ikke skulle
svide planterne. Om natten blev planterne, mest pelargonier, flyttet over på bordet midt i stuen og
dækket til som værn mod frosten. For når ilden i kakkelovnen gik ud, var der koldt med det samme.
I soveværelse og børneværelse var der frostgrader hele døgnet. Vi børn fik et par varme mursten
med i seng, det var dejligt.
Vi havde også en zink varmedunk, som der skulle vand i, men den var utæt. I fars og mors senge
var der i bunden en springfjeder madras. (Det var ca 30 cm høje runde fjedre holdt sammen foroven
af et net af ståltråd). Over den lå der et lag af sækkelærred, og derover en sækkelærred madras
stoppet med træuld = høvlspåner. I en barneseng af jern lå der en madras, der var stoppet med tang
og søgræs. Over bomuldsmadrassen var der i hovedenden en skråpude og derover et lagen. I
vintertiden havde de en underdyne under sig og en overdyne over sig. Hovedpuderne var
sommetider frosset fast til hovedenden af sengen. Det var udåndingsluften der frøs til is. Det var
helt almindeligt at det frøs ned til 10 grader indendørs om natten om vinteren. Den eneste
opvarmning var en lille kakkelovn i stuen, som der kun blev fyret meget sparsomt i et par timer
først på aftenen. Det første mor gjorde, når hun kom hjem fra stalden om aftenen mellem 18.30 og
19, var at tænde op i komfuret med en tot halm og en håndfuld kvas, (tynde grene der var hugget i
korte stykker med en økse). Når der var kommet godt ild i det, lagde hun et par stykker træ på, så
hun kunne få varmet de stuvede kartofler. Når maden var varmet, tog mor med en ildklemme det
tiloversblevne træ fra komfuret, og bar det ind i stuen og lagde det i kakkelovnen, så var der tændt
op der også.
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Da far og mor kom til Dortheasminde i 1946 1. November, var der selvfølgelig ingenting at fyre
med; så far tog den store skovøkse, og gik ned til mergelgraven ude på marken og fældede de
pilebuske, der stod rundt på kanten, og huggede dem i stykker og kørte dem hjem på trillebøren. Da
det blev rigtig vinter, gik han ud på isen og fældede de sidste. Øksen og gryderne var husets
vigtigste redskaber. De havde 3 gryder og en stegepande, af jern selvfølgelig. Det eneste man kan
lave mad i, så det smager ”rigtigt”, nemlig små svedent. Det var først efter 1948, da vi var kommet
ned på ”Noes”, at far fik en rammesav (håndsav).
Huset i Vejen var en ussel stråtækt rønne fyldt med mus og rotter. Det første år vi boede der, fik vi
en hund. Enten fik eller lånte den. Det var en rottehund, ikke en rottweiler, men en foxterrier som er
suveræn til at fange mus og rotter. Den stod tøjret i en lang jernlænke ved den ende af huset, hvor
brændet og lokummet, - og de fleste rotter var. Huset var nærmest undergravet. Da vi havde haft
hunden i et par måneder, og den havde ædt sig tyk og fed, kom vi af med den igen. En aften, da mor
åbnede døren fra stuen ud til køkkenet, løb der 5 rotter hen over bordet. En god aften underholdning
var, når vi opdagede en mus, så gik jagten med kost, fejeblad og støvekost, indtil musen var slået
ihjel. Musene var svære at komme til livs. Mor lavede specialfrikadeller, som indeholdt gips; det
var så meningen at gipsen skulle størkne i maven på dem, så de døde af forstoppelse. Musehullerne
i gulvet blev fyldt op med glasskår og brugte barberblade og så blev der sømmet et stykke blik over
hullet. Det kunne f.eks. være låget af en lakritol kasse, der var hamret flad.
Der var ikke noget, der lignede badeværelse i nogen af de huse, som far og mor boede i. Al
personlig pleje foregik i et blik vaskefad, der stod på køkkenbordet. Spejlet var lille, ca. 15x20 cm i
en træramme, som hang på et søm på midtersprossen af køkkenvinduet, ned over sømmet sad der en
stor kam, med fine tænder i den ene ende og grove tænder i den anden ende. Husets eneste kam, den
var købt hos en bissekræmmer. Spejlet var købt hos ”Dalle-Valle” for 35 øre. Den slags spejle var
for øvrigt standard udstyr på landets karle- og pige værelser. Det varme vand var fra beholderen bag
på komfuret, og det kolde vand var fra pumpen udenfor. ”Hovedvask” var det lidt småt med, det
foregik mest på den måde, at en vaskeklud blev kørt 2 gange rundt i hovedet (én gang hver vej) ”for
så’n lige at ta’ det værste”.
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Barbering var én gang om ugen, søndag sidst på formiddagen, og skete med barberkost, håndsæbe,
(læs: brun sæbe, grøn sæbe i en bøtte). Jeg kan ikke mindes, at vi havde håndsæbe i huset, før jeg
var i konfirmationsalderen; far vaskede hår i soda, meget skrap ”sæbe”. Skægget blev raget af med
en håndskraber isat et udskifteligt barberblad, som godt kunne bruges flere (mange) gange. Og når
det var blevet FOR sløvt, kunne det ”skærpes” ved at man med 2 fingre kørte bladet rundt
indvendigt i et ølglas. Bladene var dyre; fem blade kostede 10 øre. Bladene kunne f.eks. købes hos
en vandrende bissekræmmer, der kom gående på vejen med en lille kuffert indeholdende kamme,
barberblade og snørebånd. Det var hans butik. I stedet for den ene hånd, havde han en krog, som
han kunne hænge kufferten på. En anden gang kom der en, hvor ærmet var helt tomt og var fæstnet
til jakken med en sikkerhedsnål. Det var sønderjyske krigsinvalider fra den 1. Verdenskrig.

En selvstændig erhvervsdrivende fra min barndom. Kniv og sakse – sliber.

En daglejer kunne max tjene 3 kroner om dagen ved at læsse møg på vogne i møddingen med greb
og håndkraft. Det var meget hårdt arbejde, det gav vabler i hænderne den første dag. Den anden dag
var værre, for da gik der hul på vablerne og så kunne grebskaftet godt blive rødt af blod; men ingen
klagede sig, for man blev gjort til grin, fordi man havde ”kvindehænder”. I værste fald kunne man
blive kaldt DOVEN! Det var det mest nedsættende og ringeagtende en jyde fra Vestjylland kunne
blive kaldt. Det var jo betegnelsen for en sjællænder!
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Starten på min skoletid
Den 1. April 1948 begyndt jeg at gå i skole på Vejen Vestermark’s skole, der kunne man gå til og
med 3. Klasse. Jeg var meget glad for at gå der. Jeg kunne næsten ikke vente til jeg blev vågen om
morgenen med at komme i skole. Til læsning havde vi ”Ole-Bole, a-b-c”, som læsebog, jeg tror, der
var et billede af en kokkemand på forsiden. Den startede med lette ord på 2 bogstaver såsom: is og
sø. Til at øve os i at skrive, havde vi en skifertavle og en griffel, så kunne bogstaverne viskes ud i
en uendelighed, og der kunne spares på papiret. Vi fik først lov til at skrive bogstaver i et hæfte, når
vi kunne gøre det nogenlunde. Tal og regning foregik på samme måde. Dansk og regning var de
eneste fag i 1. Klasse. Ja, vi fik også religionsundervisning, det vil sige vi hørte mest om Odin og
Thor.
Vores lærerinde hed fru Lunde, hende var vi meget glade for. Vi var 3 børn i 1. Klasse; 2 piger og
mig. Jeg havde et træpenalhus med 2 ½ blyanter i, de var lommeknivs håndspidsede af far. Han var
ellers ikke let at få til at lave noget efter spisetid om aftenen, for han var træt, men jeg plagede ham
så meget, at de altid var fint spidsede. Det var en æressag for mig. Det hændte ikke sjældent, at jeg
måtte låne en blyant ud til en af de andre, fordi de havde brækket spidsen af deres. Jeg ville så gerne
lave en tegning og komme med til lærerinden, lige som de andre gjorde. Men vi havde ikke noget
papir. Intet! – Men så klippede mor bagsiden af en sukkerpose, den var der ingen tekst på. Og på
den tegnede jeg dannebrogsflag, som blev sat fast på en opslagstavle. Og så var jeg glad.
1.2.3. klasse gik i samme klasseværelse og blev undervist sideløbende af samme lærerinde; vi var 8
elever i alt i de 3 klasser tilsammen. Fra april til november fik jeg lært at læse så godt, at jeg kunne
læse en børnebog nogenlunde flydende, og jeg nød at læse. Det var jo en helt ny verden, der åbnede
sig. Joh, der var jeg rigtig glad for at gå i skole. Den sidste dag, jeg gik der, måtte jeg bestemme,
hvad vi skulle lege, jeg bestemte, at vi skulle cykle rundt på legepladsen og rundt om lokummet.
Jeg havde nu ingen cykel, og kunne heller ikke cykle, men så lånte jeg en cykel, som jeg kunne
sidde på, mens jeg støttede med den ene hånd ind på lokumsmuren. Og der var INGEN der grinede,
hånede eller drillede. Jeg vidste endnu ikke, hvad mobning var. Men det skulle jeg snart få at vide!
Og det så ondt og vedvarende i flere år, at jeg tog skade af det.

En 6 årigs bevidsthed om social uretfærdighed
Den første jul jeg husker, var den første jul i Vejen Vestermark. Konen på gården havde sagt til
mor, at når hun var færdig i stalden om aftenen, skulle hun lige komme ind, for hun skulle have
noget med hjem til børnene. Så blev mor glad, for så havde hun da lidt at give os. – Jeg sad nede på
gulvet og legede med nogle træklodser, da mor kom hjem (7 år). Hun bøjede sig ned og rakte mig
en mikrokurv (en af dem til at hænge på juletræet) og sagde: ”værsgo lille Arne”. Ordene var
rigtige nok, og de lød også kærlige, men stemmen lød så forkert, at jeg kiggede op. Munden
smilede, men øjnene græd! Hun var så skuffet og ked af det, fordi hun ikke havde noget at give os.
En dag mellem jul og nytår skulle vi op på gården til juletræ. Inden vi gik derop, fik vi strenge
formaninger om, at vi skulle give hånd, den højre. Hvis jeg var i tvivl om, hvad der var højre og
venstre, skyndte jeg mig at mærke på fingrene, for jeg vidste, at den pegefinger, jeg manglede et
stykke af, var på venstre hånd. Og så skulle vi bukke og sige ”pænt tak”. Det var jeg noget uvillig
til, for jeg syntes, det var falskt og helt unødvendigt at sige tak for noget, som havde gjort mor ked
af det. Da vi havde fået eftermiddagskaffe, skulle vi ind i havestuen og gå rundt om juletræet. Der
var pissekoldt, for der var ikke tændt op i kaminen, det var et kæmpestort åbent ildsted, som kunne
tage ¼ kubikmeter træ ved én fyring. Da vi skulle synge, spurgte fruen, om der var en sang, jeg
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kunne synge. Og jeg svarede: ”dejlig er den himmelblå”, og jeg skrålede med på første vers, så gik
jeg i stå. Da vi havde sunget færdig, sagde fruen til mig: ”jeg syntes, du sagde, at du kunne den”?
Jeg svarede ikke, for jeg ville ikke sige, at jeg vidste sgu da ikke, at der var mere end et vers. Nu
skal man jo ikke tro, at konen på gården holdt juletræ for vores skyld. Nej, det var nok mere for sin
egen skyld. Hun fik lejlighed til at føle sig god og velgørende over for os fattige. – og det er jo
sådan en rar julefølelse.
De 2 år, vi boede der, var meget hårde, især husker jeg kulden både ude og inde, vi rystede over
hele kroppen og tænderne klaprede i munden, og det skete tit. Det er næsten uforståeligt, at det
kunne lade sig gøre for 2 unge mennesker, der knoklede 12 timer i døgnet, at tjene så meget, at de
kun lige kunne holde nøden fra døren. De havde kun fri den sidste søndag eftermiddag i måneden.
Ingen ferie, ikke fri i påske, pinse eller jul. Og den fri eftermiddag de havde, købte karlen sig
sommetider fri af for et par kroner, for de var ikke særlig glade for at arbejde i stalden.
Allerede som 6 årig havde jeg øje for social uretfærdighed, jeg kunne jo se, at far og mor arbejdede
i deres gamle tøj, mens Thorsen gik i jakkesæt med høj hat og spadserestok. En gang om ugen kørte
han i hestevogn ind til Vejen for at spille kort en hel dag.
For enden af stalden ude i gården lige ved stalddøren lå der en sanddynge, som der blev brugt af til
at strø på staldgangen, så den ikke var glat af møg og ajle. Den sanddynge var vores foretrukne
legeplads, når far og mor var i stalden og vi også var der, det vil sige hvis der var gæster inde på
gården, måtte vi ikke være der; vi var nok ikke alt for rene og heller ikke alt for pæne i tøjet, for at
sige det mildt. Da vi rejste fra Vestermarken lovede lærerinden, at hun nok skulle sende mit
skrivehæfte og regnehæfte til mig, for hun ville gerne beholde dem, så hun kunne vise dem frem for
skole kommissionen. Hun ”glemte” at sende dem. Og det er først for nylig, at jeg har opgivet håbet
om at få dem.

Hva’ ska’ vi lege…..
Da vi var i Vejen badede vi i Vejen å om sommeren, lige som alle de andre børn. En gang, hvor vi
fire største var der, var Poul Erik nær druknet, for vandet var dybt, strømmen stærk og drengen lille
(4-5 år). Men Grethe fik heldigvis øje på, at han var på vej mod Vejen midt ude i åen, så hun fik fat
på ham og fik ham halet i land, hvor vi hældte vandet ud af ham indtil han hylede, så vidste vi, at
han var frisk igen. Det var et kendetegn dengang: ”når bare børn kan hyle, så fejler de ingenting”.
Én af legene, både hjemme og i skolen, var at trille marmor kugler i et hul i jorden efter nærmere
regler. Det vil sige vores kugler var der nu ikke meget marmor i, vi gravede noget ler op, og trillede
små kugler mellem hænderne, så bagte = tørrede mor dem i ovnen. De blev ikke helt runde, men de
kunne bruges. Når vi spurgte mor: ”hvad skal vi lege” var svaret ofte: ”kat skal I stege, Hund skal I
pille, så har I nok at bestille”.
Boldspil: Grethe lavede en lille gummibold, som vi måtte deles om. Vi spillede bold op mod en mur
efter et bestemt system, som blev sværere og sværere, og når vi nåede til den 20. Og sværeste måde,
(eller hvis vi tabte bolden) gik bolden videre til den næste i køen. Vi spillede også halli-hallo over
hustaget; men så skulle vi helst være nogle flere, så vi kunne blive delt i to hold. Det skete også på
en speciel måde. Vi stillede os op i en kreds, og så var der en, der pegede ud: ”Erle, perle pif paf
puf, væk med den beskidte luf”. (nej, det var noget vrøvl, jeg kom til at skrive; det var til en anden
leg). Der var 2 jævnbyrdige der skiftedes til at vælge én, og så var vi et hold på hver side af huset.
Vi kastede bolden over huset, mens vi råbte halli-hallo, og hvis modparten så greb bolden, kom han
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farende rundt om hushjørnet, tog 3 skridt og en spytklat, og kastede bolden efter én fra modpartens
hold, og hvis han så ramte, skulle vedkommende med om på det andet hold. Omme i Vejen havde
vi også en enkelt dag en stor sort gummibold. Det var en dag, hvor Thorsen’s ikke var hjemme. Jeg
havde godt hørt, at mor havde far i skarpt forhør angående hvor han havde fundet bolden. Han
havde ”fundet” den omme i jordbærrene, og mente ikke at nogen ville savne den, og han var
stensikker på, at ingen havde set, at han havde samlet den op.
Mor var ikke helt tilfreds med det. (Det VAR også en alvorlig sag, de kunne risikere en bortvisning
på grund af ”så lidt”)! Da jeg dagen efter ikke kunne finde bolden, og spurgte mor efter den, sagde
hun bare, at den var gemt væk. Da hun var gået i stalden, ledte jeg efter bolden, og fandt den i den
nederste kommode skuffe. Jeg turde ikke tage den frem; men jeg tror nu også nok, at det var for at
sikre mig, at den var i god behold. Det var jo en skat! Det meste læsestof vi havde i huset i Vejen
var ugebladet ”Hjemmet”.

Hele livet holdt far og mor et ugeblad, som kom med posten.
Åse og jeg holder 2. Både Hjemmet og Familie Journalen.

Jeg kan huske, at jeg læste billedeserien ”Knold og Tot”. Jeg havde så ondt af de to drenge, fordi de
altid fik så mange klø, uanset om de havde fortjent det eller ej. Jeg kan ikke mindes, at vi børn fik
klø, før vi kom til ”Noes” i ’48. Jeg tænker næsten, at tilværelsen var hård nok foruden det. Jeg
mindes med en særlig glæde en dag, da far havde lavet en boghylde til Grethe ude i
værkstedet/brændeskuret/lokummet. Da han bar det ind i køkkenet, fløjtede/brummede han på en
helt speciel måde, og så følte jeg, at han var glad og godt tilpas, og så klistrede jeg mig tæt op ad
ham, så jeg også blev glad, og fik solskin og sommerfugle i maven.
Det har helt sikkert været på en fri-søndag, ellers ville der ikke have været tid og overskud til den
slags. Boghylden var med 3 hylder, lavet af brugte, ru og tynde brædder, der var malet brune.
Der var et læsestof mere, som kom med posten forår og efterår, nemlig kataloget fra Daels Varehus.
Det indeholdt simpelthen ALT. Jeg bladrede det igennem fra først til sidst med megen grundighed.
Det vil sige siderne med dameundertøj skyndte jeg mig forbi. Jeg havde på fornemmelsen at dem
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måtte jeg ikke se for meget på. (Når dameundertøj blev hængt til tørre ude på tørresnoren, blev det
hængt op inde i et pudebetræk, så mændene ikke fik ”grimme fantasier”). Men siderne med legetøj
blev gransket nøje. Og julepynten.

Fars englespil

Jeg tror, fars englespil er købt hjem fra Daels Varehus. Det pudsede far og passede godt på det. Mor
bestilte altid noget hjem, men det var kun strengt nødvendige ting. Det var den tids ”at handle på
nettet”.
Far var en knag til at lave 2 snurretoppe ud af en ten, som der havde været bjørnetråd på. Han skar
tenen over med sin lommekniv, og stak en lille pind stramt ind i hullet, og så blev de tælleret spidse,
og så havde vi 2 gode hjemmelavede snurrebasser. Det var noget, han sad og lavede inde i stuen om
aftenen. Sådan en lommekniv er et uundværligt universalværktøj som er lige god til at lave legetøj,
og skrælle æbler og skære grise med.
Da vi boede i Vejen, var vi endnu ikke begyndt at eje nogen ting. – Vi havde én eneste ting, der var
elektrisk, nemlig mors strygejern. Mor stod og strøg ved spisebordet midt i stuen, for så kunne
ledningen nå op til en ”snydeprop” i lampestedet i loftet. Hun havde selvfølgelig ikke en
forlængerledning, så hun kunne nå hen til kontakten ved døren, husets eneste! Forestil dig ingen
køleskab. Maden og køkkengrej blev opbevaret i spisekammeret, husets koldeste rum hvor gulvet
var sænket en lille meter ned i jorden og kunne være lavet af cement eller pigsten. Det var en evig
kamp at holde maden fri for rotter, mus og fluer. Der blev lagt gift og sat fælder op og tætnet huller.
For fluerne var der et flueskab, der hang på væggen. Lågen var en ramme beklædt med finmasket
ståltrådsnet, som fluerne ikke kunne komme igennem.
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Et flueskab. For at holde spyfluerne fra frikadellerne

Og ellers lå kødmaden på en tallerken med en hårsi over. En si mor brugte, når hun lavede saft af
bær og bærrene skulle sies fra. Det parterede svin lå i en træbalje i saltlage med et trælåg over. Hvis
nogen i dag så de forhold, maden blev opbevaret på, ville de næppe spise det. Mel og gryn og
sukker blev så vidt muligt opbevaret i metaldåser, fordi musene gravede hul på papirposerne. Det
hændte også en gang imellem, at vi reddede os en omgang ”sprutte-skide”.
- Fluefangeren! Den må jeg ikke glemme. Én af barndommens plager. Det var en 5 cm bred og 50
cm lang strimmel af noget stærkt materiale, som var imprægneret med gift, og tykt belagt med
stærkt klæbende klister på begge sider. Den forbandende strimmel havde en særlig evne til at filtre
sig ind i mit hår, når jeg jagtede min lillebror rundt i huset. Og så var der ikke andet at gøre, end at
bede mor om hjælp. Så kom hun med huses eneste saks, og klippede hår af i store totter. Der var
ikke andet at gøre, og så fik jeg skæld ud med i købet, for sådan en fluefanger kostede jo penge.
Den omtalte saks havde vi i øvrigt strengt forbud imod overhovedet at røre ved, for den brugte mor,
når hun syede tøj, og lappede vores bukseknæ. Hun havde en ”Singer” trædesymaskine hele sit liv,
og kunne sy det meste.

Det var fuldt anerkendt at gå i lappede bukser og stoppede strømper. Men ikke i hullet, laset og
revet tøj. Hvis vi faldt og slog knæene, eller drattede ned fra et træ, var vores første tanke: ”tøjet”!!
– Åh gudskelov det var helt! - Så skidt med at skindet hang i laser og blodet sprøjtede, for det ”blev
jo helt af sig selv”. Blodet fra små skrammer stoppede vi, ved at strø sand på, større sår blev ordnet
med et skræppeblad. De store skrammer, så som halvt afrevne arme og ben, og smadrede fingre og
tæer, krævede ”mor-hjælp”, så måtte vi hen i buffet-skuffen og hente en rulle udtjent-lagen-
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strimmel, som så blev bundet om. Hvis der var noget med betændelse i, blev der lagt et ”grødomslag”, der bestod af en skefuld grøn sæbe iblandet noget revet rugbrød. Det var meningen, at det
skulle ”trække det onde til”, ud fra devisen om at ”med ondt skal ondt fordrives”. Og at det virkede,
kan jeg garantere for. Engang virkede det så ”godt”, at det nær havde kostet mig en storetå. Det blev
så slemt, at vi ligefrem måtte ha’ ”æ dowtor”! Det var ved den lejlighed, jeg fik min første
hjernevrider. Det var en tømmerknude af plastik, jeg husker tydeligt farverne på pindene og
udskæringerne endnu 65 år senere. Jeg lavede en kopi i træ efter hukommelsen, da jeg var 23 år
gammel, og den har jeg endnu. Storetåen – jah, den har jeg også endnu.

Hvad den første tømmerknude, som jeg fik som 8-årig udviklede sig til. Her sidder jeg i min pavillon med alle mine
tømmerknuder, som 60-årig.

Engang faldt Poul-Erik ned fra staldloftet og ned på fodergangen. Et fald på ca. 3 meter med
hovedet lige ned i cementen. Han slog hul i panden, så man kunne se pandebenet, det så grimt ud,
og alt for køn var han vel ikke i forvejen, så der måtte ringes efter ”æ dowtor”. Han kom med en
tang og nogle metalstrimler, som han stak ind i huden, og så klemte han revnen/flængen i pelsen
sammen med tangen.
Det kunne vi nu også selv have gjort, for det var næsten lige som de klemmer vi satte i trynen på
søerne, for at de ikke skulle rode for meget i jorden ude i so indhegningen, når de gik ude i det fri,
og det gjorde de i hvert fald hele sommeren. – Poul Erik? Jah, han fik s’gu en 2-krone, det heldige
asen, af ”æ dowtor”. Bare fordi han hylede som en gris. Så tog mor sin gamle bedstemorcykel og
cyklede til Lunderskov og købte et træt og til ham. Det var nede på ”Noes” ca 1950, men jeg skal
tilbage til Vejen igen, for der er jeg ikke færdig endnu.
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Rundflyvning: Der blev sat en seddel op på en telefonpæl, at der var rundflyvning på en søndag
eftermiddag fra en græsmark, (hvor køerne ikke gik) oppe bag ved Dortheasminde. Der var nu ikke
nogen fare for, at vi fik en tur; men det var spændende at se, når maskinen lettede og landede. Det
var et metal skelet, som der var spændt et teltdug over, meget simpelt og meget larmende.
Sprængning: En anden spændende ting i en drengs verden var, når far kom hjem fra stalden til
formiddagskaffe og beordrede vinduerne åbnet, i den side der vendte ud mod marken, fordi der
skulle sprænges enten en stor kampesten eller en stor trærod, som var for store, til at de kunne
slæbes væk af 3 store heste. Vinduerne skulle åbnes, for at trykbølgen ikke skulle blæse dem ind.
Jeg tvivler nu på, at der var mere end et enkelt, der kunne åbnes, så ringe som de var. Sprængningen
foregik med sortkrudt eller dynamit af en mand fra Vejen, som havde sprængningstilladelse. Han
kom cyklende med sine remedier i en trækasse på bagagebæreren!
I hvert fald 2 gange havde vi bud efter en kranbil fra Falck i Vejen til at bjerge en ko. Den ene gang
var, da én af køerne var faldet i ajlebeholderen (uden låg på), som de skulle forbi hver gang, de
skulle ud og ind om sommeren. Vi børn havde strengt forbud mod at færdes der i nærheden. Den
anden gang var der en ko, der var kommet for langt ud i en mergelgrav og var sunket ned i
mudderet. I begge tilfælde blev køerne reddet.
Nu om dage er der også farligt på landet, men der er kun 1/100 af det antal børn, der var dengang.
Eksempler på ulykker dengang: stanget af en ko/tyr. Sparket af en hest. Løbet over af et spand
løbske heste. Drukning i mergelgrave, mosehuller, ajlebeholdere og brønde, som der enten slet ikke
var låg på eller også kun et meget simpelt et af rådne brædder. Nede på Noes var der ikke låg på
brønden, ikke engang en pumpe heller. Vi bandt en zinkspand i enden af et stykke reb og kastede
spanden ned i brønden. Der skulle lige et bestemt tag til for at spanden kunne synke ned og blive
fyldt. Når den var fuld, hev vi den op og bandt rebet op og smed rebet i græsset ved siden af
brønden, hvor det lå til næste gang, det skulle bruges; det var ikke så tit, for der skulle jo kun bruges
vand til at koge kartofler i, og så lige til lidt vask af 5-6 tallerkner én gang om dagen. Personlig vask
var ikke rigtigt blevet moderne endnu. Der var måske nok nogen, der vaskede sig en gang i hver
uge; men de var nok heller ikke ”rigtig kloge”. Der var en ting mere, mor var bange for: at vi
gravede huler ind i siden af sandgraven, for det kunne let skride sammen over os, så det måtte vi
ikke.
Nede fra landevejen (hovedvej A1) var der 2 veje op til gården, en markvej og en kastanje allé.
Markvejen var til hestevognskørsel med roer, korn og møg og lignende, så som fodermesteren og
hans unger. For vi pyntede ikke i alléen; den vej gik vi kun om vinteren, når det var mørkt og vi
ikke kunne ses. Jeg kan nu ikke mindes, at vi legede ret meget oppe på gården, jeg tror ikke det var
velset. Der var også børn på gården, men dem legede vi ikke med. Jeg kan kun huske én gang. Det
var en efterårsdag sidst på eftermiddagen, det var blevet mørkt, da var der en dreng, der var større
end mig, der bandt mig til flagstangen midt på gårdspladsen og overspyttede mig. Så var det slut
med det bekendtskab. Mor måtte ud og befri mig, hun kunne høre, jeg græd. At jeg beklagede mig,
hjalp ikke en døjt. ”jeg kunne bare lade være med at lege med ham”.
Gården var vel på højest 100 tdr land. Der var gift fodermester (far og mor) og en stuepige, en
kokkepige og en barnepige. En tjenestepige fik mellem 30 og 50 kr om måneden. Og der var 3 karle
og en gammel mand, der passede haven om sommeren. Der var en stor prydhave, en meget stor
køkkenhave og en frugthave, i alt mindst en tdr.land. Dengang var alle huse og gårde
selvforsynende med grøntsager. Karlene på gården måtte ikke ryge i arbejdstiden! Heller ikke når
de var i marken. Arbejdstiden var ikke deres egen tid. Det var det rene slaveri. 12 timer fra 6-18 og
om sommeren længere.
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Lidt om tro, overtro og tabuer fra min barndom































Ikke klippe negle og hår om søndagen. I nordisk mytologi sidder Hel nede i dødsriget og
samler afklippede negle og hår. Når hun har nok til at bygge et skib (NAGELFAR) kommer
Ragnarok, jordens undergang.
Når 4 personer mødes, må de ikke give hånd over kors = dødsfald
Sige 7-9-13 for undgå uheld
Ikke sko på bordet = ufred i huset, (det blev håndhævet meget strengt)
Når man går ud fra kirkegården, går man ud af lågen, ikke porten, ellers bliver man den
næste, der bliver kørt derfra.
Ikke gå under en stige = uheld
Se en sort kat gå over vejen = uheld
Slå et spejl i stykker = 7 års uheld
Spilde salt = uheld. (det kunne undgås, ved at man omgående kastede 7 saltkorn over
venstre skulder.
Ikke 13 ved bordet = uheld
Når svalerne flyver lavt, giver det regn
”tordensten” var forstenede søpindsvin, de var faldet ned fra himlen, og når man lagde dem
på loftet beskyttede de mod lynnedslag. Da jeg var ved Karl Habekost i 1956-59, troede han
fuldt og fast, at tordensten var faldet ned fra himlen
Flintøksen blev begravet under dørtræet på indgangsdøren med den skarpe side opad. Det
beskyttede mod, at der kom ”noget ondt” ind i huset. Det er det, der er baggrund for, at
brudgommen bærer sin brud over tærskelen. (så hun ikke skærer fødderne). Flintøksen
beskytter også mod varulve! For den eneste måde varulve kunne komme ind i huset på, var
ved at grave sig ind under dørtærsklen.
En mønt under dørtræet gav velstand i huset.
En hugorm under dørtræet beskyttede mod sygdom
En hestesko over døren (med åbningen opad) gav lykke
Når et barn blev trukket igennem et ”hultræ”, blev det kureret for engelsk syge
(vitaminmangel).
Når mor og far gik hjem fra stalden om aftenen, kiggede de op mod himlen, og ud fra sol,
måne, stjerner, skyer og himlens farve kunne de med sikkerhed forudsige, hvordan vejret
ville blive de næste 2-3 dage.
Hvis ilden buldrede i kakkelovnen, kom der en ”sladrekælling” på besøg.
Hvis en hund tudede betød det ildebrand
Mandag begyndt = tirsdag fortrudt (Mor)
Hvis det ringede for det højre øre, var der én, der snakkede godt om én. Venstre øre =
dårligt (mor)
Når der var en ring om månen, blev det regnvejr (Far)
Når solen går ned i en sæk, står den op i en bæk (mor)
Det samme: Aften rød gør morgen blød
Maj kulde, giver ladene fulde
Aprils vejr og konens humør er meget skiftende
Tidlig torden giver et godt år
Når ask springer ud før eg bliver sommeren bleg, springer eg før ask, går sommeren i vask
(én af mors talemåder)
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Ikke snakke om sygdom, ”ikke spotte med den døde gris, det kan ske, at den rejser sig og
grynter ad dig”. Mors talemåde, meget alvorligt.
Hvis man tager tøj på med vrangen ud, giver det regnvejr
Ikke tage blomster med hjem fra sygehuset = død
Ikke synge eller fløjte ved bordet = græde inden aften
Gravide må ikke spise haresteg = hareskår
Ikke give en tom pung som gave = så kommer der aldrig penge i den
Hvis man knappede en trøje/skjorte skævt, blev det regnvejr
Hvis man legede med ild, tissede man i sengen om natten
Hvis man hører en ugle tude, varsler det død
Man satte brændet pænt op i en stak til tørring, hvis stakken væltede, betød det uheld.
Alle redskaber og værktøj skulle i hus inden jul, ellers kom Jerusalems skomager og satte
sig på dem. Og så gav det misvækst.
Man måtte ikke tænde en cigaret med et tændt lys = for så dør der en sømand. (Far røg
meget i mange år)
Når næsen klør, får man næsvise gæster
Når skyerne ligner en fåremave, får vi regn (en af fars talemåder)
Jeg var engang kæreste med en pige, der havde en lille brun plet i det ene øje. Den havde
hun fået, fordi hendes mor var blevet sparket af en ko, da hun var gravid med hende. Min
kone Åse er meget snakkende og støjende, det er hun blevet, fordi hendes mor faldt ned af
loftstrappen med en stak kagedåser, da hun var gravid….
Ikke bære julen ud. Hvis man bliver budt på noget, skal man tage imod det.
Ikke lægge 2 knive over kors = død. Det blev der set meget strengt på.
Stjerneskud: Når man så et stjerneskud, måtte man ønske sig noget; men man måtte ikke
sige det højt, for så gik det ikke i opfyldelse, og man skulle nå at ønske inden stjerneskuddet
nåede jorden, for ellers virkede det heller ikke. Jeg ønskede mig en motorcykel og nogen
gange må det have virket, for jeg har haft 3. Nemlig NSU Superfox årg 1954 125 cm3, en
Nimbus 750 cm3 årg 1934 stel nr 1619 og en 200cm3 Yamaha årg 1972. Den sidste var bare
skrammel.
Nissering: Her i mit hasseltræ på Holmemarksvej 42 i Taulov, hænger der en jernring (100
cm i diameter) som har siddet rundt om et træhjul fra en arbejdsvogn. Den beskytter mod
onde nisser. (I gamle dage kunne nisser godt være onde, og forvolde død og ødelæggelse).
Når nisserne kom til en ”nissering”, skulle de først løbe lige så mange gange rundt om
gården, som hjulet havde gjort omgange, (og det kunne godt blive til mange tusinder), før de
kunne komme ind på gården.



Firkløver betød lykke, hvis man fandt en



Ikke slå edderkopper ihjel. Det gav lynnedslag og regn.

Alle talemåderne har jeg hørt mor sige. Far kendte dem selvfølgelig også; men dels sagde han ikke
så meget meget, og dels var han jo i stalden det meste af tiden.
Torden: Mor havde en berettiget frygt for torden, især da vi boede på Vejen Vestermark, hvor det
ældgamle hus var tækket med strå, der var bundet fast til lægterne med halmsimer (flettede
halmsnøre). Hvis lynet slog ned, og der gik ild i taget, ville der kun gå højest 30 sekunder før
snorene var brændt over, og hele taget rutsjede ned, og lagde sig i et kæmpe bål hele vejen rundt om
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huset, så ingen kunne slippe ud. Det var ikke ukendt, at børn kunne indebrænde dengang. Når det
tordnede om natten, blev vi alle vækket og kom i tøjet og ind i stuen, hvor vi stod tæt sammen i
hjørnet ved udgangsdøren. Far stod nærmest døren, parat til at åbne den og kyle os udenfor, og mor
stod bagerst med den venstre skuffe fra buffeten i hænderne, den skuffe med alle papirerne i. Hun
skulle sørge for, at også den sidste kom med ud. Til hverdag var der ingen blødsødenhed, men når
vi var truet på vores eksistens, skulle der ikke stå noget eller nogen i vejen for far og mor. Hvis ikke
tordenen var lige op over, ville jeg gerne se mit snit til at kigge ud af vinduet, selvom det var strengt
forbudt, fordi: ”lynet gik efter vinduerne”.
Og en anden ting der var nok så vigtigt; når lynene kom, åbnede himlen sig, og man kunne se
Thor/Gud. Far sagde Thor og mor sagde Gud. Og det måtte man ikke, så blev man blind. Jeg kan
tydeligt høre for mit indre øre, at der bliver råbt efter mig: ”Væk fra æ windu”!
Engang nede på ”Noesgård” i Gejsing, tordnede det meget kraftigt midt på dagen. Det lynede ud i ét
væk og det knitrede, bragede og rullede ud i én køre. Pludselig slog lynet ned i huset så flammerne
stod ud af lampestedet i loftet og stikkontakten ved døren. Poul Erik blev ramt! Så løb vi alle
sammen ned i stalden, der følte mor, at vi var mere trygge, fordi der var murstenshvælvinger som
loft. Det er også den værste følelse en forælder kan have, at der er fare for børnenes sikkerhed.
Selvom man skulle tro, at det var uhyggeligt, når det tordnede om natten, har jeg aldrig været
bange. For far og mor VAR der jo. Og mor kunne klare alt, og bag hende stod far, og HAM var der
intet ondt, der kunne slippe forbi. Engang da jeg spurgte far, hvorfor tordenguden Thor blev ved
med at køre med gedebukke for sin vogn, og ikke for længst var gået over til at køre med heste,
svarede han: ” Det er fordi, der er ingen hestehandlere, der kommer i himlen”! Han mente, at de var
nogle snydepelse.

Sygdom, kulde og sult
I min verden føltes de 2 år i Vejen, som de 2 hårdeste. Der var 3 ting vi frygtede:
1. Sygdom/ulykke
2. Kulde
3. Sult
Sygdom hos enten far eller mor ville være en katastrofe. Der var intet, der bare lignede
sygedagpenge eller socialhjælp. Kunne de ikke klare arbejdet, havde de 3-4 timer til at forlade
huset, så nogle andre kunne komme til. Penicillin var ikke tilgængelig dengang. De havde heller
ikke én eneste sygedag i hele deres liv, før far som ca 60 årig var total slidt op.
Der var heller ikke noget, der hed ulykkesforsikring. Kom de galt af sted, var det for egen regning.
Og mulighederne var der. Far kunne for eksempel blive stanget af tyren, som var stor og vejede et
ton. ”Man må bare aldrig vise, at man er bange for den”, sagde han. Når den ude i indhegningen
gjorde tegn til, at den ville angribe ham, ved at den havde næsen helt nede ved jorden og brummede
fælt, vendte det røde ud af øjnene og skrabede i jorden med forbenene, så græstørvene føg bagud, så
stillede han sig hen foran den og ”talte dunder” til den. Han råbte og skældte den ud, lige ind i
fjæset. Og så havde han en ege hegnspæl i hænderne, og den knaldede han ned mellem hornene på
den, så det sang i kraniet på den, og den sank ned i forbenene. Så havde den fået nok, den gik 3-4
skridt baglæns og i en bue uden om ham. Den skulle ikke have mere klinket. Jeg gjorde akkurat selv
det samme, da jeg som 10 årig nede på ”Noes” skulle hente køerne hjem fra marken om
eftermiddagen.
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Barselsorlov var der heller ikke noget, der hed. Det skete så også kun med 2 ½ års mellemrum for
mors vedkommende. Fødslen skulle helst foregå om aftenen, så hun kunne hvile ud om natten og
være klar til arbejdet næste dags morgen. Der var selvfølgelig heller ikke noget , der hed dagpleje
eller vuggestue eller børnehave, så barnet måtte med i barnevognen, (som var købt brugt til den
ældste, og gik i arv til hele søskendeflokken)op i stalden, hvor den blev stillet lige inden for døren
om vinteren, og lige udenfor om sommeren. Så var barnet lige ved hånden, når det skulle ammes.
Jeg var den eneste af os søskende, som af én eller anden ukendt grund ikke fik bryst som lille. Så
jeg var 18 år, inden jeg første gang fik et bryst i munden. Undersøgelser har vist, at det går ud over
evnen til at udtrykke sig mundtligt, hvis man ikke får bryst indtil man er mindst ½ år gammel, og
hellere et helt år gammel..
Frygt nr 2: Kulden
Vejret har nok ikke været værre de 2 år, end så mange andre år, det føltes bare sådan. Det skyldtes
nok, at huset var det ringeste, vi nogensinde har boet i. I køkkenet/bryggerset kunne der være et
tommelfingertykt lag is på ydervæggen, som var massiv. Der var ikke hulmursisolering eller
termoruder. Væggene i køkkenet var kalkede, det var de også i kammeret, hvor vi børn sov. En
aften, hvor vi var kommet i seng, blev min storebror lidt ked af det og sagde: ”jeg tror nok, at jeg er
kommet til at lave en ”pølle” i sengen”. Så måtte mor kigge efter, men han havde ikke lavet nogen
”pølle”, han var blot kommet til at ligge på en mus, så den var blevet kvalt! Vi havde kammer i
vestenden af huset. I gavlspidsen var der en låge, som bare ikke var der mere, så blæsten og sneen
susede direkte ind på loftet. Om morgenen hen ad ved 4-tiden, når mor gik i stalden og det var
rigtigt koldt, lagde hun deres dyner over os. Jeg vågnede altid ved det og sagde: ”farvel mor” hun
svarede, og så var jeg tryg. En morgen vågnede jeg først, da yderdøren blev lukket! Da græd jeg
mig i søvn. Den ene vinter var der nogle, der huggede halen af deres kat, fordi det var så koldt. –
Hvad skulle det hjælpe? – Jah, så skulle døren ikke stå åben så længe, når katten skulle lukkes ud
eller ind! (Det var en vits)
Frygt nr 3: Sult
Vi gik aldrig sultne i seng. Der var jo altid mælken. Vi fik tit kogt mælk med tvebakker i, især om
morgenen. For 25 øre kunne vi købe en stor pose tvebakker ved den omkringkørende brødkusk,
som kom en gang om ugen – Det var bare ikke altid, der VAR 25 øre i pungen.
Så var der kartoflerne; men de kunne også slippe op. Så kom der foderroer i gryden!
Og så var der den 4. Frygt! Den mørke, farlige, grusomme! Den unævnelige! Ham som vi ikke
engang turde tænke på! Men vi vidste godt, hvordan han så ud, og at han bestandig var lige i hælene
på os. Det var: ”Æ Hjøllemand” (manden med leen). Jeg forestillede mig, at han kun var et skelet,
og at han stod ude i baggården til venstre for døren med leen på den ene skulder, altid parat til at
hugge ud efter os!

Leg
Det er nu ikke helt rigtigt, at vi drenge intet legetøj havde. Vi havde en hundeprop pistol, som var
skrevet hjem fra Daels Varehus. Og så havde vi et spil æsel, et spil kort, (brugte, som mor havde
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fået af sin far), ca 20 træ byggeklodser, og et spil billedlotteri. Og udendørs havde vi et sjippetov og
fælgen af et gammelt cykelhjul. En leg vi legede var, at der ”kom fremmede”. Det var vist nok
Grethes leg, for hun havde et dukkekaffestel som blev sat på en omvendt trækasse som bord. Vi
legede også ”at putte fingerbøl”. En af os gemte en fingerbøl et sted, hvor den skulle være synlig,
den der først fandt den, skulle gemme den næste gang; men den blev først afsløret, når alle have
fundet den. Indendørs gemmeleg, da gemte vi os i tørvekassen ved komfuret, under divanen eller
bag sofaen.
Én ting lavede jeg i Vejen, som jeg ikke er særlig stolt af: jeg forsøgte mig som pyroman! Jeg må i
en periode have været optaget af, når mor tændte op i komfuret og kakkelovn, for jeg forsøgte selv
at ”tænde bål”. Ikke i komfur eller kakkelovn, men inde i soveværelset under fars og mors senge i et
stykke papir. Heldigvis var mor ude i køkkenet og lugtede røgen og fik ilden slukket, Det var
selvfølgelig strengt forbudt at lege med tændstikker! – Det var jo også derfor, at jeg gjorde det i det
skjulte.
En slags leg var, når vi gik op ad Askovvejen til jernbane viadukten og standsede godstoget, som
blev trukket af et damplokomotiv, og ikke kørte ret stærkt. Vi slukkede simpelthen fyret under
kedlen på lokomotivet ved at pisse ned i skorstenen, Poul Erik og jeg stod ved den ene side af
viadukten og Hans stod ved den anden side ”og slukkede efter”. Så blev lokoføreren og fyrbøderen
tossede og smed kulstykker efter os. Og det var lige det, vi ville have dem til, for vi samlede kullene
op og tog dem med hjem til kakkelovnen, så havde vi varme en aften. Det var for øvrigt samme sted
på banelinjen, at far plukkede de fleste og bedste brombær nogensinde. Han måtte ellers ikke for
Thorsen, fordi de skulle bruges i gårdens husholdning. Men det ”glemte” far.

Bærrenes konge

Det billede skulle far lige have set. Det var lykke at plukke brombær ude i et hegn en
solskinseftermiddag i september, og bagefter sidde hjemme ved køkkenbordet og rense dem

Brombær har både i fars og min tilværelse haft en fornem plads. Brombærret er simpelthen
bærrenes konge, når det drejer sig om syltetøj til pandekagemad, især til vafler. Mens jeg er ved
bærrene: I haven og i hegnet havde vi to gamle og store kirsebærtræer, (moreller) bærrene på det
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ene træ var røde, og på det andet var de sorte. Begge slags smagte eventyrligt godt; men de sorte var
de bedste. De blev kogt til grød, saft og syltetøj; og en god del gik direkte i vores maver. Vi sad
oppe i træerne og kørte kirsebær ind i den ene side af munden, og spyttede stenene ud af den anden
side, en gang imellem røg der en sten med ned i maven, men det skete der ikke noget ved. Tro mig.
Konen oppe på gården ville have del i bærrene, men jeg tror faktisk ikke, hun fik nogen, ”for
fuglene (det var nok os), havde været meget hårde ved dem”)..
Jeg var meget betaget af, når mor bagte vafler på brændekomfuret. Når vaflerne var bagt på den ene
side, kunne hun vende panden ned i ilden uden at vaflerne faldt ud. Det varede længe, inden jeg
fandt ud af, hvordan det kunne gå til. Da vaffeljernet mange år senere gik i stykker, var det næsten
en katastrofe, for det var umuligt at opdrive sådan en gammel model. Men langt om længe lykkedes
det at finde en i Gamst brugsforretning. Så kunne vi igen få de helt rigtige mor-bagte vafler.
Så blev fars brombær på banen i Vejen omtalt endnu en gang her 70 år senere. Men både
brombærrene og far fortjener det. En anden lækkerbisken i min barndom var fløde, der var blevet
sur og tyk i flødekanden. Det blev rørt op med en teske iblandet revet rugbrød og sukker. Der blev
iblandt os børn holdt nøje regnskab med, hvis tur det var, til at få det, for det var meget eftertragtet.
Og når mor bagte, eller havde rørt noget sammen, gik det efter tur, at få lov til at slikke skålen.
Røræg var også slik, vi fik æggeblomme i en kop med en teskefuld sukker i, og så gjaldt det bare
om at røre, indtil bunden var lige ved at gå ud af koppen. Fars ord: ”Det er røringen, det kommer an
på”. Når det skulle være ekstra godt og velsmagende, fik vi 3 dråber rom essens i. Joh, det kunne
godt gøre en almindelig aften til en festaften. Det skal lige siges, at det var næsten uhørt at få noget
efter aftensmaden. Endnu en spise som i dag vist nok ikke er værdsat efter fortjeneste, er blodpølse.
Vi børn (og voksne) elskede blodpølse, der var bagt på panden, og med varme fedtgrever og sirup
til. Det skete 2 gange om året, når vi hjemmeslagtede en gris. Det var en del af lønnen. En spise
mere, som var hjemmelavet, var tykmælk. Almindelig mælk direkte fra køerne, blev hældt op i
dybe tallerkner med skefuld kærnemælk i, og så blev det om aftenen sat over bagerst på komfuret,
hvor der var lunt; næste dags morgen var mælken så tyk og stiv, at den kunne skæres i skiver, og så
fik vi det med revet rugbrød og sukker på. Hvordan vi ellers fik vores fødevarer: Mor handlede hos
den lokale købmand. Afstand 1 km. Der blev handlet ”på bog” = kredit til den 1. i måneden. Én dag
om ugen, det kunne godt være forskellige dage, kom brødkusken med brød. Vi fik et rundt gisnet
brød, og far fik et firkantet lyst brød, han mente ikke, han kunne tåle det runde, som var mere
syrligt. Mor mente at, ”det var bare indbildning”. Men han fik det alligevel. Brød køretøjet var en
fladbundet hestevogn med en lukket kasse på. Fiskemanden kom også en fast ugedag. Jeg var ikke
speciel vild med sild, og hornfiskene var jeg endnu mindre begejstret for. Er det ikke dem, der har
grønne ben? Der var én, der havde bildt mig ind, at de havde fået grønne ben af at spise døde tyske
soldater i uniform under krigen. Men rødspætter og skrubber ville jeg gerne spise. Dem fik vi bare
ikke så tit, jeg tror, de var de dyreste. Der kom også en gang imellem en vogn fra bryggeriet
”Slotsmøllen” i Kolding. Jeg kan huske, at mor en gang købte en ”stakitøl”, en 5-10 L flaske i
træemballage, hvidtøl. Der kom aldrig bajersk øl eller nogen som helst form for spiritus inden for
døren i min barndom. 2-4 gange om året kom der børstenbinder, lervarer, træsko, uldkræmmer,
skærsliber, landevejsriddere. Børstenbinderen var på cykel og havde alle mulige slags børster med,
som kom fra ”Blindes arbejde”. Joh, du kan tro, at de blinde også arbejdede.
En anden kom med kurve i alle mulige størrelser og faconer til alle mulige formål. De var lavet i
pileflet, også af blinde. ”Æ pottemager”, lervaremanden, var i hestevogn, og havde, ligesom
bageren, en kasse bagpå. Han fik nu ikke megen handel hos os, men mor købte et gult glaseret
lerkrus, hvorpå der stod ”Mælk”, til mig. Når jeg læste det bagfra, stod der ”klæm”. Træskomanden
var også på cykel med lad både over forhjul og baghjul. Han har nok solgt et enkelt næsejern eller
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to. De blev sømmet fast på træsko næsen for at beskytte læderet. Det var tortur, når man ramte
ankelknoerne, så skindet blev flået af. Mine ankler var konstant forslåede og blodige. Jeg var den af
os drenge, der var mest medtaget, fordi jeg var ”skankestryger”. Det var så slemt, at far mumlede
noget om, at jeg ”skulle have noget af ankelknoglerne savet af”. Og jeg var panisk rædselsslagen,
jeg søgte trøst hos mor, og fik hende til at bekræfte, at han ikke mente det alvorligt. Men jeg kunne
ikke tro andet, for den gang var der ingen, der spøgte med noget som helst. I bunden af træskoene
var der en halmvisk, dels som værn mod kulden fra jorden, og dels for at fylde, hvis træskoene var
et par numre for store. Det med de forslåede ankler blev først bedre, da vi kom ned på ”Noes” og
fik råd til at købe gummisko. De kostede 9 kr. for et par i Dalle-valle.

En fodermesters arbejdsdag
Inden vi flyttede til Noes, skal jeg lige være færdig med Vejen: Far og mor skulle passe ca 25 røde
køer + kvier + kalve og svinene. De har fået mellem 150 og max 200 kr om måneden. De startede
ved 4 tiden om morgenen og var færdige ved 7 tiden om aftenen. De have fri ca 3 timer midt på
dagen. Vi fik altid varm mad om middagen. Og så var der tid til en middagssøvn og
eftermiddagskaffe inden de skulle i gang igen. Far gik først i stalden om morgenen. Om vinteren
gik han med en lommelygte i hånden, jeg tror, han var lidt mørkeræd. Han startede dagens arbejde
på fodergangen med at fordele det tiloversblevne halm med en fork. En morgen lå der en ekstra stor
dynge halm for enden af fodergangen, han skulle LIGE til at jage forken i halmen, da han i sidste
øjeblik opdagede, at det var 2 landevejsriddere, der lå der. Han blev en del forskrækket, og de fik en
lille opsang. De måtte gerne sove i stalden, men han ville vide det om aftenen før, og de skulle
aflevere tobak og tændstikker, så de ikke futtede gården af. Det skete tit, at der lå nogen i stalden og
sov, op til flere gange om måneden. Når de drog af sted næste morgen, gav mor dem en madpakke
med, for at de ikke skulle sulte. Man skulle ellers synes, at det mere var Thorsens opgave, de havde
da bedre råd; men det var langt under deres værdighed overhovedet at tænke på ”den slags udskud”.
Men sådan er det tit, de fattige hjælper hinanden, for de ved, hvor det gør ondt. Thorsens spiste
heller ikke sammen med folkene i folkestuen, de spise i spisestuen og havde barnepige til at passe
børnene. Hun fik kost og logi + 8 kr om måneden og fri halm til sine træsko.
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Fars lygte, som den så ud hele min barndom

Uldkræmmeren kom også et par gange om året. Han var på damecykel. Han havde en lille bylt
foran styret, en større bylt på bagagebæreren, og en ret stor bylt på kranken af cyklen. (En bylt er et
stykke lærred, hvorpå uldtøjet er blevet lagt, og så er de 4 hjørner blevet knyttet sammen med et par
knuder). Han havde for meget med sig, til at kunne cykle, men så gik han bare ved siden af og trak.
Ham handlede mor somme tider med, for far gik med lange underbukser og i undertrøje med lange
ærmer og lodden vrangside. Det må have været alt for varmt i stalden, men han ville have det sådan.
Når han havde fejet fodergangen om morgenen, skulle køerne have kraftfoder, en blanding af korn
der var malet i kværnen og f.eks. soyaskrå. Derefter var det tid for ham og mor at begynde at malke.
I Vejen var det med maskine, en Manus. De skulle være færdige med at malke ved 6-tiden, for da
kom mælkekusken og hentede transportspandene. Far passede maskinen og mor malkede efter med
hænderne, for at få de sidste dråber med. Hun sad på en trebenet skammel med en zinkbalje mellem
knæene og med hovedet ind i lysken på koen.

Malkeskammelen

Hun havde et malketørklæde på, der var bundet med en knude i nakken. Når hun sad sådan, kunne
det ikke undgås at kjolen gled op, så man kunne se et stykke af hendes bare lår. Og jeg hadede, når
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karlene var inde i stalden, og stod og gloede på hende. De kunne bare holde deres snuder for sig
selv. Når de havde malket, skulle køerne have roer, mor smed roerne i roeskæreren og far skovlede
de skårne roer i trillebøren, og kørte dem hen foran køerne. Når der var givet roer, og kalvene havde
fået mælk, (det var mors arbejde), var det tid at tænke på mad til os børn og til dem selv. Mor gik i
forvejen med en tot halm i den ene hånd, til at tænde op i komfuret med, og en halv spand mælk i
den anden. Hun gik helst før Thorsen stod op, han behøvede ikke lige at se, hvor meget mælk, hun
havde med hjem. Morgenmaden var enten kogt mælk med tvebakker, strøet med sukker og kanel,
eller havregrød. Og så skulle der smøres madpakker til dem, der skulle i skole. Når morgenmaden
var overstået blev vi enten sendt i skole eller jaget udenfor, men da varede det heller ikke længe,
inden det blev lyst. Det var bare UD! Hver dag. Fra morgen til aften i al slags vejr. Jeg husker én
dag, hvor mor var betænkelig ved at sende os ud. Det var snestorm. Det knaldfrøs, det stormede, og
sneen hvirvlede så himmel og jord stod ud i ét. Mor forsøgte at tænde op i en kakkelovn i en stue,
som vi aldrig brugte, men det røg sådan, at vi ikke kunne være der. Så blev vi sendt udenfor
alligevel, med formaning om at holde os i nærheden af huset, så vi ikke blev væk!

Mellem 7 og 7.30 kom far hjem og fik morgenkaffe. Efter kaffen gik han i stalden igen. Der skulle
muges ud ved køer, kvier og svin, i alt ca 25 store trillebør fulde der blev læsset med skovl og kørt
ud på møddingen udenfor. Op over møddingen var der lagt brædder at køre på. På trillebøren, der
var af træ, var der jernhjul. Midt på formiddagen gik far hjem og fik formiddagskaffe. Efter kaffen
fulgtes far og mor i stalden igen. Mælketransportspandene var kommet retur (ca 20) med syrnet
mælk og valle, det skulle hældes for kalve og svin. Det var mest mors arbejde, og når spandene var
tømt, skulle de vaskes, så de var klar til brug om aftenen. Mens mor ordnede spandene, gav far
køerne roetoppe, ensilage og halm. Kalvene fik hø. Ved 11 tiden gik mor hjem og tændte op i
komfuret med halm og kvas, så hun kunne komme til at lave middagsmad, der altid bestod af kogte
kartofler ofte med stegt flæsk, og en gammeldags efterret. Der skulle noget mad til, for de arbejdede
hårdt. Efter middag sov de begge to middagssøvn til 14.30, så var der en kop eftermiddagskaffe, og
derefter skulle de i stalden igen, hvor de hjalp hinanden. Der skulle gives kraftfoder, gives roer og
muges ud igen ved køerne. Så var det malketid igen. Efter malkningen, som foregik i spande, gav
far køerne halm, mens mor gav kalvene mælk, så var de færdige med dagens arbejde, og kunne
følges ad hjem. Så fik vi de levnede kartofler fra om middagen stuvede, hvis vi var mere sultne, fik
vi en skive rugbrød eller to, brødet var håndskåret med brødkniven, der var skærpet af den
omkringcyklende skærsliber. Det var længe inden mor fik en brødmaskine. Det var ikke altid, der
var noget på brødskiverne, men ellers var der fedt og groft køkkensalt. Så var klokken hen ad 20 og
far lagde sig på divanen og mor og søster Grethe stoppede strømper. Det skulle de jo bruge lys til,
så de sad ikke kun VED bordet, nej de sad oppe PÅ bordet, for der var kun en 15 WATT pære i
loftet. Og hvis nogen tænker: ”de kunne da bare købe en større pære og bruge noget mere strøm”.
Så glem det! Glem! Glem! – pengene var der simpelt hen ikke. Vi levede lige på kanten af
overlevelse. – Far havde haft 7 søskende, der var døde som små, inden de blev 2 år. De døde af nød
og elendighed.
Så både far og mor vidste godt, hvor galt det kunne gå. Jeg tror heller ikke, at vi altid var mange
skridt foran ”Æ Hjøllemand”! En anden aften beskæftigelse var at lave kludesko/tøjsko. Al slags
tøjpjalter kunne bruges, bare der var den mindste holdbarhed i det. Foden blev sat på en tøj las, og
så blev omridset tegnet med et stykke kridt, hvorefter det blev klippet til. Efter det første stykke
blev der klippet ca. 20 mere, som så blev syet sammen med bjørnetråd, sat i en stoppenål. Der
skulle gode fingerkræfter i langemanden og en fingerbøl til! Der blev syet ca. 10 lag sammen, og så
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strikkede/hæklede mor overdelen, som blev syet på. Når skoen var færdig, fik den 2-3 lag
gulvfernis under bunden, så var den mere holdbar. Der er lige nu to sætninger, som jeg kan høre for
mit indre øre. Den ene er: ”se at få noget på fødderne” og den anden: ”luk døren for varmen”.
Min sommerpåklædning fra april til oktober var korte bukser og seler. Og ikke andet. Min
vinterpåklædning var skævslidte træsko, der var 1 nummer for store med en halmvisk i bunden,
knælange hjemmestrikkede strømper, lange bukser, et par korte underbukser, et livstykke ulden, der
blev holdt oppe af et par stropper over skuldrene, en mor-syet skjorte, en mor-strikket trøje og en
jakke af en eller anden slags. På hænderne havde jeg mor-strikkede luffer og på hovedet en pipaluk
(en kyse) af rævepels.
En søndags eftermiddags fornøjelse kunne være, at gå igennem Estrup skov ud til herregården
Estrup og se en gammel ged, der stod tøjret på græsplænen foran hovedbygningen, den havde nogle
vældige kringlede og snoede horn, der gik hen over ryggen helt hen til rumpetten. Når vi gik med
vejen gennem skoven, kom vi forbi is huset. Det var et ganske lille træhus på 6 m2, som var ejet af
en mand fra Vejen, der kom cyklende hver formiddag. At købe en is var helt uopnåeligt, men vi
oplevede alligevel at få en is en sommer aften, hvor vi var ude at gå sammen med mor og far. Isene
blev opbevaret i en isoleret kasse, hvor de blev holdt frosne af isklumper, der lå ved siden af. En
gang om ugen kom isbilen fra Premiere, og tappede smeltevandet af og fyldte op med ispinde og
isklumper. Denne aften havde ismanden nogle is, der var ved at smelte for ham, og dem gav han til
os. Flinke mand. En firkantet flødeis i stanniol kostede 25 øre og en rund jordbæris kostede 15 øre.
Fars løn, når han arbejdede udenfor stalden, var 1 kr i timen!

Estrup mellem Vejen og Brørup

Flytning til Noes
Den 1. November 1948 flyttede far og mor ned i fodermesterhuset ved ”Noes” i Gejsing i nærheden
af Lunderskov. 1. November var normal skiftedag for folk på landet, at flytte i utide var utænkeligt,
dels var der ingen, der søgte folk i utide, og dels blev folk, der rendte fra pladsen opfattet som
ustabile og uduelige. Jeg ved ikke, om de fik pladsen ubeset, men jeg kan ikke forestille mig andet,
lejemålet kan eventuelt være foregået pr. Brev. Der blev ikke skrevet nogen kontrakt, blot aftalt en
månedsløn. Og det var det. Dengang var der adskillelige sider med stillingsannoncer som karl eller
fodermester bag i Kolding Folkeblad. Da vi flyttede, måtte vi efterlade den store stak tørv, der stod
ved bagdøren, som vi børn havde samlet. Det gjorde ondt inde i mig, for jeg havde været stolt og
glad over, at vi havde samlet varme til den kommende vinter. Det sidste jeg så, da vi kørte derfra
var tørvestakken. Der var to ting, der lå meget højt i underbevidstheden, og det var, at holde varmen
og få føden. Men der var ikke noget at gøre, dels kunne vi jo ikke have dem med på flyttebilen, som
var en 3 tons Bedford åben lastbil, og dels skulle Niels Tøndering have tørvene som betaling for at

39

flytte for os. Flyttelæsset bestod af 1 spisebord, 4 stole, 1 buffet, 1 divan, 1 to personers sofa, 2
voksne senge, 2 barnesenge, 1 karlekammerskab, 1 kommode, 1 toiletmøbel og brændekassen, som
plejede at stå ved siden af komfuret. I den var der pakket ned, hvad der var i spisekammeret af
diverse husgeråd plus gryden og panden. – og det kunne nemt være der. Da vi kørte derfra sad Niels
Tøndering, mor, Poul Erik og jeg i bilens førerhus, og far, Hans og Grethe sad omme på ladet af
lastbilen og holdt øje med flyttegodset. Til sagerne skal nu også lige tilføjes mors træde symaskine,
zinkbaljen og vaskebrættet. Vi kom kørende ned ad grusvejen oppe fra Grindsted landevejen, og jeg
var meget spændt på at se, hvordan vores fremtidige hus så ud. Nåh ja, jeg flyder ikke over af
begejstring, men det var da lidt bedre end det, vi kom fra. Huset var gulkalket med et rødt bånd hele
vejen rundt, og det røde var løbet ned over det gule; det så grimt ud. Der var en dør i gavlen, som
der var en 5-trins trappe op til. Det var nærmest et bryggers/baggang, man kom ind i. Til højre gik
der en dør ind til stuen, der var ca 4x4 m. Den vej kunne vi ikke komme, for der stod et
karlekammerskab foran døren. I loftet var der en lem, hvor der gik en stige op til, på loftet var der
ingenting. Når man gik til venstre, kom man hen til køkkendøren. Køkkenet var også 4x4 m. Fra
køkkenet var der en dør til spisekammeret, der var gulvet sænket 1 m. ned i jorden, for at gøre det
koldere. Og en dør til sovekammeret, som også var ca 4x4 m. Fra sovekammeret var der en dør ind
til børnekammeret. Læg mærke til at jeg bruger ordet ”kammer”, at kalde det et værelse ville være
en vild overdrivelse. Fra køkkenet gik der selvfølgelig også en dør ind til stuen. Karmen om den dør
blev to gange rammen om et billede af mor. Det ene billede var fuld af kærlighed, lys, varme,
højtidelighed, forventning, glæde og alt, hvad du kan nævne af lignende gode ord.
Det andet billede var…….. det var…….skrækkeligt!! Jeg har overvejet, om det skulle med, men det
kommer det, senere.
Det gode billede: Det var ikke den første jul, så det må have været den anden juleaften, hvor vi
boede der, i 1949, hvor jeg lige var blevet 9 år, og hvor jeg endnu havde barnesindet i behold. Det
var juleaften, og der var lagt en julepapirsdug på bordet. (hvis vi ikke spildte for meget på den,
kunne den også bruges nytårsaften). Og der var julelys på bordet. Bestikket og tallerknerne var de
samme som til hverdag, (for vi havde ikke andet), men det var vasket af, og det var det ellers ikke
om aftenen. Far sad ved bordenden, Hans og Grethe ved den ene side, Poul og jeg ved den anden.
Bordet var færdigdækket, sovsen og kartoflerne var sat på bordet. Døren ud til køkkenet var lukket,
derude var mor. SÅ blev døren lukket op, og mor stod i åbningen i sin fine sorte kjole og med hvid
forklæde med smæk på. Hun så så glad og kærlig ud. Højt løftet foran sig i begge hænder holdt hun
det store stegefad med den grønne kant. Og der lå ribbensstegen! Den fik al den ære og respekt, den
kunne tilkomme. Den blev ikke bare sat på bordet. Nej, den blev BRAGT ind i stuen. Det billede
hører til blandt de bedste i min samling på grund af stemningen, som selvfølgelig ikke kan
beskrives..
Det grimme billede venter jeg med.
Jeg skal godt et år tilbage til 1. November 1948. Jeg var lige blevet 8 år. Vi havde tømt flyttebilen
ved 13.30 tiden og fået det sparsomme indbo sat på plads. Vi var inviteret ned på gården til
eftermiddagskaffe kl 14.30. Far og mor skulle jo i stalden senest kl 15. De havde jo også gjort
morgen- og formiddags arbejde i den plads de forlod i Vejen. Så flytningen blev klaret mellem
fodertiderne. Mens far og mor satte indboet på plads, tog jeg mine nye besiddelser i øjesyn. Jeg gik
ned til åen, og fulgte den helt ud til Hesselhvad bro ved den gamle Kolding – Esbjerg landevej A1.
Inden jeg kom tilbage, var far og mor gået ned på gården for at drikke eftermiddagskaffe, så jeg gik
derind. Det første mor spurgte om var: ”hvor har du da været henne?” Og jeg svarede: ”pokkeren i
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vold derud af” og pegede i den retning. Mor fik travlt med at tysse på mig, og sagde: ”ssh, ti da
stille”. Jeg vidste ikke, at jeg havde sagt grim snak, for jeg havde da lært udtrykket derhjemme. Jeg
vidste heller ikke at bestyreren Peter Toustrup og hans kone Kirstine var missionske. Og det er først
for nogle få år siden, da jeg fik computer, at jeg fandt ud af, at ordet pokker er en gammel
betegnelse for kønssygdommen syfilis. Hvordan pokker, kunne jeg som 8 årig vide det? Har du
aldrig sagt: Av for pokker. Fy for pokker?

Hesselhvad bro

Jeg tror nok, at det nye sted var en forandring til det bedre, i hvert fald lidt. Jeg tror også, at lønnen
efterhånden nærmede sig 200 kr om måneden + fri bolig + 4 m3 træ, 2 l mælk om dagen, kartofler
efter behov, 2 slagtesvin pr år. Desuden fik far 1 kr i timen, når han arbejdede uden for stalden,
f.eks. i høsten og om vinteren i skoven. I roestakningstiden blev der hakket roer på akkord, det vil
sige et bestemt antal ører pr. 100 favne. Man kunne tjene mellem 110 og 125 øre i timen. Far og
mor hakkede midt på dagen mellem fodertiderne og om aftenen. Så deres arbejdstid var fra 4 om
morgenen til 22 om aftenen. Og i høsten stort set det samme. I efteråret samlede mor kartofler op
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sammen med ca. 20 andre kvinder. Der var adskillige tønder land som blev samlet op med fingrene.
Det første ½ år malkede de 28 køer med hånden; men det var en betingelse for lejemålet, at der
skulle installeres malkemaskine, og det blev der den første sommer, mens køerne var på græs. Det
var meget hårdt for underarmene at mælke med hænderne, de døjede tit med
seneskedehindebetændelse, så de gik meget med håndledsremme, især far. Staldens vigtigste
”møbler” var de 2 trebenede malkeskamler, som far og mor sad på, mens de malkede. Far havde
kasketskyggen omme i nakken, og mor havde et tørklæde på.

Tøjvask, som det foregik i min barndom

Da malkemaskinen skulle installeres, bjergede far sig en rørtang, som han altid havde ønsket sig.
Da smedene var færdige, og var taget af sted, lå der er en rørtang, som de havde ”glemt” i
kraftfodervognen. Han havde nu også selv sagt til dem, om de ikke kunne komme til at glemme
den. Så han var glad, det var ikke hvert år, han fik en eller anden ting. Noget fik jeg ikke nævnt på
flyttelæsset; det var den store økse og den lille økse; og det var ikke vore dages værdiløse kineserpis, men kvalitet fra Dansk Stål Industri, en skørsav (en lille skovsav) ikke noget med motor, den
store og lille forhammer, jernkilerne og ryddestangen, som blev brugt til trærødder, der skulle
splittes ad. Ryddestangen var akslen fra en kværn, der var blevet skrottet. Og så var der
huggebloggen, som var en tyk stamme på ca. 70 cm højde, som blev brugt til at hugge kvas på og
kløve træ på. Huggebloggen var lige så uundværlig som gryderne. Alt hvad der kunne brænde, røg i
komfuret, selv visne blade og grankogler. At skaffe brænde til et års forbrug, krævede 14-18
arbejdsdage inden brændet var stablet i brændeskuret. Det vil sige at brændearbejdet var uden for
normal arbejdstid. Brændeskuret var bogstaveligt talt et skur, der var lavet af gamle brædder med
bliktag på. Der var ingen dør i. I et hjørne af skuret var der et lokum. Der var heller ingen dør i, så
der var åbent hus. I en periode turde jeg ikke sætte mig ned over hullet, fordi jeg var bange for at
rotterne ville hapse efter min tissemand, så jeg sad på hug med en fod på hver side af hullet, med
det resultat, at jeg sommetider kom til at skide på brættet i bag. Så var der én der skrev med kridt på
væggen: ”dit store svin, som sked på brættet, se at få dit skæve røvhul rettet”

Jeg lægger den første sten til en ringmur omkring mig
Dagen efter den 1. November, var det den 2. November. Det blev ikke en god dag. Jeg skulle jo
fortsætte min skolegang det nye sted, Gejsing skole. Jeg ville, at mor skulle følge mig derhen, for
jeg var jo kun lige fyldt 8 år, og var bestemt ikke vant til at begå mig i den store verden. Mor
undslog sig, og sagde, at det kunne Hans gøre. Jeg fornemmede godt hvorfor. Hun havde næsten
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ikke andet at tage på, end sit staldtøj og bare ben i skævslidte træsko med halm i bunden, og det
ville hun ikke vise sig i blandt fremmede. Så det blev min storebror Hans, der fulgte mig derhen. Og
det gjorde han udmærket, han viste mig hvilken dør, jeg skulle ind ad. Og det var det. Vi startede
timen med en sang, som blev foreslået af de andre elever. Det var ”Ole sad på en knold og sang” Da
vi kom til det sted, hvor man synger: ”fårene står endnu og glor”, satte de sig ned. Så var det jo kun
mig, der stod og gloede, og så fåret ud. Jeg blev overbegrinet. Jeg hadede, og hader den slags grin.
Jeg kalder det ”Tysker-grinet”. Jeg var meget genert og det holdt godt ved i mange år. I første time
havde vi læsning. Og jeg husker tydeligt, hvor forbavset jeg var, over at de ikke kunne læse; ikke
engang helt almindelige ord. Én var i gang med at læse højt og gik i stå over ordet ”dreng”. Så
skrev lærerinden ordet på tavlen, og så gav de nogle helt åndsvage bud på, hvad der stod. Så sagde
lærerinden: ”skal vi prøve at spørge den nye dreng, om han ved, hvad der står” – det vidste jeg. Jeg
kunne stave til ”jernbanedamplokomotivfyrbøderassistent”
I frikvarteret fik de andre børn narret mig hen til en telefonpæl, der stod i et hjørne af legepladsen.
Og én spurgte: ”hvad hedder denne”? Han spurgte flere gange, og jeg anede ikke uråd, og svarede
på min vestjyske dialekt: ”Tællefånspærl” – Så kom tysker-grinet! Og jeg begyndte at bygge en
ringmur op omkring mig. I det øjeblik lagde jeg den første sten. Jeg blev drillet og kaldt med
øgenavn og holdt udenfor de andres leg. Gejsing skole var en lille landsbyskole. Der var 2
klasseværelser, i det ene gik 1.2.3 kl. hos lærerinden, som hed Agnes Mikkelsen. Et godt, rart og
børnevenligt menneske. 4.5.6.7. kl. gik i det andet klasseværelse hos førstelæreren, som hed Dons.
Også et godt og rart menneske. Undervisningen og timerne var der ikke noget galt med; men
frikvartererne og hjemturene fra skolen, var skrækkelige. I alt på skolen var der 1 lærer, 1 lærerinde
og 25-30 elever. Og det var altså på hele skolen, alle klasser tilsammen. Når vi skulle ind til time,
var det af med fodtøj og overtøj, der blev skiftet til kludesko. Opvarmningen af klasseværelset skete
ved hjælp af en stor rund kakkelovn, der stod midt for den ene langside. Konen der gjorde rent i
skolen, kom tidligt om morgenen og tændte op og fyrede, og fyldte brændekassen. På den anden
langside var der 3 vinduer, hvor de nederste var kalket hvide, for at vi ikke kunne se ud og blive
forstyrret i undervisningen. Det var absolut en fejl, jeg følte mig indelukket og begrænset i min
frihed. Det er selvsagt skadeligt at blive begrænset i sine naturlige instinkter. Tænk dig, jeg kunne
ikke se noget udenfor, der var grønt og som i dag bliver kaldt natur og bliver fredet. Dengang var
der masser af det overalt. På den ene kortvæg hang tavlen og fire malerier, der forestillede
stenalderen, bronzealderen, jernalderen og middelalderen. Foran stod kateteret på en forhøjning, så
læreren kunne bevare overblikket. Kateteret blev også ”i gamle dage” brugt, når en dreng havde
været obsternasig (trodsig), snuttet (næsvis), havde ”svaret igen” (det blev straffet hårdt). Eller hvis
han havde glemt at lave sine lektier. Der var prøjser disciplin overalt i samfundet. Vi var meget
præget af vores store nabo mod syd. – Nå, det var det med straffen. Når en dreng havde forset sig,
fik han besked på at trække bukserne ned, og lægge sig på maven på kateteret, og så fik han, i de
andres påsyn og påhør, 10 rap i den bare mås af spanskrøret (en tynd kæp). Det blev forbudt
omkring 1945, til mange pædagogers store fortrydelse. Engang var det Oskars tur til straf. Han
lagde sig på maven på kateteret og begyndte straks at hyle. Læreren: ”hvorfor hyler du, inden jeg
har rørt dig”? Oskar: ”joh, jeg er bange for, at mine børn bliver perkere (mørke)” Læreren:
”hvordan kan du dog komme i tanker om det”? Oskar: ”Jo, for jeg ligger med tissemanden nede i
blækhuset”!
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Ligner mit klasseværelse fra omkring 1950

Dengang tænkte jeg mindst af alt på, at jeg 50 år senere skulle blive berømt/berygtet for min egen
fremstillede pensioniststok med blandt andet indbygget kortstråleforlænger og ca 20 andre
funktioner. Jeg nævner lige et par stykker: lygte, ringeklokke, spilledåse, spejl, pralometer,
hovedpinepiller, ur, kompas, regnemaskine, termometer, skohorn, øloplukker, gå-lys hvidt forud og
rødt bagud, 2 fem-kroner, radio, skridttæller, alcotester, øretelefoner til radioen, blyant, huskesedler,
kondomer med musik i, blandt andet den med Rock-Nalle hvor han synger: Go’e gamle fru Olsen,
hun kan aldrig få nok. Et par terninger, et par ludobrikker, et brev te, hæfteplaster, en snaps,
tændstikker, lommekniv, tandstikker.

Arne E. Andersen med sin berygtede stok
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Ved den anden endevæg i skolen, hvor indgangsdøren var, stod der to skabe. I det ene var der
udstoppede dyr, som lugtede af naftalin, mølkugler. I det andet var der ca. 100 bøger, det var
Gejsing bibliotek. Jeg lånte blandt andet ”Styrmand Flink”, ”Ivanhoe”, ”Den sidste mohikaner” og
mange andre. Jeg var ubetinget den elev, der læste flest bøger, og som var den bedste til regning.
Der var heller ikke ret mange, jeg skulle konkurrere med. Og så var der en tredje ting, jeg var den
bedste til: højdepisning! I forbindelse med lokummet havde vi drenge en mur, der var tjæret op i en
meters højde og kalket foroven, nede i gulvet var der en rende og et hul i muren, så det kunne løbe
ud på jorden udenfor. Vi kappedes om, hvem der kunne pisse højest op på det, der var kalket. Jeg
var den eneste, der kunne pisse helt op på loftet! Bravo Arne! Du har da fået noget ud af din
skolegang og forstået at dygtiggøre dig. Hvorfor læste du ikke videre? Du havde jo evnerne til det.
Du kunne måske (sikkert) være endt som brandmajor eller slangetæmmer.
Skolebordene stod i 3 rækker. Det var 2 personers borde med fast bænk og en hylde under den skrå
bordplade til bøgerne og et blækhus i midten. Vi brugte blyant når vi regnede. ”Viking” nr. 3 der
var hård og gul, eller ”Skjoldungen” nr. 2 der var blød og rød. Pen og blæk brugte vi, når vi skrev
skønskrift. ”Nå, Arne – Der var vist lige noget , du ikke var så god til” – ”Åh, må jeg da lige være
fri for spydige bemærkninger”. Pennen brugte vi også til diktat, afskrift, stil, fristil, genfortælling.
Af fag havde vi dansk, skriftligt som nævnt, hovedregning, regning, tegning, salmevers, meget
bibelhistorie, danmarkshistorie, verdenshistorie, geografi, botanik og sang. Vi havde selvfølgelig
også gymnastik. Om vinteren som sprællemand imellem bordene, eller som skøjteløb på en sø
nedenfor smeden. Om sommeren som traditionel gymnastik på legepladsen med frie øvelser og
spring over buk og plint. Jeg var især god til højdespring, længdespring, sidespring og krumspring.
Én gymnastiktime husker jeg især. Det var sommer, det var varmt. Jeg havde fået ”prutte-mad” til
middag, vi lavede sprællemandshop på stedet. Jeg havde skjorte, seler, korte bukser, og bare tæer i
gummistøvler, der var et par numre for store, de havde nok været Hans’s. På hovedet havde jeg en
”lusegrime”, det var meget brugt. Hver gang jeg hoppede, slog jeg en skid, det var festligt at høre
på. Grinene syntes jeg mindre om. Læreren dæmpede morskaben, og sagde: ”naturen skal jo gå sin
gang”.
Vi startede altid om morgenen med at bede fadervor, hvorefter vi sang, enten en salme eller en
fædrelandssang. Treenigheden var ikke ”Gud, søn og Helligånd”, men ”Gud, konge og fædreland”.
Og det blev taget meget alvorligt, f.eks. var det meget slemt at sige noget fornærmeligt om hans
majestæt kongen, eller sige noget blasfemisk om troen. Man havde i det hele taget meget respekt for
autoriteterne. Og hvis ikke, vankede der klø. Børn blev ikke opdraget til selvstændighed, i hvert fald
ikke de fattige, de skulle helst ikke tro, ”de var noget”, for det var jo dem, der senere skulle tjene de
rige. 5. 6. og 7. Klasse gik i skole mandag, onsdag og lørdag formiddag fra 7.30 til 12. Det var jo på
landet, så børnene skulle arbejde, enten derhjemme eller hos fremmede. Det var kun i
sommerhalvåret; om vinteren gik vi hver dag fra 8 til 15-16 også om lørdagen. Læg mærke til at vi
GIK i skole, ikke så nær alle børn havde en cykel, det var kun dem, der havde meget langt at gå. Og
ingen forældre havde bil. De små klasser gik hver dag, også lørdag, året rundt. På arbejdsmarkedet
var der 48 timers uge = 6 x 8 timer. Lørdag var altså også en hel arbejdsdag. Alle børn i skolen
havde forældre, der enten havde gård, ejendom eller var fodermestre. Gejsing skole lå/ligger ved en
korsvej, hvor vejen op til Gejsinggård krydser Gejsingvej. Vejene var grusede dengang. Trafikken
var 5 biler om dagen eller mindre. Skolen lå på det ene hjørne sammen med førstelærer boligen.
Lærerinden boede i et hjørne af skolen. På det andet hjørne lå legepladsen, cykelskuret og
lokummerne, (jo, det var gammeldags das). Pladsen var blot en bar plet jord, der var trampet fast i
løbet af 100 år og omgivet af et gammel levende hegn.
På det tredje hjørne lå smedjen, der nok var 100 år gammel, og smedens lille hus og køkkenhave.
Når smeden hamrede plovskær skarpe, kunne vi tydeligt høre det inde i klasseværelset. Det lød lidt
i retning af, når kirkeklokken kimede. Det var en god lyd. Vi måtte ikke forlade skolegården i de
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små frikvarterer, men der var altid nogle (alle) af de store drenge der, den sidste vinter de gik i
skole, lige skulle over til smeden for at øve sig i at ryge. Han havde jo ilden, og cigaretterne havde
de hugget hjemme. De kunne jo ikke gå med en æske tændstikker i lommen, for det raslede jo, og
så var de afsløret. Jeg havde ikke nogen planer om at ryge, men jeg prøvede det, da jeg var ca. 11
år. Jeg kunne nu ikke forstå, at de voksne absolut skulle ryge, det gjorde næsten alle, men jeg syntes
nu ikke, at der var noget særligt ved det. Jeg ville ikke ryge, når jeg blev voksen; men jeg ville gå
med tændstikker! For når far løb, og det gjorde han tit, for han havde travlt, og man behøvede jo
kun at gå, hvis man havde en trillebør i hænderne; og det skete endda også sommetider i trav. Jeg
ville være lige som far, når jeg blev voksen, og når han løb, raslede det af søm i den ene lomme og
af tændstikker i den anden. Det var en god lyd, for det var en far-lyd. På det fjerde hjørne lå
købmandens frugthave, og i forlængelse af den lå butikken, som var indrettet i en fjerdedel af
beboelsen. Der kunne man købe alt, hvad man skulle bruge i hverdagen, og man (jeg) kunne også
købe et kræmmerhus med gule bolsjer for 15 øre. Alle kolonialvarer blev vejet af, mens man
ventede; og hvis man skulle have sirup, og det skulle man tit, for det var nok det billigste ”pålæg”,
man kunne købe, så havde man selv en krukke med, som han så gik ned i kælderen og fyldte ved at
tappe af hanen på en 200 l sirupstønde. Det tog lang tid, inden han kom tilbage, så engang blev
fristelsen for stor, jeg ”kom til” at hugge en chokoladefrø, som jeg puttede i lommen ned til sand og
lommeuld. Det var sommer og varmt, så da jeg så spiste den på hjemvejen, var den blevet en
integreret del af lommens indhold; men den smagte godt, og det dulmede lidt på samvittigheden. Og
du, kære læser, gør altså bare ikke sådan noget! Du gør lige som jeg siger, og ikke lige som jeg gør!
Ps. Du ved måske ikke hvad samvittighed er; men det var noget, som børn havde i gamle dage, og
som gjorde, at de fik ondt i maven, når de havde gjort noget, de ikke måtte. Og det skete tit, for
børn måtte ikke ret meget i de voksnes verden. Købmanden hed Bøgesvang, og min søster Grethe
havde plads der som tjenestepige det første halve år, efter hun var blevet konfirmeret. Det var hun
ikke særlig glad for. Lige over for købmanden boede grisehandleren; hans søn gik jeg i klasse med,
han hed ”Bent-skralderøv-og-øffesteg”. Hans bagagebærer raslede og hans far var grisehandler. Når
man kom nede fra Grindsted landevejen, kom man først til Kattebanken, når man var kommet over
den, lå sognefoged Møller’s gård oppe til venstre. Der var far og mor fodermester i 6 år, og 20 år
senere var både Hans og Grethe karl og pige der, ved hans søn Tage. På højre side lå
fodermesterhuset, hvor jeg er født. Så var der en kort, men stejl banke, der hed ”Mettes banke”.
Lige oven for den lå karetmageren, og lidt efter mutter Strelluf’s hus, hvor man kunne købe is og
flødekarameller, en flødekaramel kostede 2 øre. Men pengene betød ikke så meget, for vi havde
ingen! Skolen er lavet om til fabrik og ellers er der vist ikke blevet bygget nyt.

Søndagsskole
Noget nyt da vi kom til ”Noes” var, at jeg begyndte at gå i søndagsskole, det gjorde jeg hver søndag
formiddag fra 10-11. Det kunne jeg godt lide, der blev fortalt nogle gode historier, blandt andet om
en fyr der hed Jonas, som blev slugt af en hval. Den havde heldigvis også slugt en stak brædder,
som han kunne lave en tømmerflåde af, så han kunne sejle rundt i maven og fange fisk. Han var i
hvalens mave i flere uger, hvor han udelukkende levede af sushi (rå fisk). Han skulle kun passe på
én ting, han skulle holde sig på lang afstand af hvalens røvhul, ellers ville han kuldsejle (kæntre) og
drukne. Efter nogle uger havde hvalen fået nok, den havde simpelthen fået kvalme af ham, så den
svømmede ind på land og gylpede ham op på stranden. Men da han kom hjem til konen og
forklarede, hvorfor han havde været væk så længe, ville hun ikke tro på ham. Vi sang ”lille Guds
barn hvad skader dig”, og ”lær mig nattens stjerne”, og ”ingen er så tryg i fare”. Én af
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søndagsskolelederne var en ret tyk mand, livvidde 140, hans søn gik der også, og han sad og
skrålede af fuld hals: ”ingen er så TYK som Faer”!
Søndagsskolejobbet gik på omgang mellem en håndfuld af egnens indre missionske mænd og
kvinder. Én af dem hed Gudrun Mølby, og hendes sønnesøn har 2 somre i 2012 og 2013 været her i
Taulov og besøge min legeplads og mig. Det er lidt sjovt her 65 år senere. En anden af lederne hed
Hans Smith og boede nær Lunderskov. En søndag havde en dreng, som jeg fulgtes med, fået en 25
øre til at købe flødekarameller for, som vi så skulle dele; men rent undtagelsesvis var mutter Strelluf
ikke hjemme, så vi fik ingen flødekarameller, men 25 øren ville vi dele, men det var jo lidt svært, så
vi blev enige om, at den der kunne fortælle den værste løgnehistorie skulle have 25-øren.
Vi satte os i græsset i solen på ”Kattebanken”, og begyndte at fortælle løgnehistorier, den ene værre
end den anden. Mens vi sad der, kom Hans Smith cyklende, han stoppede op og spurgte: ”nå, hvad
sidder sådan et par drenge og snakker om? Tænker I på det, I har hørt henne i søndagsskolen”? Vi
svarede: ”Nej, vi sidder og fortæller løgnehistorier!” Hans Smith: ”Næh, nu har jeg da aldrig kendt
magen! Sådan et par små hedninger! Nej da jeg var i jeres alder, havde jeg ikke så meget som tænkt
på at fortælle en løgn”. Vi to drenge kiggede på hinanden, og så gav vi ham 25-øren. For den kunne
vi ikke stikke. Lederen havde en lille sort lommebog med vores navne i, og hver gang vi mødte op,
fik vi en guldstjerne klistret i. Til jul fik vi en julegave, hvis størrelse var afhængig af antallet af
stjerner. Et år ønskede jeg mig brændende en kuglepen, det ønske var nærmest uopnåeligt, for sådan
en kostede 1 kr. (en timeløn). Men jeg fik den, katten æde mig! Jeg havde nu også været der alle
søndage, undtagen én. Den dag var jeg kommet af sted, og var kommet op til Børge Poulsen ved
landevejen, da jeg pludselig blev klar over, at jeg var kommet af sted i bare tæer, og så ville jeg ikke
derhen, for jeg kunne ikke nå at cykle hjem og få noget på fødderne, og så nå at være der, inden de
begyndte. Det blev en mærkelig søndag, den var slet ikke rigtig, når jeg ikke havde været i
søndagsskole. Nu tænker du nok, at det var da sært, at jeg ikke havde opdaget, at jeg var kommet af
sted med bare fødder. Men det var slet ikke umiddelbart indlysende let at få øje på, for mine tæer
var lige så sorte, som de gummisko, jeg plejede at have på.

Min barndoms stork

Hos Børge Poulsen var der en telefonspæl med et vognhjul på i ca. 6 meters højde, der boede et
storkepar hver sommer, og de fik unger. Der var også masser af storkemad i engene, frøer i
titusindvis. 50 meter neden for huset, hvor vi boede, var der en gammel fiskedam, som ikke længere
var i brug. I den var der frøer i tusindvis, og de kvækkede så højlydt i sommernatten, at far og mor
ikke kunne sove for dem. De voksne var pjattede med storke, de påstod, at hvis man lagde en
sukkerknald (hugget sukker) i et åbenstående vindue, så kom storken og spiste sukkeret og lagde et
lille barn i stedet for. Når de havde sagt det, grinede de på sådan en fjollet måde. Jeg syntes, de var
åndsvage at høre på, for jeg vidste jo, at der ingen storke var om vinteren, så jeg var da udmærket
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klar over, at de små børn kom med posten. En sommer mistede vi en stork, den var fløjet ind i
højspændingsledningerne ved transformatortårnet halvvejs oppe ved landevejen. Tårnet var et af
pejlemærkerne i min barndoms verden. Andre pejlemærker var: Åen, det nye og det gamle
stemmeværk, markvejene, fiskedammen, hulen, den store Eg, den gamle Eg, den nærmeste eng, den
mellemste eng, og den gamle eng, so indhegningen, gårdens frugthave, og vores egen have.
Ydergrænserne for min verden til hverdag gik ved Glibstrup fold, den gamle landevej, Grindsted
vejen, og skoven og skråningerne på den anden side af åen. Grænserne kunne en gang i mellem
overskrides. Glibstrup fold passerede jeg, når jeg gik langs åen næsten helt til Egholt. Åen hedder
”Åkjær Å”. Skråningerne på den anden side af åen overskred jeg vist kun en enkelt gang; jeg gik
tværs over og igennem alting helt til Lejrskov, fordi jeg ville se, hvad der var på den anden side af
horisonten. Den gamle landevej ved Hesselhvad bro overskred jeg kun, når vi en enkelt gang fik
penge en søndag eftermiddag til at købe en is for i ”Put-i-hul”, som er en lavning på A1 KoldingEsbjerg landevejen. Det skete 2-3 gange i løbet af en sommer. Grindsted landevej overskred jeg 2
gange hver eneste dag året rundt, undtaget i skolens sommerferie. En anden episode jeg forbinder
med transformator tårnet, var en efterårsaften efter spisetid, det var mørkt, søster Grethe var
hjemme på besøg og hun havde karlen med fra den gård, hvor hun var tjenestepige, Møllers. På et
tidspunkt af aftenen fik hun mig med ud, udenfor mors hørevidde. Hun hviskede til mig, om jeg
ikke godt ville lede efter hendes broche næste formiddag. Hun var helt sikker på, at hun havde tabt
den ved tårnet. Men jeg måtte endelig ikke fortælle det til mor, det gjorde jeg heller ikke, og jeg
fortæller det aldrig til nogen som helst. Jeg var 10 år og ”dum”, men jeg havde på fornemmelsen, at
der var en forbindelse mellem, at hun vidste præcis, hvor hun havde ”tabt” den, at brochen plejede
at sidde mellem knapperne på hendes skjortebluse, at mor ikke måtte vide noget, og at karlen var
”pilfingret”. – Jeg fandt uden besvær brochen næste formiddag.

Et tilfældigt transformatortårn –
et af pejlemærkerne i min barndom
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Kom og lad os gå en tur på stierne i mit barndoms land

Åen var Åkjær å som løber i den kønneste ådal i Danmark. Vi badede dagligt i åen fra tidlig
sommer til sen høst. Selvfølgelig i Adams kostume, for der var ikke andre end os. Når der var
højsommer og rigtig varmt, måtte vi bade i åen hele dagen. Og i ”gamle dage”, det var i 1950, var
det rigtig sommer, når det var sommer, og rigtig vinter når det var vinter. Og ikke som nu, hvor det
nærmest er efterår 12 mdr. om året. En sen efterårseftermiddag hvor far og mor var gået i stalden,
gik jeg nede ved åen, lige som jeg så tit gjorde. Jeg fik den ide. at jeg ville over på den anden side.
Og det skulle være der, hvor jeg lige var, og ved stangspring. Jeg havde både Tarzan og
indianerblod i årene. Jeg fandt en lang, tyk og lige hassel som jeg ”fældede” med min lommekniv,
det var en svanekniv, den bedste lommekniv der kunne fås. Da stangen var færdig, skulle den
prøves. Jeg tog godt tilløb ned af skråningen, satte af, og sprang. Det gik vældigt fint. Indtil stangen
stod lodret, så sejlede den sidelæns, og jeg havnede i åen med et plask, og blev selvfølgelig
gennemblødt. Jeg småløb hjemad, der var ingen hjemme, så jeg smed bukser og skjorte, og hængte
det til tørre på stangen rundt om komfuret. Og så gik jeg i seng med det våde undertøj på. Og det
var der flere grunde til. Jeg vidste ikke, om jeg havde andet end det, jeg havde på, og hvis jeg havde
vidste jeg ikke hvor det var. Og jeg ville heller ikke have turdet at skifte tøj uden at spørge først. Da
mor kom hjem fra stalden, lå jeg i sengen i mit våde undertøj og rystede af kulde.
Med hensyn til kniven så gik alle drenge og mænd med lommekniv. Når man kom af med
narresutten, fik man den første kniv. Den kostede ikke mange ører i Dahl varehus´ katalog. Det var
helt legalt at have kniv med i skolen, det var noget, man viste frem og sammenlignede med de
andres, og en svanekniv med hvidt benhåndtag var det mest attraktive. En kniv var jo helt
nødvendig at have, for ellers kunne man jo ikke lave bue og pil.
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Min svanekniv. Det var bare KNIVEN!!

Lige neden for gården var der to vadesteder over åen med fast bund og meget flade sider, hvor man
kunne køre over med heste og vogne. Det var også der, køerne skulle drives over, når vi børn
hentede dem hjem fra engene om eftermiddagen, når de skulle ind og malkes. Ved siden af
vadestedet lå der en træstamme som vi kunne balancere over, hvis vi ikke ville i vandet, men det
var nu ellers lige meget med det, for vi havde altid bare tæer om sommeren og de kunne såmænd
godt trænge til at komme i vand en gang imellem, for det hændte ikke sjældent, at vi trådte i en ko
lort. I det tidlige forår når der var tøbrud, kom mor hjem fra stalden og sagde, at nu var åen gået
over sine bredder, og alle engene var totalt oversvømmede, og vi måtte ikke gå derned, for vi kunne
ikke se hvor åen gik, og der var stærk strøm, men det var et imponerende syn at stå oppe ved gården
og se på. Vadestedet skulle vi også over, når vi skulle op i skoven på den anden side for at plukke
bøgegrene, anemoner, liljekonvaller. Lige et lille indskud med hensyn til liljekonvaller ( min
yndlingsblomst). Jeg har hvert år, så nær som højest tre siden 1948, været nede på Noes og gå en
tur langs åen og i skoven for at plukke liljekonvaller – Og så var der skovjordbær i store pletter,
rigeligt til fire børn. Vi havde syltetøjsglas med skruelåg med, som vi fyldte og tog med hjem, hvor
vi spiste dem med mælk og sukker på. Kom og tag min hånd og gå med, så skal jeg vise dig, hvor
jordbærrene var. Og så kan vi følges ad videre på stierne i mit barndoms land. På de stier hvor der
også gik køer og heste, og hvor der langs siderne groede engblommer, kodrivere og gøgeurter i
massevis. Hvor jeg gik, og gik, og tænkte og fantaserede i min egen verden, for der havde jeg det
godt. Jeg kunne bedst lide at færdes mellem træerne. Når jeg kom ud til skovkanten, stoppede jeg
op, og gik meget forsigtigt det sidste stykke. Når jeg var kommet ud under grenene på det sidste
træ, kiggede jeg forsigtigt op. Jeg kontrollerede alle skyer og så efter at Gud ikke lå på maven af en
af dem og kiggede ud over kanten og ned på mig. For ham var jeg bange for! Vi havde religion 1
time hver dag i skolen og i søndagsskolen.
Ved stien gennem krattet på vej ud til ”Glibstrup Fold” stod ”Den store eg”, den vidste alle, hvor
stod. Og i indhegningen derefter stod ”Den gamle eg” oppe på skråningen med en rævegrav under.
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Den var nok 200 år gammel. Den næste græsmark med kæmpebakken var ”Glibstrup Fold”, der gik
kvierne og græssede. Om vinteren var det et godt sted at kælke, men det var sjældent at vi nåede så
langt med kælken, for der var en bakke tættere ved, der var lige så god. Kælken var en 3-personers
lang kælk som vi, Hans, Poul og mig, havde fået af far, mor og Grethe i fællesskab. Der var mange
fiskedamme nede på Noes. Alle steder hvor der var en kilde, der løb ud af skrænten, var der også en
fiskedam. Desuden var der 2 stemmeværker i åen, som hævede vandstanden i åen, så vandet løb
igennem fiskedammene i stedet for gennem åen.
Men når jeg skriver om FISKEDAMMEN, så er det den dam, som lå lige neden for huset og som
havde en central plads i min legeverden året rundt. Om sommeren var den fyldt med ”andemad”,
frø æg, frøer, haletudser, ål og nogle enkelte ørreder. Den var ikke mere i brug som fiskedam. Vi
badede ikke i den, for vandet var mere beskidt end vi var, men vi lavede ”ælteri” inde ved bredden.
Vi stod med bare tæer og bare ben, og trampede i smadderet i timevis indtil vi havde en stor
mudderpøl af det lækreste plæver. Når det blev forår, skulle de trug, som kalve og kvier havde ædt
af nede i laden, gøres rene. De blev sat i blød i dammen, og så brugte vi dem som både, vi stod op i
dem og stagede os frem. Vi kuldsejlede selvfølgelig en gang imellem og fik en ”plasker”. Når det
blæste, lavede vi små sejlbåde, hvor sejlet var et stykke af en kasseret skjorte og så sejlede bådene
fra den ene side af dammen til den anden.
Om vinteren var der is på dammen. Dengang var der altid is på vandet om vinteren, det var jo i
”gamle dage”. Vi løb på skøjter, som vi selv havde lavet af et par træklodser med en strimmel jern
under og et stykke seletøjsrem over vristen. De var ikke særlig gode, men vi var ikke
fordringsfulde. Vi trak hinanden på kælken på isen, eller vi stagede os frem med et par pigkæppe,
som vi havde kniv-tælleret af et par lige hasselgrene, som vi hamrede et par hovedløse søm i enden
af. Når det begyndte at blive frostvejr, kunne vi næsten ikke vente, til isen blev sikker og kunne
bære os. Når isen var så tynd, at den endnu ikke kunne bære os, hed den ”katte-is”. Joh, for den
kunde kun holde til en kat. For øvrigt var det mor, der godkendte isen. Der var en gammel
talemåde, der lød: ”Så længe det knager, så holder det.” Det tror jeg nok, vi havde misforstået lidt,
for vi gik og sagde: ”BARE det knager, SÅ holder det!” Men det gjorde det nu ikke altid, både
Hans og jeg røg igennem isen på kælken flere gange. Men vandet var ikke dybere, end vi sagtens
kunne komme op igen. Dammen lå på den ene side af vejen ned til gården, og på den anden side lå
der et gammelt maskinhus og bagved det, var der en so indhegning med et halmhus, der var lavet af
granrafter og halmknipper. Der gik søerne ude om sommeren, når de ikke havde grise. I en lavning
var der en smule vand, og der havde svinene lavet et velvære center med et kæmpe mudderbad,
hvor de kunne ligge og grynte alle sammen på én gang, og ellers gå rundt i solen og rode i jorden
selvom de både havde ring i næsen og piercing rundt i kanten af trynen for at forhindre det. I so
indhegningen stod også et sveskeblommetræ, det betragtede jeg nærmest som min private ejendom.
Jeg kunne godt sidde oppe i træet en halv time og konfirmere blommer. Jeg blev i hvert fald lettere
fornærmet, da tjenestepigen Jensine en dag kom med en kurv, og skulle hente blommer til
sveskegrød. Her på Holmemark i Taulov har vi et blommetræ oppe på baneskråningen, og de
smager akkurat lige sådan. En formiddag i det tidlige forår var der et forrygende stormvejr, vi stod i
køkkenet, og så hvordan maskinhuset hoppede, når vindstødene kom. Pludselig kom der et kolossalt
stormstød, det løftede hele maskinhuset i et stykke to meter fra jorden. Mellem huset og gården var
der et stort stykke med græs, det var velegnet til boldspil, bueskydning, spydkast og anden leg.
Engang stod jeg på trappen foran huset og skød med bue og pil ned mod laden, jeg ville se, hvor
langt jeg kunne skyde. Pilen landede nede på lade taget. Et mesterskud. Det var den bedste pil, jeg
nogensinde har haft. Fryden blev øjeblikkelig afløst af græmmelse. Pilen var umulig at få fat på
igen – ÆV!

51

Min første cykel
Min første cykel fik jeg en fredag aften ved 21.30 tiden, da jeg var knap 9 år gammel. Far og mor
må være cyklet begge to på den gamle bedstemor cykel eller også har de gået til Lunderskov og
købt den. Den var brugt, men ny lakeret. Jeg var inde i kammeret, da de kom hjem med den. Mor
kom ind og vækkede mig og sagde, at jeg skulle lige komme ud i køkkenet. Der stod far med
cyklen, men jeg var så søvnig, at jeg knap nok fattede at cyklen var til mig, selv om far kørte den
frem og tilbage over tæerne på mig. Jeg undrede mig bare over, at de havde taget en cykel med helt
ind i køkkenet. Næste dags aften skulle jeg lære at cykle på den. Det foregik på den måde, at far
havde stukket en pind ned bagved sadlen, som han kunne holde ved, mens han løb ved siden af
cyklen og forsøgte at holde mig på ret køl. Det blev nu ikke den aften, jeg fik lært at cykle, jeg var
måske lidt tungnem, men jeg fik det da lært. Da jeg skulle til at cykle i skole på den, fik jeg strenge
formaninger om: ”At jeg måtte ikke ligge og ”rallere” på den!” Med andre ord: Jeg skulle passe på
den. Det første jeg gjorde, mens far og mor sov middagssøvn, var at cykle op ad markvejen ud til
”Glibstrup Fold”. Det var den højeste græsbakke i miles omkreds. Jeg hjullede ned ad den, så
hurtigt jeg kunne, og ved bakkens fod var jeg lige nået op på ca. 50 km/t, da jeg væltede over et
muldvarpeskud og brækkede den ene arm. Det var uheldigvis den ene pedalarm på cyklen, og den
groede jo ikke sammen igen af sig selv. Jeg måtte gå den tunge vej hjem og fortælle, at cyklen var
kommet til at brække sig. Jeg var oprigtigt ked af, at jeg var kommet til at ødelægge noget, som
havde kostet penge, for jeg var fuldt ud bevidst om, at penge var en sjælden vare hjemme hos os.
Mærkeligt nok fik jeg hverken klø eller skældud, selvom jeg helt klart havde overtrådt et direkte
forbud. Men det må have været før, der kom ufred i huset.

Ufred i huset
I en lang periode, i måneder, måske år, skændtes fra og mor meget tit og meget højlydt. Jeg kunne
ikke lide det, for jeg syntes, det var synd for far, for det var altid ham, der var den svageste, når de
mundhuggedes, om ikke før, så når mor truede med at rejse. Det var ikke rart, for jeg følte, at min
tilværelse var truet. Ufreden gik også ud over mig, for især mor var irritabel og hidsig. Jeg kan ikke
huske, at jeg tidligere havde fået klø, men nu skete det jævnligt. Bare jeg sagde et forkert ord, så
”faldt der brænde ned”. Altid i bagdelen, ikke ved hovedet. Det kunne være med en kæp, med
knytnæve, med en buksebøjle, med tæppebankeren, med en klædebørste med lang skaft, med en
stor trægrydeske. Nogen kan måske få den opfattelse, at jeg havde fortjent det. Men det kan jeg
forsikre læseren om, at det havde jeg ikke. Heller ikke efter datidens målestok. Jeg husker to
episoder meget klart, lige så klart som havde det været i går: Ude i bryggerset stod der et bord op ad
den ene væg, ved bordet stod mor og lavede et eller andet. Bag ved hende stod der en stige op til
loftslemmen, på stigen stod jeg og ville tage et jernhjul, som jeg kunne bruge omme ved hulen. Jeg
må være kommet til at tabe hjulet, som var ca. 20 cm. I diameter, det faldt ned på cementgulvet med
et rabalder lige bag ved mor. Hun blev selvfølgelig forskrækket og råbte: ”Er du ude på at slå mig
ihjel?” Jeg svarede lige så spagfærdigt og undskyldende, som jeg kunne: ”Nej, det var ikke min
mening”. SÅ Eksploderede hun: ”Skal du svare igen??” Hun tog lige og bøjede mig sammen
midtpå og bankede mig bagi med en knytnæve, indtil hun blev forpustet. Hun var godt nok hidsig.
Da jeg havde fået nogle slag, gav jeg mig til at hyle, ikke fordi det gjorde særligt ondt, men jeg
vidste, at hvis jeg ikke hylede, ville jeg få endnu flere klø, for at være stædig. – Mor sagde tit, at
min vilje var i hendes lomme.
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Det var sådan et jernhjul, jeg ragede ned fra loftet

Hendes opdragelse havde en del af skylden for, at jeg blev en forsagt, tavs og uselvstændig dreng,
som hverken turde sige eller gøre noget. En anden gang, hvor jeg blev slået, var en rystende og
skrækkelig oplevelse. For det var FAR der slog!! – Det var en aften efter spisetid og far lå på divaen
i stuen, og Poul og jeg legede (larmede) rundt om bordet. Der er nok blevet hysset på os, uden at det
hjalp. Pludselig rejste far sig fra divaen og trak livremmen ud af sine arbejdsbukser og lagde den
dobbelt! Mor var ude i køkkenet, og hun måtte have kunnet høre på vores råben og skrigen, at den
var helt gal. Hun stod i døråbningen, rammet ind af dørkarmen, et totalt modsat billede af
”julebilledet”. Hun stod med armene strakt over hovedet og næverne knyttet hårdt og skreg: ”Ikke
med spændet – Ikke med spændet!!” Jeg drejede hovedet og kiggede bagud, og så far lige ind i
øjnene. Det var det, der var så skrækkeligt, og som husker som noget forfærdeligt: Min far så ond
ud! – Og så slog han! Med SPÆNDET, lige oven i hovedet! Der blev et stort hul i hovedbunden, og
blodet løb ned ad kinderne. Der blev også ro. Jeg blev sat på en stol, og så gik mor i gang med at
klippe håret af midt på hovedet, så jeg kunne blive forbundet. Der gik selvfølgelig betændelse i
såret, så det havde jeg megen ”fornøjelse” af. Endnu den dag i dag som 73 årig har jeg et ar oven i
hovedet.
Nu skal ingen gøre far uret og tro, at han var ond, for intet, absolut intet, kan være mere forkert.
Han var selve den personificerede godhed, og kunne almindeligvis ikke gøre så meget som en flue
fortræd. Men det var UFREDEN, som var kommet ind i huset, der var skyld i det. Far slog ellers
aldrig og skældte aldrig ud, han sagde heller ikke ret meget. Men gjorde heller ikke det modsatte.
Der var aldrig kærlige ord eller smil eller ros for noget som helst. Men det blev nu heller ikke brugt
meget den gang. Børn skulle ikke forkæles eller tro, ”at de var noget”.
Mor var mere hidsig og galhovedet, især i en periode nede på Noes. Men voksne kan jo også have
deres nedture. Man skal næsten have levet et helt liv selv, for at kunne forstå lidt af andres
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tilværelse. Selvom jeg kun var 9 år, havde jeg på fornemmelsen, hvad der var skyld i den dårlige
stemning. Ca. 40 år senere fik jeg ved et tilfælde at vide, at jeg havde ret.

Kulminationen af flere års mobning
Jeg kunne ellers godt have brugt lidt kærlighed og omsorg derhjemme som modvægt mod den
massive mobning i skolen. Timerne var der ikke noget i vejen med, for jeg havde rimelig let ved det
hele, men frikvartererne og hjemturene fra skolen var noget skidt. I frikvartererne blev jeg drillet og
kaldt med øgenavn, og det hadede jeg, jeg blev også holdt udenfor de andres leg. Men hjemturen
var værst, det hændte ikke så sjældent, at jeg fik en gang tæsk af 3 drenge, som skulle samme vej.
Det skete tit, at jeg græd om morgenen og klagede over ”ondt i maven”, når mor kaldte på os. Så fik
jeg lov til at blive hjemme, men heldigvis blev jeg altid rask midt på formiddagen, når det var for
sent at komme i skole. Engang havde mine plageånder truet med, at de igen ville tæske mig på
hjemvejen, så jeg turde ikke gå hjem, i stedet for gik jeg med en anden dreng hjem, han boede i den
modsatte retning. Der var jeg hele eftermiddagen, indtil drengen skulle have aftensmad, så
opdagede hans forældre, at jeg stadig var der, og jeg blev sendt hjem, men jeg var stadig bange. Det
var blevet mørkt, det var efterår. Da jeg gik det sidste stykke ned mod huset, kom mor tilfældigvis
ud ad døren, hun havde været hjemme for at se, om jeg var kommet hjem, og nu ville hun ud at lede
videre. Hun blev godt nok glad for at se mig, hun satte sig på hug og bredte armene ud, og ville give
mig et knus, men jeg gik udenom. Jeg kunne ikke huske, hvornår jeg sidst havde fået et kærtegn, og
nu var det lige som om, det var for sent, alt for sent. Hun spurgte, hvor jeg havde været. De havde
ledt efter mig overalt, bl.a. langs med åen til begge sider, fordi de var bange for at jeg var druknet.
De havde ledt ved begge stemmeværker, for der kunne jeg ikke drive forbi, hvis jeg var druknet.
Jeg fortalte aldrig hjemme, at jeg blev drillet og slået. Jeg havde jo beklaget mig for flere år siden
og erfaret, at det nyttede ikke noget, og der var ikke nogen grund til at tro, at noget havde ændret
sig, for jeg var jo stadig kun en fodermester dreng i et bondesamfund. Jeg fik for øvrigt hverken klø
eller skældud, fordi jeg kom så sent hjem.
Et stykke tid efter kom jeg endda senere hjem. Jeg havde været til fødselsdag hos en dreng i
Glibstrup, det var til den modsatte side af skolen end Noes. Det var efter skoletid til kl. Ca. 17. Det
var om sommeren. De 3, som altid var på nakken af mig, truede med, at de ville ligge på lur og
tæske mig, når jeg kom cyklende hjem, jeg blev der helt til kl. 21.30, hvor drengen skulle i seng.
Men alligevel var jeg bange. Hver gang jeg kom til et lade hjørne, eller et hul i hegnet cyklede jeg i
den modsatte side af vejen. Jeg stod op på pedalerne og trampede så hårdt jeg kunne, mens jeg
drejede hovedet og panikslagen kiggede efter, om de lurede på mig. For jeg vidste, at det med
tæskeriet ikke var en tom trussel. – Min bror Hans blev også overfaldet i skolen. Efterhånden fandt
vi da ud af at hjælpe hinanden. Vi aftalte, at han skulle give tegn, når han trængte til hjælp. Engang
lå der 4 på drenge oven på ham. Den øverste slæbte jeg væk i håret og den næste vred jeg en arm
om på, så kunne Hans klare de sidste to. En dag hvor Hans fik før fri fra skole, end jeg gjorde,
havde jeg aftalt med ham, at han skulle gemme sig i grøften, der hvor mine plageånder plejede at
overfalde mig. Og det gjorde han. Og det gik, som det plejede. Jeg skulle have klø. Jeg kaldte på
Hans. Han sprang op af grøften og løb mig til undsætning. Og nu var situationen pludselig en
anden. Jeg bankede den ene, og Hans de andre to. Det var lidt af en afveksling. Når jeg var alene
med dem, kunne jeg ikke komme til at slå igen, for jeg kunne kun holde armene op omkring
hovedet, for at beskytte imod slag. Det var den næstsidste dag, jeg nogensinde blev mobbet.
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Næste dag, er den dag fra min barndom, som jeg husker bedst. Jeg kan se hvert minut og høre hvert
et ord for mig. Jeg hørte bl.a. det skrækkelige ord: ”Anstalt”! Og det var mig der blev snakket om!
Næste dag cyklede jeg i skole som sædvanlig, og timerne var ganske almindelige. Kl. 14 fik vi fri
og jeg cyklede hjem ad. Oppe på toppen af ”kattebanken” overhalede jeg en pige på ca. 8 år, hun
var lillesøster til en mine plageånder. Hun cyklede på en voksen bedstemor cykel, hvor sadlen var
sat ned på det lodrette stykke af stellet ved hjælp af et par træklodser, og pedalerne var forhøjet ved
hjælp af nogle træklodser, der var skruet på. Cyklen var alt for stor til hende, og hun havde slet ikke
kontrol over den. Lige da jeg havde passeret hende, dukkede mine 3 plager op over bakketoppen,
cyklende side om side. De råbte: ”Nå! Nu skal du få. I dag har du ikke Hans til at hjælpe dig”! Jeg
trampede i pedalerne, men erkendte med det samme, at jeg ikke kunne cykle fra dem, så jeg sprang
af cyklen og smed den i vejgrøften og flygtede ind på en græsmark og forsøgte at løbe fra dem.
Men ham, som jeg havde mulet dagen før, var lige i hælene på mig, og lige om et øjeblik ville han
hænge oppe på nakken af mig. Jeg var ved at komme i knibe. Jeg vil godt indrømme, at jeg var
bange, men jeg var også rasende og desperat. Da drengen var lige bag mig, stoppede jeg brat op,
drejede rundt på den ene hæl og lammede den højre knytnæve lige midt i synet på ham, så han
tumlede om i græsset med en brækket fortand og styrtende næseblod, hylende! Den næste dreng for
lige på mig, men jeg greb ham i et favntag og klemte til, så ribbenene knagede, jeg løftede ham op
fra jorden og klaskede ham ned i græsset. Jeg satte mig oven på ham og holdt hans arme fast med
knæene mens jeg gav ham en byge af lussinger med flad hånd på begge kinder. Så hylede han også!
Jeg sprang op for at ordne den sidste, som var stoppet op i sikker afstand, men da jeg løb i mod
ham, fik han pludselig travlt med at finde sin cykel og komme hjemad. Og det var nok klogt af ham,
for jeg var virkelig gal. Det var nu 3 ¾ års mobning der kulminerede.
Jeg tog min cykel og cyklede hjem, og havde næsten glemt det hele. Næste dags morgen ville jeg
sikkert have ”mavepine”, og få lov til at blive hjemme fra skole. En times tid efter sad far, mor og
Poul og jeg ude i køkkenet og drak eftermiddagskaffe, For Pouls og mit vedkommende halv kaffe
og halv mælk. Jeg sad sådan at jeg kunne se ud af vinduet, min faste plads. Pludselig kom der en
sort bil og parkerede i græskanten foran laden, og der steg en mand ud i sort uniform. Han rakte
hånden ind på bagsædet og tog sin kasket og tog den på. Den var hvid ovenpå. Så jeg vidste godt,
hvem han var. Det var politiet! Jeg var den eneste, der kunne se ham, så jeg vendte mig om mod
mor og sagde forbavset: ”Nu kommer politiet.” Mor nåede lige at messe: ”Hvad har du lavet?” og
jeg svarede: ”Ingenting”. For jeg vidste ikke af, at jeg havde gjort noget, og da slet ikke det, som jeg
senere blev beskyldt for. Politimanden sagde, at han havde modtaget en anmeldelse fra forældrene
til den pige, som jeg havde overhalet på toppen af kattebakken, om at jeg havde skubbet til hende,
så hun var væltet og havde slået hul på sin kjole. Og nu ville de have kjolen erstattet. Han spurgte
mig direkte, om jeg havde gjort det. Jeg kunne kun sige nej, for jeg vidste ikke engang, at hun var
væltet. Men hun var nok blevet forskrækket da barylerne kom, og så er hun kørt ud i rabatten og
mistet herredømmet over den alt for store cykel. Og da hun slog hul på kjolen, gav hun mig
skylden. Mor blev stiktosset. Ikke på mig, men på politimanden. Hun stillede sig foran mig med
hænderne i siden og råbte rigtig galt, at hvis JEG skulle på en anstalt, så var der mange andre, der
også skulle. Jeg lyttede forbavset. Jeg kunne ikke forstå, at der blev snakket om en anstalt. Jeg
havde jo slet ikke gjort det, som jeg blev beskyldt for. Jeg kendte godt til, at der var 2 slags
anstalter. Der var opdragelsesanstalten, hvor jeg selvfølgelig ikke skulle hen, når jeg ingenting
havde gjort. Og så var der åndssvageanstalten, og der skulle jeg heller ikke hen, for jeg var uden
tvivl den dygtigste i klassen. Mor fortalt mig, først da jeg blev voksen, at de i lange tider troede, ”at
jeg var lidt til en side”, fordi jeg kunne sidde i timevis og kigge ud i luften uden at bevæge mig og
uden at sige noget. Helt i min egen verden. Den massive og langvarige mobning og hendes egen
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diktatoriske måde at være på i en lang periode, havde bremset mig. Politimanden troede på mig, og
ville snakke med pigen og de 3 plageånder. Så kom det hele, og sandheden, frem i lyset. Jeg vil lige
indskyde, at selv blandt de værste, var der visse æresbegreber. Bl.a. man løj ikke! Der har nok været
lidt telefonsnak blandt forældrene den aften, for næste dag i skolen og alle følgende dage, var der
ikke én, der generede mig. Det var nok også det klogeste, for jeg gik med løftede skuldre, krumme
arme og begge hænder hårdt knyttet. Jeg ville ikke finde mig i noget mere. Jeg havde været drevet
helt ud til kanten, men nu var det slut!
Efter den dag fik jeg nærmest heltestatus. Jeg have jo banket skolens værste rod, og det kom alle de
svage elever til gode, for han blev meget afdæmpet. Men tag ikke fejl af mig. Det er med garanti,
den eneste gang, jeg har været voldelig. PS: På Google kan du læse om ”Landerupgård”
opdragelsesanstalt for 100 år siden. Men gør det kun, hvis du er hård i psyken, for ellers slår dine
tårer ikke til. Stedet var forgården til helvede, og Flakkebjerg på Sjælland var værre!

Mine bidrag til husholdningen
Mor købte knækæg nede på gården, dvs. det var æg, der var revnede eller for snavsede til at kunne
leveres til Dansk andels æg eksport. De havde 300 høns. Der skulle ca. 17 æg til et kilo. Og de
kostede et bestemt beløb. Jeg blev tit sendt ned på gården for at købe æg, og det ville jeg gerne, for
så fik jeg et venligt smil af tjenestepigen Jensine, og de smil samlede jeg på. Når jeg kom hjem med
æggene, hørte jeg tit mors småbrokken over, at de var lidt små, der kunne godt have været et æg
mere, eller at de var rigeligt dyre. Så fik jeg den ide, at jeg kunne da godt bidrage lidt til
husholdningen og hjælpe med æg indsamlingen. Jeg kunne ikke så godt gå over gårdspladsen til
hønsehuset, for der var mange par øjne, til at holde øje med, hvad jeg lavede. Der var
bestyrerparret, tjenestepigen, 3 karle og far og mor. Og jeg havde ikke noget at gøre på den side af
gårdspladsen, hvor hønsehuset lå. Men omme på bagsiden af hønsehuset i hønsegården var der et
hul i muren, som hønsene gik ind og ud ad. Når jeg lagde mig ned og stak armene igennem først og
lagde mig på skrå, kunne jeg lige akkurat møvre mig igennem. Jeg listede mig hen til redekasserne,
for ikke at få 300 høns til at flagre op og afsløre mig, og så fyldte jeg lommerne med æg! Men jeg
skulle jo også ud igen. Det foregik på samme måde som indtoget. Jeg kom da også ud igen, uden at
sidde fast i hullet. Men æggene. De var i en sørgelig forfatning, de var rigtig nok blevet til knækæg,
der var ikke ét, der var helt, så de kunne kun bruges til æggekage med lommeuld og lommesand i.
Jeg vendte nu lommerne med det samme og tømte dem for æggesjask, og tørrede lommeforet så
godt jeg kunne med en tot græs. Jeg ved heller ikke, hvad jeg ville have gjort med æggene, når jeg
kom hjem med dem, for mor ville helt sikkert opdage det, og så ville jeg nok få flere klø end jeg
ville få tak. Nej det var vist ikke helt gennemtænkt.
En anden gang, hvor jeg ville skaffe et bidrag til kosten, var en dag, hvor 2 fiskedamme var blevet
tømt for vand og fisk. Jeg gik nede ved åen, som jeg altid gjorde, og jeg opdagede, at der var
enkelte ørreder tilbage i mudderet. Jeg sprang ned i fiskedammen og fangede en stor kleppert med
de bare næver. Den sprællede helt vildt, så jeg næsten ikke kunne holde den fast, men så stak jeg
den indenfor skjorten, så havde jeg styr på den. Den skulle med hjem og lægges på panden. Men
efterhånden som jeg nærmede mig hjemmet, kom jeg mere og mere i tvivl, om det nu også var det
rigtige, jeg havde gjort. Jeg blev mere og mere usikker på i hvilken ende jeg ville få tak, så for en
sikkerheds skyld slap jeg den løs igen i den fiskedam, der lå lige neden for huset. Så det blev heller
ikke nogen succes. Vi måtte selvfølgelig ikke fiske i fiskedammene. Med hensyn til åen er jeg lidt
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usikker. Jeg gjorde det et par enkelte gange uden held. Jeg kunne nu heller ikke lide at sætte en
levende orm på en krog. Jeg kunne heller ikke lide tanken om, at fisken skulle have en krog i
munden. Og jeg kunne da slet ikke lide at slå fisken ihjel og sprætte den op og rense den. Jeg kunne
ellers godt lide fisk, når først de var stegt på panden, bare ikke hornfisk. For der var én, der havde
sagt, at den grønne farve i benene var kommet af, at de havde ædt tyske soldater, der var blevet
dræbt om bord på skibene ude på havet under krigen og var blevet kastet overbord.
Grunden til at jeg godt ville sørge for tilskud til husholdningen var nok den, at der stadig tit blev
snakket om, hvad madvarerne kostede. Engang blev jeg sendt til slagteren i Lunderskov for at købe
et pund fars til frikadeller. Jeg sagde til den trivelige slagterdame, at jeg skulle have et kg. fars. Hun
hakkede og vejede noget af. 3.65 kr., jeg kiggede i pungen, og blev flov for jeg havde ikke så
mange penge med. Så bad hun om at måtte se sedlen, og hun vidste selvfølgelig godt at tegnet betød
pund = ½ kg.. Så hun beholdt det halve af farsen, og så slog pengene til. Men jeg havde aldrig set
tegnet før.
Men brændet kunne jeg hjælpe til med, og gjorde det gerne. Engang havde far fældet et stort træ i
hjørnet af haven, og savet det i meterstykker, så han kunne save det på gårdens rundsav. Jeg var
håndelanger, jeg rakte ham kævlerne efterhånden, som han savede dem. Jeg var så bange for, at han
skulle få hænderne i saven, for den var bestemt ikke i orden lige som det meste andet dengang.
Det eneste man forbandt sikkerhed med, var en sikkerhedsnål. Nå, det var det træ. Alt blev taget
med. Stammen og de tykke grene blev savet i 30 cm. stykker og kløvet. De tynde grene helt ud til
bladene blev hugget til kvas med en økse på huggeblokken. Det var mit job. Det tog mange timer.
Træroden blev der gravet en rende rundt om, så vi kunne hugge de små siderødder over. Så lagde
far en svær skovkæde rundt om den og fik forkarlen til, med 3 heste, at trække roden op og slæbe
den om foran brændeskuret, hvor jeg begravede alle fars jernkiler og økser i den, uden at kunne
skille den ad, for jeg arbejdede som en vild, med nogenlunde samme resultat.

I gamle dage stynede man poppeltræerne, og alt blev
lavet til brænde.

Store begivenheder
Den 3. feb. 1950 om aftenen gik vi børn i seng som sædvanligt ved 21 tiden. Ved midnatstid blev vi
vækket, vi skulle ned og sove på gården. Jeg vidste ikke hvorfor, og jeg spurgte heller ikke. Men
det var ret koldt at komme fra en varm seng ud i vinterkulden og ned i en kold seng i et koldt
loftværelse. Næste dags morgen blev vi vækket ved 7 tiden. Vi skulle ned og have morgenmad. Et
blødkogt æg, hvor hviden ikke engang var stivnet, og havregrød der var halvrå og tynd. Det var
ikke morgenmad som hjemme. Overfor mig sad tjenestepigen og drak kaffe, konen var ude i
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køkkenet, pludselig kaldte hun på pigen, hun sad med et stykke franskbrød i hånden, havde det
næsten oppe i munden og skulle til at tage et bid, men hun satte franskbrødet igen, og fór op af
stolen med et spjæt. Men hun var jo også kun slave. Jeg tror forresten ikke at vi fik bønner til
morgenmaden, de var ellers ”hellige”. Da jeg var færdig med morgenmaden, satte jeg mig ned på
gulvet og legede med deres dreng Jens Emil på ca. 1 år. Konen kom ind fra køkkenet og sagde: ”Ja,
når du kommer hjem, har du også sådan en lillebror.” Jeg sagde som sædvanlig ingenting, men jeg
tænkte, at nu begynder hun på det sædvanlige storkepjat, og jeg havde i hvert fald ikke lagt nogen
sukkerknald i noget vindue, desuden var storken i Ægypten om vinteren, og jeg skulle ikke have en
ægypter som lillebror, jeg kunne jo ikke forstå hvad han sagde. Da jeg kom hjem midt på
formiddagen var mors seng stillet ind i stuen, for det var det eneste sted, der var lidt varmt. I sengen
lå mor, og ved siden af hende lå Karl. Jeg skulle lige hen og se ham. Jeg syntes, han var grim, så det
kunne da godt være, at det var en ægypter. Jeg var 9 år og 4 mdr., og jeg anede ikke at mor var
gravid. Det var bestemt heller ikke noget, der blev snakket ret meget om. Når en kone var gravid,
blev der sagt, at ”Hun havde fået en kage i ovnen.” I middagspausen kom bestyreren op for at ønske
tillykke. Og så spurgte han, om mor kom ned i stalden om eftermiddagen. Da blev mor gal og
snerrede, at hun kunne vel godt holde fri en hel dag, og hun kom ikke før næste dags morgen. Én
dag! Det var den barselsorlov hun havde.
Søster Grethe, som var 15 ½ år, var hjemme den vinter fra 1. nov til 1. maj for at hjælpe mor. Nu
var vi far og mor, 3 drenge og en baby. Og mor havde 50-60 timer om ugen i stalden og far havde
mange flere. Hvis hårdt fysisk arbejde er en velsignelse, blev de velsignet meget. Madlavningen
skete på et brændekomfur, det var tidskrævende. Der skulle hentes vand i en spand nede fra
brønden, og træ ude fra brændehuset. Det kunne vi drenge godt gøre, men ellers havde vi ikke
huslige pligter. Vi var jo drenge, og skulle helst blive til rigtige mænd. Der skulle skrælles 10 kg.
kartofler så der var både til middag og aften. Vi havde en times middagspause i skolen, så vi
cyklede hjem, og fik varm middagsmad.
Af større begivenheder nede på Noes, var der Grethe og Hans´ konfirmationer. Grethes kan jeg
næsten ikke huske, men den var jo heller ikke noget, der direkte vedkom mig. Jeg havde på det
tidspunkt også for længst lukket af for omverdenen og levede i min egen verden. Hvis nogen havde
haft forstand på det, ville de måske have sagt, at det var autisme. Jeg kan godt huske, at jeg kunne
høre, når mor råbte: ”Du kan vel svare, når du bliver spurgt om noget?” Men ordene kom ikke ret
meget længere end til trommehinden, de kom ikke længere ind i hjernen, hvor de skulle behandles
og omsættes til handling. Jeg havde simpelthen afbrudt forbindelsen for at få fred. Hans´
konfirmation kan jeg bedre huske. Huset blev kalket udvendigt, haven ordnet, lokumsbrædtet
skurret, gulvene ferniseret, gardinerne vasket, komfuret og brændeovnen sværtet, vinduerne vasket.
Håret blev klippet. Det foregik på den måde, at vi efter tur sad på en stol og så blev en gryde presset
ned over hovedet og justeret, så den sad lige, så klippede mor med skræddersaksen hele vejen rundt
efter grydens kant. Så blev håret lige langt i begge sider og øjnene og ørerne blev fri, så vi kunne
både se og høre.
Til konfirmationen kom mors søskende med ”slæb” og morfar (mormor?). Mor havde 10 søskende.
Og jeg kan lige så godt sige det ligeud: Jeg kunne ikke fordrage hendes søstre. De var snagende og
snadrende, nysgerrige og sladrende. Jeg følte, at de så ned på os, fordi vi var så fattige. På et
tidspunkt, efter vi havde spist, gik jeg ud i brændehuset, hvor der stod et karlekammerskab, hvor der
var en skuffe i nederst, og i skuffen lå fars værktøj, som jeg skulle bruge noget af. I hjørnet, hvor
lokummet var, stod der 6-7 kvinder og knævrede og skræppede, mens de skiftedes til at sidde på
brættet med spanden under, hvor de pruttede, pissede og sked på den hyggeligste måde, mens de
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fortsatte samtalen iblandet lidt småstønnen og prusten. Jeg kan forsikre læseren om, at dette billede
ALDRIG er indgået i mine seksuelle fantasier. Jeg kan heller ikke forestille mig noget mere
erotikdræbende. Det skulle da lige være at blive at blive kørt over af et tog!
Hvad han fik af materielle ting kan jeg ikke huske, men i telegrammerne lå der en 10 krone seddel,
når det var fra den nærmeste familie, og en 5 krone seddel når det var fra mere perifere forbindelser.
Konfirmationerne blev finansieret ved, at mor løbende tegnede en konfirmationsforsikring i Baltica
forsikring. En gang i kvartalet kom forsikringsmanden cyklende med sin store taske på styret. Mor
havde en sort bog, hvor der blev sat mærker i, som hun købte. Når så konfirmationen indtraf, kunne
hun hæve beløbet. Et andet højdepunkt var julen. Det var virkelig noget, der blev set frem til med
spænding. Af gaver kan nævnes: Mundharpe fra Dahls varehus, en julebog med opbyggelige
historier, hjemmestrikkede strømper knælange, luffer, halstørklæde, en strikket sweater med et flot
flettet mønster ned foran. Der kunne også være en rund lommelygte fra ”Dalle Valle” (Varehuset).
Og det var slet ikke det ringeste, for den kom med i seng sammen med en julebog, og så puttede jeg
mig helt ned under dynen i en hule og lå og læste julehistorier. Der kunne også være et spil af en
slags, f.eks. æsel, dam, mølle, ludo, mikado og så det vigtigste af alt: Ingeniørsættet, det bedste
legetøj der nogensinde har eksisteret. Først ”Mekano”, senere ”Tekno”. Et år, hvor vi fik et
ingeniørsæt, kom far ned fra divaen og satte sig på gulvet og hjalp os med at lave en vindmølle,
hvor drivremmen var et gummibånd. At han legede med os, var et af denne juleaftens højdepunkter,
for det skete ellers aldrig. Vi fik også på et tidspunkt et bob spil (en slags simpel bordbillard) det
var et herligt spil, for det kunne vi være 4 til. Og det allerbedste: Vi kunne få far med til det!
Når mor en enkelt gang skulle til Kolding var hun flink til at spørge, om der var noget, vi manglede
til ingeniørsættet, og så fik vi det. Det kunne være en rundstang, et hjul, en hulplade eller et
tandhjul. Delene kunne købes stykvis.

Min barndoms bedste legetøj. Tekno ingeniørsættet

59

Vi var meget beskedne med vore ønsker, for vi vidste jo godt, at de kostede penge, men vi var
ovenud glade for selv det mindste. Set med nutidens øjne kan det være svært at få øje på de små
ting, hun havde med hjem til os, når hun havde været i byen. Det kunne være en banan til deling
mellem 3 drenge. Det var ikke det værste, den kunne dog deles nogenlunde retfærdig med en
lommekniv. Det var værre, når vi fik en sodavand til deling. Så fik vi den åbnet og vi gik udenfor,
og satte os i græsset. Det var den ældste, der fik overladt tillidshvervet at bære flasken ud, der måtte
jo for alt i verden ikke spildes. Vi skiftedes til at tage en lille mundfuld, mens de to andre holdt
skarpt øje med, at det ikke sank for meget i flasken. Og gud nåde den, der bællede og sank to gange.
Inde i børnekammeret var der gipsloft med en pære midt i, væggene var hvidkalkede, det er blevet
moderne igen. Gulvet var af ferniserede brædder, det er også blevet moderne igen. Der stod 2
senge, Grethe 15 år sov i den ene, (vinteren 1950) Hans, Poul og jeg i den anden, vi var 4 børn
mellem 8 og 15 år på 7 m2. Det er knap så moderne. Men vi skulle kun være der, når vi sov og ikke
et minut længere. Der var selvfølgelig ingen opvarmningsmulighed, og der var absolut intet andet
end de to senge. Joh, forresten. Der var én ting mere. På væggen over ”min” seng hang der et
billede af Jesus. Det gjorde nu ikke noget, for jeg havde på fornemmelsen, at han godt kunne lide
børn, så ham var jeg ikke bange for. Det var noget værre med hans far, Ham havde jeg respekt for.
Jeg syntes nærmest, at Jesus var en gruelig karl. Jeg beundrede ham for alle de
tryllekunstner/mirakler, han gik og lavede. F.eks. var der en gang, hvor han gik på vandet. Det
havde jeg svært ved at forstå, for jeg kunne ikke gøre det nede i fiskedammen, hverken når jeg gik
lige så forsigtigt på tæerne, eller når jeg forsøgte at løbe så hurtigt, jeg kunne, hen over vandet. Jeg
sank bare i og plaskede. Jeg forestillede mig, at han måtte have et par kæmpestore plader til fødder
og havde svømmehud mellem tæerne. Der var også en gang, hvor han havde været til bryllup, da
slap vinen op allerede efter 4 dage. Og hvad gjorde Jesus? Han tryllede et par store baljer vand om
til vin. Hvordan det smagte, forlyder der ikke noget om. Men det var gæsterne nok også lige glade
med efter 4 døgns seriøs intensiv druk. Jeg tror nu også, at mor kunne have gjort det lige så godt.
Hun kunne i altfald ”trylle” en kande vand om til det dejligste jordbær/rabarber saftevand. Og det
smagte ”himmelsk”! En gang havde mor også lavet øl, ikke vin, ca. 50 flasker. De skulle bruges til
jul og nytår, men det blev kun til nytår. De stod på gulvet i spisekammeret, og det lød som
fyrværkeri, da de gærede og korkpropperne røg af med et knald. Det var vistnok den eneste gang,
hun prøvede det.
Jeg holdt ørerne stive i søndagsskolen, for jeg elskede at høre en god historie. En gang var Han
kommet ud i ørkenen, hvor der havde samlet sig over 5000 mennesker, foruden kvinder og børn.
Hvad de var der for, kan jeg ikke huske, men der kan jo have været noget á lá Roskilde festival. På
et tidspunkt blev alle disse mennesker sultne, og de havde alle sammen ”glemt” at tage madpakker
med. Så gik Jesus rundt og samlede mad ind, men han fik kun 5 brød og et par sild. Men han kunne
jo trylle, så da han havde mumlet lidt over maden og sagt et par ”bevingede” ord, var der pludselig
mad nok til alle, og der blev endda en hel trækvogn fuld tilovers. Det var jeg meget imponeret af.
Han var også kendt for at kunne helbrede de syge. Han var ikke læge, men sådan en slags
”alternativ behandler”. En gang havde han hørt, at hans halvfætter Lasarus var syg, ja, han var vist
nærmest skindød. Jesus tog straks hen til ham for at se, om han kunne gøre noget. Da han kom ind i
sygerummet, tænkte han med det samme: ”Her trænger godt nok til at blive luftet ud.” Så han
fjernede skodderne for vinduerne og åbnede dem. Så kom der både frisk luft og ikke mindst lys ind.
Da der var blevet lyst derinde, kunne han godt se på den friske kulør, Lasarus havde i kinderne, at
han fejlede da vist ikke noget. Så rev han dynen af ham, og kildede ham under armene og sagde til
ham: ”Nu kan du godt se at stå op Lasarus. Din cykel er pumpet og din madpakke er smurt, så det
hele er klart, til at du kan cykle på arbejde!” Så begyndte Lasarus at grine, for han var meget kilden.
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Og så var han afsløret. Det havde bare været pjækkeri, fordi han ikke gad at tage på arbejde. Og det
var nok det, Jesus havde mistanke om. Han var vist heller ikke selv særlig arbejdsom. Jeg hørte i
hvert fald aldrig om, at han havde fast arbejde. Han hjalp kun lejlighedsvis til hjemme på sin
”papfars” tømreværksted. Læs selv lidt i biblen. Afhængig af hvordan, man læser den, er det en af
de bedste bøger, der er skrevet.
Far røg. Og han røg meget. Cigaretter. 30 om dagen. Han købte pibetobak i en stor pakke, et ½ kg.
af gangen. Han rullede dem selv i fingrene. Hvis han havde rigtig cigaretpapir i små stykker, brugte
han det. Han lagde først papiret på en lille stråmåtte, så tobakken i en, ikke for tynd, strimmel. Så
fugtede han papiret langs den ene kant med tungen og rullede en cigaret ved hjælp af stråmåtten.
Det var jeg ret imponeret af. Jeg holdt godt øje med, hvordan han gjorde det, for jeg skulle jo lære
det, når jeg selv engang, skulle til at ryge. Jeg fik nu kun røget en halv cigaret i hele mit liv. Det var
lige efter Hans´ konfirmation. Der var blevet en del røgvarer tilovers efter festen. Dengang var det
almindeligt, at der blev sendt et fad rundt med cigarer og cigaretter ved bordet efter hovedretten og
igen efter desserten. Men det sås ikke gerne at børn røg, før de var konfirmerede. Cigaretten smagte
ikke særlig godt, så det med rygeriet blev aldrig til noget. Alligevel gik jeg engang med de store
drenge over til smeden på det modsatte hjørne af hvor skolen lå. De skulle over at ryge. På et
tidspunkt trak smeden mig lidt til side og sagde: ”Du ryger jo ikke, Arne. Så du kan lige gøre mig
en tjeneste. Om lidt kommer konen oppe fra Gejsinggård. Hun skal have en tand trukket ud af
undermunden. Her er en syl, den tager du i hånden, og når hun kommer, stiller du dig bagved
hende, og når jeg så trækker tanden ud, nikker jeg til dig, og så jager du sylen i den ene røvballe på
hende, for at fordele smerterne lidt! ” – Da smeden havde trukket tanden ud, spurgte han: ”Nå, var
det så, så slemt”? Konen tog sig med hænderne både til underkæben og røvballen og svarede: ”Nej,
det var såmænd ikke så galt, men jeg havde godt nok aldrig troet, at sådan en skide tand havde så
lange rødder!”
Far havde røget alt for meget i alt for lang tid, så omkring 1950 begyndte det at knibe for ham at
trække vejret, når han lå ned, så han sad op og sov i sengen om natten. Da havde han også røget
mindst 250.000 cigaretter uden filter, indåndet fire sække støv, når han kværnede korn til grise og
køer. Og når vi kørte hø ind, blev det blæst ind på loftet med en stor hø blæser, og inde på loftet
stod far og jeg og tog fra, og pakkede det sammen. Det støvede så voldsomt, at vi kun lige kunne
skimte hinanden. Bestyreren stod ude på læsset og forkede høet ned i høblæseren, han var vældig
stolt af sit nye indkøb, og da naboen kom for at se maskinen i gang, ville han gerne prale lidt: ”Jow,
ser du, her står a å sender høet ned i blæseren, os så siger det vruum” Og så ryger høet ad helvede
til, og der står fodermesteren og en af hans drenge og tager fra!” Det var også uden filter.. Men far
gav ikke op så let. Godt nok kvittede han cigaretterne, men så begyndte han bare at ryge cigarer.
Hver tirsdag aften, når lastbilen fra brugsen kom med varer, var der en 50 stk. Kasse med cigarer til
far og et kræmmerhus med bolsjer til os børn. Med cigaretterne var der ingen der kontrollerede hans
forbrug, heller ikke ham selv. Men nu var det pludselig anderledes, for cigarkassen var for stor at
have i lommen, den stod hjemme hos mor. Så nu skulle han hjem, hvis han ville ryge i arbejdstiden.
Jeg kan se for mig, hvordan han stod i køkkendøren, svagt foroverbøjet, med bedende øjne og
hånden rakt frem. Han behøvede såmænd ikke sige, hvad han ville, for der stod ”CIGAR” i begge
øjne. Mor forbarmede sig over ham og gav ham en. Jeg hørte aldrig, at hun brokkede sig over røgen
for pengenes skyld, det var hans helbred, hun tænkte på. Det er mit indtryk, at alle mænd røg, lige
så snart de var konfirmerede. De unge kvinder var også så småt begyndt at lære det, men de haltede
langt efter mændene. Det har de så indhentet siden. Der var også et par mænd i familien, der
skråede. Man kunne købe skråtobak i en pakke. Jeg tror, det var fugtigt af et eller andet, for han/de
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tog en tot tobak mellem tre fingre og kørte det rundt i askebægeret, der var fuld af aske, og så blev
det proppet ind i munden mellem kinden og visdomstanden, hvis der var nogen.
Far klarede at ryge yderligere et år, så stoppede han. Dvs. at det var nok mor, der bestemte at han
ville holde op. Hun blev enig om, at de penge, han sparede, kunne de bruge til udbetaling og afdrag
på en radio. Man skal ikke undervurdere betydningen af at købe en radio. De havde jo intet i
forvejen af nogen slags. Det var den eneste nyanskaffelse til hjemmet, siden de var blevet gift 15 år
tidligere. Ja, lige bortset fra nogle småting såsom 5 børn selvfølgelig. De blev også anskaffet på
”afbetaling”. Så en fredag aften tog de til Lunderskov og købte en B&O radio. Det var det eneste,
der duede efter fars mening. Han sagde, når der skulle anskaffes noget: ”Jeg er ligeglad med, hvad
det koster, for jeg har alligevel ingen penge, men det skal være noget der dur.” Indtil da havde vi
ikke haft noget som helst underholdende. Du kan nævne alt, hvad du kan komme i tanke om, vi
havde det ikke. Joh, Vi havde én ting. Vi havde en gynge, det var et kotøjr af en jernkæde, som far
havde hængt op i én af vejtræerne i en vandret gren (næsten) og lagt en sæk over, så den ikke
nappede alt for meget i rumpetten. Den gyngede ikke ret meget skævt. Radioen måtte vi
selvfølgelig ikke pille ved. Jeg gjorde det nu alligevel, for jeg ville gerne høre musik. Når man
tændte for den, var der først nogle lamper og rør, der skulle varmes op, før den kunne sige noget.
Den var ikke tændt hele dagen, sådan som nu om dage. Men mandag aften! Da blev den tændt kl.
19.15, og så var der ”gammel dansemusik.” Enten med ”Bror Kalles kapel” eller ”Henry Hansens
spillemandskvartet.” Når det var ”Bror Kalles kapel” der spillede, blev der sluttet af med ”Skæve
Thorvald”. Så benyttede far lejligheden til at spørge om vi vidste, hvorfor der ikke var nogen, der
ville lege med ”Skæve Thorvald”?
Det vidste vi selvfølgelig ikke. Så han svarede selv: ”Det er fordi: ”Lige børn leger bedst. ”” (Det er
en gammel talemåde)
De spillede ” Trædballehus polka”, ”Under den hvide bro”, ”Den ormstukne”, Trompetpolka”,
”Totur fra Vejle”, ”Sønderborg dobbeltkvadrille”, og mange flere. Du skal lige prøve at gå ind på
din PC, på YouTube og spille et par stykker af ovennævnte, så føler du lidt af stemningen i det lille
hjem mandag aften. Far ville under ingen omstændigheder undvære ”Ældre dansemusik”. Det var jo
musik fra hans barndom, hvor han nok har hørt sin far spille på violin, for han var ikke kun
gårdmand, han var også landsbyspillemand. Det var også musik fra hans barndom, hvor de stillede
rejsegrammofonen i et åbentstående vindue, (det var én der skulle trækkes op med et håndsving), og
så dansede karlene og pigerne til musikken ude på vejen. En mandag aften i høsten skulle de køre
kornneg ind i laden indtil kl. 22-23 stykker. Far ville ikke undvære musikken, så han tog radioen
under armen og satte den i stikkontakten nede i laden. Det var før majetærskernes tid. Alting blev
gjort med håndkraft og hestekraft. Noget af kornet blev tærsket ude på marken af et stationært
tærskeværk, der blev trukket af en stor petroleumsmotor.
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En aften tærskede de helt til midnat, selv om både heste og folk var segnefærdige af træthed. Far
havde jo været i gang siden kl. 4 om morgenen og karlen siden kl. 5.30. Bestyreren kunne ikke få
stoppet, fordi det truede med regn. Det var buldrende mørkt, så de næsten intet kunne se, de
stoppede kun, fordi forkarlen kørte i en mergelgrav med heste og vogn. Men sådan var det dengang.
Når der SKULLE arbejdes, så BLEV der arbejdet, lige til man væltede. Det var jo heller ikke
afdragene på bilen eller Fladskærms TV´et der skulle tjenes til. Det var føden! Og så lige afdragene
på B&O radioen. Det meste af kornet blev dog kørt ind i laden og tærsket om vinteren. Laden og
stalden lå parallelle med hinanden, med møddingen imellem. Tærskeværket stod i laden og halmen
faldt ned i en lavtrykspresser som skubbede knipperne på en slidske tværs over møddingen og over
på staldloftet, hvor far og jeg stod og tog imod dem og stablede dem. Far kunne slæbe 2 ad gangen
og jeg kun én. Om eftermiddagen, når far skulle hjem og have eftermiddagskaffe, måtte jeg selv
tage fra. Far sagde godt nok, at jeg bare skulle sætte dem i nærheden af lugen og ikke slæbe for
langt med dem. Jeg sled og slæbte og svedte som en fyrbøder, jeg kunne kun med allerstørste
besvær følge med. Jeg syntes at den kaffepause varede alt for længe, og hver gang jeg tog en
knippe, kiggede jeg længselsfuldt ud ad lugen for at se, om far dog ikke snart kom, for jeg var så
bange for, at jeg ikke kunne følge med, for så ville alle de voksne bare brokke sig. Jeg var kun 10
år. Engang, hvor jeg kom ind i laden, mens vi tærskede, var der et vældigt halløj. Der var mindst 6
mænd i arbejde, 2 i logulvet, som forkede neg op på tærskeværkets bord, 1 som lagde negene i
værket, 1 som tog sække fra, 2 som bar sækkene op på kornmagasinet. Da jeg kom ind, kørte
værket i tomgang. Andenkarlen løb hysterisk rundt i loen, mens forkarlen bankede ham på ryggen
med forkskaftet. Andenkarlen hylede og skreg, mens de andre stod og skraldgrinede. Sagen var den,
at andenkarlen havde træsko på og havde glemt at binde en snor rundt om buksebenet nede ved
anklen, så der var løbet en rotte op i det ene bukseben og helt op på ryggen. Det var den, som
forkarlen ville slå ihjel med forkskaftet. Han sagde siden: ”A tror sgu nok, at a fik den i første hug,
men jeg gav ham et par ekstra dask, for at være på den sikre side, og så lige et par mere, fordi han
så tit havde været irriterende.”

Særligt glade minder
Nu kommer der et lille afsnit, som jeg har glædet mig til at skrive. Om hulen.
Ét af de gentagne spørgsmål til mor lød: ”Hvad skal vi lave?” Og det kunne vi roligt spørge om, for
vi var jo drenge, så vi risikerede ikke at blive sat til husligt arbejde. Så lød svaret nogen gange:
”Lav en hule.” Eller: ”GRAV en hule.” Og så gravede vi et kæmpehul i haven ovre ved de store
træer, hvor der alligevel ikke kunne gro noget. Og vi gravede. Dybt. Så dybt at vi frygtede for, at vi
pludselig røg igennem bunden, og stod omme på den anden side af jorden blandt en flok kinesere,
som nok ikke kunne forstå, hvor vi kom fra. I vores verden havde vi ikke rigtig noget begreb om,
hvor langt der var gennem jorden. Når vi var nede i 2 meters dybde begyndte vi at passe på, at vi
ikke hakkede spaden op i et par kineserfødder, især når vi kom til noget gult, som bare viste sig at
være sand. Når hulen var et par meter dyb lagde vi granrafter og grene over og derefter et lag
salpetersække. De var asfaltimprægnerede og kunne tåle fugt, til sidst skovlede vi et lag jord på, og
hulen var færdig. Jeg vil stærkt fraråde nogen, at lade børn gøre noget lignende i dag. Dels kan
jorden skride sammen. Og en anden ting: Der er jo mørkt og koldt nede i sådan et hul, så det er
næsten oplagt med en eller anden form for levende lys eller ild, og DET er farligt! Der kan blive
iltmangel, hurtigere end man tror. Og det har kostet børn nok livet. Nej, så var det bedre at lave
hytte i hegnet af hasselgrene eller lignende. De havde bare to fejl, de var for små og utætte. Men så
lavede vi ”HULEN” over dem alle. Vi lavede et skelet af granrafter og brædder (brugte), som vi
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”lånte” nede på gården. Nye søm havde vi selvfølgelig ikke adgang til, men så fandt vi en halv
spandfuld brugte, bøjede og rustne søm. Dem rettede vi ud med en hammer på et stykke
jernbaneskinne, så kunne de fint bruges. Hulen blev ca. 2 meter bred, 2 meter høj og 3 meter lang.
Den lå i en slugt 5-600 meter fra huset. Næsten alt, hvad vi skulle bruge, hug.... æh, ”lånte” vi nede
på gården. Siderne og taget blev dækket med salpetersække, så den var vind og vandtæt. Der var
også vindue og dør i. Det var det første hus, jeg byggede. I bunden af slugten løb der et lille
vandløb, det gav mulighed for at bygge bro og dæmning. På de skrå sider af slugten gravede vi en
vandret sti ud, og op ad skrænten til hulen gravede vi en trappe ud. Oppe i træerne havde vi en
rebstige, som vi havde flettet af de snore, der var rundt om halmknipperne, og som blev taget fra,
når køerne blev fodret med halmet. (Tro mig, eller lad være. Jeg har stadig den halmlugt i næsen,
nu, 65 år senere.) Vi havde også et enkelt reb op i et af træerne, som vi kunne klatre op ad. Det var
et ko tøjr, som vi havde ”lånt” på fjernlageret, gården. Alle materialerne skulle bæres derom, men
så gik der tid med det. Vi havde først lavet en sti tværs over marken, men den var for synlig, det var
bestyreren ikke så glad for, men så viste han os en rute, vi hellere måtte gå. Han var god nok, han
havde ligefrem ikke noget særligt imod os børn. Han lånte os nogle spejderbøger, så vi ikke løb tør
for ideer. Vi måtte lege overalt, også i laden og på staldloftet i halmen. Indtil Jens-Emil (4 årig søn
af bestyreren) og Karl, min 3årige lillebror blev pågrebet med tændstikker i lommen. Så var det slut
med at lege i halmen. Der var for nyligt brændt en gård i Lejrskov pga. børns leg med tændstikker. I
en periode holdt mor skarpt kontrol med os. Vi kunne ikke engang tænde et bål omme ved hulen,
for vi blev afsløret af røgen, og så kom mor i skarp trav og slukkede ilden og sagde et par ord, der
vistnok handlede om, hvad hun mest havde lyst til at gøre ved vores røvballer. Så holdt vi op med at
være pyromaniske.
Nu kommer endnu et godt afsnit. Et af de bedste. Det var først på sommeren – Jeg tror, at både
Hans og Grethe var ude at tjene ved bønderne. ”Joh, sådan hed det”. Ved bønderne var slaveriet
endnu ikke helt ophævet. Hans var ude at tjene den sidste sommer, han gik i skole. – Poul og jeg
havde i flere dage plaget far og mor om, at de skulle med om at se hulen om aftenen, efter vi havde
spist. Endelig, en aften ved bordet, fik vi endelig tilsagn fra mor, far mumlede bare utydeligt som
sædvanligt. Mor sagde, at de næste aften ville prøve, om de kunne blive tidligt færdig i stalden, så
kunne vi alle 4 følges ad om og se hulen og videre ud til ”Glibstrup fold” for at tælle kvierne, det
var gårdens fjerneste mark. Poul skyndte sig at sige: ”Fred, for at gå ved siden af mor.” Så var den
plads optaget. Han var en ”mor-dreng”. Fordelen ved at gå ved siden af mor var, at hende kunne
man holde i hånden, det ville far ikke, men jeg kunne godt komme til at gå så tæt ved ham, at jeg
kunne røre ved ham. Jeg syntes, at jeg havde fået den bedste plads, selvom far gik i hjulsporet på
markvejen og jeg gik og stumlede ud i rabatten. Far og mor var på vej ind i min verden. At far var
med, var helt usædvanligt, det var næsten helt uopnåeligt. Den sommeraften var min mave fyldt
med ”solskin og sommerfugle”, som mit yngste barnebarn Julie siger. Det var året før ufredsåret
kom ind i huset. At sådan en aften kan gøre så stærkt et indtryk på mig, at jeg mindes den med
glædesperler i øjenkrogene, kan være svært at forstå. Men i min verden overgår den langt et barns
nutidsbesøg i Legoland, sommerland eller badeland. Ja, men så forstå det dog! FAR var jo med!
Far gik og brumme-fløjtede og mor gik og snakkede med ”blød stemme”, og smilede, og havde
næsten kærlighed i øjnene. Joh, det var en meget usædvanlig aften.
Forresten, alle kvierne var der, 24 stk.
To gange, i løbet af de fem år vi boede i Gejsing, kom der en mobil zoologisk have til skolen. Det
var en lille lastbil, hvor der på ladet var stablet tæt med gamle bure hvori der var smådyr såsom
aber, fugle og slanger m. fl. De blev stillet op på nogle bukke i en række på legepladsen. Jeg tror
nok, vi var blevet forberedt dagen i forvejen, så vi havde en 25-øre med i skole, for manden skulle
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jo leve af at vise dyrene frem. Det blev kort efter forbudt pga. begyndende krav om dyrevelfærd. Vi
havde også efterårsferie i skolen dengang, eller rettere sagt, det hed kartoffelferie, og det skal tages
bogstaveligt. Vi havde ”fri” i en uge først i oktober, når bønderne skulle have deres kartofler samlet
op, og vejret var til det. Vi var en flok på ca. 15 drenge og piger plus gårdens tjenestepige og måske
et par andre voksne, der startede mandag morgen kl. 7 på den første mark. Gårdejerne selv holdt
hænderne i lommerne, de lavede aldrig noget dengang, de havde ikke engang arbejdstøj på.
Rækkerne blev delt op, så hver havde 8-10 favne at skulle samle op. Optageren blev trukket af to
heste og det gik jævnt stærkt, kartoflerne blev spredt i en to meter bred stribe, og så var det bare
med at rubbe neglene, og få dem samlet op inden optageren havde kørt en omgang, og kom igen.
Det var enerverende, jeg kunne kun med største besvær følge med. Kl. 12 havde vi en halv times
pause, hvor vi kunne spise vores madpakker, og kl. 18 var det fyraften. Næste dags morgen kunne
vi fortsætte enten der eller på den næste gård. Hvad betalingen var, kan jeg ikke huske nøjagtigt.
Men da jeg søndag eftermiddag cyklede op til Andres Andersen på ”Enemærke” for at hente mine
penge for at samle min part af hans kartofler op, fik jeg et sted mellem 3 og 4 kroner.

Kartoffelferie, billedet er vist af lidt nyere dato

Men jeg fik også noget andet. Og DET husker jeg bedre. Jeg fik eftermiddagskaffe. Inde i stuen!
Konen på gården lukkede døren op, da jeg bankede på, og sagde, at jeg skulle komme indenfor og
få en kop kaffe. Og så smilede hun så venligt. Til mig! Hun gav tjenestepigen besked om at give
mig kaffe, og jeg fik en stor kop på en underkop, og en stor spisetallerken med et stykke lagkage, et
stykke sandkage, 2 halve boller med smør og et par småkager. Da pigen kom med det, sagde hun
vær’s’go’ og SMILEDE til mig på sådan en rar måde. Så blev jeg også ”forelsket” i hende. – Lige
siden har den gård stået for mig som et lyst og venligt sted. Gården var/er ellers firelænget og af
røde mursten, hvilket, allerede dengang, ikke var min livret. Jeg vil lige tilføje, at manden også var
et rart og venligt menneske, som jeg et par gange senere har haft periferisk kontakt med. Ordet
venlighed er ellers ikke et synonym for bønder.
Da jeg kom hjem med pengene, spurgte mor, hvad jeg havde fået til kaffen, og da jeg havde remset
det op, spurgte hun, om jeg virkelig havde spist alt det? Jeg svarede forbavset, at det havde jeg da.
Som om, der er nogen, som nogensinde har set mig stoppe midt på en tallerken.
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Vi havde selvfølgelig også juleferie, og den var lang, helt til d. 7-8 januar. På den sidste skoledag
inden jul havde vi et julelys i en stage med, og den måtte så brænde ned, mens vi havde
undervisning. Mellem jul og nytår var der juletræsfest i den store skolestue for alle skolens børn, ca.
28. Nogle af drengene opførte et skuespil, det var ”Kejserens nye klæder”. Den modigste af
drengene smed de lange bukser, trods nogen generthed, så han kun havde de ”korte” underbukser
på, de gik helt ned til knæene. Så fik han lærer Dans natskjorte på, den nåede helt ned til fødderne.
Hvis det havde været i dag, havde han nok bare været splitter ravende nøgen. I hvert fald hvis det
var i gymnasiet!
Der var et juletræ, der gik helt op til loftet, som juletræer jo skal gøre. Bordene var skubbet ud til
siderne, så der var plads til at gå rundt om træet og synge julesalmer. Men ”Højt fra træets grønne
top” blev ikke sunget, heller ikke hjemme hos os. Den var jo ikke ”hellig”. Vi legede ”Bro, bro
brille”, ”Så går vi rundt om en enebærbusk”, Jeg gik mig over sø og land”, og ”To mand frem for en
enke”. Vi fik en godtepose, som mest bestod af 2 æbler og en appelsin. Så lavede vi noget larm og
så gik vi hjem.
Nytårsaften var også festlig. Vi fik julemad på rene tallerkner. Julepapirsdugen fra Dahls varehus,
som havde været på bordet juleaften, blev genbrugt. Vi havde ikke spildt ret meget på den. Så blev
lysene på juletræet brændt helt ned. Og så var det ved at være tiden, hvor vi skulle ud og skyde
nytår ind og lave nytårsløjer. Men først skulle vi lige høre, hvad far havde lavet af løjer da han var
dreng/ung, så vi var ladet op og havde fået nogle gode ideer. Der var især en historie, som han
fortalte hvert år, som jeg holdt meget af at høre. Han gik med i en lille flok på 6 stykker, som
hærgede Lønborg og omegn. På en gård fandt de en stige, som de satte op ad taget på laden. Så
skilte de en kassevogn ad. (Det er en hestetrukken landbrugsvogn af træ, med træhjul med jernringe
omkring) Da vognen var helt skilt ad, bar de stumperne op på taget og samlede vognen igen oppe på
tagrygningen. Og for at gøre spøgen færdig, bar de møg op i spande og fyldte det i vognen med top
på. Så da bondemanden vågnede nytårsdag og kom ud i køkkenet og så vognen oppe på taget, har
han nok skubbet nathuen om i nakken, gnedet sine øjne en ekstra gang, og bandet længe og inderligt
over de forbistrede skarnsknægte. Alle på egnen, og ikke mindst bønderne, var ”Indre missionske”,
men det kunne vist godt glemmes sådan en morgenstund. De grove løjer kunne også godt gå den
anden vej, og gå ud over far og gænget. Et sted havde gårdmanden taget låget af en slamkule lige
uden for stalddøren. (Det var en rensebrønd 1 meter i diameter og 1 meter dyb fyldt med ajle.) Så da
far og gænget kom listende i mørke langs med staldvæggen, var der et par af karlene, der trådte ned
i slamkulen i ajle og tynd komøg lige til livet. Det blev der grinet en del af, af de andre. Og næste
dag grinede den halve by. Når far fortalte om det, grinede vi også. Og nu er det din tur.
Hans og jeg gik hjemmefra ved 21.30 tiden med hundepropper og tiøres røde lynkinesere i lommen,
og måske et enkelt blåt kanonslag, som var så kraftigt, at det kunne rasere staldvinduerne, hvis det
blev smidt ind på gårdspladsen på en firelænget gård. Man kunne også smide kanonslaget ned i en
mælketransportspand og skynde sig at sætte låget på, så havde man en kanon, som kunne skyde
låget igennem en stalddør. Man kunne også få hænderne smadret og bliver slået halvt ihjel. Så den
slags ”løjer” lader du nok lige være med. Når vi havde ”givet lyd” fra os, kom bondemanden ud i
døren og inviterede os indenfor til et glas kirsebærvin og en håndfuld småkager. Det var nok ikke
for at belønne os, men snarere for at vi ikke skulle rasere hele gården.
Det havde været en vellykket nytårsaften, når det stadig kimede for ørerne, når vi begyndte i skolen
igen d. 7 januar.
Om vinteren var der selvfølgelig sne og frost, det var jo i ”gamle dage”. Vi havde nogle formidable
kælkebakker, som vi brugte flittigt. Vi havde en ny 3 personers kælk og en ældre mindre kælk. Vi
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enten sad og styrede med en kæp eller lå på maven og styrede med støvlesnuderne. Vi kunne kælke
langt og med høj fart.
Vi fik også lavet en fæstning af store snebolde som var ca. 1 meter i diameter. Lige ovenfor huset
var vejen nærmest en hulvej, der trillede vi kuglerne hen og spærrede vejen totalt i en meters højde.
Det var for at holde indianerne væk. At vi også lukkede for mælkebilen næste dags morgen tænkte
vi ikke så meget på. Der kørte jo ingen mælkebiler i Apache indianernes land. Da far og mor kom
hjem fra stalden, opdagede de, at vi havde spærret vejen, og det gik jo ikke i de voksnes verden, så
de trillede sneboldene til side. Det arbejde, vi havde været flere timer om, blev fjernet på et kvarter.
Og det var så det. Vejen nede fra gården og op til Grindsted vejen skulle jo ryddes for sne, og det
forgik med en gammel sneplov, det var lavet af brædder. Den blev trukket af 4 store jyske heste, i
driverne gik de i sne til bringen, men igennem kom de.

Min barndoms sneplov

Det var træls, når der lå meget sne, for så skulle vi gå i skole, og det var sommetider inde på
marken, hvor sneen ikke var så dyb, for vi havde jo træsko på og fik let sne i træskoene, så vi fik
våde fødder. Og hvis det var tøsne, klumpede det under træskoene. Vi var også så småt begyndt at
lege lidt mere inden døre, når vi kom hjem fra skole ved 15.30 tiden, men så blev det jo også hurtigt
mørkt. Jeg læste også en del, en bog eller to om ugen, som jeg lånte henne i skolen. Når der en gang
om ugen var udlån i et frikvarter og en af eleverne spurgte Dan: ”Er denne bog god?” Svarede han
altid: ”Spørg Arne.”
Kakkelovnen var et to meter højt skrummel i flere ”etager”. Nederst var der en ”kogeplade” med
ringe, hvor man kunne lave mad, og i etagen ovenover kunne kaffekanden stå og holde sig varm.
En vinteraften, hvor karlene nede fra gården var oppe og få aftenkaffe, var kakkelovnen dejlig
varm, og fordi vi var så mange og der var rigtigt varmt, var der blevet skruet helt ned for
luftsnolden på kakkelovnen. Pludselig eksploderede den s’gu’! Det var en røggas eksplosion.
Kakkelovnen blev totalt splittet ad og væltede. Poul var lige på nippet til at blive ramt. Det var kun
fordi en af karlene fik ham revet væk, at han slap med skrækken. Vinteren gik. Det gør de jo alle
sammen. En dag i skolen, kort før påske, spurgte lærerinden, om vi fik påskeæg hjemme. Hvad de
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andre svarede, ved jeg ikke, men jeg sagde ikke noget, for jeg vidste ikke hvad et påskeæg var.
Agnes, det var lærerinden, kom hen til mig og spurgte mig direkte. Jeg svarede, at vi fik
”skidenæg”. (Det er hårdkogte æg i tyk sennepssovs.) Nej, det var ikke, hvad hun mente. Det var
brune æg, der var lavet af chokolade. Joh, vi fik da brune æg, for der var både brune og hvide høns
nede på gården. Men vi plejede nu ikke at spise skallen, så jeg vidste ikke om den smagte af
chokolade. For øvrigt vidste jeg slet ikke, hvordan chokolade smagte, for sådan noget fint noget fik
vi slet ikke hjemme. Så blev der ikke snakket mere om det.
Tirsdagen før påske sad vi inde i stuen og drak eftermiddagskaffe. Jeg sad og kiggede ud af vinduet
og fik pludselig øje på lærerinden, der kom cyklende ned ad bakken på sin gamle bedstemor cykel.
”Nu kommer ”frøken””! Sagde jeg. Mor nåede ikke engang at spørge, hvad jeg nu havde lavet. Hun
fik bare travlt med at rydde en stol, så lærerinden kunne komme til at sidde ned. Da hun var
kommet ind, og der var sagt goddag og snakket om vejret, kom hun frem med sit ærinde. Hun
havde 2 store og flotte påskeæg med, et til Poul og et til mig. Jeg sad ned, og hun stod op, så hun
bøjede sig let fremover, rakte mig ægget og sagde værsågod. Og så smilede hun, og havde et
kærligt udtryk i øjnene. Når jeg bliver 100 år, har jeg måske glemt ægget, men hendes kærlige
ansigt glemmer jeg aldrig. Påskeæg var sjældne, men kærlige ansigter var endnu sjældnere. Ægget
stod ”til pynt” på buffeten hele påsken. Først da påsken var forbi, slog jeg hul på bagsiden af den og
begyndte at spise af den.
Den 9. oktober, 2013.
Som du kan se af datoen havde jeg fødselsdag i går, jeg blev 73 år. Jeg kan næsten ikke forstå det.
Jeg troede, jeg ville føle mig gammel, men det gør jeg nu ikke. Jeg kan det samme, som jeg altid
har kunnet, det tager bare lidt længere tid. Jeg er også længere tid om at komme i gang om
morgenen (læs formiddagen), men til gengæld holder jeg tidligt op om eftermiddagen. Hvis jeg ikke
havde haft Parkinson, ville jeg stadig have været en vældig karl. Dagen i går startede kl. 7 med en
tallerken yoghurt med mysli på. Jeg havde været vågen hele natten og bare ventet på at klokken
skulle blive 7, så jeg kunne få dagens første pille, og så sove i 2-3 timer. Det er lidt træls, når der
går helt op til en uge, hvor jeg er stjernetindrende lysvågen hele natten. Jeg sov til kl. 10 hvor Åse
stod op, så gik jeg ud og hejste flaget mens hun lavede kaffe. Naboen flagede også, det er en aftale,
vi har, vi flager for hinanden, når vi har fødselsdag. Af Åse fik jeg en kontorstol og en trådløs
printer. Sidst på dagen kom en tidligere arbejdskollega og hans kone, Else og Valdemar Lassen fra
Skærbæk, hun havde strikket et par julemandssokker til mig, så jeg kunne være rigtigt klædt på, når
jeg skal være julemand. Det har jeg moret mig meget med de sidste 18 år, lige siden Louise var
lille. De sidste år ikke kun herhjemme, men også hos en nabo og i et par børnehaver. Vi fik
selvfølgelig en kop kaffe og et par snapse. Sidst på eftermiddagen kom Heidi og Emil (Flemmings
dreng på 13 år). Lidt senere kom Alice og Louise, og til sidst kom Flemming, han havde sent fri fra
arbejde. Af børnene fik jeg et par udendørslamper og en sensor, så jeg kan se at hente træ nede i
brændeskuret til vinter, selv om det er mørkt. Til aftensmad fik vi brændende kærlighed, og til
aftenkaffen fik vi æblekage og en ”Facebook – ”synes godt om” – lagkage” .Julie og Michael var
ikke med pga. at Julie var til springgymnastik.
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Arne Julemanden på Holmemark 2013

Hovedrengøring
Nå det var et kolossalt hop i tiden, jeg hopper tilbage igen til Noesgård ca. 1950.
Den store zinkbalje var helt uundværlig, både når der skulle vaskes tøj og vaskes børn. Fars
arbejdstøj kunne være helt stift af skidt, når han stillede det til vask i et hjørne af bryggerset og
sokkerne blev stillet ved siden af. Der blev skiftet tøj inderst til yderst lørdag aften, og det gjaldt
både børn og voksne. Hvor tit vi kom i baljen kan jeg ikke præcis huske, med det har nok været en
gang om måneden om vinteren. Om sommeren var det ikke nødvendigt, da havde vi jo åen. Baljen
blev stillet på køkkengulvet tæt ved komfuret, hvor der var mindst koldt, og så blev vi vasket efter
tur, den mindste først. Det var ellers ikke populært blandt os, der var lidt større, vi beskyldte ham
rent ud for at pisse i vandet. Undertøjet, som vi skulle have på bagefter, blev hængt på den gule
messingstang, der var rundt om komfuret, så var det lunt, når vi skulle have det på. Det blev
opbevaret i en kommodeskuffe i sovekammeret, og der kunne temperaturen sagtens være på
frysepunktet eller lavere.

Lørdagsvask, som ikke var så nær hver lørdag.
Far hjalp heller ikke til med ”hovedrengøringen”.
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Mor varmede vandet i en stor gryde på komfuret, inden det blev hældt i baljen og så blev der pisket
nogle sæbespåner i vandet med et håndpiskeris. Håndmikseren var selvfølgelig slet ikke opfundet.
Så blev vi vasket, godt og grundigt, til sidst blev håret skyllet i vand, der var så varmt, som vi kunne
udholde. Det var for at ”drukne lusene”. Jeg kan nu ikke mindes at jeg nogensinde havde lus, og
godt det samme, for det var noget, der gav lavstatus. Men selvom håret var blevet skyllet som
afslutning på badet, var det slet ikke sikkert, at vi var færdige. Fødderne, mand!! Findes der en
skytsengel for beskidte fødder? Der kunne være sådan et gråt skær over fødder og ankler, noget som
mor sukkede og med opgivende stemme kaldte for ”gravrust”! Det kunne sæbespånerne godt nok
ikke klare. Så blev vi sat på en taburet med fødderne i den mindre zinkbalje, (det var opvaskebaljen)
og i den var der varmt vand og soda, så sad vi der med fødderne i blød, mens hun vaskede den
næste. Når hun vendte tilbage til fødderne kom skurebørsten i brug indtil det grå skær var blevet
afløst af et rødt. Hun sluttede af med at sige: ”Nå, nu fik jeg da det meste a''et a', resten det må
slides væk”. Hvor tit de voksne blev vasket ”midtpå” ved jeg ikke.
Da jeg i 1956 kom ud at tjene på en mindre ejendom, gik konen ”i baljen” 2 gange om året. Det
foregik i den store zinkbalje midt på køkkengulvet sidst på eftermiddagen. Jeg ved det præcist, fordi
manden blev jaget ud i stalden, køkken rullegardinet blev omhyggeligt rullet helt ned og dørene
låst. Manden kom ellers aldrig i stalden om eftermiddagen, for når køerne havde fået halm, kunne
han ikke trække vejret pga. astma. Det var lidt af en sensation , når hun havde ”storvask”. Selv
genboerne var inddraget, de drillede grinende manden, når han blev jaget ud af huset, når konen
skulle i bad.
Hænderne blev vasket et par gange om dagen og hovedet om aftenen i et blik vaskefad ved
køkkenbordet. Selv nede på gården, som var på mere end 100 tønder land, var det ikke anderledes.
De sanitære installationer var 3 døre i gavlen af hønsehuset i baggården. Bag døren længst til
venstre var der et lokum til tjenestepigen, et bræt med et hul i. Bag den midterste dør var der et bræt
med 2 huller i, det var til karlene, (der var 3) men de brugte det aldrig. De satte sig på hug på
staldgangen bag ved hestene og sluttede af med en tot halm. Deres vaskemuligheder var et blikfad
med koldt vand på låget af hakkelseskisten ved siden af hestene i et hjørne af hestestalden. Der var
også opgangen til halmloftet, hvor der var 2 karlekamre. Et ”stort” et til forkarlen, og et lidt mindre,
som 2. og 3. karlen var fælles om. Indretningen var en seng og en taburet som var gårdens. Og en
rejse kuffert af træ på ca. ¼ m3 som var karlens. Der var ikke anden opvarmning end den stærkt
krydrede staldluft nede fra hestestalden. Men om vinteren når der var rigtig pisse koldt, krøb 2. og
3. karlen sammen i den samme seng med begge dyner over sig for at holde varmen. Og skam på
den, som tænkte ilde derom. Bøsser var nærmest ikke ”opfundet” dengang. Forkarlen frøs også,
men han var mere privilegeret, han ”sov” hos tjenestepigen.
Bag den 3. dør i baggården var der et langt lokums bræt med 2 små huller og 2 store, så kunne hele
bestyrerfamilien skide på én gang. Der var selvfølgelig ikke nogen mulighed for at vaske hænder.
Man skulle bare lade være med at stikke fingerspidserne igennem papiret. Det var en ugyldig
køreplan fra DSB., der hang på et søm, som man rev en side af.
Nå, jeg kom væk fra tøjvasken. Når den store zinkbalje var afbrugt til børnevask, blev fars beskidte
arbejdstøj sat i blød indtil mandag, hvor der var ”lille vaskedag”. Dvs. at al tøjet vasket på
vaskebræt med håndkraft. Én gang om måneden var der ”store vaskedag”, da blev sengetøjet også
vasket. Vaskemidlet var soda (det brugte far også til hårvask) blød grøn/brun sæbe og sæbespåner. I
skyllevandet kom mor noget, der hed blånelse. Det var noget blåt pulver i gaze indpakning. Det
gjorde vandet blåt, men tøjet hvidt.

70

Mor brugte det også, til at blande i kalken, når hun kalkede væggene i karlekammeret, så blev
væggene lyseblå. Tøjet skulle jo også tørre, og om vinteren var det ikke så let. De små ting blev
hængt på stangen omkring komfuret og på stolerygge rundt om kakkelovnen. De store ting blev
hængt til tørre på snore, det var trukket imellem søm, der var slået ned oven i dørkarmene både i
køkken og stue. Når lagnerne var tørre, var de også krøllede, så de skulle strækkes. De blev lagt
samme 4 gange på langs, og så hev mor i den ene ende og jeg i den anden. Det var ikke noget, jeg
brød mig særligt om. Jeg tror nok, at jeg syntes, at det var tøset. Skjorterne blev strøget, ikke på et
strygebræt, for det havde hun ikke, men på den ene ende af spisebordet, som der var sat en
forlængerplade i, som der så var lagt et tæppe over.
Det var mest mor, der stod for opdragelsen og lærte os alle de ting, som børn jo gerne skal lære
også selvom det var far-ting, som f.eks. at lave drager og sætte dem op. Far var lovligt forhindret,
han lavede ”kun” 2 ting, og det var arbejde og atter arbejde. Og når han var færdig med det,
arbejdede han enten med brænde eller i køkkenhaven. Mor lærte os også alle brætspillene, mølle,
dam, ludo osv. Når vi spillede ludo, krævedes der ikke megen overtalelse for at få far med, for det
spil elskede han. Det kunne ske en sommeraften, at karlene og tjenestepigen kom op og fik en
tallerken rødgrød, (solbær, ribs ol.) og så kom der gang i ludospillet. Far så stort på, om han vandt
eller ej. Det vigtigste for ham var at ”slå hjem”. Når tjenestepigen græd og karlene bandede, var han
rigtig i sit es. Terningebægeret var cigaretbægeret fra et rygesæt, som far havde fået til sin 18 års
fødselsdag, et sted hvor han var tjenestekarl.
Mor lærte os også at strikke, stoppe strømper, hækle og sy korssting. Jeg fik da strikket et
halstørklæde, et meget lille et, og et par grydelapper, de var også små. Hækleriet gik hurtigt i stå, så
gik det bedre med korsstingene. Jeg syede et billede af et skib, der kom i glas og ramme, og blev
hængt op! Så lå håndarbejdet stille i 20 år, indtil jeg i 1968-1969 syede 6 duge. Mor fik det første
jeg syede.
På den mark, hvor vi satte drager op, sloges vi med snebolde om vinteren og med hestepærer om
sommeren, ja, der kunne også godt ryge en kokasse med i kampens hede, hvis der var én, som ikke
var alt for blød.

Pigtråd – en smertelig plage fra barndommen
En af barndommens smertelige plager var pigtråd. Der var to slags, én der var lavet i Middelfart på
NKT (Nordisk kabel og tråd). På den sad piggene med ca. 20 cm. afstand, det var en tråd, der var
beregnet til dyreindhegning. Og så var der tyskertråden, på den sad piggene dobbelt så tæt, og de
var værre til at flænse huden op. De var fremstillet i Tyskland under krigen, og var beregnet til at
bruges på slagmarkerne mod mennesker. Da krigen sluttede, var der enorme mængder på lager af
det, og noget af det endte nede på Noes, som indhegning rundt om græsfennerne. Der var
kilometervis af indhegning, der bestod af ege hegnspæle, der var gravet ned med 10 meters afstand.
På pælene var der sømmet pigtråd med kramper, to rækker tråd ved køerne og tre rækker ved
kvierne. Det var med i fars entreprise, at vedligeholdelsen af hegnet skulle han stå for. Ny
opsættelse skulle karlene sørge for. Både Poul (lillebror) og jeg prøvede at komme i nærkontakt
med tyskertråden. Og at den virkede efter hensigten, kan jeg garantere for. Engang da far var ude i
Glibstrup fold for at lave indhegning, var Poul og jeg gået ud for at besøge ham. Vi ville gerne være
i hans nærhed engang i mellem, og det kunne kun lade sig gøre i arbejdstiden, for han arbejdede
altid. Vi stod og så på, at han strammede tråden. Og så sprang tyskertråden! En af piggene ramte
Poul midt på underbenet, og det havde ramt lige ind på en blodåre, for blodet stod i en stråle en halv
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meter ud fra benet. Da far så det, sagde han: ”Skynd dig at rende hjem til mor”! Mor kunne jo ordne
alt. Jeg kiggede lidt på blod plaskeriet, jeg var s'gu lidt betænkelig, for vi var langt hjemmefra, og
jeg var bange for, at Poul skulle løbe tør for blod, inden vi nåede hjem. Jeg tog et par store grønne
blade og lagde på, de var rene på undersiden, og så bandt jeg dem stramt til med et stykke
selvbinder strikke, som jeg havde i lommen. Lomme indholdet kunne godt være forskelligt, men
kniv, snor og søm var obligatorisk. Da han var blevet forbundet gik vi hjemad. Da vi kom hjem,
måtte mor ind i det højre skab på den øverste hylde i buffeten og hente en rulle lagen strimmel, der
lå altid et par stykker parat, for med tre drenge der havde hænderne oppe af lommerne, kunne der
sommetider godt gå hul på skindet.
Da jeg kom i kontakt med tyskertråden gik det værre. Det var en sommerdag lige over middag, far
og mor var gået hen at sove middagssøvn. På en eller anden måde og af én eller anden grund havde
vi narret Poul til at gå ind i huset. Imens ville vi stikke af fra ham, Hans og jeg. Lige præcis hvorfor
vi ikke ville have ham med den dag, kan jeg ikke huske, men jeg tror nok, at jeg sommetider syntes,
at han var en lille irriterende pivskid, (lige som de fleste mindre søskende er.) Jeg løb forrest ned ad
markvejen, lige så hurtigt jeg kunne. Jeg så mig tilbage, for at se om han fulgte efter os. Jeg skulle
hellere have set mig for. For netop den dag var der spændt tre rækker tyskertråd over markvejen,
fordi køerne skulle flyttes. Jeg løb direkte ind i tråden. Jeg fik 8 flænger i alt, 4 på den ene underarm
3 på den anden hvoraf den længste gik fra håndleddet og op til albuen, og én tværs over det højre
lår. Jeg ville stoppe blodet med skræppeblade, lige som vi plejede, men Hans sagde, at jeg skulle gå
”hjem til mor!” DET var jeg ikke meget for, det var lige midt i fars og mors middagssøvn, og den
var hellig! Der var kun to grunde, der var gode nok, til at forstyrre dem. 1: hvis huset brændte, 2:
hvis én af os var i livsfare. Og så måske lige en 3.: Hvis alle køerne og tyrene var rendt ud af
indhegningen. Men det var lige så utænkeligt, som de to første. Jeg værgede mig længe, men Hans
blev ved med at presse mig og prøvede at slæbe mig. Så gav jeg efter, og gik hjem. Jeg gik ind i
køkkenet og listede hen til sovekammerdøren, som jeg åbnede ganske forsigtigt, mor lå i sengen
længst væk, og jeg ville ikke gå ind i sovekammeret, fordi blodet plaskede ned på gulvet, så jeg
hviskede lige så forsigtigt: ”Moor.” Ingen reaktion. Jeg hviskede lidt højere: ”Morar!” Så vågnede
hun, og vendte sig om, for at se hvad der var galt. Så kom hun også ud af sengen og ud i køkkenet,
hvor hun forsigtigt lukkede sovekammerdøren efter sig. Far skulle ikke forstyrres. Hun fandt blik
vaskefadet frem og tog noget lunkent vand fra komfuret. Så skyllede hun det værste af blodet og
støvet (læs skidtet) af. Hun hentede tre ruller lagen strimler inde fra lageret i buffeten og så blev jeg
forbundet. De sidste 20-30 cm. af rullen blev klippe op på langs og bundet rundt om forbindingen
med knude og sløjfe, det havde hun lige taget på. Hun havde nu også øvet sig en hel del. Det der
med sløjfen var jeg ret imponeret af, for det var på den tid, jeg skulle lære at binde mine snøresko
selv, og dem havde jeg kun på 3-4 gange om året, så det kunne godt tage noget tid, inden jeg fik
øvelsen.
”Fine mennesker har aner (forfædre), men jeg er næsten lige så fin. Jeg har ar.”
Citat fra en drengebog jeg fik til jul da jeg var 10 år. Den hed ”Flemming på kostskole”. Den bog
havde jeg for øvrigt med i skole. Den lå i skuffen i katederet (lærerens bord). For dengang kunne
man i de små klasser, hvis man var heldig, og hvis man plagede lidt, få lærerinden til at læse højt i
en dansktime. Ordet ”kostskole” havde ellers en dårlig klang i mine ører, for det betød jo, at man
skulle være hjemmefra, mens man gik i skole. Og jeg kunne slet ikke forestille mig nogen anden
måde at leve på, end at leve som en familie med far, mor og børn samlet i et hjem, og det hjem
skulle helst være et hus og ikke en lejlighed. Læg nøje mærke til at de sidste sætninger, de har gjaldt
hele livet.
Selvom vi boede afsides nede på Noes, havde vi dog lidt kontakt til omverdenen. En gang om året, i
sensommeren, kom der en mand cyklende og opkrævede penge til konfirmations forsikringen.
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Engang kom der også en tandtekniker på cykel og trak mors tænder ud og tog gipsafstøbninger til et
nyt gebis. Han havde sine remedier med i en lille kuffert, og behandlingen foregik i stuen henne ved
vinduet hvor der var mest lys.
Hver morgen kom ”mælkekusken”, det hed han stadigvæk, selvom fladvognen med hesteforspand
for længst var blevet afløst af en lastbil. Han kom ved 6 tiden og hentede mælken, som var fra
aftenen før og fra om morgenen. Midt på formiddagen kom han tilbage med syrnet mælk og valle
som blev brugt som foder til grise og kalve. Posten kom også på cykel midt på formiddagen, han
havde avisen med og hver mandag også familiejournalen, men ingen, absolut ingen, reklamer. Det
fandtes slet ikke, kun Lunderskov ugeavis som var på to sider. Tirsdag aften kom bilen fra brugsen
med varer der var bestilt i forvejen. Varerne blev skrevet op i en bog, og blev så betalt én gang om
måneden. Onsdag kom fiskemanden med fisk og om torsdagen kom bageren med brød. Engang i
mellem kom der en husmand kørende i hestevogn med en kasse bagpå med en so i, som skulle ned
til en orne nede på gården. Ornen var næsten lige så stor som en lille ko, og det var en gal og
ondskabsfuld satan med nogle store hugtænder. Den var jeg lidt bange for. Det var et bijob for far at
hjælpe til, når der kom nogen, der skulle bruge den. Det fik han en krone for. Gæster havde vi
aldrig. Kun til barnedåb og konfirmation og så en enkelt aften når karlene kom op en vinteraften til
en kop kaffe og et spil bob, eller en sommeraften til en tallerken rødgrød. Vi var heller aldrig i
byen. Mor var en enkelt gang ovre at besøge ”Kildegårds” fodermester par. Da hun kom hjem, var
hun stærkt oprevet og sagde, at der satte hun aldrig mere sine ben. Hun sagde ikke hvorfor, men jeg
kan forestille mig, at der har været noget med druk og grim snak, og sådan noget ville mor ikke
tolerere.

Sommerferie
I sommerferien kom vi børn på ferie hos mormor og morfar i Ølgod ca. en uges tid. Når vi var i 912alderen kunne vi godt selv cykle til Ølgod nede fra Noes. Vi skulle blot cykle op til Grindsted
landevejen og der skulle vi dreje til højre, og når vi kom til Grindsted skulle vi igen dreje til højre.
Og når vi kom til Ølgod, boede mine bedsteforældre på Nørreallé i et rødstenshus lige over for
stadion, så det kunne vi sagtens finde, og ellers havde vi jo en mund, der kunne bruges til at spørge
med.
Samtidig med os var der et par kusiner fra Esbjerg, som vi kunne lege med. Det gjorde vi da også,
lidt. Jeg gik nu mest mine egne veje lige som hjemme. Noget af det første jeg gjorde, var at gå over
i granplantagen og plukke en buket blomster til mormor, for jeg var jo vant til hjemmefra, at det
blev mor glad for. Det blev en buket dueurter, for jeg kunne ikke finde andre. Jeg gik ind i køkkenet
og rakte dem til mormor og sagde: ”Værs´go”. Hun sagde ikke engang tak, men sagde med
forfærdelig stemme: ”Åh, nej. De drysser sådan”. Og så lagde hun dem på køkkenbordet. Jeg
spurgte: ”Skal de ikke i vand”? Og hun vrissede: ”Jo, jo”! Det var sidst på formiddagen, så jeg gik
ud igen. Lidt efter skulle vi ind og have middagsmad i køkkenet, og da var blomsterne væk, så jeg
tænkte, de var kommet i en vase og sat ind i stuen. Da vi havde spist, gik bedstemor ind i
sovekammeret for at sove middagssøvn. Så gik jeg ind i stuen, fordi jeg ville se, hvor blomsterne
var stillet hen, men jeg kunne ikke se dem nogen steder, hverken på bordet eller i vinduet. Så gik
jeg ud i køkkenet, men der var de heller ikke. Så fik jeg pludselig en stærk mistanke, jeg åbnede
skabslågen under køkkenvasken. Og der lå blomsterne! Knækket og vredet sammen og bare mast
ned i skraldespanden så de fyldte mindst muligt. Så lidt var min kærlighedserklæring værd. Det var
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første gang, jeg oplevede det, og jeg blev meget skuffet og ked af det. Jeg har senere i livet givet et
par piger hjemmelavede ting, men det har aldrig været nogen succes.
Det var ikke sommerferiens sidste cykeltur. Et år cyklede min storebror Hans 12½ år og jeg 10 år
Fyn rundt på en uge. Vi havde lånt 2 soveposer, som vi havde i bagagebæreren. Vi havde det tøj,
som vi havde på plus en jakke af en slags. Vi havde vores skoletasker med, og i dem havde vi
tallerkner (2 dybe) 2 skeer, 2 knive, 1 pakke havregryn, et stykke spegepølse, et stykke ost, ½
rugbrød, 1 liter flaske til mælk og et glas med låg på til sukker. Det var stort set det hele. Vi havde
planlagt, at vi ville sove, hvor vi kunne komme af sted med det. For eks. i en høstak, på et halmloft
eller i læ af et hegn under åben himmel. Vi var jo hårdføre. Den første dag cyklede vi fra Noes til
Fredericia. Der købte vi et postkort med et billede af ”Landssoldaten”, for at skrive en hilsen og
sende hjem. Hans syntes at ordet Fredericia var for langt og spurgte, om det kunne forkortes, så jeg
svarede, at han kunne da skrive ”Frederis”. Det gjorde han så, og jeg tror i øvrigt at postkortet
eksisterer endnu, hvis jeg bare kan finde det.

Landsoldaten Fredericia

Hen under aften cyklede vi tilbage mod Kolding, for vi havde set, at ved ”Djævlesvingene” lige
neden for Nr. Bjert var sat noget rajgræs frø til tørring på nogle stativer, og det skulle være vores
natlogi. Det var et lavt sted og hundekoldt, så vi kunne ikke holde varmen. Kl. 04 stod vi op, og
cyklede videre mod Middelfart over den gamle Lillebæltsbro. Dengang var der ikke noget der hed
den nye bro. Da vi kom til Middelfart, cyklede vi ned på havnen for at se os lidt omkring. Sådan et
par drenge som os havde jo ikke meget forstand på, hvad der var seværdigt, men en havn var altid
spændende, for der skete altid noget. Når vi var med mor i Kolding for at købe tøj i Engelsk
beklædnings magasin (E.B.M.) eller nye sko, tog vi toget fra Lunderskov til Kolding. Og når vi
havde ventetid, gik vi med mor gennem tunellen under skinnerne ned til havnen. Dengang var der
en livlig aktivitet af kraner, der lossede kul og foderstoffer.
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Engelsk Beklædnings Magasin, Bredgade Kolding. Hvor vi købte tøj omkring 1950

Da vi havde set havnen i Assens, og ikke ret meget andet, cyklede vi videre mod Fåborg. Jeg kan
dog huske at nede på havnen i Assens står der en statue af Peter Willemoes, søhelt. Lige efter
spisetid cyklede vi ind på en tilfældig gård, og spurgte om vi måtte sove i halmen der om natten.
Det måtte vi gerne, manden smed et par knipper halm på fodergangen i hestestalden, så kunne vi
ligge i vores soveposer og sove der. Inden vi lagde os til at sove, blev vi inviteret ind i køkkenet,
hvor vi fik en tallerken jordbær med fløde, og om morgenen blev vi inviteret ind til havregrød og
morgenkaffe. Det var meget flinke folk. Men det var også en mindre gård. Det er næsten en
naturlov, at vil man opleve hjælpsomhed og gæstfrihed, så skal man gå til de fattige, for de ved hvor
det gør ondt.
Først på formiddagen cyklede vi videre mod Fåborg. Jeg kan ikke huske ret mange enkeltheder fra
turen, men det var tørvejr og så talte vi de vindmøller, vi kunne se. Antallet husker jeg ikke, men
der var mange flere vindmøller på Fyn i 1950, end der er i dag, og så var der meget mindre trafik,
end der er i dag. Vi traskede lidt rundt i byen og kiggede på lidt og ingenting, i 1950 var ordet
turisme næsten ikke opfundet. Vi cyklede videre til Svendborg, hvor vi også traskede lidt rundt
uden noget egentligt mål og uden noget særligt resultat. På den anden side af Svendborg var det ved
at blive aften, så vi satte os i vejgrøften og spiste et par skiver rugbrød med margarine og
spegepølse. Lidt senere kom vi til en åben staklade, som vi godkendte som natlogi. Vi sov med det
samme, når vi havde lagt os, vi havde jo også været ude i det fri hele dagen og været på cyklerne
(uden gear) halvdelen af tiden. Om morgenen satte vi os på en knippe halm og spiste vores
havregryn med mælk og sukker. Det der med vask sprang vi bare over, vi havde nu heller ikke
hverken håndklæde eller toiletartikler med. Skulle vi på toilet, var det enten et offentligt toilet i
byen, eller om bag et træ og tørre efter med en tot græs. Vi kom til Nyborg, hvor vi så slottet udefra,
og så traskede vi igen lidt rundt. Kerteminde ”blev set” samme eftermiddag. Midt på aftenen satte
vi vores cykler omme bag en lade, hvor de ikke kunne ses fra vejen. Og så gik vi ind i laden og
kravlede op ad en stige op på staldloftet. Uden først at spørge om lov. Hvorfor vi ikke spurgte ved
jeg i øvrigt ikke, men både Hans og jeg var meget fåmælte og generte. Vi spiste et par skiver brød,
og drak det sidste mælk der var i 1 liter flasken. Og så sov vi. Jeg vågnede tidligt, (tror jeg nok, jeg
havde ikke noget ur). Men Hans var vågnet før, og var gået ned, så jeg gik også ned og om til
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cyklerne. Lidt efter kom Hans, men han var ikke alene, bondemanden var også med, og han var sur
og gal og ubehøvlet, som kun en bonde kan være det en tidlig morgen, når han griber en dreng på
fersk gerning i færd med at hugge 1 liter mælk til brødrene Andersens havregryn. Han bandede og
spurgte, om vi var stukket af fra et drengehjem og truede os med politi, hvis vi ikke kom væk i en
fart. Det havde han nu ikke svært ved at overtale os til, for hans gæstfrihed var nu noget
mangelfuld. Nu tænker du nok, at vi kunne da bare bo på vandrehjem og købe vores mad. Ja da! Vi
kunne da også køre i guldkaret med 6 heste for, hvis vi bare havde haft nogle penge, men
pengekassen var tom, vi havde slet ingen med. Vi havde margarine, rugbrød, spegepølse og
havregryn til en hele ugen i vores skoletasker + lappegrej og en cykelpumpe, så vi kunne sagtens
klare os. Det var bare den ene liter mælk om dagen, som vi enten måtte tigge eller hugge.
Ordsprog: ”Min søn, vil du i verden frem, så buk. Vil du have noget med hjem, så hug!”
(ordsproget er tilpasset af mig selv.)
Jeg blev så ked af det og så modløs at jeg ville bare hjem, så vi cyklede de sidste 100 km. i et stræk.
Vi havde ellers beregnet én dag mere til turen. Så vi kom hjem fredag aften til spisetid, og det var i
grunden helt rart at komme hjem til far og mor og en tallerken kartofler. Lørdag blev cyklerne
pudsede og smurt og kæderne strammet.

Den gamle Lillebæltsbro

Sengetid: Jeg kan ikke mindes, at vi var svære at få i seng om aftenen. Vi børn kom i seng samme
tid dvs. ved 21 tiden, vi skulle lige ud til hushjørnet og ”tisse go´nat”. Om vinteren, hvis det var
rigtig koldt, kunne vi stå i et hjørne af bryggerset hvor der var hul i muren helt nede ved gulvet som
var beregnet til vandet at løbe ud af når der var vasket storvask. Tilbage i køkkenet fik vi nogen
gange en vaskeklud kørt rundt i ansigtet. Og så smed vi tøjet i en fart og sprang i seng, for det var
om at komme først, for dem der blev sidst færdig blev ”Kattehale”. Inden vi nåede at falde i søvn,
gik far og mor også i seng. Og så lå os børn og galede efter tur ”Go´nat far, go´nat mor”. Dørene i
hele huset stod åbne om natten, for at den smule varme der var i stuen kunne brede sig ind i
sovekammeret.
Lidt ”luksus” blev der råd til mens vi var på Noes (1948-1953). Et par gange var vi i cirkus
Benneweis, og nogle gange var vi i biografen i Lunderskov søndag eftermiddag. (billetpris 35-50
øre.) Vi så cowboy film: ”Hopalong Cassidy”, ”Fy og Bi”, Gøg og Gokke”. Vi kunne også være

76

heldige og komme på besøg i et omrejsende tivoli, vi kunne jo altid ”kigge”, for penge havde vi
sjældent. I skolen kom der én gang om året en lille lastbil med bure, som der var aber, slanger,
skildpadder, og andre dyr i. Vi fik ingen lommepenge. Når vi havde fødselsdag kom de børn, vi gik
i klasse med til cacao. Når de kom, havde de en gul enkrone med, som de gav mig, og så sagde de:
”Tillykke.” Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare, så jeg sagde også bare ”Tillykke.” Kronerne blev
inkasseret af mor, ”så hun kunne passe på dem”. Det var jo også hende der skulle punge ud, når det
var os, der skulle til fødselsdag.
Men én gang om året fik jeg én krone i lommepenge. Det var når der var A.D.D. - Alverdens
Drenges Dag i missionshuset i St. Andst. Jeg cyklede derhen og kiggede på herlighederne. Der var
bazar, fiskedam og tombola, og så kunne man vistnok også købe kaffe og lagkage. Jeg ville prøve
tombolaen så jeg gav manden enkronen, og tog 4 lodder i tromlen. DET VAR 4 NITTER!
Spilledjævelen havde narret mig til at spille et helt års ”løn” op på et minut! Aldrig har jeg været så
skuffet. Jeg kunne bare cykle hjem igen uden at få del i herlighederne. Til jul, eller lidt før jul, fik vi
”lommepenge” i naturalier. Det var klude af uld, knogler fra grisen, gl. jern og apotekerflasker og
kohale hår. Apotekerflaskerne var der penge i, de største kostede 50 øre, dem skulle vi ind på
apoteket med. De andre ting solgte vi til produkthandleren. Der blev godt og vel 3 kr. til os hver. Vi
trykkede vores næser flade mod ruden ind til legetøjsbutikken. Jeg købte en trompet til 85 øre. Der
var jo ingen grund til at snolde alle pengene op på én gang.
En af de ting jeg var glad for nede på ”Noes”, var at gå i søndagsskole. Et par af lederne hed Hans
Smidth, som boede på en ejendom ved Kongebjerg ved Lunderskov, og Gudrun Mølby som boede
på en gård i retning mod Andst. I 1951 om foråret fik jeg en seddel med hjem fra søndagsskolen, at
jeg kunne komme på søndagsskolens sommerlejr ”Lyngsbo” ved Fredericia. Jeg kan ikke huske
prisen, men den har nok været ca. 20 kr. for en uge. (I 2014 er prisen 335 kr.). Jeg regnede nu ikke
med, at jeg kom med på lejren, for det var næsten lige meget, hvor lidt det kostede, for vi havde
ikke penge i overskud. Hans Smidth (lederen) var endda nede og snakke med mor, hun prøvede at
undskylde sig med, at jeg ikke havde en jakke, jeg kunne tage på, hvis det blev dårligt vejr. Men det
vidst Hans S. råd for. Jeg skulle cykle med ham hjem, så skulle han nok finde en jakke til mig oppe
på loftet. Som sagt så gjort. Det var en rigtig tyk jakke, som var beregnet til vinterbrug og vejede 23 kg. Så var der ikke flere undskyldninger, og jeg kom med. Jeg tror, vi var omkring 60 piger og
drenge i 2 sovesale med køjesenge. Vi blev vækket ved 7-tiden. Hånd og hovedvask foregik ved et
cementtrug der var 4 meter langt og med 6 vandhaner med koldt vand. Ca. kl. 7.30 var der
flaghejsning, hvor vi alle deltog og stod og sang:” Der er ingenting der maner, som et flag der går til
tops”.
Så var der morgenmad, det var øllebrød og mælk og et stykke brød. Formiddagen var til fri
disposition. Men det eneste vi kunne foretage os, var at spille bold i mellem to vakkelvorne mål.
Mellem kl. 9 og 10 var der bibeltime i en lavning på skråningen, men det var kedeligt og jeg deltog
kun en enkelt gang. Kl. 12 fik vi frokost, det var smurte rugbrødsmadder med leverpostej på
halvdelen. Og her stiftede jeg for første gang bekendtskab med grønne salatblade og agurker og
tomater. Det var nu ikke fordi det bekendtskab blev særligt kært. Jeg var vant til sirup,
kunsthonning og fedt med grov køkkensalt på. Men skiverne gled da ned hjulpet på vej af et glas
mælk. Ved 14-tiden var der badning i Lillebælt under streng overvågning af de voksne, og kun hvis
der ikke var stærk strøm den dag. Om eftermiddagen var der også bibeltime og boldspil – lig med
jævnt kedeligt. Det bedste ved lejren var, at jeg havde fået næsten 3 kr. med i lommepenge, så jeg
kunne købe mig en 25 øres firkantet premier is (ægte fløde) i stanniol om formiddagen og en rund
jordbær is til 15 øre om eftermiddagen. Aftensmaden var ved 18 tiden hvor vi fik varm mad.
Måltiderne var ledsaget af bønner og sang fra søndagsskolens sangbog. Ishuset var et gammelt

77

rødstens fiskerhus som lå lige i skovkanten helt nede ved stranden. Onsdag eftermiddag var der
forældre besøg. Jeg havde ikke regnet med at få besøg for far og mor skulle jo arbejde, men de må
have byttet med en søndag for lige pludselig så jeg, at de kom gående på vejen. Og jeg blev glad!
For jeg led noget så frygteligt af hjemve. De 2-4 timer, de var der, gik alt for hurtigt. Jeg ville gerne
have været med dem hjem, men det kunne ikke lade sig gøre, for der var jo betalt for hele ugen. At
pengene var små, forstår man af, at da de skulle af sted igen, lånte mor en krone af mig, så havde
jeg kun råd til en 15 øres is de sidste dage. Madlavningen og opvasken blev foretaget af nogle
voksne frivillige kvinder, som vi kaldte ”tanter”. Når vi sang, brugte vi søndagsskolens sangbog.
Jeg kan huske omkvædet af én af den, det lød sådan her: ”Gå med kammerat i vor glade flok, af
solskin og humør kan du aldrig få nok. Gå med kammerat, gå med.” Vi drenge skrålede af fuld hals,
i stedet for ”solskin og humør”, sang vi med eftertryk: ”af brændevin og likør”. Dagen før
forældredagen bad lederen os, om vi næste dag, når forældrene var der, ville synge rigtigt. Og det
gjorde vi så. Om torsdagen gik vi ad stranden hen for at se Lillebælts broen. Dengang var der på
begge sider af broen en souvenir kiosk, jeg havde kun 65 øre, men jeg havde da lov til at kigge. Især
var der én ting jeg var varm på, det var en seksløber i hvid hylster, men den kunne jeg godt glemme
alt om, for den kostede 8 kr. Og så dyr en ting ville jeg aldrig få som dreng. Men jeg ville selv købe
en, når jeg fik råd. Det var overskyet da vi gik fra lejren, så jeg var blevet påtvunget at bære på den
tunge vinterjakke. Det var ikke ligefrem kærlige følelser jeg havde tilovers for den. Den var helt
overflødig, jeg var vant til, at når jeg blev våd om sommeren, blev jeg tør igen, når det blev tørvejr.
Kl. 21.30 var det sengetid og kl. 22 skulle der være ro. De sidste par dage gik uhyre langsomt, jeg
længtes hjem og jeg trivedes ikke i så stor en flok. Det bedste var et par timer, hvor jeg havde
fundet en skovl og begyndte at grave et hul ovre i skoven, indtil en mor-dreng opdagede det og
sladrede, så blev det stoppet. Lørdag eftermiddag var det hjemrejse dag, og det var jeg ret godt
tilfreds med.

Alt sætter sine spor
Derhjemme gik dagene på deres sædvanlige vis uden de store oplevelser, som har sat sine spor. Og
så alligevel, små ting kan også sætte sine spor. En dag, hvor jeg skulle ind i børnekammeret for at
hente noget, lå den sorte gummibold, som vi havde haft med fra Vejen, lige inden for
sovekammerdøren. Det måtte der gøres noget ved, og selvfølgelig skulle den flyttes med fødderne.
Jeg drønede til den med højre fod, så det sagde smask ind i gavlvæggen, men mine tæer må have
været skæve, for bolden fløj ping pong frem og tilbage mellem væggene et par gange og forlod
rummet gennem vinduet. Hovsa! Det var ikke så godt. Mor skældte naturligvis ud. Hun var inde i
stuen, men hun kendte lyden, og vidste hvad der var sket. Hun råbte: ”Har jeg ikke sagt, at I ikke
må spille bold herinde?” Joh, DET havde hun sagt endda indtil flere gange, men den bold lå nu altså
ligefrem og tiggede om at blive sparket til. (Ja, det var ikke noget jeg sagde, for jeg sagde næsten
ingenting. Heller ikke dengang.) Jeg var selvfølgelig ked af, at ruden var gået i stykker, for jeg
vidste jo, at en ny kostede penge, og jeg hadede, når jeg kom til at ødelægge noget. Der kom et
stykke pap foran den knuste rude, og det forekommer mig, at det sad der i lang tid. Men en dag
løftede mor vinduet ned af hængslerne og tog det under armen og cyklede ned til glarmesteren i
Lunderskov med det. Hun hentede det nogle dage senere. Det kostede 2,85 kr. at få det lavet. Læg
mærke til at jeg kan huske beløbet her næsten 65 år senere. Det var noget, der gjorde indtryk.
Engang om året skulle hele gården og vores hus kalkes. Når den 10 meter lange stige blev rejst op
lade gavlen, fik vi strenge formaninger af mor, om at vi ikke måtte klatre op ad den. Og hvad gjorde
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vi? Vi kappedes om, hvem der turde klatre længst op både på forsiden og bagsiden af stigen. Men
der skete ikke noget, det gør der jo heldigvis sjældent. Engang stod jeg i nærheden af stigen mens
karlene kalkede, jeg var nok lidt imponeret, over at de turde klatre så højt op. Så morede karlene sig
med at sprøjte kalk efter mig, og de sigtede efter øjnene, når jeg fik kalk i øjnene, sved det noget så
skrækkeligt, for kalk er jo ætsende. Så grinede karlene en rå latter ”Tyskergrinet”! Et grin så grumt
at man ligefrem kan høre ekkoet fra det tomme resonansrum de har mellem ørerne.
I hele min barndom og langt op i mit voksenliv var jeg ikke det mindste i tvivl om, at min mor
kunne alt. Hun kunne lave mad, både til hverdag og til fest, hun kunne sy, brodere, hækle, strikke,
male, fernisere, tapetsere, sylte, lave kærnemælksost (det brød jeg mig ikke så meget om.) Og da
der var en kalv, der brækkede et forben kunne hun også sætte det sammen og holde det på plads ved
hjælp af en stram forbinding af nogle lagenstrimler og trælister.

De sidste minutter i min barndom
Det næste års tid var stort set en gentagelse af året før. Selv ”Lyngbo” lejren var den samme, selv
hjemveen var den samme. Men mor må jo have ment, at det var sundt for mig at komme hjemmefra
og ud blandt andre børn. Men det hjalp nu ikke spor, jeg blev ved med at være tavs og indesluttet.
Jeg kom hjem fra lejren lørdag eftermiddag ved kaffetid. Jeg gik ned ad vejen og da jeg kom til
huset, gik jeg ned i haven, hvor vores sandkasse stod og vores udendørs legeting var. Jeg var
selvfølgelig for stor til at lege i sandkassen, men det var heller ikke det, jeg ville. Jeg ville bare se
noget trygt og godt fra min børneverden. Jeg var lykkeligt uvidende om, at det var de sidste
minutter af min barndom. Mens jeg stod på havegangen kom både mor og far ud. De sagde
selvfølgelig goddag og velkommen hjem. Jeg tror ikke, der blev sagt mere før mor sagde: ”Vi har
solgt dig.” Jeg forstod ikke, hvad hun mente med det, så jeg kiggede først på hende og så på far. Far
mumlede noget utydeligt og mor gentog: ”Joh, vi har solgt dig.” Jeg forstod det stadig ikke. Jeg
havde godt nok læst en bog, der hed ”Frændeløs”, som handlede om en italiensk dreng, der hed
Remi, som blev solgt af sin stedfader til en omvandrende gøgler, som optrådte på markeder med
sine 3 hunde og en abe der hed Janka. Gøgleren hed Vitalis. Men det var jo i Italien, og jeg troede
ikke man solgte drenge i Danmark. Jeg syntes også mors stemme lød forkert, for hun lød nærmest
glad og lidt opstemt, og det syntes jeg ikke passede sammen med at de var i færd med at skille sig
af med mig. - Men det var rigtigt nok! Jeg skulle ”ud at tjene”. Jeg skulle flytte hjemmefra og
arbejde på en ejendom, der lå 2-3 km. hjemmefra hos et par stærkt indremissionske mennesker i 60
års alderen. De hed Niels og Magdalene Nielsen, ejendommen var en lille 3 længet ejendom, 15
tønder land og den hed Elmely. Jeg gik kun i skole mandag, onsdag og lørdag formiddag fra kl.
7.30 til kl. 12, men jeg skulle op ved 5 tiden og i stalden og fodre og muge, inden jeg skulle i skole.
Søndagen efter min lejrtur var den sidste dag i min barndom.
Mandag morgen spiste jeg morgenmad sammen med mor og far. Og så måtte jeg af sted. Jeg
spurgte, lidt forknyt, om jeg så ikke måtte komme hjem mere. Jo da, jeg havde fri hver anden
søndag eftermiddag. Og jeg måtte da også komme hjem et smut en aften midt i ugen. Jeg havde alle
mine ejendele og alt mit tøj i min skoletaske, den var ca. halv fuld. Mor sagde, at hun nok skulle sy
en skjorte til mig, inden jeg skulle i skole igen efter ferien, så havde jeg to, så jeg ikke skulle gå i
skole i min staldskjorte. Den havde jeg i mange år, og da den var slidt op, syede mor et
lommetørklæde af resten, og det har jeg endnu. Mor sagde, lige da jeg skulle ud af døren, at hun
nok skulle få smedekonen til at sy et par lange bukser til mig, når det blev efterår, jeg havde kun 2
par korte bukser og det ene par havde jeg på. Jeg fik intet undertøj med, for det brugte vi ikke i
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sommerhalvåret, heller ikke strømper. Jeg havde et par gummisko på, som var købt i Dahls-varehus
for 9 kr.. Lige inden jeg skulle af sted sagde mor, at jeg skulle nu ikke hjemmefra helt uden penge,
og så gik hun ind og fandt en kasseret pung, som hun puttede 3,85 kr. i ( 3 kroner og 85 øre). Far
gik med ud og sagde farvel til mig, og han sagde: ”Farvel, og skik dig nu vel, for det spørges
mindst”! Om søndagen havde jeg fået at vide, at det ikke ville nytte noget, hvis jeg kom hjem og
sagde, at der ville jeg ikke være, for jeg ville bare blive sendt tilbage. Det var nu heller ikke en
mulighed, som jeg overvejede et eneste øjeblik, for jeg havde for længst lært, at min vilje var i min
mors lomme. Jeg havde på fornemmelsen, at far ikke var særlig glad for situationen, men han havde
heller ikke noget at skulle have sagt. Nu var der kun Poul Erik og Karl hjemme, og jeg tror, at det
passede mor godt. Det skal lige siges at min storebror Hans havde været samme sted sommeren før,
men han var også 2½ år ældre. Jeg var 11 år og 8 måneder.

Ude at tjene
Jeg ankom til ”Elmely” først på formiddagen og fik vist mit værelse. Jeg skulle ind i bryggerset og
op ad en trappe, et lille stykke hen over loftet og så var der et lille værelse ind under taget med en
alkove (seng) ude i skunken, i alt 7 kvadratmeter. Af indbo var der sengen, en taburet, et sybord på
40x50 cm. Der var en lille skuffe i, og i den lagde jeg alt hvad jeg ejede: En kam, en lommekniv, en
kuglepen, en meget lille lommebog og et lommetørklæde. Det var alt. På hylden nedenunder lagde
jeg min skoleskjorte og skolebukser. Så var jeg flyttet ind og var klar til at arbejde. Den første dag
kørte vi hø ind, men det har jeg skrevet om tidligere. Lønnen for fire måneder fra 1/7 til 1/11 var
100 kr. i alt, og hvis de var tilfredse med mig skulle jeg have 120 kr. Altså ca. en krone om dagen,
plus kost og logi. Jeg havde ikke noget ur af nogen slags. Om morgenen når Niels gik ud i stalden,
bankede han i loftet med en kosteskaft og så var det bare med at komme ud af sengen og få skjorte
og bukser på, og komme ned på marken og hente køerne, de gik ude både dag og nat om sommeren,
og var kun inde i stalden morgen og aften for at blive malket. Det foregik med maskine. Der var 8
køer. Når jeg skulle hente dem, åbnede jeg leddet ind til græsmarken, hvor køerne stod og ventede
lige inden for leddet. De gik ad en lille sti langs med et levende hegn, og de gik altid i en bestemt
rækkefølge med førerkoen forrest, og skete det en sjælden gang at én af køerne ville have en anden
plads i rangordenen, blev den øjeblikkeligt sat på plads af et par spidse horn. Når de kom ind i
stalden, gik de op på deres faste pladser, hvor de så blev bundet med et stykke reb om halsen. Selv
om de havde haft en anden plads om vinteren, havde de deres faste sommerpladser. Når de var
bundet, begyndte Niels at malke, mens jeg vandede dem i krybben foran fodergangen, det forgik
med håndkraft. Der stod en pumpe i et hjørne af stalden, og den kunne jeg hægte et rør på som
kunne nå op i krybben/vandrenden, og så kunne jeg bare pumpe indtil køerne ikke gad drikke mere.
Der var ikke vand i indhegningen eller automatvanding i stalden.
Så skulle hesten vandes, det var en stor rød helmus, der hed Prins. Der var også et par kalve, der
skulle have et par liter syrnet mælk hver og noget malet korn. Der var 2-3 søer med smågrise, og
dem skulle der våges over, når de skulle ”fare”, det hedder det, når en so skal føde grise. Der var
20-30 slagtesvin, der skulle fodres med valle og malet korn. Når jeg havde vandet og fodret, skulle
jeg muge ved køer, hest og grise, og strø lidt halm ved dem. Så skulle jeg skynde mig ind i
bryggerset, hvor jeg kunne vaske ansigt og hænder i et blikvaskefad, som stod på bryggersbordet.
Det var i koldt vand, det varme vand var ikke rigtigt ”opfundet” endnu. Bad og toilet fandtes
selvfølgelig ikke. Ville jeg have vand på hele kroppen, så var der åen om sommeren, og om
vinteren var det ikke nødvendigt. Der var et lokum ovre i hønsehuset, men der var ingen der brugte
det. Niels og Magdalene havde et lille skab stående ved siden af deres senge, og deri stod natpotten,
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som blev brugt til både stort og småt. Midt på formiddagen, når Magdalene redte sengene tog hun
potten med ud, hun holdt den ind under forklædet, når hun gik over baggården, hun kastede
indholdet ind i hønsegården, hvor der øjeblikkeligt blev vist stor interesse for det. Bvadr! Jeg havde
ingen potte, jeg satte mig på hug på staldgangen bag ved køerne og sluttede af med en tot halm, som
jeg tog oppe ved forbenene af køerne, det var dejlig blødt. - Når jeg havde vasket mig lidt var det
tid til morgenmaden, den startede med bordbøn, så var der havregrød med sukker og smørklat. Jeg
undgik omhyggeligt at kigge over i Niels´ tallerken, for han dyppede skeen ned i smørklatten så
mange gange at der blev en ulækker sump, og så smaskede han lidt. Jeg var lige ved at få
kvababbelse. Efter grøden fik jeg et stykke hjemmebagt sigtebrød med smør og sirup, og dertil en
kop kaffe i en stor gammel skægkop. (Det er en kop hvor der er et stykke porcelæn tværs over
åbningen så man ikke får skægget ned i kaffen). Hvis det var én af de formiddage, hvor jeg skulle i
skole var det bare med at komme af sted. Hov, jeg glemte at der også var bordbøn efter maden, den
må jeg sandelig ikke løbe fra. Det kan godt være at min beretning, et stykke tid fra nu af, bliver
skrevet på gammel testamentisk sprog. Hvis jeg nåede ned til skolen til tiden, kunne jeg fortsætte
morgenen med yderligere en bøn (fader vor) og en salme. Skolegangen har jeg skrevet om. Vi gik i
skole 3 formiddage om ugen til kl. 12. Så skulle jeg ”hjem” og have 2 retter varm mad, men først
skulle vi have ”bønner”. ”Velsign vort hus, velsign vort bord, velsign den hele faldne jord. Dig Gud
til ære, os til gavn. Så får vi mad i Jesu navn”. Efter maden var der bøn igen: ”Tak for mad oh
milde fader, vi blev styrket vi blev mæt. Os din godhed ej forlader til vort sidste åndedræt. Blot vi
tro skal vi få, alt hvortil vi trænge må”.
Hvis jeg ikke var i skole, var der også formiddags andagt med bibellæsning, salmesang og bønner.
Ved aftensmaden var der også bønner både først og sidst. Middagsmaden de 6 dage om ugen bestod
altid af kartofler og sovs og enten frikadeller (2 stk.) stegt flæsk (godt saltet, da det var før
hjemmefryserens tid, så flæsket (og kødet) blev opbevaret i saltlage i et stort trækar på
cementgulvet i spisekammeret), fisk eller et stykke kogt flæsk. Det var det værste jeg vidste, for
Niels spiste også huden, og så turde jeg ikke levne det, selv om jeg var lige på nippet til at brække
mig. Jeg klagede min nød hjemme, og så sagde mor (Gud ske tak og lov), at det måtte jeg godt
levne. Oh, hvilken lettelse. Dengang var der ikke noget, der hed ”levne” eller ”kan ikke lide”. Næ,
så måtte man næsten hellere dø.
Om lørdagen fik vi altid pandekager med sukker, syltetøj/marmelade på, og til aftensmad fik vi sød
saftsuppe med sagogryn og svesker i. Der skulle altid spises op, og det var altid min mave, der
skulle presses, så jeg ikke kunne få en skefuld mere ned. Men at forspise mig var dog ikke det
værste, det var meget værre, når jeg fik fordærvet mad, (der var ikke noget køleskab dengang)
allerede inden der var gået en halv time, efter jeg havde spist, blev jeg elendig tilpas og svedte
koldsved og fik skrækkelig ondt i maven. Og SÅ brækkede jeg mig! To – tre gange, indtil maven
var tom. Det lettede da lidt. Jeg var gået ud i hestestalden, fordi jeg kunne mærke, hvad der var
optræk til. Konen må have hørt, at jeg klagede mig, for hun kom ud og spurgte, om jeg havde fået
det bedre? Jeg sagde nej, for jeg havde det stadig elendigt. Det kunne hun nu ikke forstå, ”for det
plejede da at hjælpe, når man havde kastet op.” Så kunne jeg godt regne ud, at det var ikke første
gang, at hun havde prøvet at forgive en af deres sommer-arbejdsdrenge. Jeg måtte fortsætte med at
arbejde resten af dagen, selv om jeg var slap som en klud, der var ingen der spurgte, om jeg ville op
og ligge et par timer. Det var nu også mit indtryk, at når man først havde overstået sine
børnesygdomme, røde hunde, mæslinger og skoldkopper, så var der ikke længere noget, der hed
sygdom, som var en arbejdshindring, enten var man rask og arbejdsduelig eller også var man død
og lovlig forhindret. Når vi havde spist om middagen, havde jeg fri til kl. 13 ca. ½ time. Mens vi
spiste,stod døren åben ind til stuen, så vi kunne høre: ”Fiskerinoteringen”, ”Farvandsefterretninger”, ”Danmarks radio København-Kalundborg langbølgesender”, ”Pressens radioavis”,
”Middagskoncert fra restaurant Vivex”, ”Koncert med radio underholdningsorkesteret under ledelse
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af Grethe Kolbe”. Når vi have spist, gik Niels ind i dagligstuen og lagde sig på chaiselongen, (det er
en krydsning mellem en divan og en sofa). Han lå der sammen med hunden, som var en foxterrier
og hed ”Monty”. Den var opkaldt efter den engelske feltmarskal Montgomery fra 2. verdenskrig.
Hunden brød jeg mig ikke om, for den havde orm og lus. Hvert andet minut for den op og snorkede,
sneflede og bed sig bagi, fordi der var noget der irriterede og stak. Kl. ca. 15.30 fik vi
eftermiddagskaffe med et stykke hjemmebagt sigtebrød til, som der enten var marmelade til eller
også gele, som var så tynd, at halvdelen løb ned ad fingrene. Aftensmaden var ved 19 tiden, når vi
var færdige i stalden. Der var altid ”bønner”, både først og sidst. Vi fik stuvede kartofler, der var
levnet om middagen, bagefter fik vi et stykke brød med marmelade eller sirup på. Der blev ikke
KØBT pålæg. Der var ikke noget, der hed køledisk hos købmanden.
Jeg var tit så træt, at jeg sad og nikkede, og var lige ved at falde i søvn, når Niels bad takkebøn,
efter vi havde spist. Jeg sagde: ”Tak for mad”. Gik direkte op i seng og græd mig i søvn pga.
hjemve. Jeg måtte også gerne have sat mig ind i stuen, men der var ingen, der sagde et ord før der
var aftenbøn. Det var kun ”Monty” der gav lyd fra sig, når den var på jagt i røvhullets nabolag.
Radioen var slukket, for Magdalene kunne ikke holde ud ”at høre en fremmed stemme i sine stuer
altid”.
Jeg havde bogstavelig talt kun en halv time om middagen, der var min egen. Den brugte jeg til at
læse i. I bogreolen på mit kammer stod der 20-30 stk. 150 år gamle gudelige bøger, der var skrevet
med gotisk skrift, det var nu ikke noget problem, jeg kunne læse dem flydende, men det var just
ikke særlig spændende at læse ældgamle prædikener. Jeg tog et par julebøger med hjemmefra, som
jeg havde fået i julegave, men de kunne ikke dæmpe min hjemve. Jeg var hjemme hver onsdag
aften og hver søndag midt på dagen mellem fodertiderne, og hver anden søndag hele eftermiddagen.
Jeg kunne være hjemme til kl. 21.30 og så ikke et minut længere. Jeg skulle helst sove inden kl. 22,
for jeg skulle jo op og i stalden senest kl. 5.00, for mælkebilen kom og hentede transportspanden kl.
6.00.

Min barndoms julebøger

Foruden hjemve havde jeg 2 problemer. Jeg gik jo ikke med undertøj i sommerhalvåret, så jeg
havde det problem, at når jeg havde tisset, var der 3-4 dråber tilbage i urinrøret, og det var lige
nøjagtig nok til at lave en våd plet på størrelse med en 2 krone, det blev jeg selvfølgelig drillet med
i skolen. Det var kun en lille og ringe trøst, at man sagde, at far havde det samme problem. Det var
først som voksen, at jeg fandt ud af at problemet kunne løses let og effektivt ved at stryge med
langefingeren hen under urinrøret.
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Den anden bekymring grænsede, til tider, til panisk angst. Jeg var jo i voksealderen, og der
begyndte at ske forandringer med kroppen. At jeg fik hår på kroppen var jeg indforstået med, men
at jeg også fik hårde skiver inde bag brystvorterne, som om jeg var ved at få bryster, Det kunne jeg
bestemt ikke lide, for det kunne både ses og mærkes. Jeg var bange for at jeg var ved at blive en
”tvetulle”. Og det er slet ikke noget at grine af, når man er 12 år og bestemt ikke vil dele den slags
bekymringer med nogen. Der var kun én jeg betroede mig til, og det var Gud” Jeg sagde også til
Ham, at DET kunne han ikke være bekendt” Jeg tror kun at det varede nogle ganske få måneder.
Det er 65 år siden, men det kunne lige så godt have været i stenalderen, for der var ikke noget, der
hed computer eller Google.
Jeg har skrevet om mit morgenarbejde i stalden og eftermiddagen efter kl. 16.30 var blot en
gentagelse. Sidst på formiddagen skulle mælketransportspandene, der var kommet retur fra mejeriet
med syrnet mælk og valle, tømmes og vaskes. Vaskningen af spande og malkemaskiner var helt
utilstrækkeligt, den foregik med koldt vand uden rensemiddel af nogen art, så blev de skyllet, også i
koldt vand uden desinficering af nogen slags. Afkøling af sødmælken foregik ved at
transportspanden blev stillet i en beholder med ”koldt” vand, så kunne mælkens temperatur komme
ned på 14 grader. Og det var selvfølgelig ikke nok. Kvaliteten var nogen gange 2. klasses. Jeg
skulle lave alt forekommende arbejde på ejendommen. Køkkenhaven havde jeg ikke meget at gøre
med, men konen sendte mig i marken for at hente kartofler, ”for jeg var så god til at finde de
kartoffeltoppe hvor der var nogle store kartofler!” Joh, det tror da pokker, for jeg smed de små
kartofler væk. Jeg skulle slå græsplænen og skuffe og rive havegangen. Hønsene skulle jeg muge
ved en gang i mellem, der var ca. 80. Engang var Magdalene blevet træt af at hønsene fløj over
hegnet ind i køkkenhaven, så blev Niels og jeg sat til at hugge svingfjerene af den ene vinge med en
økse på huggeblokken. Så kunne de kun flakse lidt i rundkreds og ikke ret højt. Enten har jeg ikke
holdt ordentlig ved én af hønsene eller også har Niels ramt forkert, for vi fik i hvert fald hønsesuppe
næste dag. Jeg kom der jo midt på sommeren, så roerne skulle hakkes 2. gang og det var tiltrængt,
for jorden var møgbeskidt. Der var også et lille vandløb, som jeg skulle rense op. Et par dage
huggede jeg gerne til kvas med øksen på huggeblokken. Når et træ blev fældet, blev alting taget
med, lige fra de mindste rødder til de mindste grene.
Noget af det første jeg blev sat til, måske allerede på 2. dagen, var at tærske det sidste korn, der var
i laden. Jeg måtte selv gøre det, for Niels var meget svag og tit sengeliggende, så jeg kom ikke altid
i skole. Jeg var jo vant til at se det meste derhjemme, så jeg vidste nok, hvordan jeg skulle bære mig
ad, men det var jo ikke helt ufarligt. Jeg kunne så let som ingenting komme alvorligt galt af sted.
Halmen fra tærskeværket gik det let med, det blev blæst op på staldloftet. Dagen efter at jeg havde
tærsket skulle jeg male kornet på kværnen, men det havde jeg også så tit set far gøre. Til høst kom
far en dag og hjalp mig med at ”høste for” rundt om de 3 kornmarker der dagen efter skulle høstes
med traktor og selvbinder fra Andst maskinstation. Far høstede med le og jeg bandt negene med
håndkraft. Når markerne var høstet, skulle jeg sætte negene sammen 2 og 2 i en skok, som var 6-8
neg. Det var en blandet fornøjelse, for særlig én af markerne var tæt befængt med tidsler, så jeg fik
utallige stikker i fingrene. Da skokkerne havde stået og tørret en uges tid, skulle de køres ind med
hest og vogn. Magdalene viste mig, hvordan jeg skulle lægge seletøjet på hesten, for jeg syntes der
var et utal af remme og spænder, og hesten var så stor, at jeg kun lige kunne løfte seletøjet op over
hovedet på den. Og så fik jeg den spændt for vognen og kørte ud i marken, hvor Magdalene forkede
negene op på vognen, og jeg læssede dem.

83

Det var lidt af en kunst og en æressag at få læsset sådan at læsset ikke væltede på vejen hjem til
laden, hvor det igen skulle forkes af og sættes pænt i loen.
Jeg havde købt et papir kræmmerhus med bolsjer nede ved købmanden for 25 øre., men det var
sandelig ikke nogen jeg bare spiste på én gang. Jeg havde rationeret dem, én om formiddagen og én
om eftermiddagen. Da jeg havde gået med dem i lommen i 14 dage var de sidste en komplet klump
af papir, lommeuld og bolsjer, men når jeg havde suttet på et bolsje et par minutter, kunne jeg spytte
papiret og lommeulden ud. Én af grundreglerne jeg fik med hjemmefra var, at jeg skulle skifte
arbejdstøj, sokker og undertøj hver søndag, så kunne jeg tage tøjet med hjem. Så vaskede mor det,
inden jeg kom hjem næste gang. Den service gjaldt også mine brødre, helt til vi blev gift. Vi betalte
kun et symbolsk beløb for det. Hun sagde, at når hun vaskede vores tøj, var hun da sikker på at vi
kom hjem og besøgte far og hende.
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Mark arbejde – efter høsten
Efter høsten skulle stubmarkerne skrælpløjes, det vil sige de skulle kun pløjes i ringe dybde, det var
dejlig let arbejde for mig, da knap så let for hesten, for jeg brugte en to – furet plov, jeg skulle jo
blot gå efter ploven time efter time, og hesten skulle blot gå foran.
Engang i eftersommeren skulle jeg køre ajle ud på marken i en stor trætønde der lå på vognen.
Motoren til pumpen var den samme, som der blev brugt til kværn og tærskeværk, den stod i et hus
for sig uden for laden. Der blev brugt et 20 meter langt reb som rem hen til pumpen, og det rådne
reb sprang og jeg var selv hjemme. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, at ingenting lave var helt
utænkeligt, at lave noget andet var næsten lige så utænkeligt, for jeg gjorde kun det, jeg fik besked
på. At slå en knude på rebet kunne ikke lade sig gøre, så jeg måtte prøve om jeg kunne lave en lang
splejsning, selv om jeg aldrig havde prøvet det før, og det lykkedes knageme. Så jeg behøvede ikke
at være bange for at få skældud. Halleluja!
Pløjningen var let men kedeligt, for det var så ensformigt, tiden sneglede sig af sted. Jeg havde
fornyligt fået et brugt lommeur af min halvstorebror Svend, det var et han havde købt brugt for 10
kr, af landsbysmeden i Gejsing. Tidligere blev der kaldt på mig til spisetiderne, hvis jeg var lige
omkring bygningerne, og hvis jeg var ude i marken, blev der hængt et viskestykke op på et søm på
hjørnet af hønsehuset. Nu tænker du måske at 10 kr. for et lommeur var ikke ret meget, men
goddaw do – det var 10 af mine daglønninger! jeg fik altid formiddagskaffe, når jeg var inde til
formiddagsandagt, undtaget når jeg kørte ajle ud. Så lugtede jeg så fælt, at konen ikke ville have
mig ind i køkkenet. Så kom hun om bag laden med en tallerken med en ostemad og en stor kop
cacao.
Når jeg stod op mandag morgen, følte jeg, at der var ½ år til onsdag aften, hvor jeg igen kunne
cykle hjem og besøge far og mor. Jeg kunne ikke rigtige foretage mig noget, mens jeg var hjemme,
for jeg var der jo kun et par timer. Jeg sad mest bare stille på en stol og VAR DER ! jeg skævede tit
til uret og talte minutter ned til, hvornår jeg skulle af sted igen. Det var mærkeligt, nu var tiden en
helt anden, den gik hurtigt, alt for hurtigt.
En dag da vi nærmede os efteråret, skulle jeg til at tage roer op. Kålroerne gik det forholdsvis nemt
med, hesten trak en slæde som toppede roerne af og tog dem op i én arbejdsgang, derefter læssede
jeg dem på en kassevogn og kørte dem hjem til ejendommen,

Roeoptagning med kniv og hånd
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hvor jeg læssede dem af med en roegreb i en stor kule, som senere blev dækket med halm og jord.
Alt foregik med håndkraft. Det var efterår og det var fugtigt vejr, det var nærmest finregn, så Niels
spurgte over middag, om jeg ikke skulle have en jakke på? Jeg svarede, det var ikke nødvendigt,
for jeg frøs ikke, det passede nu ikke, for jeg havde gåsehud på armene, men så rullede jeg
skjorteærmerne ned. Jeg ville ikke sige jeg ingen jakke havde, for det var jeg flov over. Efter
kaffetid spurgte han igen, om jeg ikke skulle have en jakke på, så ”lånte” jeg en gammel jakke,
der hang inde i redskabsrummet. Han mumlede noget om, at den ville han ellers selv have haft på,
men jeg fik da lov til at beholde den på.
Dagen efter var det fredag, og da havde forretningerne åbent til kl. 20. så jeg cyklede ned til
manufakturhandleren H.C. Jørgensen i Lunderskov og købte en regnfrakke og et par gummistøvler.
Det blev 78 kr., jeg spurgte om jeg kunne få kredit ind til 1. Nov., for jeg havde kun 1,85 kr. ( 1
krone og 85 øre) og de skulle stå til i oktober måned. Det kunne jeg sagtens få, han skrev bare en
seddel og lagde ned i kasseapparatet. Dagen efter kunne jeg holde overkroppen varm, men vandet
løb fra regnfrakken ned i gummistøvlerne, så jeg lånte et par gummiovertræksbukser af Niels. Det
var dejligt, at jeg også kunne holde fødderne tørre. Jeg gik uden strømper fra 1. april til 1.
december. Nu kunne jeg holde mig tør når jeg tog roer op, jeg var lige ved at blive et luxus dyr.
Efter kålroerne skulle fodersukkerroerne tages op. Det var mere besværligt, jeg gik med en krum
ryg og tog to rækker op ad gangen. Jeg tog fat om roens top med venstre hånd og trak den op af
jorden og huggede toppen af med en stor tung kniv, som jeg havde i højre hånd. Det kunne godt
være en kold fornøjelse for fingrene når der var rim på bladene.
Om eftermiddagen kørte jeg de roer hjem i kulen, jeg havde taget op om formiddagen. Roetoppen
blev kørt hjem i stalden som fodder til køerne.
Angående lønnen så var det sådan dengang, at man aftalte mundtligt et fast beløb for et helt år, og
så fik man 2/5 af beløbet den 1. maj og 3/5 den 1. november. Ikke noget med faste arbejdstider, men
bare arbejde til man væltede. Man kunne som regel få lidt lommepenge a conto langs af sted. Når
roerne var taget op, skulle møget køres ud. Det kunne godt give vabler i hænderne, for møget skulle
læsses af med håndkraft, greb og spredes fra vognen, også med håndgreb. Og derefter pløjes ned
med en enkelt – furet plov.

Ingen roser
Det var efteråret 1953, jeg var blevet 13 år den 8. oktober, hesten var inde i stalden om natten, så
jeg kunne skære hakkelse til den , så den kunne få noget at æde. Til det skulle jeg bruge motoren
fra roeskæreren, og den var tung, det var kun lige, jeg kunne løfte den, men jeg fik den båret ud på
fodergangen, så kunne jeg hejse den op på loftet med et stykke reb. Derefter skulle jeg bære den
hen over loftet og løfte den op på hakkelsesmaskinen, hvor den skulle skrues fast. Det var tungt og
besværligt, men jeg ville vise, at jeg kunne gøre det samme, som min bror Hans havde gjort året
før.
Engang sagde mor, at Niels havde sagt, at jeg var ligeså god til at kalke som Hans. Jeg skulle lige til
at løfte hovedet og se glad ud, men jeg nåede det ikke, før mor tilføjede, at det var på mig selv . Joh,
der blev ikke ødslet med ros og anerkendelse, det ville ellers have varmet og stivet mig af med et
smil og et venligt ord både hjemme og på min arbejdsplads.
”Sinnne Niels” (sådan blev han kaldt, fordi han var så svag og langsom) og Magdalene smilede
aldrig og sagde ikke et eneste ord dagen lang ud over bønnerne. Det havde været nogen lang mørke
og triste sommermåneder helt uden glæde af nogen slags.
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Flytning til Gesten

Toftegården i Gesten

Hele sommeren 1953 var der blevet snakket om at bestyrelsen nede på Noes, Peter Toustrup, skulle
hjem til Vildbjerg og overtage sin fødegård, så far og mor havde bestemt sig til, at så ville de også
flytte, for de ville ikke være der, hvis der kom en helt ung bestyrer. Far var 46 og mor 41. De læste
stillings annoncer i Kolding Folkeblad, der var flere sider. Jeg ved ikke hvad de gik efter, men jeg
tror, at dem der forlangte mindst i løn, de fik arbejdet.
Læg mærke til, at det både var far og mor, der skulle arbejde i stalden for den samme løn, og hvis
de største af bønderne vovede sig ned i stalden, blev de også sat i arbejde. De fik arbejde hos K. A
Bundgaard på Toftegård i Gesten, hvor de skulle lave alt arbejde, som havde med dyrene at gøre.
Jeg skulle ikke være hos ”Sinne Niels”, så jeg skulle flytte med og skiftede skole.
Det var jeg meget spændt på, for sidste gang havde ikke været nogen succes. Jeg havde fri den 31.
oktober allerede kl 20 så jeg kunne cykle hjem og sove den sidste nat, vi var på Noes. jeg havde let
ved at flytte hjem igen, jeg kunne stadig have alle mine ejendele i min skoletaske. Far og mor
skulle lave morgenarbejde den 1. november før de havde fri. Der var jo ikke andre til det.
Kl ca 11 kom Niels Tøndering med sin lille lastbil og flyttede for dem, som sædvanligt. Da han var
kommet, Blev Poul Erik og jeg sendt i forvejen på vores cykler, vi fik vejen forklaret og fik at vide,
at det var et hvidkalket, stråtækket hus, der lå lige i nærheden af kirken, så det kunne vi nemt finde.
Og det kunne vi, vi kunne se det på lang afstand. Det var hverken værre eller bedre, end det vi kom
fra. Jeg havde fået de hundrede kroner, jeg skulle have for sommeren og været i Lunderskov og
betalt min gæld til manufakturhandleren. De sidste 20 kr, som var afhængig af deres tilfredshed,
kunne jeg først få efter den 1. december for Niels havde ikke så mange. Jeg cyklede derover en
aften kort før jul og hentede dem.
Selv om jeg var der et par timer og vi sad inde i stuen, var der ingen der sagde noget. De eneste to
der gav lyd fra sig var ”Monty” (hunden), når den var på jagt ved haleroden, og så bornholmeruret,
der sagde tik tak tik tak, og en gang imellem bim bam. Da jeg havde drukket kaffen gav jeg hånden
og sagde farvel. Nu var jeg så flyttet hjem igen, og skulle være hjemme de sidste 1½ år, jeg gik i
skole. Mor og Far kom med flyttebilen ca. Kl. 11.30. Det tog dem højest en halv time at få læsset af
og få møblerne sat på plads. De havde fået nye senge og et nyt klædeskab, mens de var nede på
Noes, men til gengæld var de kommet af med de gamle.

87

Det var en uskreven lov, at der skulle kunne tændes lys eet sted i huset, det var som regel i
køkkenet, men man havde jo pærerne med hvor man kom fra. Inde i stuen hang der et skærmstativ
på fatningen til loftbelysningen. Det blev Mor glad for, for hun kunne sagtens selv sy en skærm. Jeg
kender ikke fars og mors kontante løn, men den har ikke været over 400,- kr/md. Og så skulle de
have foder og strøelse til 10 høns, det mælk de skulle bruge, de kartofler de skulle bruge, 4
rummeter træ, 2 slagtesvin pr. År og fri bolig. Der var brændekomfur og kakkelovn. Huset var så
gammelt, at der oprindelig havde været åbent ildsted i køkkenet. Der var to forbedringer i forhold til
tidligere: der var vandhane i køkkenet med koldt vand og der var dør i lokummet. fars og mors
tilværelse havde ikke på nogen synlig punkter ændret sig til det bedre.

Første skoledag i Gesten
Min første skoldag i Gesten husker jeg tydeligt, for den blev nemlig god! Og det betød noget. Da
jeg mødte om morgenen, var der en lille flok af de største drenge, der spurgte hvilken klasse jeg
skulle gå i. Jeg vidste det faktisk ikke, for i Gejsing gik 5. 6. 7. kl. I samme lokale. Så spurgte de
hvor gammel jeg var, og da sagde jeg 13 år, blev de enige om, at jeg skulle gå i 6 klasse. Og de
fulgtes med mig om i det klasseværelse, hvor jeg skulle gå.
Der blev taget rigtig godt imod mig af både lærerne og elever. Især husker jeg en dreng, som hed
Peter Breide. Han og jeg fulgtes omme fra legepladsen om til klassen. Mor havde syet en vindjakke
til mig med to brystlommer og to sidelommer. Han kiggede på jakken og spurgte: er det en jakke,
din mor har syet? Jeg var bange for, at jeg nu skulle drilles med , at den var hjemmelavet. Men jeg
kunne næsten ikke andet end sige ja. Og ved du hvad? Så strøg han med let hånd ned af ærmet og
sagde med ærefrygt og beundring i stemmen: Nøhj, hvor ER den pæn!
Jeg blev så glad, at jeg var lige ved at få tårer i øjnene. Jeg fik det ikke den gang, men jeg gør det nu
60 år senere. Selv en lille venlighed på rette tid og sted kan sætte spor. I middagsfrikvarteret fik jeg
et isende gys! Vi fik øje på hinanden samtidig. Det var den pige, der havde beskyldt mig for at
vælte hende af cyklen! Med det samme hun så mig, sagde hun til et par af de nærmeste stående, at
de gerne måtte kalde mig med et øgenavn, som de havde brugt, der hvor jeg kom fra. Jeg tænkte
”Åhh nej, nu begynder det hele forfra!” Men der var ikke een der tog notits hvad hun sagde. Og jeg
åndede lettet op . I de 1½ år jeg gik i Gesten skole, blev jeg ikke drillet eller generet et eneste
øjeblik, snarere tværtimod. Der blev nærmest set op til mig både i timerne og i frikvarterene. Til
læseren: prøv ikke at finde ud af, hvad øgenavnet var, for jeg hader det mere end noget andet ord,
jeg kender.
Et nyt fag i skolen var træsløjt, det havde jeg været noget bekymret for på forhånd. (det var jeg
overfor alt nyt). Men min bekymring viste sig at være helt unødvendig. Jeg kunne sagtens finde ud
af det, og jeg blev meget glad for det. Det første jeg lavede, var et ringspil. Jeg lavede et magen til
for et par år siden, det er henne på legepladsen; Det var dejligt at gå i den nye skole, det var cirka
125 elever, i Gejsing var der 25. Nu skulle vi ikke længere have gymnastik på legepladsen. Det
foregik i forsamlingshuset, som lå på den modsatte side af vejen. Vores gymnastiklærer havde et
træben. Det var også i forsamlingshuset, vi kunne se film, jeg tror det hed rejsebiograf. Det var et
ægtepar, der kørte rundt til de forskellige landsbyer med et filmforevisningsapparat bag i en
gammel varebil. Så kunne vi komme i biografen for 1 kr. Eller halvanden. Jeg var der flere gange
sammen med min søster Grethe.
Også noget helt nyt var, at vi efter gymnastiktimen skulle have et varmt brusebad, det må have
været første gang, jeg har fået det. I dag er der vist ikke mange børn, der får deres første brusebad
som 13 årig. De sidste 1½ år, hvor jeg gik i skole i Gesten, havde jeg ikke mange faste pligter
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derhjemme, jeg gik jo også i skole hver dag indtil kl. 15, så når jeg kom hjem, var det meste af
dagen gået.

Nye muligheder
En forbedring mere; Mor havde lejet en ½ frostboks i et andelsfrysehus i Vejen, Så nu skulle vi ikke
længere opbevare kødet og flæsket i saltlage. Men vi kunne jo ikke som i dag, bare gå ud i fryseren
og hente en is. Vi skulle cykle 7 km hver vej. Det var gerne mit job, og det passede mig udmærket,
for så kunne jeg ved samme lejlighed gå ind på biblioteket i Vejen. Jeg lånte ca. 5 bøger ad gangen.
Bibliotekaren var en ældre venlig og hjælpsom nobel herre, der gik i mørkt jakkesæt, vest, hvid
skjorte og butterfly. Og så gik han med skåneærmer af sort silke, det har jeg aldrig set før og heller
ikke siden.
Mor syntes ikke, at jeg skulle læse hele tiden, så hun gav mig 1½ krone og så kunne jeg gå ned til
tømrer Ibsen, som havde værksted 500m fra os, og købe nogle stumper krydsfiner, som jeg lavede
en falck- station af og malede gul og rød. Den fik Karl i julegave. Den var rigtig flot med 3 porte
med messinghængsler. Jeg lavede flere ting i krydsfiner de næste 5 – 6 år. Jeg sad inde i stuen til
det, også efter jeg var kommet ud at tjene. Der blev sat en forlængelsesbordplade i den ene ende af
spisebordet, og så brugte jeg det som arbejdsbord. Søster Grethe beklagede sig lidt en enkelt gang,
men så sagde mor, at hun hellere ville at jeg sad der, end jeg måske sad på en kro og drak. Øl og
spiritus var strengt forbudt.
Det var som om min barndom sluttede den dag, jeg kom ud at tjene ved ” sinne Niels” som 12 årig.
Det var ikke mere det samme. Jeg gik heller ikke i søndags skole mere. Og en anden ting, jeg
strejfede heller ikke rundt mere. Jeg havde fået det bedre og begyndte at trives . men jeg snakkede
stadigvæk ikke.

Den lille forskel
Den første vinter i Gesten gik uden at gøre sig særlig bemærket. Så blev det sommeren 1954 , og
jeg var på vej til at blive 14 år. Da skoleferien begyndte, fik vi en uges besøg af en af mine kusiner.
Det var almindeligt at fætre og kusiner var på besøg ved hinanden og hos deres bedsteforældre. Hun
var da meget sød, men jeg var meget genert, og jeg legede ikke mere, og da slet ikke med tøser. Og
der var en ting mere: hun ville kysse hele tiden, og det ville jeg ikke.
Senere i sommerferien havde vi besøg en weekend af et ungt ægtepar, konen havde et par store
meloner, der var spærret inde i en tynd sommerbluse. Jeg har nok skelet lidt til dem. Da jeg var gået
i seng i børneværelset og jeg lå under dynen uden tøj på, kom konen ind og hev dynen af mig. Og
jeg kunne tydeligt høre på stemmen og se hvor hun havde øjnene, at hun havde uartige tanker. Jeg
hev dynen til mig, jeg var bare irriteret fordi hun var så nysgerrig. Og hun gik igen med det samme.
(Bare for en ordens skyld, så er hun død, og ikke kendt af nogen nulevende person). Men den
sommerferie begyndte jeg så småt at opdage, at der var forskel på drenge og piger; men den videre
udvikling af den sag gik langsomt, meget langsomt. Da hende kysse kusinen havde været hos os en
uge, skulle hun videre til én af mors søstre og jeg skulle med og være der et par dage, men pigen
ville stadigvæk kysse hele tiden, så cyklede jeg hjem igen.
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Cykeltur til Rømø
Min bror Hans havde en uges ferie, mens jeg havde skolesommerferie, så en lørdag formiddag
besluttede vi os til at cykle en tur til Rømø. Vi var dernede ved eftermiddags kaffe tid. Der var ca
80 km derned. Dengang var der kun ét ishus på hele øen. Vi havde ingen oppakningen med af
nogen slags. Det var meningen at vi ville finde en hø stak og sove i om natten og så cykle hjem
næste dag, men vi så ikke en eneste høstak. Vi cyklede ned på stranden hvor der var rundflyvning,
Hans ville op at flyve , så vi kunne se efter høstakke, men jeg synes at det var for dyrt, jeg havde nu
heller ingen penge, så betalte Hans for os begge, 20 kr i alt. Flyvemaskinen var en gammel sag fra
før krigen. Der var et skelet af træ- og jernstiver, som der var spændt sejldug ud over. Der var plads
til 3 passagerer, vi kiggede grundigt efter, om vi kunne se nogen overnatnings muligheder , men der
var ingen. Så midt på aftenen bestemte vi os til, at vi ville bare cykle hjem igen om natten. Da vi
cyklede gennem Vejen ved 4 tiden søndag morgen var der ikke en sjæl på gaden, der var et sted ,
hvor et vindue på 2. sal stod åbent, der kunne vi høre, at der lå en og snorkede. Vi var hjemme ved
4.30 tiden, vi gik i seng og sov i 3-4 timer, vi havde cyklet 200 km på under et døgn, men det var
ikke helt usædvanligt.
En søndags eftermiddagstur, som begyndte når ønskekoncerten i radioen sluttede, kunne let være på
100 km. Vi cyklede altid en længere tur af flere dages varighed, når vi havde sommerferie. Når vi
kom ud at tjene ved bønderne, havde vi kun een uges sommerferie og ikke andet. Et år cyklede
Hans og jeg Fyn rundt, det har jeg skrevet om. Året efter cyklede vi sønderjylland rundt. Kolding,
Haderslev, Åbenrå, Sønderborg, Tønder, Ribe, Esbjerg og hjem , vi havde en morbror i Esbjerg,
som vi besøgte, der var 3 piger, plus een der var gift og boede ude i byen. En dag mens vi var der ,
blev den næstældste sendt ned i byen af sin mor for at købe ind, og hun skulle tage Hans og mig
med. Det gjorde hun også, hun tog os med til sin gifte søster, og jeg hørte, at hun ude i køkkenet
spurgte sin søster, om vi ikke godt kunne være der, mens hun var ude at handle, for hun var flov
over at have os med, fordi vi var så bondeagtige! Og jeg havde endda lige købt en ny moderne
skjorte, der skulle knappes på tværs. Så det sved lidt.

Halm stakket op i ude på marken.
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Det 3. år, hvor jeg cyklede en længere ferietur, var det sammen med Poul Erik ( Lillebror) vi
cyklede til Varde, Ringkøbing, Holstebro, Viborg, Ålborg, Randers, Århus, Horsens, Vejle, hjem.
Vi havde en sovepose i bagagebæreren sammen med vores skoletasker med proviant. Vi sov bare i
en høstakke eller i et hegn, ligesom vi plejede. Vi så de gamle kalkminer i Daubjerg. Vores vejviser
var en gammel krumbøjet kone, der gik foran med en flagermuslygte nede i minegangen ind til Jens
langknivs hule. I Viborg var vi selvfølgelig inde og se domkirken. I Ålestrup var vi inde at se
rosenhaven og cykelmuseet. I Ålborg var vi i zoo og i tivoli og oppe i Ålborgtårnet. Og så var vi i
Rebild bakker og Rold skov. I Randers så vi statuen af Niels Ebbesen og i Århus var vi i den gamle
by. Da vi kom til Horsens sidst på eftermiddagen, gemte vi vores oppakning under nogle neg på en
korn mark, der var høstet. Også cyklede vi ind til Horsens og så os lidt omkring og gik en tur i
biografen. Da vi havde set filmen cyklede vi tilbage til kornmarken, hvor vi lagde os til at sove i
nogle kornneg.

Ind i de voksnes rækker

Gesten kirken hvor jeg er konfirmeret

I efteråret 1954 blev jeg 14 år og jeg begyndte at gå til konfirmations forberedelse hos præsten. Vi
var der 2 timer om ugen, og skulle lære trosbekendelsen, de 10 bud og fadervor og gerne et par
salmevers. Desuden fortalte præsten løst og fast om, hvad der stod i biblen. Det jeg husker bedst
var, at han brokkede sig over, at vi (de andre) satte tyggegummi under stolesæderne.
Vinteren gik uden at sætte sig nævneværdige spor. Joh der var selvfølgelig julen, men den var stort
set som de andre, blot havde vi her 2 stuer. Det ene blev kun brugt til jul og konfirmation, for ellers
skulle vi fyre i to kakkelovne, og det var der ikke overskud til. Men juletræet kunne stå i fred i den
bagerste stue, ind til mor hørte et par forbipasserende sige: ”se de har juletræet stående endnu” da
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var det den 8. februar. Så blev træet plyndret og smidt ud. Min konfirmation var sidst i april, så
huset blev kalket tidligt det forår. Far hældte lidt opvaskemiddel (Nu-ren), i kalken, så mente han, at
det blev mere hvidt. Alt blev gjort fint i orden til den store dag både ude og inde. Jeg fik nyt tøj, et
sæt dobbeltradet mørk habit, en hvid manchet skjorte, et bredt mørkeblåt slips, sokker og
sokkeholdere og et par sorte sko. Da vi var kommet ud af butikken, (Jensen og Pedersen i Vejen)
fik far og mor øje på et sæt brunt tøj, hvor prisen var sat ned til 20 (tyve) kr. Så fik Poul Erik også
nyt tøj.

Mig som konfirmant

Dagen oprandt med solskin og let blæst. Da vi kom hjem fra kirken, var de fleste af gæsterne
kommet og havde fået en kop formiddagskaffe. Det var mest mors søskende og forældre der var
kommet med toget. Jeg tror ikke, at fars søskende var med, for de var meget fattige og havde nok
ikke råd til rejsen. Til middag fik vi suppe, steg og citron fromage. Da vi havde spist, blev der
ryddet af bordet og kvinderne vaskede op, mens mændene kvulmede tobak og spillede kort med
indsatser helt ned til 2 øre, hvis de spillede om 25 øre, var det hazard. Der var lykønsknings
telegrammer, hvor der var indlagt en 10 kr seddel, hvis det var fra et ægtepar i den nærmere familie,
og en 5 kr seddel hvis det var fra en enlig. Jeg fik i alt 325 kr., et skrivesæt bestående af fyldepen og
fyldeblyant. Af mine søskende fik jeg det meste af et armbåndsur, der var et restbeløb, som jeg selv
skulle betale. Af far og mor fik jeg en ny cykel med 3 gear, den kostede 325 kr. Dagen efter var det
mandag og arbejdsdag! Ikke noget med blå mandag. Penge var noget man fik for at slide sig halvt
ihjel. Og så HAVDE man lidt penge. Man brugte dem ikke, undtaget hvis man var pisket til det.
Jeg skulle tilbage til det sted, hvor jeg havde været i 2 år tidligere, ved ” Sinne Niels” og
Magdalene. Jeg skulle have 800 kr. for hele sommeren plus kost og logi. Lønnen var alt for lille,
men det var noget far og mor havde aftalt. Jeg tror, at de stadigvæk anså mig for at være ”lidt til en
side” og at jeg kun kunne klare arbejdet på en lille ejendom.
En af mine klassekammerater skulle have 1500 kr. for sommeren. Men jeg syntes ikke, han var
klogere end mig, for han havde brugt nogen af sine konfirmationspenge til udbetaling på en
knallert, også kunne det jo være lige meget med, hvor meget han tjente, når han sådan soldede dem
op. Jeg var ikke speciel glad for, at jeg skulle tilbage i min gamle plads, men jeg var jo blevet 2 år
ældre, og det kunne godt mærkes.
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I biograf som grever og baroner
Jeg cyklede stadig hjem og besøgte far og mor onsdag aften og om søndagen. Når vi, Hans og jeg,
skulle tilbage, fulgtes vi ad, for vi skulle samme vej, jeg skulle til Gejsing og Hans skulle ned til
Hans Feldskov lige uden for Lunderskov. Det hændte, at vi på vejen aftalte, at vi skulle i biografen
lørdag aften. Så cyklede jeg ned til ham, så vi kunne følges ad til Lunderskov. Hans boede i gavlen
af en udlænge med direkte adgang til hestestalden. Så cyklede vi ned til bageren i Lunderskov,
hvor vi købte en stor stang wienerbrød for 75 øre. Den tog vi med op på Lunderskov station, hvor vi
satte os ind i venteværelset for ikke rygere, der var lænestole og sofaer betrukket med rødt plys.

Lunderskov station

Vi delte wienerbrødet og følte os som grever og baroner. Vi så bl.a en ”Lenny” film, det var noget
med natklub og whisky og en agent fra F.B.I. der slog på tæven med de bare næver. Der var
filmcensur den gang, så det var ikke noget med skyderi, biljagt eller bare damer. Slet ikke det
sidste, der var censur på alt, ordet ”porno” var vist ikke opfundet endnu. Jeg tror heller ikke, at
hormonerne rørte så meget på sig, for vi blev ikke ligefrem stopfodret med vitaminer og mineraler
og protein. Det eneste vi fik rigeligt af var hårdt fysisk arbejde, og det var lige fra kl 04.30 om
morgenen til kl 19 om aftenen. Da jeg kom der sidst i april, var intet af forårsarbejdet påbegyndt, så
jeg fik travlt med at pløje, harve og så, men jeg fik da det hele i jorden inden midten af maj måned.
Ellers gik sommeren lige som 2 år tidligere, den eneste forskel var, at jeg nu var blevet 2 år ældre
og havde lettere ved at udføre arbejdet. Sommerferie havde jeg selvfølgelig ikke, jeg var der jo for
at arbejde. Jeg havde dog det meste af een dag fri . jeg var med Niels til købestævne i Fredericia. Da
vi var færdig med morgenarbejdet, cyklede vi til Lunderskov og tog toget til Kolding, dvs. Vi kom
for sent til det tog, vi ville have været med, Men så ventede vi bare til det næste kom. Da vi kom til
Kolding, skulle vi skifte tog, og der var et ophold, det benyttede vi til at gå gennem tunnellen under
baneterrænet ned til havnen, hvor vi gik hen på sømandshjemmet og spiste frokost og delte en ”let
pilsner” alkoholfri.

93

Flydende fiskeforretninger på Kolding havn

Så tog vi videre til Fredericia, hvor vi gik fra banegården op på volden, hvor købsstævnet lå.
Dengang standsede toget både i Eltang og Taulov. Jeg købte ikke noget på stævnet, men det var
spændende bare at gå og kigge. Da vi kom hjem til spisetid havde Magdalene gjort
eftermiddagsarbejdet, det var dejligt. Det var ellers småt med fritiden.
Midt på sommeren trængte jeg noget så frygtelig til at blive klippet, jeg kunne ikke nå det fredag
aften inden kl 20.00 og jeg turde ikke spørge, om jeg kunne få fri i et par timer, så jeg kunne cykle
til Andst og blive klippet. Det kostede 1,25 kr. Det var først da mor gentagne gange havde sagt: ”nu
skal du altså se og få gjort noget ved det hår” ! at jeg tog mod til at spørge om jeg kunne få fri et par
timer.

Jeg kommer i stødet
Jeg kan ikke huske, om jeg skulle være der til 1. nov. eller 1. dec. Men jeg kan næsten ikke
forestille mig, at jeg kunne nå at blive færdig med al efterårsarbejdet inden 1. nov. Men fakta er, at
jeg var hjemme (Toftegården), den vinter hvor jeg lige var fyldt 15 år. Jeg tror nu ellers nok , at jeg
sagtens kunne have fået arbejde på en anden gård. Jeg skulle selvfølgelig ikke hjem for at gå og
dangdere den, jeg skulle hjælpe far i stalden fast hver dag, fra jeg havde fået morgenkaffe og resten
af dagen.
Det skyldtes nok, at min ældste (halv) bror Svend havde en kone, som var rejst fra 2 små børn, den
yngste Annemarie på et par mdr kom på børnehjem, og den ældste Conny kom i pleje hjemme hos
mor. Conny var ca 1½ år. Mit arbejde var nøjagtigt det samme hver dag. Det var naturligvis en
gammeldags stald, hvor køerne stod bundet 2 og 2 med en gang i midten med en møggrøft på hver
side og fodergang ved ydervæggen. Jeg startede med at køre møg ud fra ca 30 køer og lige så
mange kvier og kalve og et par hundrede svin . i alt ca 25 trillebørfulde som skulle køres ud på
møddingen. Så skulle der strøs med halm hos svinene og med avner hos køerne . derefter skulle der
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fejes overalt og strøs sand på gangen så ingen kunne risikere at falde. Rengøring af 12 – 14
transportspande og 2 malkemaskiner var også mit job.
Sidst på formiddagen skulle køerne have halm og så gik vi hjem til middag . over middag var der
pause til kaffetid kl 14.30 derefter skulle køerne have kraftfoder og roer. Jeg begyndte at smide roer
i roeskæreren, jeg havde fået at vide , at jeg ikke måtte røre ved roeskæreren, fordi der var overgang
i strømmen; men da der trillede en masse roer ned om benene på mig, var jeg ved at falde, og jeg
greb instinktivt ud efter roeskæreren, jeg fik fat, men jeg kunne IKKE give slip igen! jeg var
lammet af strømmen, det var en grim fornemmelse, heldigvis kom far og fik mig fri med roegreben,
den var der træskaft på, og kunne derfor ikke lede strømmen. Da mor hørte, hvad der var sket,
sagde hun et par store bogstaver og sagde, hvis far ikke ville sige, at der skulle komme en
elektriker, så skulle hun nok sige det. Så blev det lavet. Men sådan var det dengang, man turde
simpelthen ikke beklage sig over noget som helst.

Hænderne op!
Når der var givet roer, skulle der malkes, det foregik med 2 maskiner i spande , mit arbejde bestod
mest i at gå op i mælkerummet og tømme de fyldte spande over i sien på transport spandene og
sørge for mælken blev afkølet. Ved 18 tiden indfandt karlene sig i stalden, der var 2- 3 stykker, de
skulle ind og have lidt varme og en snak, og de gik ind i mælkerummet og vaskede deres
gummistøvler, og mærkeligt nok, på samme tidpunkt kom tjenestepigen ud for at hente mælk, og så
var der amoriner i luften. Jeg deltog ikke i snakken, jeg var stadig ikke til at slå et ord ud af. Jeg
havde ikke så travlt, når vi malkede, så det kunne ske at hænderne fandt ned i lommerne, men hvis
far så det, lød det straks: ” hænderne op af lommerne” hænderne var beregnet til at arbejde med , og
det så ikke godt ud, hvis man stod eller gik med hænderne i lommerne. Det er en filosofi der har
holdt sig helt til i dag, hvor jeg snart fylder 74 år.
Alle dagene vinteren igennem lignede hinanden med få undtagelser. Vi havde 2 snestorme med få
dages mellemrum. Det var mere end kommunens sneplov kunne klare, selv om der var sat
sneskærme op langs vejene de mest udsatte steder. Sneploven var en gammel Fordson Major traktor
med en spidsplov på. Vejene føg til i store driver alle udsatte steder, så alle gårdene måtte stille 13 mænd med en skovl. Jeg blev lejet til at skovle sne i 8- 10 dage, men det var i grunden slet ikke så
galt, for jeg fik ca 3 kr i timen, så selv om det var hårdt arbejde, kunne det godt gå. Det var nogen
ømme muskler de første dage; men jeg følte det var en skam, hvis nogen kaldte mig doven.
Og så noget helt andet. Jeg opdagede at far var noget af en ” Don Juan”. På gården var der en ung
tjenestepige i 20 års alderen, som hed Doris hun var en glad og humørfyldt pige, der så meget sund
ud over det hele. Hun kom ind i stalden en dag sidst på formiddagen og stod med armene om halsen
på far, da jeg kom gående op ad staldgangen. Jeg undrede mig lidt for far var dobbelt så gammel
som hende og var i gummistøvler og beskidt arbejdstøj, og langskægget var han næsten altid. Da
pigen så mig sagde hun: ” åh kan den dumme dreng ikke gå sin vej” ? så vendte jeg ryggen til og
gik min vej, så kunne de kysse i fred , hvis de ville. Jeg fik en vindjakke ved hende, den var lidt for
lille, men så strikkede søster Grethe en ribbort i ved taljen og håndleddene, så kunne jeg bruge den
et par somre. At den duftede noget så skrækkeligt af pige parfume, det vænnede jeg mig til.

Ny plads
Vi havde ca 20 høns, og de lagde naturligvis mange flere æg, end vi kunne bruge, så de
overskydende solgte vi til den lille købmand i V. Gesten J. Sand Christensen. Engang jeg blev sendt

95

ned efter varer, havde jeg fået æg med hjemmefra. Varerne blev de dyreste, så købmanden spurgte:
skal du betale differencen ? jeg gloede uforstående på ham og vidste ikke hvad jeg skulle svare. Jeg
mente ikke jeg havde købt nogen ”difference” og jeg vidste da heller ikke hvad vi skulle bruge den
til. Men så skrev han bare det skyldige beløb i bogen, og så gik det op for mig, hvad ordet betød.
Nu hvor jeg er i hønsegården, så er der lige en ting mere. Vi skulle have korn og avner til hønsene.
En dag, hvor vi sad og drak formiddags kaffe, sagde far, at de var ikke hjemme nede på gården den
dag, så han troede nok, at han ville have nogen sække avner med hjem til hønsene, når han kom
hjem til middag. Jeg stod uden for huset, da han kom op af vejen med roe trillebøren foran sig . Der
lå 3 store sække avner på tværs af trillebøren. Nu er avner ikke ret tunge, de vejer næsten ingenting.
Så i første omgang kunne jeg ikke forstå, at han trampede hårdt i vejen og lå helt ind over
trillebøren, mens han pustede og svedte ,fordi vejen gik lidt opad. Men så grinede jeg tilfreds
indvendig, jeg havde regnet ud, at der lå en stor sæk hvede på langs i bunden af trillebøren. Det var
med i lejemålet, at han skulle have korn til hønsene, men ikke hvor meget.
Vinteren gik og det blev påske, hvor jeg var på ferie hos mormor og morfar. Da jeg kom hjem igen,
havde jeg så ondt i benene, af at spille bold med nogen andre børn, at jeg næsten ikke kunne gå.
men der hjalp ingen kære mor, jeg skulle med far på cykel ud i Gesten kær og se på en plads
(arbejde) på en lille ejendom på 20 tdr. Land (10 hektar). Ejendommen hed ” Havely” og manden
og konen hed Karl og Marie Habekost. Jeg fik arbejdet, jeg skulle have 1800 kr for de 6
sommermåneder i ALT + kost og logi.
Hvis jeg var hjemme om aftenen, sad jeg inde i stuen og læste. Mor havde købt et brugt klædeskab
til mig for 120 kr. De hundrede kroner skulle jeg selv betale. Når jeg fik løn til november. Jeg
havde sat mig for, at jeg ville have alle 1800 kr på een gang til november. For så mange penge
havde jeg aldrig set på een gang. Og så kunne de blive sat i banken.
Da det blev november havde han trukket 1,50 kr for en æske albyl, som jeg havde fået, da jeg havde
influenza, og øv det ærgrede mig. Der blev til 1600 kr til banken, for mor skulle have 100 kr for
skabet og 25 kr til vaskepulver. Så var der 73,50 kr . til rest, og det var rigeligt til det kommende år.
Da jeg fik arbejdet, var der en betingelse, at jeg ikke dyrkede sport, for han kunne ikke selv gøre
arbejdet, hvis jeg forstuvede en ankel eller lignende. Jeg måtte heller ikke have nogen form for
besøg på værelset, som var på loftet lige over deres soveværelse. Jeg overtrådte også kun forbuddet
een gang, de var lige kørt i byen, så jeg troede ikke, de kom tilbage foreløbig. Naboens 3 børn på 810 og 12 år som jeg legede meget med, ville gerne se mit værelse, og jeg tænkte, når ingen så det,
så var der heller ingen der havde ondt af det. Men Karl og Marie havde blot været i Gesten for at
handle og kom alt for hurtigt tilbage. Og nøj hvor blev han gal, han kunne næsten ikke få vejret, han
havde astma.
Jeg skulle gøre alt arbejdet i mark og stald med håndkraft og med en hest til hjælp, den hed Klaus
og var en stor, doven og udspekuleret krikke. Der var 6 køer, som skulle malkes med hånden, der
var ingen malkemaskine eller noget som helst andet, som skulle trækkes af en motor, for der var
ikke 380 volt elektricitet indlagt på ejendommen. Når der ingen kraft var, skulle alting gøres med
håndkraft. Vandet blev pumpet op af en brønd ude i gården.

Det kolde gys
Jeg havde et lille havebord i et hjørne af et udhus, på det stod der et blik vaskefad og en underkop
med et stykke sæbe, og om vinteren lå der en hammer til at slå isen i stykker med på den zink
vandspand, som stod ved siden af bordet som jeg brugte til at hente vand i ude ved pumpen i
gården. Det var et koldt sted at stå og vaske sig det koldeste jeg registrerede var minus 15 grader,
der frøs det 28 grader udenfor og der var 13 graders frost oppe på mit kammer. Der var ikke noget,
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der hed radiatorer. Til jul syntes jeg, at jeg ville vaskes over det hele, ligesom jeg plejede at blive til
jul, Så tog jeg den store zinkbalje, som Marie brugte til tøjvask, og satte den på cementgulvet i
udehuset, jeg slog isen i stykker på vandspanden og hentede 3 spande vand ved pumpen ude i
gården, så sæbede jeg mig ind og vaskede mig grundigt og tænderne klaprede, da jeg sluttede af
med at hælde en spandfuld iskoldt vand over mig. Efter den tur fik jeg den værste forkølelse, jeg
nogensinde har haft.
Den gang jeg var med far ude at se på pladsen, havde Karl Habekost spurgt far: ”om jeg ikke var
lidt tung i det?” Det mente far nu ikke, var så slemt, for vi havde haft præstens kone som vikar i
nogle måneder, og hun havde sagt, at jeg var den eneste i skolen der kunne skrive 3 diktater i rad og
regne alle regnestykker 100% uden fejl. Jeg var hos Karl og Marie i 3½ år, og det var helt klart et
skridt fremad til det bedre. Det var slut med bønnerne og salmerne. I stedet var der kommet smil og
latter, venlige ord og almindelig snak. Det var ikke så dystert og trykkende.
Da jeg kom 1 Maj startede jeg med at så roer, alt markarbejde foregik med een hest hvor jeg gik
bagefter. Arbejdstiden var fra 4:30 om morgenen til 19:00 om aftenen. Mælkekusken kom kl. 6 og
inden da, skulle jeg have de 6 køer malket og have de 2 transportspande kørt ud til vejen.
Morgenkaffe (havregryn) og franskbrød med sirup kl 7, formiddagskaffe kl 9:30, middag kl 12
pause til kl. 13, eftermiddagskaffe kl 15:30 og aftensmad ved 19 tiden. Føden var gammeldags
bondemad, 2 retter varm mad om middagen og stuvede kartofler og brød om aftenen.
Arbejdslivet var stort set det samme som hos ”Sinne-Niels” sommeren før. Blot var der her endnu
mere at lave. Jeg skulle jo bruge malet korn til søerne og køerne, men da der ingen kværn var, måtte
jeg køre med hestevogn til Gesten mølleri 1 gang om ugen med 4-5 sække korn og få dem malet.
Kornet lå i ½ meter tykt lag på stuehusets loft, så jeg måtte først skovle det i sække og bære det ned
af trappen på skulderen og læsse det på vognen. Jeg nød den køretur frem og tilbage, det var nok
fordi, jeg kunne side ned. Mens kornet blev malet, måtte jeg vente, så jeg spændte hesten fra
vognen og satte den ind i en ventestald. Det var en rigtig gammeldags købmandsgård med kolonial
varer, korn og foderstoffer, brændsel og trælast, så der var nok at gå og kigge på. Selv om der kun
var 10 hektar havde Karl alligevel bil og telefon nr. 38x. Det betød, at han havde telefon fælles med
en nabo som havde nr. 38y når den ene snakkede, kunne den anden ikke komme til, men den blev
heller ikke brugt en gang om ugen.

At være fisebrændt!
Oh, ve, oh, ve, av av! En pine og smerte som mennesker i dag ikke aner hvad er: ”at være fisebrændt”. Vi fik jo stegt flæsk, som havde ligget i saltlage, og det var virkelig salt, så salt at det
kunne få røvhullet til at trække sig sammen og gispe efter vejret. Bidetet var ikke opfundet, jeg sad
på hug bag ved køerne og brugte en tot halm til at tørre efter med. Så jeg var langt fra ren bagi, og
når jeg så kom i marken og hakkede roer og svedte, kunne jeg blive helt hudløs mellem ballerne.
Det kunne blive så slemt, at jeg måtte gå og skræve med en hånd på hver balle for at holde dem fra
hinanden. Så fik jeg det råd af far, at jeg kunne sætte en flad sten i klemme mellem ballerne, og mor
sagde, at jeg kunne bruge kartoffelmel.
At både mor og far havde gode råd, siger noget om, at problemet var velkendt. Jeg havde for øvrigt
selv fundet hjælp i min cykelsadeltaske, der lå en lille metalæske med lappe grejer, og i den lå der
en lille dåse med talkum, og det var noget, der duede. Marie gik også i bad 3-4 gange om året, og
jeg viste altid hvornår, for så blev Karl jaget ud i stalden, køkken rullegardinet trukket og yderdøren
låst. Så tog hun den store zinkbalje ind på køkkengulvet og varmede en gryde vand på
brændekomfuret. Sådan gik det til næsten overalt selv så sent som midt i 1950 – erne.
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Inden jeg bevæger mig væk fra de sanitære forhold, så havde jeg jo værelse på loftet, og hvis jeg
skulle tisse, skulle jeg have tøj på, ud på loftet, ned af trappen, igennem forgangen, igennem
køkkenet, igennem baggangen, ud og over baggården, rundt om hjørnet af hestestalden; der kun jeg
stå i læ. Det var ikke særlig bekvemt, når det var vinter, og det var mørkt og koldt. Så jeg valgte en
nemmere løsning. Jeg pissede ud af vinduet, jeg turde ikke pisse med lang stråle, så det plaskede
nede på havegangen, for Karl og Marie havde jo sovekammer lige neden under så jeg var bange for
at de skulle høre det. Jeg ” skruede ” ned for trykket, så det løb ud på sålbænken og ned af muren,
det plaskede ikke, men jeg kunne høre, hvordan det syede i kalken. Muren havde ikke specielt godt
af det, og da foråret kom, var der blevet en grøn stribe. Karl havde flere gange snakket om, at han
da ikke kunne forstå, hvad den stribe dog var kommet af. Da jeg havde kalket hele ejendommen
både ud og indvendigt først på sommeren, sagde han da også, at hvis jeg ikke ville lave autostrada
igen, måtte jeg jo ned om natten.

Vedligehold af bygninger
Der gik 3 uger først på sommeren med at vedligeholde ejendommen. Jeg måtte først op i Gesten
mølleri og hente læsket kalk, som jeg så selv læskede i en kalkgrube i jorden. Jeg skulle også have
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tjære til taget og kønrøg til soklen, grå maling til porte, døre og låger, sort maling til dør og port
hængsler, blymønje til stald vinduerne og kit til ruderne, en sæk cement, mørtel lavede jeg selv af
sand og kalk. Først gik jeg al murværket efter og udbedrede eventuelle skader, så kalkede jeg
stalden indvendig og skrubbede træværket. Så blev samtlige bygninger kalket udvendig. Hvis der
manglede nogen staldvinduer, skar jeg glas til nogen nye, som jeg kittede i. Så blev al træværket
malet og soklen kalket sort med kalk, som jeg havde rørt kønrøg i (sort pulver). På stald og lade var
der pap tag, som skulle tjæres. Det var bedst på en varm sommerdag, så var tjæren tynd og let at
stryge ud. Selv hestevognen fik ny bund og malet grå med sorte stafferinger. Græsplænen skulle jeg
også slå en gang om ugen, for når Marie gjorde det pustede hun, så det lød som om, der kom en hel
flok krager flyvende over huset.
Der var også nogen husdyr, som jeg ikke før havde passet, det var duer. De havde 2 fordele, de
passede stort set sig selv og de smagte godt. Staldarbejdet var lidt lettere om sommeren til gengæld
var der nok at lave udendørs.
Der var også ca 1 km grøfter der skulle renses op hver anden sommer, jeg gravede og gravede og
læssede jorden på vognen og kørte det hjem og fyldte en lavning op neden for hønsegården.
Spredning af kunstgødning og salpeter foregik med hånden. Kunstgødningen var ikke så slem , for
det var om foråret, inden det blev varmt, men salpeteren på roerne var træls, for jeg gik med bar
bælle det meste af tiden om sommeren, og salpeter støvet og var irriterende på den bare og fugtige
hud.
Hesten Klaus var doven, når jeg havde været i marken med den om formiddagen, kom den på græs
i middagspausen, for den skulle jo også have noget at æde. Når så middagspausen var forbi, skulle
jeg have fat i den igen, jeg kunne få hånden så tæt på den som 10 cm fra grimen, men så heller ikke
tættere for den trak hovedet til sig og løb væk. Da det havde stået på en halv time, var jeg så hidsig
at jeg kunne have slået den ihjel! Men til sidst lykkedes det da, og i tiden efter bandt jeg et langt
stykke reb i grimen.
Om eftermiddagen skulle jeg rense roer, og da fik den lov til at skridte ud, så meget den kunne, jeg
skulle bare passe på, at jeg ikke rensede roerne om, men renseren var faktisk lettere at styre, når der
var lidt fremdrift. Jeg skulle passe på lærke og vibe reder for de var på den bare jord og jeg så dem
først i sidste øjeblik.
Da jeg kom hjem fra marken brokkede Karl sig over, at jeg havde kørt så stærkt ”for jeg havde
sikkert renset mange roer om” men de ord måtte han æde i sig igen senere på sommeren, da han
havde haft besøg af een af naboerne, og han havde sagt : at aldrig havde han set så fin en roemark,
der manglede ikke en eneste roe” så blev jeg god igen. Jeg havde været utilfreds med kritikken for
jeg vidste, at jeg havde gjort et godt stykke arbejde med både rensning og hakning.

Ingen roser uden torne, ingen grise uden orne
Vi havde jo ca 10 søer, som fik grise 2 gange om året. Men grisene kom jo ikke af sig selv, der
skulle ringes efter ornemanden, så kom han med en orne i en kasse bagi i en lille varebil. Hans
slogan var: ” ingen roser uden torne, ingen grise uden orne” at jeg fik skæld ud, når jeg ikke havde
fortjent det, kunne opvejes af, at jeg ikke fik skæld ud en gang, hvor jeg havde fortjent det.
I hidsighed og ved et uheld kom jeg til at blive morder! det var godt nok kun en kalv, men alligevel.
Jeg havde lavet en stor boks, hvor der gik 5- 6 tyrekalve, som skulle fedes. Een af tyrene havde den
kedelige uvane, at lige så snart, den havde drukket sin spandfuld syrnet mælk, så stak den hovedet
ind under maven på een af de andre tyre og gav sig til at patte urin af den. Og det irriterede mig til
vanvid hver gang. Jeg prøvede alt, inklusive at sparke den i hovedet. En aften stod der uheldigvis en
kost op ad boksvæggen, og i et øjebliks hidsighed, greb jeg kosten og slog tyren lige midt i panden.
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Den sagde ikke en lyd, alle 4 ben eksede under den på een gang, og inden den ramte gulvet, var den
død. Den pattede sgu ikke mere. Men jeg var led ved at skulle ind til Karl og fortælle at een af
tyrene var død af et ” slagtilfælde”, jeg sagde ikke hvordan det var gået til.
I efteråret skulle roerne tages op, det foregik som tidligere med håndkraft og kniv. I alt kørte jeg
104 læs roer hjem og lagde dem i en kule omme bag stalden, hvor jeg dækkede dem med halm og
jord som værn mod frost. Da jeg kom hjem på besøg hos far og mor, fortalte jeg, at jeg alene havde
taget over 100 læs roer op. Far var imponeret og syntes, at det var godt gjort. Mor var som
sædvanlig mere forbeholden og sagde : ” nåh det er vel kun små læs” nej, jeg skulle aldrig tro jeg
var noget.
Jeg havde ellers rigeligt at lave hele efteråret, for fire dagen om ugen var jeg udlejet til en mindre
gård i nærheden fra kl 8.30, når jeg var færdig i stalden og til kl 15.30 når jeg skulle begynde igen.
Det fik jeg 3 kr i timen for. Det var et pænt tilskud til lønnen.

Fik mit første vækkeur til min 16 års fødselsdag. Det var det
mest tekniske, jeg endnu havde været ude for

Den 8. oktober blev jeg 16 år, og cyklede hjem til far og mor og fik aftenkaffe. Jeg fik et firkantet
grønt vækkeur og et par hjemmestrikkede strømper. Vækkeuret, der skulle trækkes op hver dag med
en nøgle, blev jeg især glad for, for så kunne jeg selv stå op om morgenen, og jeg kunne få en lille
middagssøvn på 45 min. Indtil da havde Karl Habekost vækket mig om morgenen ved at slå med
hånden på siden af sin seng, de havde jo sovekammer lige neden under mit.
Fra 1. nov. Kunne jeg låne søster Grethes radio, men jeg måtte pænt spørge om lov, om jeg måtte
have den på værelset, for den brugte jo strøm. Jeg fik lov. Jeg lånte også et el varme apparat
hjemme ved far og mor, da det blev rigtig vinter og temperaturen på loft værelset kom under 10
graders frost. Men den måtte jeg opgive at bruge, for den brugte så meget strøm, at lyset i huset var
lige ved at gå ud. Og jeg var bange for, at de skulle opdage det.
En gang i oktober måned fortalte mor, at de skulle flytte, for manden på gården mente ikke, at far
var dygtig nok, da jeg hørte det, mente jeg nærmest, at det var manden på gården, der var noget galt
med, for i min verden kunne der ikke sættes det mindste spørgsmålstegn ved far og mor. 1. nov.
1956 fik de plads som fodermester hos Jens Peter Boesen ” Knudsbølgård” Jordrup. Der var 28 røde
køer i bindestald. Huset var næsten nyt og på 60 m2 det havde kostet 13.000 kr at bygge.
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Anbefaling fra Karl Habekost

En varm ko
I stedet for at have 2 km hjem, havde jeg nu 20 km. Og det var ad markveje, grusveje, skovveje og
et enkelt sted var der blot et cykelspor langs et levende hegn. Men jeg kom der ligeså tit alligevel.
Mit kammer var bestemt heller ikke egnet til at opholde mig i, når jeg var vågen. Om vinteren gik
det meste af tiden med at passe dyrene, og havde jeg en time tilovers sidst på formiddagen, kunne
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jeg jo børste og strigle køerne. Det har jeg aldrig kunne fordrage, jeg syntes, det var total nytteløst
og komplet idiotisk at flytte støv og møg fra køerne over på mig selv.
Men det var dejligt, en kold vinterdag, at stå og hænge op ad en ko med armene korslagte på
ryggen af den og med hovedet hvilende på armene, mens jeg stod og blundede lidt. En dag tog Karl
mig på fersk gerning, han var gået igennem ko stalden, og den dør kunne jeg ikke høre, hold da
kæft, hvor blev han gal, han kunne næsten ikke få vejret. Jeg mente nu ikke, det var så galt, for jeg
havde 11 timers arbejdsdag undtaget hveranden søndag, hvor jeg havde fri om eftermiddagen.
I stedet for at strigle køer kunne jeg også tage den trebenede malkestol med ud i udehuset, hvor jeg
vaskede mig en gang imellem, og sætte mig ned og rette rustne og bøjede søm, så de kunne bruges
igen. Der var også et lille hyggejob med at splene pinde til optænding. Der skulle også køres roer
ind hver ottende dag, det var et slidsomt arbejde, for jorden på roekulen var gennemfrosset og måtte
bankes i stykker med en rydehakke og en stor forhammer. Og det var noget der skulle gøres uanset
hvordan vejret var, om det så var snestorm, for jeg skulle jo bruge roerne til køerne. – nu kan det
godt være at læseren tænker, hvor bliver glæden, latteren og de lyse minder af ? desværre jeg havde
svært ved at få øje på dem dengang, og mit syn er ikke blevet bedre siden.
I det sene efterår skulle der pløjes med een hest og en enkelt furet plov. Og af en eller anden grund
kom Karl i tanke om, at markerne skulle reolpløjes, dvs i dobbelt dybde; jeg pløjede først en
omgang med 6 ” plov så skiftede jeg til en 5 ” plov og pløjede længere ned i den samme fure. Det
blev dybt, så dybt at jeg pløjede et gravsted op fra den ældre stenalder. Der var nogle store sten, der
var sat som kantsten, også lå der et par primitive stenøkser, det var lidt spændende.
Jeg skulle jo også skaffe brænde til den kommende vinter, og jeg havde fået lov til at skanke træ i
den nærliggende Ravnholdtgård’s skov. Jeg tog hesten med, så kunne den tage det meste af slæbet,
og jeg fik samlet flere læs. Manden på Ravnholdtgård brokkede sig lidt. Han havde ikke regnet
med, at jeg tog hesten med. Men jeg var godt tilfreds.

En gang træmand, altid træmand
Nu kommer der endelig noget, som jeg fik ros og anerkendelse for, endda rigtig meget, da naboens
datter blev konfirmeret, lavede jeg et syskrin og gav hende det. Det blev beundret af alle og Eva
blev meget glad for det og passede godt på det i 50 år. For 10 år siden fik hendes ældste datter det,
og hun passer ligeså godt på det, har jeg hørt. Hun bor i Grækenland. Dengang jeg lavede skrinet
tænkte jeg ikke på, at jeg skulle høre om det 60 år senere; men min kone, Åse, har for nylig været
hjemmehjælper ved Evas mand.
Om vinteren gik jeg til sløjd mindst 2 aftener om ugen og til engelsk een aften om ugen. Det var
mig der havde nøglen til sløjdhuset, som lå 5- 600 meter fra skolen. Og jeg var der tit alene, uden
for de faste aftener, for jeg nød at gå der, når der var tændt op i kakkelovnen, og jeg bare kunne
lave, hvad jeg ville. Der var under aftenskole loven både sløjd og tysk. Hvis det overhovedet
kostede noget, så var det noget der lignede 15 – 20 kr for hele vinteren.
Een gang kom jeg uforvarende til at lave noget forkert. I sløjd salen stod der en dunk med lak, som
vi alle brugte af, både skolebørnene og aftenskoleeleverne. Den var tom, en dag hvor jeg skulle
bruge noget, så spurgte jeg aftenskolelæreren, hvad jeg så skulle gøre, Han sagde, at jeg bare kunne
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cykle ned til møbelfabrikken, og få den fyldt op, og få det skrevet til kommunen, og det gjorde jeg.
Et stykke tid efter fik jeg brev fra aftenskolelæreren, at jeg skulle betale for den dunk lak, selv om
jeg kun havde brugt meget lidt af det, og andre også havde brugt af det. Han sagde, at det var
tyveri, at købe på kommunens regning. Det gik min ære for meget nær, for jeg syntes ikke, jeg
havde gjort noget forkert.
Men sognerådet bestod udelukkende af bønder , og de skulle nok passe på skillingerne. Vi fik en ny
førstelærer på skolen, mens jeg gik der. Men ham havde vi ikke ret længe, for når han skulle hen til
boghandleren og købe regne – og skrivehæfter, skulle han have en repræsentant fra sognerådet med,
så han ikke kom til at købe en blyant til eget brug, og det kunne han slet ikke finde sig i.
Da vinteren var forbi , og det var sidste aften i aftenskolen, holdt vi en lille festlighed og udstilling
i forsamlingshuset. Et par dage før havde læreren spurgt, om jeg kom til afslutningen, joh det gjorde
jeg da. Ved kaffebordet blev der holdt tale , og jeg blev kaldt frem. Jeg fik 3 stykker godt værktøj,
en høvl, tømrervinkel og et stemmejern i flidspræmie, fordi jeg havde lavet et fint mahogni
skrivebord. Det blev jeg meget glad for, og jeg har det selvfølgelig endnu 60 år senere. En anden
vinter lavede jeg en teaktræs bogreol, og et køkken- hænge vægskab som mor fik i julegave. Et
andet år lavede jeg en vaskebænk til hende. Jeg var ved Karl Habekost i Gesten Kær i 3 ½ år fra
1956- 1. nov 1959.

I trøjen
Den 2. november skulle jeg ind som soldat i Varde hos sønderjyske Artilleriregiment. Der var jeg
16 mdr indtil 28. febr. 1961. Begyndelseslønnen var 14 kr om ugen, og den steg et par gange, så
slut lønnen var 28 kr om ugen, og tro mig, pengene slog til. Vi boede 20 mand på een stue og sov i
køjesenge. Der var ikke noget privatliv, det eneste civile, vi måtte have, var en lommekniv og en
kam. Jeg var faktisk en god soldat, selv om jeg på ingen måde brød mig om det.
Når vi marcherede var jeg højre fløjmand, så det var mig, der bestemte tempoet og skridtlængden,
for alle de andre skulle rette ind efter mig, og det var det samme når vi havde eksercits. Til løb,
skydning og gymnastik var jeg også een af de bedste. Det lyder som pral, men det er rigtigt
alligevel. Da ”lærertiden” var overstået, begyndte det at blive alt for kedeligt, der skete bogstaveligt
talt ingenting.
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Varde kasserne, i den nærmeste bygning stod min seng

Vi skulle bare være der. Det bedste var ubetinget, at komme over i ” tutten” og få en kop
formiddags kaffe og et stykke franskbrød med ost. Socialt fungerede jeg, mærkeligt nok, rimelig
godt, selv om jeg var en enspændernatur. Jeg holdt afstand fra de andre ved at lægge mig i spidsen.
For eksempel var der en dag i rekrut- tiden, hvor vi skulle løbe en rigtig lang tur. Sergenten kunne
ikke holde til mere end et par kilometer, så spurgte han, om der var een, der ville overtage føringen,
og det ville jeg da godt. Jeg havde glemt at spørge, hvor længe vi skulle løbe, så jeg løb bare i 2-3
timer, indtil der ikke længere var nogen bag ved mig, så løb jeg hjem til kasernen igen. Kort tid
efter jeg var kommet tilbage, kom der 3- 4 andre ind på min stue, de kunne heldigvis ikke kende
mig, fordi de kun havde set mig bagfra; men jeg skulle ialtfald have tæsk, når de fandt ud af, hvem
det var der havde givet dem røvtur. De kunne se på farven på skulderstroppen, at det var een fra min
stue, men der var heldigvis ingen der sladrede.
Vi var 4 delinger i et batteri. 3 delinger der skulle rode med biler og kanoner, det tunge og beskidte
arbejde, og så var der een deling der skulle lave papirarbejdet. Den var jeg så heldig at komme med
i, fordi jeg have klaret en IQ test ualmindelig godt. Jeg kom i lære som landmåler, jeg skulle ved
hjælp af en vinkelmåler, og et båndmål, og nogle tabeller lave det samme, som man i dag bruger en
GPS til. Det kunne jeg også, det tog bare meget længere tid. Om sommeren, når de andre vaskede
biler og kanoner, sad min kammerat og jeg ude i græsset og rensede et metal båndmål med olie og
ståluld. Og om vinteren, mens de andre knoklede, sad vi inde i et opvarmet lokale og spidsede
vores blyanter og rensede vores viskelæder. Kl 22 skulle vi være i køjen, og lyset skulle være
slukket. 2 gange kom jeg for sent, den ene gang uden konsekvenser.
Vi var på øvelse i Oksbøl og indkvarteret i Oksbøllejren. Min kammerat havde en motorcykel, en
B.S.A Gold Star, og den ville han gerne have flyttet fra Varde til Oksbøl. Af en eller anden grund,
kunne han ikke selv hente den, så jeg sagde, at det kunne jeg da godt gøre. Jeg tog på ”stop” til
Varde, men det gik ikke særlig godt, så tiden løb af sted, kl var 21.15 inden jeg var ude ved
kasernen. Også ville ”svinet” ikke starte! Det lykkedes først efter mange forsøg.
Jeg havde ikke kørekort og havde knap nok kørt på en knallert, men det gik udemærket alligevel,
indtil jeg manglede 10 km, så gik ”svinet” i stå. Jeg stillede den om i en baggård . Jeg var heldig at
få et lift med een, der skulle ud forbi kasernen og jeg blev sat af ved hegnet, der omgav lejren, for
jeg kunne ikke komme igennem portvagten, fordi klokken var blevet over 22. Jeg klatrede over
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hegnet og løb igennem noget krat og sprang ind ad vinduet. Jeg havde lige fået begge ben til gulvet,
da døren gik op i den anden ende af rummet. Det var kontrolanten. Han kiggede først på det åbne
vindue og så på mig, der stod fuldt påklædt, jeg havde ikke engang nået at få huen af. Så sagde han
blot: ”se så at komme i seng” og jeg sagde ” javel” og åndede lettet op. Et par dage senere hentede
vi motorcyklen.
Den anden gang blev det opdaget, og jeg fik 4 dages kvarter arrest. Denne gang var det også
motorcyklens skyld. Min kammerat ville besøge sin kæreste i Kolding, og han spurgte om jeg ville
med. Jeg sagde tak, og kørte med til Gesten, hvor jeg besøgte min tidligere nabo. Kl blev 21.30
inden han kom i en taxa, fordi motorcyklen ikke ville starte. Vi kom ikke meget for sent og vi havde
en god undskyldning, men alligevel skulle vi straffes. Jeg fik nu eftergivet den ene dag, fordi jeg
havde tilmeldt mig en påskerejse til Norge. Det var noget, der var arrangeret af velfærdstjenesten.
Jeg kunne komme til Norge i en uge med ALT betalt for 90 kr – niti kroner: vi var rundt i Oslo og
omegnen, det var en absolut god tur.
Fordi det var i påsken, var alting lukket, man kunne ikke engang købe en øl. En aften var vi teatret,
hvor vi så ”my fair lady”. Jeg var også med på en uges Nato øvelse i Nordtyskland. Jeg var vogn
kommandør på en stor jeep, og vi havde fået ordre på at vi skulle sløre køretøjerne, så de ikke
kunne ses fra luften. Jeg gad ikke rigtig den øvelse, så jeg åbnede en ladeport og gav chaufføren
ordre til at køre derind. Jeg lukkede porten, og så var vi væk i en uge. Det kostede mig et par ekstra
vagter. Men jeg var nok een af dem, der havde nydt den øvelse mest, for jeg havde drukket billig
sprut, spillet kort og bagt på den lokale købmandsdatter.
Far og mor havde sølvbryllup i foråret i 1960 mens jeg var soldat. Jeg havde fået orlov den dag,
men uheldigvis var vi på øvelse i Oksbøl, så det var meget besværligt. Jeg var lige ved at tro, at jeg
ikke kom hjem alligevel, for det blev aften dagen før, uden at det så ud til, at jeg kom af sted; men
efter aftensmaden skulle næstkommanderende ind på Varde kaserne, og han tog mig med, så jeg
kunne få skiftet tøj, imens ringede han efter en taxa, og han spurgte om jeg havde penge til taxa´en.
Det havde jeg ikke, så lånte han mig en 10 kr – seddel. Jeg nåede at komme med nattoget til
Kolding, jeg kom til Kolding mellem 01- 02 og da gik der ingen tog på den lille privatbane til
Jordrup. Så gik jeg til Knudsbøl , der var 22 km, så jeg kom først hjem om morgenen.
Jeg lagde mig ind i fars seng og sov i et par timer. Sølvbryllupet blev holdt i Lejrskov
forsamlingshus. Jeg har tit undret mig over, at uanset hvor fattige, de var, så blev de familiære
højdepunkter festligholdt. Vi fik i hvert fald suppe, for jeg kan huske, at jeg spiste 5 portioner. Og
skulle jeg engang glemme det, så er der én person, som er flink til at minde mig på det.

Færdig med militæret
Jeg blev hjemsendt fra militæret sidst i februar, og jeg havde ikke noget arbejde. Jeg havde haft en
annonce i jyllandsposten, hvor jeg søgte en læreplads som voksen tømre – lærling. Jeg fik da også
5- 7 tilbud ; men jeg kunne kun få almindelig lærlingeløn, som var 50 kr om ugen og det kunne jeg
hverken leve eller dø af. Jeg kom hjem til far og mor, jeg havde jo ikke andre steder at tage hen.
Næste dages formiddag tog jeg cyklen og cyklede rundt til de 5 største gårde i omegnen og spurgte
om de havde brug for en daglejer, og det var der een af dem der havde. Jeg begyndte næste dags
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morgen kl 7 Åge Brødsgård i Lejrskov , jeg skulle have 10 kr i timen + middagsmad, jeg skulle kun
arbejde i marken, for der var en fodermester.
Der var 2 oldenborg heste og en traktor. Plus at der var rod, svineri, forfald og mislighold overalt
både ude og inde. Jeg startede med at køre jord og mudder ud af roehuset og op på marken med
hestene for vognen. Da jeg havde læsset af og vendt næsen hjemad, løb hestene løbsk, jeg kunne
slet ikke holde dem, de var forårskåde, de havde nærmest ikke været rørt hele vinteren. De ville da
heldigvis bare hjemad, ellers ville det ikke have været til at vide, hvor vi var endt henne. Vognen
blev stoppet nede på møddingen af en solid egepæl. Hammelstokken brækkede så hestene og jeg
fortsatte op i møddingen; men der sluttede legen. Jeg fik også held til at brænde koblingen af på
traktoren, jeg havde bogstaveligt talt ingen erfaring med traktorer, så jeg havde vist brugt
koblingspedalen lidt for meget som fodhviler.
En fredag hvor forretningerne havde åbent til kl 20, cyklede jeg til Kolding og købte noget tøj. Jeg
havde jo kun mit arbejdstøj og mit konfirmations tøj. Jeg havde fået 210 kr i hjemsendelsespenge
fra militæret, så jeg havde rigtig råd til at flotte mig. Jeg købte også et par brune sko, jeg ville
egentlig godt se præsentabel ud, når jeg havde fri.
Jeg var ikke specielt glad for at være der, men det var også blot midlertidig. En dag kom Anders
Andersen fra Gejsing, Sinne Niels´s nabo, over til far og mor i Knudsbøl . han kendte en gårdejer,
der manglede en karl og han tænkte, at det måske var noget for mig. Jeg cyklede til Lille Andst og
snakkede med manden, og blev enig med ham, at jeg skulle have 700 kr i måneden + kost og logi
fra 1. maj. 1961. men jeg skulle først have de 2 måneder overstået ved Åge Brødsgård. Jeg pløjede
møg ned, med traktoren, harvede og såede, kørte roer ind som var halv – og hel rådne pga de havde
fået frost. Der var absolut intet på den gård, der var i orden, så det var uden vemod at jeg d. 1.maj
sagde farvel og tak.

Hurtigt videre – på 2 hjul
Jeg brugte det meste af de 2 måneders løn på at købe en motorcykel, som jeg havde set udstillet i
vinduet hos Lejrskov auto ophug. Det var en N.S.V super fox på 125 cm3. jeg gav 1500 kr for den.
Den havde bagsæde, og det lagde jeg meget vægt på, for så kunne jeg have far med bag på, og det
glædede jeg mig meget til, for jeg vidste ikke noget, der var bedre end at komme ud og se og
opleve noget sammen med ham.
Vi cyklede tit en tur sammen en søndag eftermiddag, og det blev en tur på 50 km eller mere.
Eksempelvis kan jeg huske, at vi en dag cyklede til Vejle. Det var den første gang, at vi stiftede
bekendtskab med lysregulering. Nu hvor jeg havde motorcyklen, var det blevet hurtigere og lettere .
Da det blev midt på sommeren, fik jeg den ide, at jeg ville have kørekort til motorcyklen, så jeg
kontaktede en kørelære i Kolding, jeg havde først en aften med 2 timers teori og så aftalte vi, at
næste dags eftermiddag skulle jeg have en køretime kl 14, og jeg stillede hos kørelæren til den
aftalte tid.
Jeg startede hans motorcykel og han kom bag på. Vi kørte op til Nordre Ringvej, hvor jeg standsede
og satte ham af. Han sagde: ”du kan lige køre hen og vende”. nu kan det godt være, at jeg er lidt
tungnem, men jeg vidste ikke, hvor langt jeg skulle køre, før jeg vendte; så jeg kørte helt til Harte,
før jeg vendte om. Da jeg kom tilbage, kunne jeg se på lang afstand, at kørelæren var sur og gal ,
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det var lige før, der stod røgskyer ud af ørene på ham. Han skældte da også grundigt ud og sagde: ”
når jeg sagde, at du lige skulle køre hen og vende, så var det fand´me ikke meningen, at du skulle
køre halvvejs til Esbjerg! så kom han bag på motorcyklen, og vi kørte hjem til ham. Jeg fik en aften
mere med teori, men ikke flere køretimer. En uges tid senere var jeg oppe til teori prøve og
yderligere en uge senere til køreprøve og bestod begge dele. Men til køreprøven var han gal igen,
for jeg kom kørende på min egen motorcykel, og det syntes han var højdepunktet af frækhed. Jeg
havde sat motorcyklen et stykke derfra, men jeg kom jo gående med styrthjelm på. Den måtte jeg jo
så tage af og lægge ned bag en hæk, inden den motorsagkyndige kom. Kørekortet kostede 120 kr. i
alt, det var for kørsel, teori, prøve, lægeattest , foto.
Jeg boede jo på mine skiftende arbejdspladser rundt på gårdene, så jeg brugte mest mc.- en, når jeg
skulle hjem og besøge far og mor en gang om ugen. Det der med piger interesserede mig i grunden
ikke ret meget, endnu, jeg var nu også både genert og usikker, og traf nu heller ingen i de kredse jeg
færdes i. – jeg kom til Johannes Christensen ”enggårdslund” i Lille Andst den 1. maj 1961. der var
ca 18 køer + opdræt+ søer og fede svin. Der var 35- 40 tdr. Land med traditionel drift.
Jeg skulle selvfølgelig hjælpe med alt forekommende arbejde både i mark og stald. Det var et uhyre
veldrevet og velpasset sted. Jeg vil gætte på, at manden og konen var i 60 års alderen, og de var
stærkt indre missionske. Det havde været slemt ved ” Sinne – Niels” . men dette var værre. Det
gjorde nok også stemningen mere dyster, at deres 28 årige søn havde hængt sig ude i laden i foråret
pga en depression. Det gjorde nok heller ikke hans humør bedre, at han ved et uheld havde kørt
hestene ned i en 3 m dyb ensilage silo, så de måtte aflives. Der var bønner før og efter maden 3
gange om dagen, og selvfølgelig bad de også for sønnen, og så græd de, det var meget trist. Manden
var indlagt på sygehuset et par gange i løbet af sommeren. Det var næsten mere, end han kunne
klare. Det var ikke nogen lys og glad sommer. Men dagene gik, med det traditionelle arbejde, som
der var på et blandet landbrug dengang.

Anbefaling fra Johannes Christensen
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Et stjerneskud af en oplevelse
Ejerne på nabogården var rejst til Australien hele sommeren , så jeg ”hjalp” dem med at passe
køkkenhaven, især var der 4 rækker med jordbær, som fik en intensiv pleje! - men nu vil jeg skrive
om et stjerneskud af en oplevelse.
Det burde skrives med en guldfyldepen med diamant støv. Når du har læst det, tænker du måske:
Åh, ikke andet. Joh, tak. Men du var der jo heller ikke, og jeg formår ikke med mine ringe evner at
beskrive det intenst nok.
Far havde en bror, der hed Anders, han var ældre end far. De sås sjældent, der kunne gå år, flere år,
imellem. De skrev ikke sammen. jeg tror, at både far og farbror Anders havde det svært med at
skrive. Men tag ikke fejl, de var ikke dumme, de havde blot haft en umenneskelig barndom præget
af kulde, sult og nød. Far ville gerne besøge sine bror i Hemmet ved Ringkøbing fjord, og nu var
muligheden der, når vi kunne køre på motorcyklen. Farbror Anders var fornylig kommet hjem fra
sygehuset uden sine ben. Hans kone Matilde havde skrevet til mor om det. Da vi kom derud,
parkerede jeg mc,-en og vi gik bare ind i forgangen uden at banke på, sådan gjorde man dengang
ude på landet. Da vi var kommet ind i gangen, åbnede far stuedøren på klem og sagde: kuk, kuk.
Han kunne slet ikke vente, men han lukkede døren igen, mens vi fik overtøj og støvler af. Så åbnede
far døren ind til stuen igen, farbror Anders sad ved den fjerneste bordende med front i mod ham, og
det var først nu, han kunne se, at det var far, der kom.
At se glæden i deres øjne og høre deres glade stemmer og opleve deres gæstfrihed, det var en uhyre
sjældenhed at opleve, at far var så glad og kærlig. Vi var også at besøge ham på sygehuset, den
første gang han var indlagt. Da gjorde det også indtryk på mig, at han var så glad for at se os, og at
han sagde, han levede som en baron på sygehuset, han havde aldrig fået så god mad før.
Han gav far 200 kr og så skulle vi gå hen på hotellet og spise. Det var 1000 års gæstfrihed der sad i
blodet. Den sidste gang vi besøgte ham, kørte vi også bare hjemmefra en søndag sidst på
formiddagen uden først at melde vores ankomst; Anders og Matilde havde ikke telefon, og vi havde
heller ikke. Vi kom til Hemmet ved 13.30 tiden. Der var ingen hjemme. Far mente, at så var de nok
i Hvide Sande hos datteren. Han vidste ikke, hvad hun hed, eller hvad hendes adresse var, men han
vidste, at de havde en minkfarm og en pony. Så det skulle vi da sagtens kunne finde. Jo, tak;
dengang var der 25- 30 minkfarme på egnen. Men alligevel! vi kørte direkte dertil. Jeg passede mc,en og far sad bagpå og holdt udkig efter mink og ponyer. Vi ankom til eftermiddagskaffetid, så det
var lige tilpas.

På skolebænken igen
Det var i sommeren 1961 i Lille Andst og jeg var næsten 21 år. Det er det første sted, hvor jeg har
adgang til w.c og håndvask med varmt og koldt vand og brusebad. Det var dejligt. Da det blev
efterår, skulle ansættelsesforholdet fornyes, det foregik på den måde, at omkring 1. oktober spurgte
han, om jeg ville blive et år mere. Det ville jeg godt, men jeg ville have 10.000 kr for hele året. Det
syntes han ikke, han havde råd til, han kunne kun give 9.000 men min bror Hans opfordrede mig til
at tage på landbrugsskole, der hvor han havde været 2 år tidligere . så jeg tilmeldte mig som elev på
Fyns Stift Husmandsskole.
Når jeg gjorde det inden der var gået 2 år efter hjemsendelsen fra militæret kun jeg få hele udgiften
betalt af amtet og staten. Et kursus strakte sig over 5 mdr. Fra 1. nov til 1. april.
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Husmandsskole Ruggårdsvej Odense

Det var en meget blandet undervisning på et utilfredsstillende niveau. Vi havde dansk og regning,
litteratur (højtlæsning), sang, gymnastik, fodringslære, gødningslære, foredrag om husmands
bevægelser. Skolen var lige før lukning pga manglede tilgang af elever. Lærerne var mildt sagt
middelmådige. Det kneb lidt for mig at mobilisere tilstrækkelig interesse for nogle af timerne.
Engang udeblev jeg fra en sangtime med skolens leder Harald Grønborg. Hold da op, hvor blev han
fornærmet. Det var lige før han ikke ville have mig med på skolens afslutningstur til Østrig, fordi
jeg ikke ville sige undskyld. Men jeg mente, det var hans/skolens skyld, at undervisningen var så
uinteressant, at jeg hellere ville noget andet i nogle af timerne.
Busturen var en god oplevelse, vi overnattede på vandrehjem og fik aftensmad der + morgenmad.
Frokosten var en madpakke, der var smurt på skolen. På 4. og 5. dagen var madpakkerne mildt sagt
kedelige. Hvad vi så, kan læses i enhver turistbrochure. På skolen boede vi på 2- mands værelser.
Der var en seng, en skrivepult, en stol, et skab i hver side, det var det. Vi havde også undervisning
om lørdagen. Men selv om jeg havde fri hver søndag, kørte jeg ikke hjem til far og mor i hver
weekend, for det var hundekoldt at køre på mc om vinteren.

Udtalelse fra Fyns stifts husmandsskole 8. jan 1964

Jeg syntes ikke, jeg havde meget udbytte af de 5 måneder, jeg var på skolen. For eksempel var
dansk og regning på niveau med folkeskolens 4. klasse det var nærmest helt til grin. Socialt
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udviklede jeg mig heller ikke ret meget, jeg vedblev at være en enspænder. Efter afslutningsfesten
kunne jeg endnu en gang flytte med mit tøj i skoletasken bag på mc,- en. Men inden jeg gik ud af
værelset, skrev jeg min autograf på lampeskærmen over skrivepulten. Det var der mange andre , der
også havde gjort. Læg lige mærke til dette: At jeg skrev mit navn der, medførte at jeg slog en af de
allerstørste kolbøtter i min tilværelse. Det kom til at præge mig meget hårdt i nogle år og fik følger
for resten af livet.
Jeg havde fra 1.april fået plads som karl hos Ewald Smidt, Lillerøj, pr. Veerst. Han var far til
nabokonen i Gesten kær, hvor jeg havde været i 3½ år , så han kendte lidt til mig. Mærkeligt nok
bekymrede jeg mig aldrig, om jeg havde arbejde eller ej, selv om jeg boede og spiste, der hvor jeg
arbejdede. Så hvis jeg intet arbejde havde, havde jeg heller ikke noget sted at bo, og heller ingen
indtægt. Jeg meldte mig først ind i en fagforening , da jeg var 40 år.
På Lillerøj skulle jeg kun arbejde i marken, der var ca 90 tdr land også var der ca 25 køer og nogle
svin, som blev passet af svigersønnen. Jeg var glad for at være der.

Anbefaling fra Lillerøj

Det var næsten også det første sted jeg havde været, hvor både manden og konen var ” almindelige”
mennesker. De to første dage, jeg var der, kørte jeg roer ind fra roekulen ude i marken og ind i
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roekammeret i stalden. Roerne skulle jo læsses på vognen med håndgreb og læsses af igen, også
med greb. Det gav vabler i hænderne; jeg havde jo fået ”damehænder” på skolen. Føj da ! Det var
egentlig en dejlig sommer. Jeg havde ikke megen modgang, og jeg blev behandlet næsten som om,
jeg var et menneske. Der var nok at tage fat på, for marken var møgbeskidt med ukrudt og
senegræs. Overalt, både ude og inde, flød det med alskens roderi. Jeg fik ikke meget ros, mens jeg
var der, men jeg tror nu heller ikke, at det nogensinde er blevet brugt ret meget på landet.
Jeg skal jo også skrive om mine ”dumheder”. Ja, nu tænker du nok: Nej! lad være Arne. Du bliver
aldrig færdig! Til markarbejdet havde jeg en Massey Ferguson 35 traktor. Jeg var jo ung og vild,
alting skulle gå stærkt, også traktoren. Så jeg var ”kommet til” at tabe splitten til fartregulatoren, så
traktoren kunne køre 60 km/t. på landevejen. På meget korte ture skete der ikke noget, men en dag
hvor jeg skulle køre på maskinen til Jordrup, gik det galt, motoren kunne ikke holde til de mange
omdrejninger. Ups! den åd en af ventilerne! Skramle, skramle! Rasle, rasle! det lød s´gu ikke godt.
Jeg fik røde ører. Den motor reparation kostede vist en ko eller to. Jeg fik ikke skæld ud. Jeg glemte
nu også at sige, at det var min skyld.

Pennevenner & ”Kirkegård”
En dag, først i maj måned kom barnebarnet, en sød pige på 4 år, ud til mig med et lyserødt brev. Jeg
undrede mig lidt, men åbnede det selvfølgelig. Det var fra en pige, som var på husholdnings skole,
hvor jeg havde været på landbrugsskole. Hun boede på mit værelse, og havde set min adresse på
lampeskærmen. Hun skrev pænt og fejlfrit, så der var ingen grund til, at jeg ikke skulle svare hende,
så det gjorde jeg. Vi skrev sammen hele sommeren, og jeg besøgte hende et par gange på skolen,
men blot som almindelige pennevenner.
Jeg var også blevet forelsket i en pige i Vejen, men det var kun på afstand, jeg var alt for genert, til
at gøre noget ved det. Hun stod i kiosken i Vejen biograf, så jeg var tit inde og se en film og købe
Tom´s guldkarameller i kiosken. Sommeren gik med almindelig landbrugsarbejde. Da det blev
omkring 1.oktober ringede min bror Hans. Han havde fået plads som bestyrer på Søndersø ” kirkegård” ved 2 ældre søstre Anne og Anne Marie Hansen. Nu ville han høre, om jeg ville have pladsen
som karl og det ville jeg da godt. Jeg kunne også have blevet der, hvor jeg var. Jeg ved egentlig
ikke, hvorfor jeg flyttede derover. Men det var nok for at være sammen med bror Hans, for et eller
andet sted i mit sind blev jeg ved med at længes hjem.
Så 1. november 1962 kom jeg til søstrene Hansen på ” Kirkegård” i Søndersø. Det var dog det mest
triste og mørke sted, jeg nogensinde havde været. Hans skulle passe dyrene og jeg skulle passe
marken. Vi startede med at tage fabriksroer op til sukkerfabrikken i Odense. Den vinter var det som
om, jeg var sat tilbage til middelalderen.
En af de første dage holdt jeg ude i gården med et læs roer, som skulle læsses af med en greb ind i
roekammeret, da kom den yngste, som var mindst dobbelt så gammel som mig , helt umotiveret hen
til mig, og spurgte, om jeg vidste, hvilken forskel der var på en 17 årige pige og en tyr på 1 år? Næ,
det vidste jeg ikke. Jeg var ikke spor interesseret i at komme med et oplagt sjofelt svar. Men så kom
hun selv med svaret: der var 16 år, og så grinede/vrinskede hun som en hest. Hendes kontakt
vanskeligheder var vist større end mine.
Hun var meget lidt charmerende og jeg var på ingen måde interesseret i et nærmere bekendtskab.
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Jeg har forresten ikke fortalt, at i oktober måned, inden jeg kom til Søndersø, skete der to ting af
betydning:
Min motorcykel blev stjålet, mens jeg var i biografen. Den blev fundet dagen efter inde i en have,
hvor den var pløjet igennem hækken og var blevet lettere skadet, så den måtte på værksted.
Det var meget ubelejligt, for det var lige før, jeg skulle flytte til Søndersø, og jeg fik den først til jul.
Da jeg kom ud fra biografen og opdagede, at mc.-en var væk, blev jeg ærgerlig og ked af det. Da
billet damen i det samme kom forbi, satte jeg hende ind i sagen. Hun kendte mig godt for jeg var jo
stamkunde i biografen. Hun inviterede mig med hjem og ringede efter en taxa, så jeg kunne komme
til Veerst. Det var den ene ting.
Den anden ting var, at jeg en uge før d. 1. nov endelig tog mig sammen; det var også ved at være
sidste chance. En aften, selv om det var bælgmørkt og det pisseregnede, cyklede jeg fra Veerst til
Vejen biograf. Nu skulle det være. Jeg ventede i tunnellen under jernbanen på pigen fra kiosken.
Jeg havde for længst fundet ud af, hvor hun boede og hvilken vej, hun gik hjem. Da hun kom
gående og var tæt på, smilede hun og sagde hej, jeg smilede igen og sagde også hej. Så stoppede
hun op, og spurgte om jeg ikke frøs og var blevet våd. Næh, det var ikke så galt, svarede jeg. Vi
snakkede lidt, og jeg fik fortalt hende, hvor sød og dejlig, jeg syntes hun var. Hun havde også lagt
mærke til mig. Så vi aftalte, at vi ville skrive sammen som pennevenner, og det gjorde vi en gang
om ugen hele vinteren, indtil hun fik en kæreste, og jeg også fik andet at tænke på.- men prøv lige
at se det for dig: mig, stående i en skummel tunnel sjaskvåd, småfrysende, tænder klaprende, i 2
radet mørkeblå konfirmationstøj, som var for kort, både på ærmerne og i benene. Og så i gummi
støvler! Jeg havde godt nok taget bukserne ud over støvleskafterne, men alligevel. Og læg lige
mærke til, at det var byens kønneste og sødeste pige.

Jeg har haft mere end eet kammer magen til. Væggene er alt for rene i forhold til virkeligheden.
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En kløft så bred
Tilbage igen til det mørke Søndersø. Gården var en firelænget stråtækket lukket gård med port
indkørsel. Og den port blev stænget hver aften efter spisetid. Op til vejen var der en lille allé.
Længerne var bindingsværk og fra 1700 tallet. I længen modsat porten havde jeg et lille kammer.
På den ene side af kammeret var der en bil garage og på den anden side var der hønsehus og på
loftet var der rotter. Der var en gas varmer, der skulle give en smule varme , men det var ikke så
meget at jeg kunne mærke det, så jeg lavede lidt fusk med den, så den kunne varme meget mere.
Men det var ikke så godt, for kammeret var lille og vinduerne var tætnet med tykt lag is, så
brænderen brugte al ilten i rummet, så jeg nær var kreperet af iltmangel. Havde jeg sovet var jeg
nok ikke vågnet igen.
En dag, hvor de skulle slagte julegrisen, skulle de bruge gasvarmeren inde i bryggerset, og så
opdagede de, at jeg havde pillet ved den; så brokkede de sig, og varmen blev inddraget . I stedet for
fik jeg el ovn, men den gav endnu mindre varme fra sig. En aften, hvor jeg var i byen, havde jeg
tændt for el ovnen, for at det ikke skulle være alt isende koldt, når jeg kom hjem. Konen må have
haft en mistanke om, at jeg havde tændt for varmen, for hun var gået op på loftet og kigget på el
måleren, så hun kunne se: ”at skiven løb så hurtigt rundt” så skruede hun sikringen ud, så jeg ingen
strøm havde på kammeret, da jeg kom hjem.
Der var en kløft imellem os lige så dyb og bred som Grand Canyon. Vi havde en hård vinter med
meget sne og vinteren begyndte tidligt så vi var ikke færdige med efterårsarbejdet. Jeg måtte pløje
indtil kl 1 -2 stykker om natten, og det var hundekoldt, for der var ingen førerhus på traktoren og
jeg havde ikke rigtig noget vintertøj, så jeg frøs. En gang i mellem stod jeg op på traktoren, så
kunne jeg nå hen og varme hænderne på udstødnings røret. Roekulen var lang og næsten
uoverskuelig at dække med jord med håndkræft, så Hans købte en rulle plastic til at dække med.
Og jeg havde købt en fedt sprøjte til traktoren for 12- 14 kr. ved købmanden på deres regning. Hold
da op hvor blev de sure. Købmanden fik besked på, at han ikke måtte sælge noget til os på deres
regning.
Vi skulle trække alle mælketransportspandene på en lille vogn med håndkraft op til landevejen. Jeg
satte traktoren for vognen, for den var tung, men det måtte jeg heller ikke. Og da der lå store driver
med sne rundt om gården, spurgte Hans, om jeg ikke kunne fjerne sneen med grønthøsteren, det
gjorde jeg så; men det havde de aldrig set før, så det måtte jeg heller ikke.
Hans var også flere gange ”uheldig”, jeg vil ikke opremse alle vores ”synder”. Men der er een af
Hans´s jeg husker særlig godt: det var en dag midt på formiddagen, ” den gamle” havde lige været
ude at kalde på os, at vi skulle komme ind til formiddagskaffe. Og jeg kunne ikke forstå, at Hans
ikke kom, så jeg gik ind i stalden for at lede efter ham. I den ene ende af stalden hvor småkalvene
var, var der en stor og dyb ajlebeholder. En af kalvene var faldet ned i beholderen gennem en
åbentstående luge, og den svømmede rundt dernede , mens Hans lå på maven ud over kanten og
prøvede på at fiske den op. Så fik vi begge to nerver på. For vi var bange for at ”den gamle” ville
komme ud for at se, hvor vi blev af. Jeg tror nok, at historien fik en lykkelig ende.
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Udtalelse fra Hans C. Andersen Søndersø

Jeg skriver ikke meget om, hvad jeg lavede i min fritid, men det er fordi, jeg havde ikke ret meget
af den, og når jeg endelig havde fri , var det mørkt, og jeg var træt. Jeg har hele mit liv lånt bøger på
biblioteket og også selv haft mange, da jeg havde flest, havde jeg ca 1100. I Søndersø lånte jeg
bøger i Odense, det var ugens bedste aften. Jeg var helt overvældet af de mange bøger, der var.
November og december måned i Søndersø gik med dagligt slid og med næsten lige så dagligt
gnideri med kvinderne. Jeg tror ikke, jeg var meget hjemme hos mor og far i de to måneder; for
mekanikeren i Vejen, som skulle lave min mc, var en snøbel, og sørgede ikke for, at få den lavet.
Jeg tog rutebilen til Tved ved Svendborg hver anden søndag, når jeg havde fri og besøgte min
penneveninde der.
Pigen var sød og kærlig, og hendes forældre var venlige og gæstfrie. Det var en varm glæde, at
komme der søndag formiddag, og føle sig ventet og velkommen. Jeg tror nok, at jeg kom der et par
gange om måneden, og vi skrev sammen indimellem . Efterhånden blev venskabet ” varmere” , men
vi havde ikke mulighed for at være alene, så det blev kun til lidt smågramseri. Hendes forældre
havde en lille ejendom på nogle få tdr. Land, hvor de havde 4- 6 køer, foruden at de arbejdede
begge to ved siden af. I juleugen havde jeg ferie, og jeg var hjemme i Knudsbøl ved Jordrup og
besøge far og mor. Jeg benyttede lejligheden til at besøge min penneveninde i Vejen en aften
mellem jul og nytår. Det var jo vinter, og mørkt og koldt. Jeg var på trædecykel, 25 km. Hver vej.
Men jeg ænsede hverken vejret eller afstanden. Jeg havde en hyggelig aften i godt selskab. Hendes
far gav cognac til aftenkaffen. Det blev den sidste aften, vi så hinanden, men vi skrev sammen hele
vinteren.
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En svær beslutning
Jeg fik også min mc. hentet og fik den med til Søndersø, men der var for lidt træk i den, så kort efter
byttede jeg den med en Nimbus årg. 1934 . jeg skulle give 500 kr i bytte, og dem gik jeg ikke lige
med i lommen, så jeg måtte ind til ”den gamle” og spørge, om jeg kunne få noget af den løn, jeg
havde til gode. Tænk dig, kvinden sagde s´gu´ nej. Det var ellers en hævdvunden ret, at man kunne
få noget af lønnen udbetalt à. Conto langs af sted, og så få resten udbetalt 1. maj og 1. november så
jeg fik kredit hos mekanikeren. Mellem jul og nytår havde jeg besøg af min veninde/kæreste fra
Tved. Det var ellers ikke særlig gode forhold at byde en besøgende. Kammeret var isende koldt, og
møblementet bestod blot af en seng, et spisestuebord og en stol og så havde jeg en radio.

I 1962 købte jeg en Nimbus årgang 1934 for 1500 kr

Jeg ved slet, hvad jeg tænkte på, da jeg inviterede pigen til at besøge mig. Eller rettere sagt: det ved
jeg godt. Jeg var 22 år og pigen lidt yngre, vi havde kendt hinanden i 3/ 4 år og ville godt være lidt
alene. Jeg har aldrig snakket ret meget, så det blev vi hurtig færdig med, vi spillede heller ikke ludo,
så du må gætte een gang, hvad vi lavede. Ja, du gættede rigtig. Men vi skulle nok hellere have
spillet ludo, for pigen blev gravid. Det var langtfra godt. Jeg kunne slet ikke forsørge kone og
barn. Jeg fik 700 kr om måneden. Der gik selvfølgelig et par måneder, inden vi opdagede det.
Jeg besøgte hende hjemme hos hendes forældre nogle gange i vinterens løb. Da det blev første maj
fik hun arbejde hos købmand Fredholm på Tåsinge lige neden for Brejninge kirke. Der var hun til
sidst på sommeren, og jeg besøgte hende flere gange på mc-en. Omkring det tidspunkt, hvor hun
skulle føde, fik hun ophold på et herberg for ugifte mødre, der var drevet af mødrehjælpen. Det lå i
Otterup, der var jeg også at besøge hende, kort efter hun havde født. Det var i oktober måned 1963
fra sdr. Vilstrup. Jeg havde set forkert på adressen i hendes brev, jeg syntes der stod Ollerup, så jeg
var først i Svendborg, men kunne ikke finde adressen der. Så kørte jeg til Otterup og fandt det ret
hurtigt, men da kl. var blevet 21, kunne jeg ikke få drengen at se, for der skulle være ro i sovestuen.
Vi sad og snakkede inde på lederens kontor en times tid, så måtte jeg ikke være der længere.
Det var en hverdags aften i oktober 1963 og jeg kørte derover på min 30 år gamle Nimbus mc. Jeg
besøgte hende også om vinteren, efter at hun var flyttet hjem til sine forældre; men så ebbede
forbindelsen ud. Jeg kunne slet ikke se, hvordan vi kunne bo sammen. Jeg kendte kun til landbrug
på et lavt niveau og kunne kun lige få min egen tilværelse til at hænge sammen, fordi jeg var meget
sparsommelig og ikke havde store krav til tilværelsen. Hvis jeg havde forsøgt at leve sammen med
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dem, ville det være blevet fars og mors liv om igen; og den tilværelse var de bedre tjent med at være
foruden.

Sådan vækker du en kælling
Jeg er kommet frem til vinteren 1964, og det er gået for hurtigt. Vi skal tilbage til vinteren 62 i
Søndersø. Jeg havde, som skrevet, kammer i en udlænge, jeg skulle ind ad garageporten og derfra
igennem en skydeport ind i en lille gang, hvorfra der var en dør ind til mit kammer. Den yngste (den
mindst gamle) arbejdede på Gribsvad kro lørdag aften og kom sent hjem ved 01.30 tiden, hvis jeg
så ikke havde lukket skydeporten ind til min gang, hamrede hun den i med et brag for at terrorisere
mig, og det var jeg træt af at blive vækket af.
Så den første lørdag aften efter nytår lod jeg skydeporten stå åben på vid gab. I begge hjul, som
kørte på skinnen, anbragte jeg 2- 3 knaldperler og nede på gulvet, ved stopgaflen, lagde jeg en hel
håndfuld. Da hun kom hjem, standsede hun bilen ude i gården, mens hun åbnede garageporten, og
jeg vågnede ved at billygterne lyste ind af mine vinduer. Jeg ventede. Joh, nu havde hun fat i
skydeporten. Først knaldede det ved begge hjul, så satte de sig fast, så hun måtte have porten kørt
tilbage for at tage tilløb til at drøne porten helt i. Og så eksploderede knaldperlerne nede ved
gulvet! Åh, hvor var det skønt! Min lille hævn havde været en bragende succes! kællingen blev
stiktosset! Hun løb ud i gården og blinkede med billygterne og trykkede hornet helt i bund! Hendes
søster kom ud, og jeg kunne høre de snakkede højlydt. Mærkeligt nok nævnede de ikke noget
dagen derpå, de var nok klar over, at det var hævn. Men de næste 4 mdr. fik jeg ikke redt seng,
vasket sengetøj eller gjort rent på kammeret. Varme havde jeg i forvejen ikke noget af. Jeg tror, det
er den mørkeste og mest triste vinter jeg har oplevet.
Man skulle tro, at Hans og jeg kunne have lidt glæde af hinanden i fritiden, men vi så aldrig
hinanden uden for arbejdstiden, selvom vi begge to var trætte af at være der. Selv om jeg var 22 år,
var jeg ikke særlig moden på mange områder. Sådan en gård, hvor man spiser og bor på sin
arbejdsplads er et utroligt lukket mikro samfund. Det bekymrede mig også meget, at pigen var
blevet gravid. At få en abort kunne slet ikke lade sig gøre dengang. I dag kan jeg jo sagtens se, hvad
jeg skulle have gjort. Jeg skulle have fået en snak med pigens forældre og afventet at situationen
bedrede sig i løbet af et par år.
Endelig blev det 1. maj. Og midt på formiddagen, da vi var færdige i staldene, kunne vi få vores løn
for vinteren og sige farvel og ”tak”.

Fra mark til stald
Mit klædeskab havde jeg sendt med toget dagen i forvejen. Så jeg kunne endnu engang flytte med
mit habengut i min skoletaske bag på en cykel, nu var det blot på en Nimbus mc. Jeg havde fået
plads som forkarl (1. mand) hos Martin Pedersen ”Blokager” i Gesten. Jeg kan lige så godt
indrømme det med det samme: det var en fejltagelse.
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Der var ca 200 tdr. Land plus der blev kørt en del maskinstation. Der var ca 30 sortbrogede køer, ca
200 svin plus 2 daglejere, jo, de var nærmest et par, ”sutter” der drak. Der var også 1 gift
fodermester og en gift traktorfører og så mig.
Der var 5 Fordson Major Traktorer, så det var en stor forskel fra at køre med een eller to heste eller
een traktor. Forskellen var også for stor. Jeg var vant til at gøre alting selv og bestemme alting selv.

Blokager i Gesten ligger ved vejen fra Gesten kirke mod Vejen

Jeg var lejet på den betingelse, at jeg skulle tage kørekort til bil, fordi der var meget traktor kørsel
på vejene. Men da jeg kom og sagde, at nu havde jeg truffet aftale med en kørelærer og jeg skulle
have en time om et par dage, blev han tosset fordi, det ikke lige passede ham. Jeg havde kun 2-3
køretimer, så måtte jeg indstille det, pga. at jeg ikke kunne få fri til det.
Jeg blev enige med ham om, at når vi var færdige med at hakke roer, kunne jeg finde et andet
arbejde. Det var jeg godt tilfreds med, for jeg var alt andet end glad for at være der. Jeg tror ikke,
der er mange, der kan forestille sig, hvor underkuende det er, når man bor og spiser på sin
arbejdsplads. Man er bogstaveligt talt aldrig sig selv. Mit kammer var i en udlænge, hvor der
tidligere havde været hestestald. Der var cementgule, kalkede vægge og murstens hvælvinger som
loft. Jeg havde sat nogle boghylder op på en væg med seks skruer, og det måtte jeg høre brok over.
Lige da jeg kom, havde jeg ellers fået tilbudt en lejlighed i samme udlænge, men jeg skulle ikke
nyde noget. Selv svinene i den anden ende af længen boede lige så godt.
Hvis jeg havde gjort det, havde jeg 6 uger senere stået ude på vejen med pige og barn uden arbejde
og uden tag over hovedet. Jeg havde ikke noget socialt sikkerhedsnet, jeg blev først meldt ind i en
fagforening, da jeg blev 40 år. Jeg havde let ved at få en anden plads, selv om det var til 1. juli som
ikke var normal skiftedag indenfor landbruget.
Jeg kom til Peter Laurits Juhl, ” Buhlsminde” I Sdr. Vilstrup pr. Eltang. Jeg skulle arbejde i marken
og hver 3. søndag skulle jeg afløse i stalden. Lønnen var over 1000 kr om måneden. Arbejdstiden
var fra 07.00 til 17.30 med en times pause om middagen. Der var jeg rigtig glad for at være, og jeg
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kunne godt være blevet der, da det blev efterår, men jeg havde fået den ide, at jeg ville være
fodermester ( ugift) , for det var meget mere frit og selvstændigt end at være karl.

Anbefaling fra Peter Laurits Juul – Vilstrup

Øverste annonce er fra Hvidkjærgård i 1962 året før jeg kom der
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Da jeg søgte arbejde i avisen midt på sommeren, havde jeg fået tilbud om en fodermester plads i
Vamdrup. Og den mand syntes jeg virkelig godt om. Så d. 1. november 1963 blev jeg fodermester
hos Diderik Nicolaj Agger ” Hvidkjærgård” Bastrup pr. Vamdrup. Der var ca 30 køer + opdræt og
100 svin. Det var gammeldags bindestald.

Fodermester på glatis
Der var ”hjemlige forhold” som det hed. Det betød, at jeg gerne måtte sidde inde om aftenen og
læse f. eks, det gjorde jeg en del den første vinter. Jeg vil gætte på at de var i 30- års alderen. De
havde 3 børn og fik en til, men jeg var der. Foruden mig var der en karl og en tjenestepige , dem
havde jeg ikke meget med at gøre. Når jeg ser mig tilbage, ser det ud som om, jeg mest levede i min
egen lukkede verden.
Et par aftener om ugen gik jeg til tysk og til sløjd. TV var ved at være hvermandseje, og vi kunne se
tysk tv, derfor var det interessant at lære tysk. Den anden vinter, jeg var der, købte jeg et brugt sorthvid philips fjernsyn- det kostede 1000 kr og jeg fik 1200 kr pr mdr.
Jeg var 23 år, da jeg kom der, og for første gang havde jeg varme på værelset, det var helt rart. Men
personlig vask var stadig kold vand i et blikvaskefad i stalden. Det var nærmest helt umuligt at
være ”lugtfri” jeg kunne ikke selv lugte om jeg lugtede af stald, men det kunne mine omgivelser
nok. Engang blev jeg stanget i hovedet af en ko. Så jeg måtte til tandlæge og have repareret et par
fortænder. tandlægen pøsede så meget pebermynte i kæften på mig, at jeg var lige ved at drukne,
det var nok for at dæmpe odøren.
Nogle få dage efter, jeg var kommet, fik jeg besøg af den lokale betjent fra Vamdrup, han skulle
afhøre mig om min økonomiske situation. For jeg skulle jo til at betale børnepenge, først et engangs
beløb på ca 1500 kr og dernæst 125 kr om måneden. Min månedsløn var 1000 kr. Drengen var født
en måned før, den 30. september 1963. Jeg tror, der gik 30 år , før jeg ikke mere tænkte på det
dagligt. Jeg så ham da, han var 3-4 måneder. De første år kørte jeg (og gik) forbi huset, hvor de
boede for at få et glimt af ham, men det lykkedes ikke. Da han var 5 år skrev jeg til hans mor, om
jeg måtte se ham, men det kunne ikke lade sig gøre. Da han var 28 skrev jeg til ham selv, men fik
ikke noget svar. I det aller tidligste forår 1964 opgav jeg helt at holde forbindelsen ved lige med
hans mor.
Den sidste tur, jeg kørte på min Nimbus mc. var fra Svendborg til Vamdrup på glatte veje. Jeg
væltede første gang i udkanten af Kværndrup og rutsjede halvvejs gennem byen, jeg var hunderæd
for at glide ind i en lysmast og komme galt af sted. Der var heldigvis slet ikke biler på vejen. Jeg
gled sidelæns med mc’en liggende ovenpå det ene ben, jeg havde en amerikansk flyverdragt på og
der gik hul på både den, de lange bukser jeg havde på indenunder, de Korte underbukser og skindet
på hoften. Heldigvis var der ikke sket noget med nimbus´en. Da jeg havde fået den og mig selv rejst
op, kunne jeg starte den og køre videre. Men hvor jeg frøs! Aldrig siden har jeg frosset så meget!
indimellem sprang jeg af mc’en og løb ved siden af for at få gang i blodomløbet.
Lidt før Middelfart var jeg stoppet helt og stod og slog kuskeslag med armene for at få blod ud i
fingrene, og da kom der en bil og overhalede mig, den stansede og manden steg ud og spurgte, om
jeg klarede mig. Det mente jeg nok, at jeg gjorde, men det var da pænt af ham at spørge.
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Den var den eneste bil jeg så på hele turen. Det var jo midt om natten og føret og vejret var ikke
beregnet til at være ude i. Den sidste gang, jeg væltede, var da jeg manglede 800 meter i at være
hjemme på ”Hvidkjærgård”. Det var blot en smal grusvej og jeg måtte køre rask til for at kunne
køre igennem snedriverne, jeg kunne næsten ingenting se pga. fygning, så et sted, hvor vejen
drejede, fortsatte jeg lige ud, op over et dige, igennem et tjørnehegn og ind på en mark. Da jeg kom
hjem kunne jeg lige nå at få en time under dynen, men jeg frøs så tænderne hakkede ” Århus
tappenstreg”! Benene fra midt på låret og ned var kolde som is. Det var søndag nat, og jeg fik først
varmen om onsdagen.

Min første bil var magen til denne en Opel Olympia 1953

Ugen efter købte jeg min første bil, det var en Opel Olympia, grøn, 10 år gammel, for 7500 kr, det
var 7½ månedsløn. Jeg havde ikke ret mange penge, så jeg lånte 5000 kr af far og mor som de fik
tilbage 1. november plus 500 kr i rente. Det var egentlig en god rente, det var 20 % pro anno,
skattefrit. Men jeg var glad, for at jeg nu havde fået fire hjul under min røv. Renterne var ikke
nogen, far og mor havde forlangt, det var nogen de bare fik.
Nicolaj var ikke en udpræget bonde, tvært imod, han var flink og venlig og i stort og småt et rart
menneske, Elsa hans kone, var en blød mellemvare. Nu, hvor jeg havde fri 4 timer ca midt på
dagen, havde jeg købt mig nogen små hobbymaskiner til træarbejde. Det havde jeg længe ønsket
mig. For jeg var utilfreds med, at jeg puklede fra morgen til aften, og næsten ikke have andet ud af
det, end at jeg kunne få føden og holde tøj på kroppen. Jeg havde ikke haft maskinen en time, før
jeg savede mig i en tommelfinger. Det bekymrede mig nu ikke særligt, for jeg gik da bare ind til
Elsa og fik fingeren forbunden. Det troede jeg da. Men tænk, hun havde 3 børn, også kunne hun
ikke engang forbinde en finger. Men hun var nu også lærerinde. Jeg måtte til læge med fingeren.
Pjat!
Jeg svinede hele mit værelse til med savsmuld og høvlspåner, men der var ingen der brokkede sig!
Nicolaj gav mig bare et værelse mere oppe på stuehusets loft, hvor jeg kunne indrette et hobbyrum.
Jeg kunne hente en stor sæk palisander på Vamdrup møbelfabrik for 10 kr. Jeg hyggede mig i mit
lille værksted, men mest om aftenen. Nogen gange kom min lillebror Karl og holdte mig med
selskab. Han var fodermester på en anden gård i nærheden. Min anden lillebror Poul Erik var
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fodermester på en tredje gård, også i nærheden. Vi mødtes engang i mellem og delte en stang
Wienerbrød eller et fad franskbrød med ost, når Nicolaj og Elsa ikke var hjemme.

Den kjærlighed, den kjærlighed...
Jeg ønskede ikke at blive far een gang til, før jeg var parat til at stifte familie. Jeg længtes efter det,
men jeg syntes ikke muligheden var der, så jeg gjorde ikke noget aktivt for at træffe en anden pige;
men hun kom bare af sig selv. En aften, hvor jeg var på besøg et sted, var der en pige der, skulle
samme vej som mig, så hun fik et lift hjem. Jeg kørte ind på gårdspladsen, hendes forældre var ikke
hjemme. Det var først i maj måned. Det var lige ved at blive mørkt. Pigen spurgte, om vi skulle
sætte os på en bænk i haven. Vi satte os. Det var en kort bænk og det begyndte at blive køligt, så vi
sad tæt sammen, og da pigen kun havde en tynd skjortebluse på, var jeg nød til at lægge en arm om
hende for at holde hende varm.
At jeg var en amatør ses af, at jeg havde sat mig på hendes højre side, så det var min venstre arm,
jeg havde taget om hende, og på min venstre hånds pegefinger mangler det yderste led, så jeg
havde et pokkers besvær med at få hendes B. H lukket op. Jeg måtte lide den tort at bede hende om
hjælp, og den fik jeg. At sige vi blev kærester, er en lille overdrivelse, for det var begrænset, hvor
meget kærlighed der var fra begge sider i det forhold. I dag kaldes det ”bollevenner” det lyder ikke
så pænt, men er en meget dækkende betegnelse. Det var før p- pillen og jeg havde brændt vingerne
een gang. Da hun ingen penge havde, gav jeg hende nogle, så hun kunne købe et pessar og en tube
salve. Fjolset lod den tomme emballage ligge og flyde på sit værelse, så hendes mor så det. Og så
skal jeg ellers lige love for, at jeg fik et brev, og det var ikke et kæreste brev; det var fra hendes
mor, hun skældte mig hæder og ære fra, og skrev at hun syntes, det var noget pjat, at bruge penge
på intime fornøjelser, hvis det da kunne kaldes en fornøjelse.
Vores forhold kom til at strække sig over flere år med korte og lange ophold ind i mellem. Vort
forhold sluttede helt nogle få år senere en lørdag aften, hvor jeg, som så mange gange før, bankede
på hendes vindue hjemme ved hendes forældre. Hun var hjemme på weekend besøg. Det var bare
ikke hende der lå på sovesofaen i stuen, det var hendes mor! og hun skræppede op, om det snart
kunne blive lidt nattero. Jeg kom der ikke mere.
Jeg var ved Nicolaj i 3 år, fra 1.nov 1963 – 1.nov. 1966. startlønnen var 1000 kr pr mdr. Og
slutlønnen var 1500 kr. For at blive ved ”pigesjovet” som jo hører den alder til: Den anden sommer
jeg var der, det var først i maj mdr (igen) og det var aften ved 21 tiden. Jeg lå i sengen med et
dårligt ben og vinduet stod åbent. Pludselig var der uro, en pige kom ind ad vinduet og en anden
pige kom i det samme ind ad døren, så jeg havde ikke en chance for at undslippe, hvis jeg havde
villet. Det var jo aldrig sket, hvis det havde været et loftsværelse.
Pigerne havde været til håndbold, og på vejen hjem var de kommet i tanke om, at de ville se, hvem
der boede inde i mit værelse. Den ene pige havde en kæreste, så hun blev ikke så længe, men den
anden blev til om morgenen. Hun kom næsten hver aften hele sommeren. Indtil det blev efterår. Om
morgenen kunne jeg lige løbe ud ad stalddøren og ud på vejen og kysse hende godmorgen, når hun
cyklede på arbejde. Hun var hos en købmand i Vamdrup. Det fungerede godt, indtil der var en
”venlig sjæl” (læs idiot), der sladrede om, at jeg havde en anden pige i den anden side af landet.
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Der gik et stykke tid, og det gik også over med den anden pige. Så det var som om, der manglede
noget i de weekender, hvor jeg havde fri. Jeg prøvede noget nyt, jeg svarede på en kontakt annonce
i Jyllands posten, og jeg fik bid. Vi skrev og aftalte et møde hjemme hos hende en lørdag aften. Hun
boede i en lejlighed sammen med sin lillebror og hendes far, hendes mor var død.
Jeg ringede på, og hun lukkede op. Nå da, da, da – håret var sat op, ansigtet var spartlet og malet, og
tøjet var det bedste, hun havde. Jeg havde nu også skiftet mit konfirmationstøj ud med noget lidt
mere tidsvarende. Hun havde sendt faderen og lillebroren i byen, så vi havde lejligheden for os
selv. Jeg overnattede i brorens værelse. Næste dags morgen kom hendes veninde, allerede mens vi
drak morgenkaffe. Jeg tænkte, at hun var blevet ringet efter, så hun kunne se ”giraffen” og være
med til at godkende mig. Hun havde også været med til at vælge mit brev ud. Jeg var allerede lidt
irriteret.
Jeg blev godkendt, for vi aftalte , at jeg skulle komme igen 14 dage senere, når jeg igen havde fri.
Den weekend skulle vi så besøge hendes kusine i Odense. Jeg ankom lørdag lige over middag, og
sagde pænt goddag og vi kørte ad Odense til. Undervejs kunne jeg ikke undgå at bemærke, at hun
blev mere og mere sur. Til sidst spurgte jeg om, hvad der var galt ? jah, nu havde vi været sammen i
4 timer og jeg havde ikke kysset hende endnu. Ih du milde, tænkte jeg, og holdt ind til siden og
slikkede hende lidt om trynen. Jeg brød mig ikke om at kysse hende, fordi hun havde ”kolde”
tænder. Hun havde protese både i over- og undermund. Vi holdt hinanden ud i 3/4 år. Og det var
kun fordi hun strikkede en fin sweater til mig, som hun var meget længe om at blive færdig med,
ellers havde jeg gjort det forbi allerede efter et ½ år. Hun troede jeg var en brugsgenstand, som hun
kunne rette til, ligesom hun ville have det. Min bil var for gammel, mit tøj var ikke fint nok, mine
bordmaner var ikke fine nok, og så lige een ting til, som kunne få hende op i det røde felt, det var,
når jeg havde vasket hår, og det var blevet tørt og uregerligt, så kom jeg en anelse ”glib” i, så jeg
kunne få en lige sideskilning.
14 dage efter jeg havde fået sweateren ringede jeg til hende og sagde, at jeg ikke kunne mere. Det
lyder ikke så pænt, men det er faktisk sandt. Jeg ville ikke have en fast pige igen lige med det
samme, det var heller ikke nødvendig, jeg havde jo et vindue jeg kunne banke på.
Nå, nu tror jeg, at jeg vil lade pigerne ligge et stykke tid, og vende tilbage til Nicolaj Agger på
”Hvidkjærgård” Nicolaj var en hædersmand, han var næsten et menneske. Læg lige mærke til her,
at jeg skriver noget pænt om en bonde, det hæver ham noget over gennemsnittet. Det var et
traditionelt landbrug med korn, roer og græs. Der var også en mark med hvidkløver, det
mislykkedes totalt. Og så var der en mark med kartofler. De blev taget op på gammeldags maner, et
par heste foran en optager, der spredte kartofler ud ovenpå jorden, og en karl der gik bagved og
styrede. Ca 20 unge kvinder fra omegnen gik så og samlede kartoflerne op med fingrene. Lige over
middag blev det varmt, så karlen smed skjorten og undertrøjen og gik med bar overkrop. Uha
kvinderne nedlagde arbejdet! De følte sig krænket på deres ærbarhed, at der gik en halvnøgen mand
blandt dem. Karlen måtte i skjorten igen.
Havde det været i dag, havde de nok forlangt, at han smed bukserne også, fordi de ikke vil nøjes
med noget, som kun var halvgjort.- da jeg havde været der godt et år, kom Nicolaj i tanke om, at
han ville lave stalden om til løsdrift med malkestald. ”fordi han gerne ville holde på en dygtig
fodermester” (Nikolajs ord) det kom desværre ikke til at fungere særlig godt. Hverken staldmæssigt
eller fodringsmæssigt. Det gik mig på nerverne, jeg fik en depression den sidste vinter, jeg var der.
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Jeg ville helst bare ligge i sengen og læse, og flygte fra virkeligheden. Arbejde var der nok af, men
resultatet var utilfredsstillende, og mit privatliv var heller ikke noget at råbe hurra for.
Den 1. november 1965 skulle Elsa og Nicolaj have ny tjenestepige. Jeg gik uden for stalden og
ordnede et eller andet, da hendes morfar kom kørende med hende i sin gamle grønne Anglia med
hendes kommode i bagagerummet. Hun hed Åse Kathrine Lorentzen og blev 4 år senere min kone.
Vi blev nu ikke kærester lige med det samme, det var først 3 år senere , efter jeg var flyttet til
Skejby, jeg var dog med hende hjemme i Blåkrog ved Varnæs en enkelt gang i den sidste sommer
jeg var i Vamdrup 1966, jeg blev modtaget som om, Jeg var fanden selv. Åse´s stedfar skulede
værre end nogen anden, jeg har set, og Åse´s mor var nervøs, forvirret og så bange, at det grænsede
til det paniske. I bare befippelse greb hun en sparebøsse og satte den på bordet. Og det var ikke mig,
hun var bange for, det var Andreas; det var tydeligt at se på den måde, hun så på ham.
Hvis det bare havde været den ene søndag eftermiddag kunne det have været lige meget; men det
blev kun værre, og det blev det ved med, så længe han levede og lidt til. Nå, det er for tidligt at
skrive om Åse endnu, vi var jo ikke kærester. Jeg havde 1½ i forvejen. jeg havde dem længe, så det
skete et par gange, at de kom til at overlappe hinanden lidt. Men det viste jo bare, at jeg var stabil
og ikke havde en ny hver weekend.

Sultenborg
De 3 år på Hvidkjærgård var en blanding af noget rigtig godt og noget rigtig skidt. Da det blev 1.
oktober 1966 kunne jeg godt mærke, at jeg vist ikke skulle være der længere. Noget med dyrene
havde også sat så dybe spor, at jeg har mareridt over det endnu 40 år efter. Jeg søgte pladsen som
fodermester og forsøgsassistent hos Chris Dahl ”Torpegård” i Taps, og jeg fik den. Jeg vil lige
indskyde, at jeg har aldrig har søgt et arbejde uden at få det. Der var 55 køer med rørmalkning og
udmugningsanlæg.
Forsøget var et fordrings forsøg med græsbriketter, det medførte en masse ekstra arbejde, jeg
begyndte i stalden kl 03.20 om morgenen og var færdig ved 19.00 tiden om aftenen afbrudt af ca. 3
timers pause midt på dagen. Jeg var der i 2 år, det første år var lønnen 1800 kr om måneden og det
sidste år 2200.
Det var stadigvæk almindeligt, at man fik det meste af lønnen udbetalt på een gang når året var
gået, men af en eller anden grund havde jeg forlangt at få månedsløn. Og hvilket cirkus der var
med de penge, han havde flere sider i ”Ribers Kredit information”. Hver måned skulle jeg ind og
spørge, om jeg kunne få nogle penge. Det var før A-skat (kildeskat) så jeg skulle jo bruge penge til
at betale statsskat, kommuneskat, og sygekasse, jeg skulle da også have benzin på bilen. Han førte
ikke engang lønningsregnskab. Når jeg kom, og skulle have penge, kunne han finde på at spørge,
om jeg ikke lige havde fået nogen. Det var altid dækningsløse check og jeg måtte være meget
kreativ og opfindsom for at få den vekslet. Det var galt med kreditten over hele linjen.
Smeden ville ikke lave fodervognen, mekanikeren ville ikke lave traktoren, udmugningsanlægget
kunne jeg ikke få repareret. Tankbilchaufføren måtte ikke læsse melasse af før han havde fået
pengene forud. Joh, det med pengene var et problem lige fra først til sidst.
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Anbefaling fra hvidkjærgård

Da jeg rejste derfra fik jeg en dækningsløs check på 4000 kr (2 måneders løn) og jeg vidste næsten
ikke hvordan jeg skulle få den vekslet til rigtige penge. Men så gik jeg ind i en filial af hans bank i
Egtved 1 minut i lukketid. de ringede til Kolding for at spørge, om der var dækning, men de havde
lukket præcis kl 4 så de kunne ikke komme i forbindelse med dem. Det var før EDB heldigvis. De
snakkede lidt frem og tilbage indbyrdes, men det endte da med, at jeg fik pengene.
Gården hed ”Torpegård”, men den burde have heddet: ”Sultenborg”. Aldrig har jeg fået så lidt at
spise. Vi kunne ikke bare spise os mætte, for der var simpelthen ikke mad nok på bordet. Om
middagen kl 12 gik jeg slet ikke ind og spiste, for der var ikke så meget mad, at det kunne betale
sig. Og jeg havde fri fra kl. 11- 14, så jeg ville hellere have en middagssøvn. Jeg tabte mig 18 kg fra
1. nov. Til 1. juledag. Det var lige ved at være for meget, for det sortnede for øjnene når jeg rejste
mig op. Der var en karl og en pige på gården foruden mig. Pigen, der var der det første år, var ved
at blive lidt lun på mig, men så en morgen, hvor hun kom over på mit værelse, for at rede sengen,
lå der en ”varmedunk” i den; og jeg tror nok, at det kølnede hendes interesse en hel del.
Det bedste ved manden var, at jeg så ham aldrig. Han kom ikke i stalden så meget som een gang i
måneden, så jeg havde det meget selvstændigt. Karlen var en hidsig krabat, som man helst skulle gå
langt uden om. En aften hvor han gik igennem stalden med en fodervogn med korn i til grisene,
væltede fodervognen for ham. I et brøkdel af et sekund gik han amok, han mente, jeg grinede af
ham, så han kom farende og ville give mig nogle tærsk. Jeg måtte flygte op og ned mellem køerne,
indtil han faldt lidt til ro, for jeg ville ikke slås med ham. En gang, hvor traktoren ikke ville starte,
havde jeg set, hvordan han råbte og skreg, mens han gennemtærskede traktoren med en svær
skovkæde.
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Da jeg havde været der et år, begyndte jeg at overveje, at der skulle ske noget andet. Jeg kiggede på
en plads som gift fodermester syd for Århus; og jeg fik faktisk også pladsen, men jeg syntes huset
var for ringe, så i sidste øjeblik sprang jeg fra og ringede afbud. Jeg meldte mig også som
ulandsfrivillig til mellemfolkeligt samvirke til et landbrugs projekt i Afrika. Jeg var fuldt ud
kvalificeret. Men jeg turde alligevel ikke tage det store spring, så også der sprang jeg fra i sidste
øjeblik. Så det endte med at jeg blev på ”Sultenborg” et år mere.
På et tidspunkt i det andet år jeg var der, må jeg være løbet tør for piger, for jeg fik en date med en
pige gennem en annonce i Jyllands posten. Om det var mig eller hende, der havde sat annoncen i,
kan jeg ikke huske, men ihvertfald så besøgte jeg hende en aften i Horsens. Hun var 32 år og
disponent i et varehus. Hun boede hjemme hos sin mor og havde bil sammen med hende. Hun
havde købt et fad smørrebrød, som vi delte. Vi så en film i TV om en delfin, der hed Flipper. Vi
aftalte at ses igen, så en søndag formiddag kom hun. Jeg havde 2 værelser i gavlen på loftet over
svinestalden, der var opgang fra foderrummet og i et hjørne af foderrummet var der lokum. Fra
foderrummet var der selvfølgelig en dør ind til svinestalden , og den dør var der en person (læs: en
satans kraft idiot) der havde glemt at lukke. Og selvfølgelig kunne jeg ikke lægge en bypige ned i et
værelse, der stank af svinelort! Så 3-4 dage senere fik jeg et brev fra hende, hvor hun skrev, at hun
syntes, der var for langt at køre fra Horsens til Taps. Åh, hvor jeg dog hader det svin!
Jeg ville gerne, at der havde været nogen flere smil og glæder i min tilværelse, men der var ikke ret
mange. Efter jeg havde fået bil, mens jeg var i Vamdrup, var min kørsel blevet mere bekvem.
Størstedelen af min kørsel var, når jeg skulle hjem og besøge far og mor, og det gjorde jeg stadig ca
en gang om ugen. Engang imellem, når far og mor havde fri søndag kørte vi en udflugtstur. Det nød
jeg meget, vi var blandt andet på Sydfyn og i Haderslev. To somre var vi på campingferie, jeg
havde 2 telte, som vi slog op på campingpladser. Den ene sommer var vi på ferie i midtjylland og
den anden sommer var vi i sønderjylland.
I 1968 tog vi den helt store tur. Jeg havde købt en ford cortina for 14.000 kr. Og i den kørte vi op og
besøgte min søster og svoger Grethe og Osmo Syrjala i Heinola i Finland. Åse var også med. Vi
havde en overnatning da vi var halvvejs i et lille sted, vi kaldte ” Mygsenhult”, vi lå i telt og blev
overstukket af myg. Vi kom godt derop og havde en pragtfuld ferie. Jeg har været der flere gange
siden og nydt det meget. Da jeg flyttede fra Vamdrup til Taps, var jeg efterhånden blevet meget
materialistisk, jeg ejede et TV , en radio, en spolebåndoptager, en sofa, en briks, et skrivebord, en
bogreol, en masse bøger, en masse værktøj, 2 lænestole og et klædeskab, og så selvfølgelig bilen.
Den sidste vinter, jeg var i Vamdrup, brugte jeg min vinterferie på teknisk skole i Horsens, jeg
deltog i et svejsekursus, jeg syntes, der var for langt at køre frem og tilbage hver dag, så jeg havde
indrettet bilen, så jeg kunne sove i den. Det var en kold fornøjelse. Allerede efter det første døgn var
bilen lagt til med et tykt lag is. Den anden aften, da jeg lige var faldt i søvn kom politiet og spurgte
hvorfor jeg lå og sov i bilen. Den tredje nat vågnede jeg ved, at der var et par unge mænd, der
snakkede udenfor og rumsterede med bilen. Jeg rev døren op og spurgte, hvad de havde gang i.
Sjældent har jeg set nogen få så travlt. De havde lige regnet med, at de kunne bruge bilen som
reservedele. Jeg var aldrig meget selskabelig om aftenen, for jeg skulle jo altid tideligt op. Jeg gik
stadigvæk til engelsk om aftenen. Om sommeren, var jeg til Sct. Hans fest og vikinge spil i Jels. Og
det var det. Jeg gik ikke til bal. Der var også grænser for hvor pigeglad jeg var.

125

Mareridtet i Skejby
De 2 år i Taps var de hårdeste i mit liv, jeg havde 12- 14 timers arbejdsdag og var nede på at veje
77- 78 kg. Men selv 2 lange år får ende. Fra Taps kom jeg til Hans Overgård Humlehusvej Skejby
ved Århus. Der var 40- 45 røde køer, hængebane til foder, rørmalkning og ristestald.
Han var uden tvivl Jyllands mest sure og tvære bonde og hans mor, der var ”gammel pige i huset”
var endnu værre. Jeg havde nok for længst lagt grunden til min parkinsonisme, for det gør man
allerede i barndommen, men da det blev så slemt omkring årtusindeskiftet, at jeg måtte have
medicin for det, og fik mareridt om natten, var det året i Skejby jeg drømte om. Og jeg får nok
mareridt igen nu 45 år efter, fordi jeg skriver om det. Hans kone derimod var et sødt, rart og venligt
menneske, som jeg kun har godt at sige om.
Jeg fik mellem 2,8 – 3000 kr om måneden. En del af lønnen var betinget af mælkens kvalitet og
mængde. Og det var et gennemsnit af hele året. Der blev taget prøver en gang om ugen, og det var
altid godt nok. Men så! den allersidste formiddag, den allersidste time, jeg var der, kom
mælketransportspandene retur fra mejeriet, og på den ugedag var der altid en seddel sat fast ved et
spandelåg, hvorpå der stod hvordan mælkens kvalitet var. Jeg tog sedlen! gru og rædsel! Der var for
mange termoresistente bakterier! Det ville koste mig 3000 kr! Jeg tænkte: Fand´me´ nej! og smed
sedlen væk. Manden spurgte efter den, men jeg sagde, at der ingen havde været. Da jeg sidst på
formiddagen var inde og gøre regnskabet op, ævlede han lidt om, at han kunne ringe ind på
mejeriet, men det opgav han da heldigvis. Han prøvede at snyde mig for ferie – kostpenge, men jeg
vidste, at dem havde jeg krav på.
Jeg havde efterhånden i mange år været meget selvstændig så det var et stort tilbage skridt, at jeg
her i et og alt blev overvåget døgnet rundt. Jeg havde værelse på stuehusets loft lige over køkkenet,
så ”den gamle pige” kunne lige følge med i, hvornår jeg gik op om formiddagen og hvor lang min
middags søvn var. Det var simpelthen utåleligt. Og hun stod inde i køkkenet og fulgte mig lige så
snart jeg var udendørs. En morgen, hvor jeg lige havde sat alle mælkespandene udenfor, må jeg
ubevidst have stået og talt spandende og set tilfreds ud, for det første kællingen sagde, da jeg kom
ind til morgenkaffe, var at så meget mælk plejede de altså altid at have på den tid af året. Jeg
svarede hende slet ikke, for jeg vidste, at jeg gjorde mit arbejde godt. Jeg havde mine bøger med til
Skejby, dem kunne jeg ikke undvære. Belært af erfaring havde jeg spurgt om lov til at hænge mine
boghylder op. Jeg havde ikke mit træværktøj med, for der var ingen steder, hvor jeg kunne stå med
det, og jeg havde heller ikke rigtig lyst.
Allerede mens jeg var i Taps var jeg begyndt at sy. Jeg havde syet en dug til mor, en pude og en
bordløber til mig selv. Selvom det allerede dengang var umoderne, fortsatte jeg med at sy en
juledug til Åse, for det kunne jeg sidde med på værelset uden at det svinede og larmede. Jeg syede
et par andre duge i årets løb. Jeg havde brug for, at bruge noget af min tid og min evner på at
frembringe noget håndgribeligt til mig selv.
Den første dag, da jeg blev sat ind i tingene, havde jeg ellers fået at vide, at hvis jeg blev færdig i
stalden før middag, kunne jeg jo strigle køerne! Bah! Jeg skulle sgu´ ikke strigle nogen køer. Lige
siden jeg var dreng, har jeg syntes, at strigle køer og flytte noget fra køerne over på mig selv, var
det mest hjerne forladte arbejde der fandtes. Da jeg havde været i Skejby et kort stykke tid, fulgte
Åse efter mig. Hun fik arbejde på ”Stefanshjemmet” Carl Nielsensvej 2 i Århus.
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Det var et nonnedrevent plejehjem. Hun boede og spiste på stedet. Jeg besøgte hende tit, også selv
om hun havde aftenvagt, så sad jeg i en læbestol og så Tv inde his en af beboerne. Hun besøgte
også mig nogen gange. Men ellers er det ikke let at have noget hyggeligt privatliv på et loftværelse,
hvor bademulighederne blot var i et hjørne af vaskekælderen og ” toilettet” var 2 rustne
bliktagplader i et hjørne af en gammel svinestald og et bræt med en rusten spand under. Det var
ikke i oldtiden, det var i 1969 EFTER kristi fødsel.
Der var ikke faste arbejdstider. Jeg skulle selvfølgelig lave det arbejde, der var ved at passe 40 – 45
køer, uanset hvor lang tid det tog. Om vinteren var der nok at lave, og om foråret hjalp jeg med at
harve, og i forsommeren hakkede jeg roer, og i høsten hjalp jeg med halmen. En dag i
roehakningstiden kom karlen ind i stalden og begyndte at rode med forskellige ting uden nogen
forklaring. Efterhånden gik det op for mig, at de ville til at lave hovedrengøring af stalden. Jeg
tænkte, lad dem da bare gøre det, jeg går ned og hakker roer, ligesom jeg plejer, selv om jorden er
våd. Ved aftensmaden brokkede manden sig og sagde, at det var jo ikke meningen, at jeg skulle gå
og hakke roer, mens de gjorde rent i stalden. Jeg svarede ham ikke. For jeg ville ikke skændes med
ham. Men prøv at forestille dig, at du som 28 årige skulle bo under usle forhold og spise alle
måltider sammen med din arbejdsgiver og oveni købet skulle have skældud under aftensmaden.
Det var helt utåleligt. Jeg havde altid lært, at måltiderne var fredet.
Åse og jeg hyggede os den sommer. Vi havde sæson kort til tivoli, der var underholdning på scenen
lørdag aften. Og i hele skolesommerferien var der gratis parkunderholdning i botanisk have ved
den gamle by, hver onsdag aften. I min sommerferie, som dengang var en uge, var jeg hjemme hos
far og mor, og så havde jeg dem med derop. Selv efter at Åse og jeg var blevet gift og flyttet tilbage
til Fredericia – Kolding området. Blev vi ved med at besøge Århus jævnligt.
Jeg vil ikke skrive ret meget mere om Hans Overgård, for det var helt uberegneligt, hvad han kunne
brokke sig over. En dag ved middagsbordet brokkede han sig over, at jeg ikke havde vasket
møgbøren af, det skulle jeg gøre hver gang, jeg havde brugt den, for den forrige, de havde haft,
havde holdt i 14 år. Så kunne jeg da fortælle ham at med en krone i minuttet og 5 minutter om
dagen, så havde den gamle trillebør kostet 21.420 kr i rengøring . jeg ville ikke mere vær ” stik – i
rend- dreng”, så jeg blev enig med Åse om, at vi ville gifte os og søge en plads som gift
fodermester, så vi kunne få et hus som hjem. Det var ikke fordi jeg var specielt glad for køer, men
det var det eneste, jeg kendte til, og hvis bare bonden var omgængelig, var det godt nok.
Da efteråret kom i Skejby, var jeg efterhånden blevet stresset og nervøs, og arbejdsglæden var for
længst fløjet sig en tur. Og når man er stresset bliver man ukoncentreret og glemsom. Det var ikke
som i begyndelsen, da gik jeg ude i mælkerummet og fløjtede ”triumfsmarchen” fra Verdi´s opera
Aida og stars and stripes for ever, og det gjorde jeg så godt, at konen kom ud og sagde, at det
glædede hende, at hun kunne høre, at jeg var godt tilpas. Men som månederne gik , holdt jeg helt op
med at fløjte, smilet omkring munden stivnede og værst af alt, lyset i øjnene blev slukket.
En måneds tid før november, glemte jeg noget. Og sjældent har jeg været så bange. Det var en
formiddag; mens jeg mugede ud ved svinene, havde jeg kværnen til at køre, fordi jeg skulle have
malet korn til køerne. Da jeg var færdig i stalden kørte jeg til Århus for at handle. På vejen hjem
kom jeg i tanke om noget!!! jeg havde glemt at slukke for kværnen!!!! jeg trampede speederen
igennem bunden af bilen og kørte 140 km/timen det sidste stykke vej, mens jeg spejdede efter, om
der var røgskyer over Skejby, for jeg frygtede, at der var gået ild i lortet. Men
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Åh! gud ske tak og lov! remmen til kværnen var sprunget af og motoren kørte i tomgang. Der var
ikke sket noget, og ingen havde opdaget noget. Oh, hvilken lettelse! men der gik flere timer inden
jeg kunne spytte. Jeg var godt nok blevet tør i munden.

En ny begyndelse
Åse havde nogle ting af mine på sit værelse bl.a en loftslampe, og den skulle jeg have afmonteret en
aften sidst i oktober, hvor der selvfølgelig var mørkt. Jeg løsnede skruerne i loftrosetten og tog
lampen ned, jeg skulle have skruerne strammet igen, og så !! oh gru ! oh skræk ! oh rædsel!
Skruetrækkeren smuttede, ledningerne kortsluttede, sikringen sprang, og lyset i det halve af
Stefanshjemmet gik ud ! – godt gjort Arne. Du gør det grundigt, når du gør noget. Jeg måtte ned i
kælderen og skifte sikringen, men det var ikke så ligetil, for jeg var kommet til at rode rundt i
ledningerne i rosetten. Og det måtte jeg lave, mens der var strøm på, for at jeg kunne se. Der røg et
par sikringer mere, og der begyndte at blive uro i blandt nonnerne. Men til sidst lykkedes det da.
Jeg tror, at det var samme aften, at Åse og jeg ”lavede” Alice. Selv om jeg ikke vidste at Åse var
holdt op med at spise p piller, var det nu ikke et uheld?, snarere tværtimod. Det var vist den
allerførste begyndelse på en ny og bedre tilværelse. Pigeværelserne var på en tagetage blot med en
bræddevæg imellem. Der stod en seng på hver side af væggen. På den anden side boede der en
stærkt indremissionsk pige, medlem af K.F U.K. (kedelig forening for underlige kvinder). Dagen
efter beklagede hun sig til Åse, og sagde at vi kunne tage og dæmpe os lidt. Dertil vil jeg bare sige,
at sådan en pige som Alice skal man ikke regne med at komme sovende til.
Lørdag den 25.10.69 kl 11.15 blev vi gift på Århus Rådhus. Vi var kun Åse og mig plus en
rådhusbetjent som vidne. Bagefter kørte vi ud på restaurant ”Skovmøllen”, hvor vi fik nogen
kartofler og et stykke selvdød ko, det var det mest seje kød, jeg nogensinde har fået.

Skovmøllen ved Moesgaard i Århus

Vi måtte ikke komme forbi ”Småkjærgård” på vejen hjem til mine forældre, for at Åse´s mor kunne
se hende i brudekjolen. Andreas (Åse´s papfar) havde truet med alverdens ulykker, hvis vi gjorde
det. Jeg kom ikke i svigerfamilien, så længe Andreas levede og heller ikke i flere år efter. Jeg kunne
da også sagtens undvære det; men tilværelsen ville da have været anderledes med et bedre familie
forhold. Det er fristende at skrive om hvad der lå bagved Andreas´s uvilje imod mig, men jeg kan jo
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ikke vide hvem der læser det. Men da det er en dokumentarberetning burde det have været med,
som et eksempel på, hvordan noget kan få vidtrækkende konsekvenser i årtier, jeg vil blot skrive, at
hans uvilje mod mig, ville have været den samme over for en hvilken som helst anden person, som
var blevet gift med Åse.
Da vi havde spist vores bryllupsmiddag, læssede vi så mange af vores ting i bagagerummet, på
bagsædet og på tagbagagebæreren, som vi kunne have der. Og så kørte vi til Theodor Kjær Poulsen
”Torpgård” ved Hejse 7000 Fredericia. Der havde jeg fået plads som gift fodermester fra 1. nov.
1969. vi tømte bilen og kørte hjem til far og mor, hvor mor havde lavet suppe til aftensmad, for at
gøre det lidt festligt. Jeg tror nok, at min lillebror Poul Erik og hans kone Inger var hjemme og
ellers ikke andre. Vi tilbragte vores bryllupsnat på sovesofaen i stuen hjemme hos mor og far.
Det sidste års tid de var på ”knudsbølgård” vinteren 69- 70 måtte hun og Conny (15 år) selv gøre alt
arbejdet i stalden, fordi far havde dårligt hjerte og lunger. Den 1. maj 1970 var det slut for dem med
at være fodermester, far kunne slet ikke mere. De lejede halvdelen af ”Egholtgårds” stuehus.
Far var kun 63 år, men slidt op, mor fik arbejde i Bloms viktualiehandel i Østergade i Kolding.
I morgengave dagen efter brylluppet fik Åse en håndmixer. Det var ikke særlig romantisk, men jeg
var nødt til at være økonomisk, for vi skulle jo købe alt. Gulvtæppe, gardiner, møbler, vaskemaskine, kummefryser og øloplukker. Vi havde jo nærmest ingenting i forvejen. Jeg havde sparret
34.000 kr op (det var lige nøjagtig en årsløn) de slog lige til, men der var heller ikke en krone
tilovers.
Vores ”bryllupsrejse” var køreturen fra Knudsbøl til Århus, for vi havde jo endnu 4 ½ arbejdsdag
tilbage. Men de fik jo også ende, og jeg læssede vores sidste ting i og på bilen. Og så vendte vi
næserne sydpå i retningen mod ”Torphus” 7000 Fredericia. Som blev vores hjem de næste 2 år.

Bryllupsbillede 25-10-, 69.

Fæstekontrakt mellem Arne og Thedor K Poulsen
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Vores første indtryk af huset var en skuffelse, og det var det næste også. rummene var meget
mindre, end jeg havde forestillet mig. Jeg tror nu heller ikke, at vi havde set huset indvendigt, da vi
var og se på pladsen. Vi kom derned først på eftermiddagen og fik læsset af bilen. Jeg skulle
begynde i stalden kl 15.00 der var 40 sortbrogede køer + opdræt . og en tyr! Et satans dyr! som 3-4
gange var lige ved at få held af at stange mig ihjel. Efter malkningen var vi inviteret hen til
aftensmad, for vi var jo helt på bar bund med alting. Til aftensmaden fik vi ”bønner” både først og
sidst. De var halvældre og stærkt indremissionske. Nu var vi startet på en tilværelse, som i forhold
til det øvrige samfund, kun var lidt bedre end det, som far og mor var startet på 35 år tidligere.
Arbejdet var stort set det samme, som jeg var vant til, men der kunne godt gå en uge, hvor jeg ikke
så Theodor i stalden, så jeg havde det frit og selvstændigt lige som jeg tidligere havde haft det.
Åse kunne ikke rigtig affinde sig med at hun skulle gå hjemme og ingenting lave. Hun savnede sine
kollegaer og beboerne på plejehjemmet. Men hun fik hurtigt andet at tænke på, for allerede en uge
henne i november begyndte hun at have morgenkvalme og kaste op; der var ingen tvivl om, at hun
var gravid. Hun kastede op i 8 ½ måned, det var så slemt at hun måtte indlægges på sygehuset fra
midt i november og til juleaftensdag over middag . jeg var inde og besøge hende hver aften. Vi fik
egentlig hurtigt et hyggeligt hjem ud af det gamle hus.

Torpgård Frands
Vi brugte ikke inseminør til køerne, Theodor var så gammeldags at gården havde sin egen tyr, en
rigtig ondskabsfuld og lumsk satan.

Billed af tyr magen til ”Torpgård” Frands
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Den første gang, tyren var efter mig , var en gang midt i november. Jeg havde bundet koen til en
ring i muren ved gavlen af stalden , så lagde jeg en grime på tyren og trak den ud af stalden for at
den kunne gøre sin pligt over for koen. Det var imidlertid ikke det rette tidspunkt, for koen ville
ikke stå stille. Så blev tyren gal, og gik løs på mig, jeg nåede 10 meter væk, så havde den panden
under min bagdel, jeg kunne ikke løbe fra den, men jeg kunne komme op på toppen af roekulen,
hjulpet godt på vej af tyren, og der kunne den ikke følge mig, fordi den sank ned i de løse roer. Jeg
måtte gå en omvej tilbage til stalden og trække koen ind. Tyren kom traskende af sig selv ind i
stalden og gik op på sin plads. Men jeg skulle jo have den bundet, så jeg gik op i båsen ved siden af
den og rakte ind under jernbøjlen efter bindslet. Så forsøgte den igen, om den kunne få has på mig;
den stangede efter mit hoved, så det sang i jernværket, men jeg var den hurtigste heldigvis. To
gange mere den vinter, var den efter mig, men jeg havde lært at tage mig i agt. Det endte med at
den kom på slagteriet. Den hed ”Torpgård Frans”.

Sparsommelighed er en fodermesterdyd
Ansættelsen på ”Torpgård” var den eneste gang, hvor jeg skrev under på en skriftlig aftale, ellers
var det bare mundtligt. At det skulle være skriftligt, var fordi han betingede sig, at vi flyttede ud af
huset senest kl 12 middag samme dag, som arbejdet ophørte. For det havde han vistnok tidligere
haft bøvl med. Vi skulle have fri bolig, men selv betale for lys og varme. Og vi skulle have 3000 kr
om måneden + 2 øre for hver liter mælk der kom på mejeriet + 2 slagtesvin om året til fryseren +
100 kr for hver ko, som i ydelse kom over 300 kg Smørfedt. Selv om vi levede spartansk, var det
kun lige at økonomien kunne hænge sammen. Det første år betalte vi 90 kr a conto til olieselskabet
og det andet år, var det steget til 125 kr om måneden; det var noget, der kunne mærkes, selv om vi
var steget 200 kr i løn om måneden. Der var ikke råd til nyanskaffelser af nogen art og der var
heller ingen opsparing, så det kunne ikke gå i det lange løb.
Den første vinter gik med vores daglige rutiner: jeg arbejdede og Åse kastede op. Den 21. juli 1970
blev Alice født ca kl 14.30. jeg var selvfølgelig ikke med til fødslen, men jeg var inde og se hende
om aftenen. Dengang var mænd ikke med ved fødsler. At de er det i dag skyldes overdreven
feminisme. Hvis jeg havde spurgt, om jeg kunne få fri, ville Theodor da have troet, at jeg ikke var
vel forvaret. Nu var der kommet en ny dimension i min tilværelse. Jeg boede i hus, jeg havde
familie og jeg havde et hjem. Nu følte jeg, at der var et formål med at arbejde. Alice blev døbt i
Taulov kirke.

Taulov kirke hvor Alice er døbt og far og mor er begravet og
hvor både Alice og Heidi er konfirmerede.
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Vi ville gerne supplere vores indkomst lidt, så Åse fik en eftermiddags rengøring i et privat hjem,
og en aften i Byens kontorservice og et par aftener om ugen på Taulov Kro. Altsammen til ca 10 kr
i timen. Indtjeningen på Taulov kro gik til en kaffemaskine, den kostede 325 kr = 32 timer. Kort
efter barnedåben fik vi bilen stjålet af en ”Landerupgård”- dreng, som ikke gad gå længere. Det var
uheldigt, for vi havde om aftenen været hjemme ved far og mor for at vise lysbilleder fra
barnedåben, de lå i bilen, og dem mistede vi. Da vi havde været der næsten et år, begyndte jeg at se
mig om efter en anden plads, for jeg ville gerne have et bedre hus at bo i. Jeg var ude at se på et par
stykker, men det var noget værre skrammel, så det endte med at vi blev der et år mere. I stedet for at
flytte, lavede jeg 2 værelser på loftet, og det blev da også rimeligt, selvom materialerne var
bilkasser fra Rusland, som der havde været Lada´er i og en skabsramme som der var brækket ned
oppe ved duerne. Joh, sparsommelighed er en fodermesterdyd. Sammenlignet med far og mor 35 år
før var der da sket en forbedring; men sammenlignet med det øvrige samfund haltede vi stadig
noget bagefter.
Hverken Åse eller jeg var i fagforeningen, så i samme øjeblik vi slap arbejdet havde vi heller ingen
penge og heller ikke noget sted at bo. Der var ikke noget, der hed Barselorlov eller understøttelse til
Åse, vi skulle begge leve af min løn og det kneb med de ekstra udgifter. Da hun ventede sig, var
hun så heldig at få foræret 2 brugte ventekjoler, og barnevognen købte vi brugt for 120 kr. vi havde
nået at bruge hele min opsparing til at købe indbo for, inden Åse begyndte at brække sig, så vi
havde nogen gode og fine møbler. Men regningerne blev sommetider ”syltet” og checkkontoen
overtrukket. Men én regning blev altid betalt til tiden, og det var min livsforsikring. Det medførte
at jeg som 67 årig stod med et stykke ”guldrandet” papir, der var mange penge værd.

Slidt op
Da vi havde boet i Torp i et halvt år og lige var begyndt som gift fodermester, stoppede far og mor
med at være det. Totalt nedslidte som 63 og 58 årige. Far kunne slet ikke mere; men mor måtte tage
endnu en tørn, for de kunne jo ikke leve af ingenting. En dag var jeg kørt til Egholt for at besøge
far, mens mor var på arbejde. Jeg havde en forestilling om, at han gik og nød sin frihed. at være fri
for at gå og slide i støv, fugt, kulde og træk. Bare at kunne gå og være ren i sit gode tøj dag efter
dag. Men jeg tog fejl ! noget så grueligt fejl! Han gik rastløs rundt i lejligheden og græd over det, da
han sagde: ”jeg kan lige så godt lægge mig til at dø, jeg gør jo ingen gavn mere”! han havde helt
tabt modet, og så savnede han mor, når hun var væk hele dagen. Han var jo vant til at have hende i
sin nærhed dagen lang hver eneste dag året rundt. Jeg kan huske, en gang hvor mor var i Kolding en
eftermiddag, og han måtte gå alene i stalden, at det var ligesom at være i fængsel, når hun ikke var
der.
Hans nedtur varede i 3- 4 måneder, men inden det blev efterår, havde mor fået ham i gang med at
knytte ryatæpper. Det blev han dygtig til og glad for og stolt af. Og da ikke mindst da der om
foråret var et billede i Kolding Folkeblad af et vægtæppe han have lavet, som havde været udstillet i
Lejrskov forsamlingshus blandt andre pensionisters arbejde. Han sad og knyttede tæpper ved det
spisebord som Min morfar havde lavet til dem 35 år tidligere og ved den bordplade, hvor jeg som
stor dreng havde siddet og savet ting ud i krydsfiner. Blandt andet havde jeg savet et kinesisk
lysthus ud, som kom med på en landshobbyudstilling i Århus i 1963. Dengang var det mig, der var
stolt. Jeg fik et diplom for deltagelsen, det hænger ovre i pavillonen.
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Selv om det er, at forgribe begivenhedernes gang, kan jeg lige indskyde her, at da jeg selv måtte
opgive at arbejde som 61 årig pga sygdom, var det den værste dag i mit liv. Far fik 15 år som en
glad og tilfreds pensionist.
Jeg vender senere tilbage til både far og mor. Men lige nu vender jeg tilbage til mig selv. Når Åse
var på arbejde om eftermiddagen, måtte jeg have Alice med i barnevognen, som jeg stillede uden
for den åbne stalddør, så jeg kunne høre hvis hun skreg. Akkurat det samme billede som 30 år
tidligere, hvor det var far og mor, der havde mig liggende i en barnevogn uden for stalddøren.

Følelsen af slaveri
Jeg var såmænd rimelig tilfreds med at være på ”Torpgård”, blot var der een ting, jeg ikke kunne,
og aldrig har kunnet, klare. Det var når følelsen af slaveri kom for tæt til overfladen. For eksempel
var der en eftermiddag, hvor jeg gik i stalden, kom Theodor ind og sagde, at jeg skulle fælde nogle
små træer, der stod henne i min have. Det var jeg ikke meget for, for når de kom væk, blev det helt
bart omkring huset, og den sidste rest af hygge ville forsvinde. Et øjeblik efter så jeg ud af vinduet,
at han satte motorsaven i bagagebæreren på MIN cykel og cyklede hen imod huset hvor jeg boede.
En halv time senere kom han tilbage og sagde: ”nu har jeg fældet træerne, ENTEN DU SÅ SYNES
OM DET ELLER EJ” !!
Det syntes jeg var et overgreb, jeg kunne på ingen måde gøre noget lignende over for ham. På et
andet tidspunkt havde vi slagtet en ko, og så sagde han, at når jeg var færdig i stalden om aftenen,
kunne jeg lige komme ind i bryggerset og få noget af koen med hjem, så jeg også kunne smage den.
Jeg tænkte om jeg skulle cykle hjem og hente bilen, for jeg kunne ikke have ret meget på
bagagebæreren. Men så tænkte jeg videre, at jeg kunne da også lige kigge ind på bryggersbordet og
se hvor meget der var, så det gjorde jeg. Ha! der var gabende tomt, nej, der lå en pakke i brunt
papir på størrelse med en knyttet hånd på hjørnet af bordet. Det var en pakke hakket fars til 2 små
bøffer, jeg puttede den i lommen, der kunne den sagtens være.
Det var også i Torp at jeg begyndte at holde tropefugle. Det begyndte med 4 undulater og sluttede
10 år senere i sdr Vilstrup med 80 papegøjer og parakitter. De fleste dage i Torp var hverdage, som
startede ved 4 tiden og sluttede ved 18.30 tiden, afbrudt af morgenkaffe ved 7 tiden
formiddagskaffe ved 9.30 tiden frokost kl 12, middagssøvn til 14.30 hvor jeg fik eftermiddagskaffe.
Stalden var mekaniseret med udmugning, rørmalkning og motorfodervogn.

Et møbel du kan stole på
Da jeg skrev om indkøb af indbo, glemte jeg at fremhæve en væsentlig ting: Lænestolen! jeg købte
den bedste læder lænestol, der var på markedet. Den kunne dreje og den var affjedret med en
bladfjeder fra en flyvemaskine, den brækkede 3-4 gange, da børnene blev større. Stolen kostede
2500 kr. Det var lidt dyrt; men jeg havde lært hjemmefra, at hvis man endelig havde fået råd til at
købe noget, så skulle det være noget godt, så pengene var ikke spildt. I første omgang undlod jeg at
købe fodskammel til, for den kostede 500 kr, men der gik kun en uge, så købte jeg også den.
Der står en stol og en skammel magen til på et møbel museum i New York, så det var ikke blot en
tilfældig stol. Når jeg havde spist aftensmad og var klædt om, satte jeg mig ind i stolen og læste
eller så tv. Da Alice var født sad jeg med hende på den ene arm og sutteflasken i den anden hånd.

133

Hun faldt i søvn indtil mig og blev liggende indtil vi skulle i seng. Jeg tror næsten, hun lå der hver
aften, indtil hun var blevet 4-5 år. Da Heidi blev født, optog hun pladsen på den ene arm, men Alice
kunne godt være der på den anden et stykke tid. Men ret hurtig overtog Heidi ”yndlingspladsen” og
den beholdte hun indtil hun var 16-18 år. Det var en stol, der indeholdt en masse tryghed og
kærlighed. Den holdt i 28 år.

Billed af stolen over dem alle. Jeg har haft utallige timer i een
magen til sammen med Heidi og Alice.

Vomitus matutinus!
Jeg havde holdt forbindelsen ved lige med PL. Juuhl i Sdr. Vilstrup, hvor jeg havde været i 4 mdr i
sommeren i 1963 så jeg vidste godt, at han havde bygget nyt fodermesterhus, så da Edel Juuhl en
dag i det tidlige efterår kom kørende og stoppede op og fortalte, at deres fodermester havde købt
gård og at pladsen derfor blev ledig 1. november, betænkte jeg mig ikke ret længe, for jeg havde
været glad for at være der tidligere. Huset var kun 3- 4 år gammelt, så selv om det var et skrabet
byggeri var det rart at flytte ind i. Der var 2 børneværelser og garage. Huset var på 92 m2 i eet plan.
Vi flyttede (som sædvanlig) imellem fodertiderne, som fodermestre har gjort det i årtier. Jeg havde
Carl Richard Petersens sønner fra Børup til at flytte for os, de kom med lastbilen kl 10.30 den bil
som de til daglig kørte grise og kreaturer i. Jeg havde gjort alting parat de sidste par dage før
flytningen. Kl 14.30 var der for længst læsset af, og stort set sat på plads.
Åse havde lidt løsarbejde den første tid, bl.a gjorde hun rent hos tømrer Kousgaard i Taulov en
aften om ugen, og lidt senere fik hun noget formiddags arbejde på ”Krybily- kro” vi havde også
hårdt brug for pengene, for vi havde ingen. Da Karl Ricardt kom og skulle have 125 kr for
flytningen, måtte jeg bede om kredit indtil 1. december når jeg fik løn, for jeg havde ikke en krone
på lommen. Alle vore dagligvarer købte vi på kredit i Sdr. Vilstrup brugs eller hos købmanden, og
så betalte jeg til d. 1. når jeg havde fået løn. Der var bare det kedelige ved det, når jeg havde betalt
mine regninger, så havde jeg konstant et underskud på 7-800 kr. Da vi havde været der i knap 3 år
blev Heidi født og blev et par måneder senere døbt i Sdr. Vilstrup kirke. Når du kommer ind i
kirken gennem våbenhuset, hænger der en salmenummertavle på væggen til højre. Den har jeg
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lavet. Jeg har skrevet mit navn bag på den og at jeg fik 200 kr ”sort” for at lave den. Den kan uden
videre løftes af krogene, den hænger på.

Sdr. Vilstrup Kirke, hvor Heidi er døbt.

Jeg var ellers ikke indstillet på, at vi skulle have flere børn end Alice, for jeg synes, at de 8½
måneders opkastninger og andre følge virkninger havde været mere end nok. Men Åse lod bare
være med at tage p pillerne uden at sige det. Og så gik det akkurat lige som første gang: 8 ½
måneders bræk og et par indlæggelser. Men lige som første gang, var resultatet al bøvlet værd!

Landsbyliv
Der var ca 70 køer og ca ligeså mange stykker opdræt. Der var riste bag køerne, rørmalkning og
hængebane til roer og ensilage. I vintertiden skulle jeg have 7-8 tons foder på greben dagligt tage
300 knæbøjninger når jeg malkede.
Selv om det inderst inde ikke passede mig, at skulle være fodermester, fordi jeg havde set på
nærmeste hold, hvordan far og mor havde haft det, så var der ikke rigtig noget alternativ, for jeg
havde jo ikke lært andet, og det trak da også, at der fulgte fri bolig med arbejdet. Vi var dog meget
bedre stillet end far og mor havde været det 25 år tidligere. Vi var kommet til et nyt hus, hvor der
var centralvarme, så vi frøs ikke, og vi havde kun eet barn. Da far og mor kom til Vejen Vestermark
25 år før, var det med 4 børn og til et hus, der var så utæt at gardinerne blafrede, og hvor der var
brændekomfur og kakkelovn men ingen brænde og slet ingen penge at købe noget for. – Der var
een ting fra fars og mors tilværelse, som de ikke kunne lide, og som jeg heller ikke brød mig om.
Det var boligafhængigheden, man er ikke en fri mand, når man bor i arbejdsgiverens hus. – vi nåede
lige at få den sidste del af landsbylivet med, som det var i ”gamle dage”
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Der var stadig masser af liv i forsamlingshuset. Missionshuset sang på sidste vers, men der var dog
ganske lidt liv i det endnu et par år. Købmanden kunne lige akkurat få det til at løbe rundt og det
samme med brugsen. Smeden kunne også lige klare sig. Mejeriet var lavet til maskinfabrik. I den
anden ende af byen var der også en smed, der var underleverandør. Skolerne var nedlagt. Der var
endnu enten køer eller grise på alle gårde (eller begge dele). Der var endnu også få karle, knægte,
fodremestre ansat, men ingen tjenestepiger. Der var også endnu nogle få trofaste kirkegængere, 310 stk. Der var en vognmand K.M. Jensen.
Åse gik til andespil i forsamlingshuset om efteråret, og det hændte da også, at hun kom hjem med
gevinst. Engang i oktober var der høstfest med fællesspisning og dans bagefter. Det var selvfølgelig
bondemanden der betalte. Om eftermiddagen i stalden kom P.L og sagde: ”Nu skulle vi jo helst
sidde ved samme bord”. jeg sagde ja, selv om jeg ville have hygget/moret mig bedre, hvis vi havde
siddet for os selv. Men det var et levn fra ”gamle dage” at et gårdmandspar og deres tyende sad
samlet ved et bord. Til at hjælpe med borddækningen og afrydningen var der en ”Landerupgårddreng”. Da vi efter spisningen sad ved et bord ovre ved siden vinkede P.L. efter ham og sagde: Do
der, kan du ikke komme med 2 øl til os? ordene og tonefaldet og ansigtsudtrykket var så nedladende
og ringeagtende, at det var mere end pinligt, jeg sad ligefrem og krummede tæer, men jeg kunne
ikke gøre noget. Jeg smilede venligt til knægten og sagde tak, da han kom med øllerne. For han var
meget tjenestvillig og bange for ikke kunne gøre tilpas. Han havde hundeøjne og jeg kendte godt
det udtryk i øjnene, for jeg havde jo set det så tit i et spejl. Men sommetider går det galt, når man
behandler et menneske som en hund eller værre, og med knægten her gik det helt galt et års tid
senere, men jeg tror, jeg lader det ligge.
Der var også dilettant en aften hver vinter. Et år var Åse med til at optræde. Det var bogstaveligt talt
hele landsbyen, der mødte op, som tilskuere 90 -100 stk. Der blev også holdt loppemarked og
familiefester i forsamlingshuset. Der var da forresten også en vinduesfabrik i byen.

Trivsel
Åse må have været mest hjemmegående, da Alice var lille, for hun var kun rent undtagelsesvis med
i stalden. En enkelt gang eller to, kan jeg dog huske at jeg har strøet et tykt lag halm bagved en ko,
der lå ned og var i færd med at kælve, og så satte Alice sig ned i halmen og tog fat i kalvens forben,
som stak udenfor, og når så koen havde presseveer, trak hun i kalvens ben og hjalp den med at
komme ud. Når så fødslen var overstået, var hun stolt over, at have klaret det selv. Hun var ikke
engang 5 år gammel, før hun kunne skifte ble på Heidi. En eftermiddag kom hun løbende ned i
stalden og var ked af det, fordi hun havde tabt Heidi. De må have været alene hjemme, selv om jeg
ikke kan forstå det. Da Heidi var 2- 3 år gammel havde hun ”røde hunde” om vinteren, og det var så
slemt og langvarigt, at jeg var bekymret, på grænsen til at være bange. Så jeg kørte til Taulov og
hentede far og mor, de var hos os 8- 10 dage indtil Heidi var i bedring, og i den tid følte jeg mig
tryg. For jeg vidste jo, at hvis mor ikke kunne få hende rask, så var der ingen, der kunne. Heidi var
både i privat dagpleje og børnehave men hun var meget ked af begge dele, og jeg forstod hende kun
alt for godt, så efter et stykke tid, slap hun for det og kom med mig ned i stalden i stedet for, hvor
hun sad fast i ristene på sin trehjulede cykel, og hvor jeg havde lavet en halmseng til hende under
trappen op til halmloftet, hvor hun sov en times tid sidst på formiddagen. Det var ikke hele dagen,
hun var nede i stalden, det var kun 2-3 timer om formiddagen. Hun skulle også hele tiden vide
præcis, hvor jeg var, hun var nærmest panisk angst for at være alene bare et øjeblik. Omkring 1977
– 78 købte jeg en pony til Heidi og Alice for 7-800 kr. Det vil sige, det var nok P.L der anskaffede
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den som selskabsdyr for en anden hest der tilhørte en helt ung pige, der efter P.L´s mening var
meget ”intelligent” (hun havde byens største patter). Jeg lavede et seletøj til ponyen af en stadssele,
som jeg havde fået fat i, og jeg lavede også en firehjulet gummivogn med en komfortabel agestol
på, så jeg kunne køre en tur med børnene i omegnen, enkelte gange helt til Taulov.
Jeg lavede også to andre ting, der var godt for vores trivsel. I det halve af køkkenhaven lavede jeg
legeplads med legehus og rutsjebane, gynge, vippe og butik til børnene, og til mig selv købte jeg en
beboelsesvogn for 500 kr og den stillede jeg i den anden halvdel af køkkenhaven. Den var stor, der
var både stue og køkken og soveværelse i den. Jeg ryddede indmaden ud af den, og lavede den om
til hund, dværgged og 80- 100 fugle, der var volierer langs den ene side og den ene ende. Og op ad
garagen havde jeg en stor voliere til høns, duer og fasaner.
Men tro nu ikke, at jeg bare kunne gøre dette uden først at spørge om lov; Nej slaveriet var slet ikke
ophørt endnu: når man bor i hus, skal det være ens eget. Nede på gården, i enden af svinestalden var
der 2 karlekamre som blot blev brugt til rod. Jeg spurgte, om jeg måtte brugde det ene til værksted,
og det måtte jeg godt, så jeg brugte adskillige timer på at indrette det. Jeg har altid haft et værksted,
lige fra jeg var dreng og indtil nu, og det har altid været et ”helligt” sted, som betød meget for mig.
Da jeg var færdig med at indrette det, satte jeg en hængelås på døren, for det var lige ud til vejen.
Der gik et par dage så kom P.L ind i stalden en eftermiddag, og jeg kunne se på lang afstand, at han
var pissesur. Joh, han ville da godt vide hvor nøglen til mit værksted var nu. Så måtte jeg fortælle
det, men det ødelagde fuldstændig glæden ved at have det, at jeg ikke kunne have det for mig selv.
Jeg var halv færdig med at lave et billede skæreri til vognmanden i Børup, men jeg havde
fuldstændig mistet lysten til at være i værkstedet.
Jeg gik forbi døren til værkstedet flere gange om dagen, men jeg gjorde ikke så meget som at kigge
på dørhåndtaget. Selv om jeg tit sagde til mig selv, at nu gik jeg derind, så gik jeg alligevel forbi:
efter ca 1½ år gik jeg en dag uden videre derind og gjorde billede skæreriet færdig, da havde jeg i
mellemtiden haft en depression. Jeg havde været der i ca 4 år ud af ialt 8½. Jeg følte ikke længere
nogen glæde ved mit arbejde. Det der udløste depressionen var nok, at vi havde fået paratuberkulose ind i besætningen. Der var nok kun 2-4 køer, der havde det, men det gav mig nogen
anledning til uro og bekymring. Jeg kunne ikke sove om natten. Når jeg gik ned i stalden om
morgenen, gik jeg med lukkede øjne, jeg kunne mærke med fødderne, hvor jeg gik, jeg gik ad
bagdøren i stalden og ind i laden, tog den fyldte kraftfodervogn og kørte hen ad fodergangen og
tildelte samtlige 70 køer deres ration, jeg vidste præcis, hvor hver enkelt stod og hvor meget den
skulle have.
Det var først da jeg begyndte at malke, at jeg åbnede øjnene. Jeg ville allerhelst bare væk fra det
hele. Når jeg sov middagssøvn lå Heidi ved siden af mig og jeg lagde armen om hende og trak
dynen helt op over hovedet, så kunne jeg være heldig og sove lidt. Da det blev juleaften, var jeg så
trist og modløs, at jeg havde mest lyst til at lægge mig i noget halm i en tom ko bås. De eneste to
lyspunkter der var den jul, var filmen ”det er herligt at leve” i tv og så at jeg fik et kærligt julekort
fra een, jeg holdt meget af.
I ca 1975 flyttede far og mor fra Egholdt til Taulov Kirkevej 24 hvor de boede til leje i et gammelt
hus tilhørende Emmy Lund, huslejen var 800 kr om måneden + lys og varme. Det lyder ikke af ret
meget, men det var mere end de gav i Egholdt, og mor sagde, at så måtte de jo spare et andet sted.
Mor havde et par år forinden holdt helt op med at arbejde, pga at hun havde fået kræft og fået lavet
en stomi. Om sommeren havde far den flotteste have med sine knoldbegonier; jeg tror, at knoldene
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efterhånden var 40 år gamle, men han passede godt på dem. Og så hans elskede geoginer, som var
lige så gamle. Om vinteren læste han og lavede puslespil på den gamle bordplade fra – 35. – mor
strikkede, hæklede, og syede de smukkeste billeder.
Selv om vi var i Sdr. Vilstrup i 8½ år, er der ikke så meget at skrive om, de fleste dage lignede jo
hinanden. De første 4 år var køerne på græs om sommeren både dag og nat. Dvs at jeg 2 gange i
døgnet skulle have 70 køer ind i stalden og have dem bundet. De havde faste pladser, og de gamle
køer kunne godt selv finde deres pladser, men de unge køer, kunne godt være 8- 10 dage om at
lære det, og det var frygtelig irriterende, for så gik de jo i vejen for dem, som godt kunne finde ud af
det. Når det gik ”glat”, kunne jeg binde dem i løbet af en halv time. Spild af tid, komplet
idiotarbejde! En dag var der een, der blev ved med at drille mig, den løb frem og tilbage på
staldgangen flere gange og var møgirriterende. I det splitsekund jeg blev hidsig, og greb en kost, og
knaldede den lige midt i panden på koen. DET stoppede den! Den sank sammen uden en lyd. Jeg
blev også ”tam” . jeg ventede ikke, til den helt var væltet, jeg drejede rundt på hælen og vendte
ryggen til. Jeg var chokeret, det ville ikke blive let at overbevise P.L om, at den var død af et
”slagtilfælde”. jeg gik ned på marken og flyttede el-hegnet, så det var klar, når de skulle ud igen.
Imens fik jeg en lille snak med Jesus, om han ikke godt ville gøre mig den tjeneste at puste liv i
koen igen, for når han kunne få liv i Lazarus, måtte det da være en smal sag for ham, at få liv i en
ko. Da jeg kom ind i stalden, kiggede jeg ned af staldgangen. Åh, gud ske lov! Koen var genopstået
fra de døde. Og den stod endda på sin plads og åd. Så den kunne altså godt lære det, den skulle altså
bare have barndommen banket ind. Det er nu ellers ikke noget, jeg er tilhænger af.

At blive en fri mand
Midt i 70´erne have Åse fået kørekort og fast arbejde som hjemmehjælper ved Kolding Kommune,
vi havde også fået ny bil, så vi kunne endelig begynde at spare lidt op, og det havde jeg det bedst
med. Jeg havde hele min barndom lært at penge, det var noget man fik og sparede op af, så man på
et tidspunkt selv kunne købe en gård. Det havde jeg nu ingen ambitioner om. Jeg kunne godt se,
hvor hårdt min storebror Hans havde det, først som bestyrer, så som forpagter og sidst i en lang
årrække som gårdejer. Men jeg ville have et hus, som var mit eget. Sidst i 70´erne begyndte det at
knibe for P.L. at få gårdens drift til at løbe rundt. Udgifterne steg men det gjorde indtægterne ikke
og han blev mere og mere sur. Jeg var lejet fra 1-11-79 til 1-11-80 men han bestemte sig til at sælge
køerne med EU – støtte. Langs ad sted i løbet af året.
Nu begyndte tilværelsen at se lidt usikker ud, så derfor meldte jeg mig ind i S.I D. Fagforening, for
man skulle være medlem i et år, før man var berettiget til understøttelse. Da det blev forår, kom den
lokale anlægsgartner en eftermiddag ind i stalden og sagde, at jeg kunne få arbejde hos ham når
som helst, jeg ville have det. Allerede i marts måned begyndte jeg så småt at arbejde for ham 5
timer midt på dagen mellem fodertiderne. Jeg lavede porte og døre og havestakit og satte glas i
staldvinduer, jeg var der hver dag indtil 1. maj , hvor det blev fuldtids, det var også godt det samme,
for P.L blev mere og mere sur efterhånden som indtægterne blev mindre og mindre. Jeg fik tilbudt
at købe huset, vi boede i, men banken sagde (heldigvis) nej til at låne mig pengene. Jeg kunne også
leje det for 1500 kr om måneden, og det gjorde jeg så; men det kunne godt mærkes på økonomien at
jeg nu skulle betale 1500 i husleje + 500 til fagforening.
Min begyndelsesløn som fri mand var 48 kr i timen. Engang i april kom P.L og spurgte, om jeg ikke
lige så godt kunne holde med at arbejde der 1. maj ? Joh. Det passede mig udemærket,- så 1.5.
1980 begyndte den 3. periode i mit liv . den første periode var min barndom. Den anden periode var
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tiden ved landbruget, mest med dyrene, som jeg efterhånden med mange års erfaring, var blevet
suveræn dygtig til at passe, jeg mistede ikke så meget som en kalv, heller ikke af et ” slagtilfælde”.
Mælkeydelsen var et pænt stykke over landsgennemsnittet og kvaliteten var i top. Jeg blev ansat
som tømrer ved min bror Karl 1. maj men de to første måneder var jeg udlejet til anlægsgartner Carl
Otto Jensen Birkemosevej i Sdr. Vilstrup 6000 Kolding.
Jeg begyndte i Haderslev med at lægge fliser og etablere en parkeringsplads ved en nyopført brugs.
Jeg havde været noget bekymret for hvordan, det ville gå, når jeg skulle til at lave noget helt andet,
end jeg var vandt til, og så blandt andre mennesker. Det lå dybt begravet i mit sind, hvordan en
første skoledag, kunne ødelægge år af mit liv. Men det vidste sig hurtigt at min bekymring havde
været helt unødvendig. Arbejdet var nu heller ikke noget, der krævede den store dobbelt udvidede
ledvogtereksamen, og menneskerne jeg gik i blandt var ganske ”almindelige”.
Da jeg var færdig i Haderslev, kom jeg over til Hindsgavl slotsruin, som ligger nede på engen. Der
arbejdede jeg for fortidsmindeforvaltningen under nationalmuseet. Der kom flere gange nogen
”fine” herre på besøg, og ved du hvad? de snakkede ikke engang nedladende til mig. De troede
s´gu jeg var et menneske. Jeg var udlejet til Carl Otto i 2 måneder, så syntes han, at det var for dyrt
på den måde, og jeg begyndte at arbejde kun for Karl. Jeg startede med at sætte vinduer i et flere
etagers hus i Fredericia. Han havde også hårdt brug for mig, for han havde ikke andre og han var
hårdt presset. Det første års tid havde han værksted Follerup Møllevej 2 i Pjested imellem Børkop
og Fredericia.

Først til skolebøger. Til mit tøj da jeg flytter hjemmefra. Til mit vasketøj når jeg
cyklede hjem til far og mor. Til min thermokande og madpakke da jeg begyndte
at arbejde for Karl
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Smørhullet
Jeg kørte på arbejde på en rød Puck maxi med pedaler, og med en mælkekasse på bagagebæreren,
det var en klassikker. Med det samme jeg var holdt op med at være fodermester, begyndte jeg at se
mig om efter et billigt hus, som jeg havde råd til at købe, for jeg ville bestemt ikke blive boende i
den bondelandsby omgivet af sure bønder og hvor udsigten fra stuevinduet var en stor rødstenslade,
en ensilageplads og en gylle beholder.
Jeg havde fået sparet 65.000 kr op, så vi havde til udbetalingen på et hus, og lidt til. Vi så på 5-6
stykker, men de var for dyre, jeg turde ikke sætte mig i ret stor gæld, for jeg vidste jo ikke, hvordan
jeg ville klare mig i min nye arbejdssituation. Midt på sommeren købte vi det hus, vi bor i nu,
Holmemarksvej 42, 7000 Fredericia ”Smørhullet”. Vi gav 325.000 for det, med 25.000 i udbetaling, der var 20 årig lån i kreditforening Danmark + 3 pantebreve. Bruttohuslejen var 3000 og
nettohuslejen var 2500 om måneden. Huset var nærmest en ruin, det var halv bindingsværk med
eternittag. Det var ikke på grund af husets skønhed, at jeg købte det, det var pga atmosfæren; jeg
sad på den store sten ude ved indkørslen og solen skinnede, fuglene sang, der var sommerfugle og
guldsmede og et enkelt firben. Og jeg kunne ikke se nogen gyllebeholder! Eller store marker eller
andet, som kunne minde mig om BØNDERNE og give mig mareridt om natten.

”Mit værksted” i smørhullet
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Hvad gjorde det så, at huset var bygget i 1848 og at der næsten ikke var gjort noget ved det siden.
Det var (er) en lille 3 længet ejendom, som der har været 3½ tdr. Land jord til, stuehuset ligger så
tæt på vejen at tagrenden rager ud på kørebanen. Staldlængen er bygget sammen med stuehuset , og
da vi kom, var der direkte adgang fra køkkenet ud i stalden, hvor der var plads til 2 køer og 30
grise. Jeg lavede værksted i stalden, og der er stadig direkte adgang fra køkkenet. Og så er der en
bindingsværk garage på ca 50 m2 og en hestestald på ca 50 m2 og 2 brændeskure på ialt 50 m2. vi
har også have på den anden side af vejen, der har jeg bygget en 8 - kantet pavillon på ca 15 m2, et
legehus på ca 6 m2 og et gammeldags das på 1½ m2 .
Vi overtog huset d. 1.september 1980 og jeg tror, vi flyttede ind d. 1.oktober, men nu kunne jeg
ikke længere have mit habengut i min skoletaske bag på cyklen. En ven havde lånt firmaets lastbil
og vi måtte køre 2 gange. Vi flyttede ind i det, lige som det var. Der var et toilet, men ingen
håndvask og ingen bruser. I spisekammeret var gulvet sænket en ½ meter og belægningen var
pigsten, lige som dem, der ligger ude på gårdspladsen. Jeg fik hurtigt lavet noget, der lignede et
badeværelse, selv om vi dengang arbejdede i Lemvig, og først kom hjem sent lørdag aften og kørte
igen søndag nat.

Fast arbejde!
Vi lagde tag på en skole og vi arbejdede fra kl 7- 21 seks dage om ugen, vi havde told og skat og
kongens foged lige i hælene og jeg havde 25.000 i overtræk på check – kontoen. Karl måtte tage en
Ford Ranchero V 8 i stedet for nogen af pengene. Den fik jeg at køre i et lille års tid, men den var
alt for dyr at køre i, den kørte 4 km. På en liter gas, som koste 1 kr pr L. Vi frøs på arbejdet den
vinter, for der var ikke penge til at købe olie for, og Karls Kredit var for længst opbrugt. En dag
måtte han låne 20 kr af mig til at købe benzin for, så vi kunne komme på arbejde. Vi hutlede os
igennem de første 1½ år , så kunne Karl ikke klare det længere, han gik fallit, han havde tabt penge
på usolide kunder. Han lukkede firmaet en dag kl 12 og startede et nyt 5 minutter senere og det har
nu kørt i 32 år med op og nedture. Det gav mig lidt at spekulere på, at han lukkede, for jeg havde et
halvt års løn til gode. De 3 måneder fik jeg dækket af lønmodtagernes garantifond og de andre 3
måneder fik jeg, da det næste stykke arbejde var lavet.
Efter at de første par år var overstået, og hvor vi mest hjalp hinanden, blev det efterhånden sådan,
at Karl mest var på værkstedet, og jeg mest var ude hos kunderne. I sommeren 1982 var vi
Sydfrankrig og lave sommerhus i 14 dage i La Liniere. Vi boede i en lille bjerglandsby nogle få km
derfra. Den hed St. Martin de L’arcon. Vi satte døre og vinduer i og lagde tag på og lagde
mosaikstykker som gulv. Vi boede i en 600 år gammel ” klippehule” der var næsten lige så varmt
som i helvede, op til 40 grader i skyggen, vi svedte så det løb i strømme ned ad os, for noget af
arbejdet var hårdt. Men det var en oplevelse for livet, for der var overordentligt naturskønt. Vi
boede i gå afstand fra nationalparken Gorge d’Eric. Vi var afsted: Karl og Annalise og Annika, og
Annalises veninde Inge. Åse og mig, Alice og Heidi. Vi kørte i en Ford Fiesta og en Toyota Hilux
med en stor trailer bagefter. Vi havde een overnatning undervejs, vi sov på ladet af Toyotaen og på
traileren. Der var 1800 – 1900 km derned og lige så langt hjem.
Da vi kom herned i ”Smørhullet” var Alice 10 år og Heidi 6 år. Alice var heldig med sin klasselærer
og trivedes godt i skolen. Heidi var endnu ikke startet i skolen, så hun blev passet i Taulov hos far
og mor, indtil hun begyndte at gå i skole. Hun var ikke så heldig med sin skolegang, hun trivedes
slet ikke i skolen, og desværre havde hun det slet ikke godt i det hele taget. Den første sommer, vi
boede her, købte jeg en sort shetlands pony til hende, og et par år senere fik hun en indianer hest
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”plette”, den knyttede hun sig meget til. Jeg må indrømme, at jeg egentlig ved for lidt om, hvordan
mine børns hverdagsliv var. Jeg arbejdede 7 dage om ugen næsten konstant; i weekenderne
arbejdede vi på værkstedet, og når jeg kom hjem, fortsatte jeg herhjemme til det blev mørkt. Jeg
havde kun ferie 3 gange i de 21 år, jeg var ved Karl.
Årene var ikke kun en dans på roser. Det skete tit, når jeg kom ud på værkstedet om morgenen, at
Karl ikke var kommet, så vidste jeg, han var syg. I en periode så jeg ikke noget til ham, fordi jeg var
i gang med et større projekt i Erritsø og jeg kunne ikke forstå , at jeg ikke hørte noget fra ham, for
jeg skulle til at bygge en hal bagefter, og der skulle bestilles materialer. Så en dag kørte jeg hjem til
ham for at få en orientering. Da jeg kom ind i gården, gik han ind i soveværelset, han kunne ikke
holde ud at snakke med mig, han havde fået dårlige nerver, og var en overgang indlagt på
psykiatrisk afdeling i Vejle. Der gik lige nøjagtigt et år, hvor han ikke var ude på værkstedet eller
på arbejde overhovedet. Jeg havde i mellemtiden holdt hjulene i gang ved hjælp af en arbejdsmand.
Men det var hårdt. Allerede inden Karl var kommet ovenpå igen, sagde jeg ja til at renovere
”Kongens Hørgård” i Gl. Ålbo ved Sdr. Stenderup. Det var et arbejde til flere millioner, men det var
et fast arbejde, som bare skulle laves på regning. jeg var der sammenlagt i 2 år og havde 1- 2 mand
til at hjælpe mig. Vi lavede en annex – bygning, en lejlighed i den ene, hestestald med bokse til 20
heste, møddingsplads, maskinhus og ridehal. Der gik dog ikke lang tid, inden Karl begyndte at
komme med derned, han kunne jo altid ligge inde i lejligheden med et tæppe over sig.
Herhjemme tog det lang tid at få huset i orden, det var jo fritidsarbejde og fritid var der ikke meget
af. De første 3 år var jeg knap nok af arbejdstøjet. Jeg fik døre og vinduer i stedet for feriepenge.
Jeg lavede nyt køkken og to børneværelser, lavede stuen større og lavede opgang til loftet, og jeg
lavede værksted med brændeovn i den tidligere stald. Og sidst men bedst: Jeg fik lavet en helt ny
hestestald til Heidi´s heste. En sommer havde vi en lille hoppe med føl Flica og ”indianeren”
”Plette” + en pony i pension. Men hesten over dem alle var ”Master Mind” som hun havde i mere
end 20 år. Pengene til hesten, som kostede 12.000 og til stalden, som kostede 50.000 kr er nogle af
de penge, jeg har givet bedst ud, for der er ingen tvivl om, at hesten var hendes gode ven, når hun
havde modgang.

Heidi med ”Master- Mind” på Gelballevej i Lunderskov
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Alice har selvfølgelig heller ikke været askepot. Da hun var blevet engelsk/spansk korrespondent og
ikke kunne få arbejde, og hellere ville være pædagog, men ikke kunne få SU. en gang til. (statens
uddannelsesstøtte) så var jeg heldigvis i stand til at give hende FU til glæde for Alice, en masse
børn ,- og MIG !
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Mor døde i 1982 i høsten og far i 1986 om vinteren , henholdsvis 70 og 78 år gamle. De samlede
måske ikke så meget materielt, men de var glade for deres børn, svigerbørn og børnebørn, lige som
jeg er glade for mine. Hvis man har opnået at få en god familie, er det i grunden slet ikke så ringe
endda.

Fra træ til sten
At remse alt op, hvad jeg har lavet, vil være helt uoverkommeligt og også uinteressant. Da jeg
havde tømret 3- 4 år begyndte jeg at mure og det blev hurtigt sådan at jeg murede det halve af tiden.
Jeg murede hestestalde, tilbygninger, parcelhuse, satte døre og vinduer i, lavede masser af
tagarbejde af alle slags, lavede al slags støbearbejde, lavede køkkener og badeværelser, lagde gulve
og satte lofter op. Jeg lavede bogstaveligt talt alt, hvad der havde med byggeri at gøre. Lige et par
eksempler: jeg har lavet ridehallen og hestestalden oppe på ”Holmegård”, taget på ”Hvidsminde” i
Bramdrupdam, tilbygningen Holmemarksvej nr 51.

Stuehuset til ”Hvidsminde” i Bramdrupdam taget har jeg lagt på omkring 1983

Jeg har lavet mange badeværelser, men eet husker jeg særligt, det var hos vicepolitiinspektøren i
Kolding. Da han var ude ved Karl for at betale, sagde han til Karl ”Når jeg er på toilet, sidder jeg og
kigger på fliserne, og aldrig har jeg set så perfekt flisearbejde, som det Arne har lavet”! Da jeg hørte
det, var jeg lige ved at slå hovedet op i loftet. Se, det ville en bonde aldrig have sagt. Han ville have
sagt: det var ”fanme´dyrt” !
I 1982 havde vi en kold vinter, en morgen kl 6.00 da Karl kom og hentede mig, frøs det 26 grader
og vi skulle til Vejle og lægge tag på i 15 meters højde. Det varmeste det blev den dag var 17
graders frost, det er den koldeste arbejdsdag, jeg har haft. Vi arbejdede altid uden sikkerhedsnet og
uden sikkerhedsline. Men det er ikke et eksempel, der skal efterfølges.
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I 1999 havde vi mit livs værste orkan. Den var så slem, at jeg frygtede for, om huset kunne holde til
det. Huset holdt, og det gjorde jeg også, jeg var begyndt at ryste pga parkinson, men den nat, var det
rigtig slemt. Arbejdsmæssigt kom orkanen lige tilpas; vi havde arbejde, men det var småt, og der
var for få penge i det. Den gav tagarbejde i to år til mig og min medhjælper, og hvad der var nok så
vigtigt, den gav penge. Forsikringsselskaberne var gode betalere. Og det var også afslappende for
mig, at jeg ikke hele tiden skulle spekulere på, hvordan jeg skulle finde arbejde den næste dag eller
den næste time.

Når flagstangen bare er for kort
Efteråret 2000 var vi færdige med at betale afdrag på huslånet, det lettede på økonomien. Selv om
den månedlige ydelse ikke var stor, var den alligevel rar at være fri for. Når jeg sammenligner min
tilværelse med mine forældres trin for trin, er der alligevel sket en væsentlig forbedring. f.eks så
flyttede jeg hjemmefra permanent og begyndte at arbejde dagen efter at jeg var konfirmeret pga
nødvendighed. Vores 2 børn kunne gå i skole og bo hjemme lige så længe, de ville. Alice flyttede
hjemmefra, da hun var knap 18 år og Heidi da hun var over 20 år.
At Alice flyttede hjemmefra, gjorde mig ikke så meget, dels var hun næsten voksen og rimelig
moden, så jeg var ikke bekymret for, at hun ikke skulle klare sig. Det var værre, da Heidi skulle til
at flytte hjemmefra. Der er nogen, der siger, at når sidste barn forlader hjemmet, kan det
sammenlignes med skilsmisse og dødsfald i den nærmeste familie. Jeg følte bare, at det var værre.
Jeg kunne næsten ikke udholde tanken om, at Heidi ikke var, enten ude eller inde eller nede i
stalden. Da hun var lille, var det hende, der ikke kunne undvære mig i en time, og nu var det mig,
der ikke kunne undvære hende. Savnet og længslen var næsten uudholdelig.
To gange kan jeg huske, vi har flaget for vore børn i en festlig anledning ud over fødselsdage. Den
ene gang var, da Alice blev handels skole student. Da var det Åse, der stod for flagningen, der blev
flaget med flagguirlande tværs over hele indkørslen. Da blev der flaget vandret i bredden .
Den anden gang vi flagede, var for Heidi, da hun blev social og sundhedshjælper. Da var det mig,
der stod for flagningen. Og jeg tænkte, at på sådan en dag skulle flaget bare til vejrs. Vi havde en
flagstang på 8- 9 meter, men det var slet ikke nok, højden passede slet ikke til min glæde, Så jeg
lavede en mindre flagstang på ca 4 meter, som jeg forhøjede den eksisterende med. SÅ begyndte
det at ligne noget, flaget kom 12 - 13 meter op!
Jeg har da indimellem været bekymret for mine børn, når de havde modgang, men jeg har aldrig
været i tvivl om, at de skulle klare sig.
Mine pigers status lige nu den 1.4. 2014 Alice den ældste er gift med Michael Guldbrand og har 2
piger, Louise på 19 år med Tonny Skjøtt , og Julie på 6 år med Michael. Alice er pædagog og har
lige taget en diplom uddannelse i specialpædagogik. Heidi er social og sundhedsassistent SSA og er
fastansat på Plejehjemmet Olivenhaven i Kolding. Åse, min kone, stoppede på Olivenhaven for en
måned siden efter 37 år som sundhedshjælper ved Kolding Kommune. Er nu pensionist. Arne mig
selv, pensionist på 13. år
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Akut bøvl
At jeg her gjorde status betyder ikke at jeg er færdig, SÅ hurtig går de sidste 34 år heller ikke. De
20 år fra 1980 til 2000 står for mig, som om de kun indeholdt 3 ting: arbejde, arbejde , og arbejde.
Hvad det angår, havde jeg ikke fået det lettere. Jeg var hjemmefra ca 10 timer om dagen. De sidste
25 år havde jeg firmabil, en Toyota Hilux firehjulstrækker med en stor trailer bagefter. Jeg kørte
fortrinsvis direkte på arbejde hjemmefra, for der kunne gå år i mellem at jeg arbejdede på
værkstedet, og det passede mig udmærket, for jeg følte tiden var lang, hvis jeg stod en hel dag ved
en maskine.
De første par år var der to sætninger, at jeg ikke ønskede at startede dagen med at høre. Den ene
var: ” der er intet varmt vand” ! – den anden var: ”Der er slet ikke noget vand overhovedet”! om
morgenen, når vi alle 4 skulle ud af døren samtidigt, var der ikke sat tid af til at rode med fyret eller
vandpumpen. Vi havde oliefyr og egen vandforsyning, og begge dele var over 20 år gamle og ikke
alt for driftsikre. Skidtet måtte passe sig selv, indtil jeg kom hjem om eftermiddagen, og kunne gå
ned i brønden og lufte pumpen ud, og uha hvor det kunne drille. Og oliefyret skulle også nogle
gange udluftes og hvor kunne det drille, sommetider en hel dag.
Men vi frøs ikke, for vi havde jo brændeovnen, og nok af brænde at fylde i den, indtil jeg også fik
akut bøvl med den. Den eksploderede simpelthen, en røggaseksplosion. Jeg var alene hjemme og
gik ude i værkstedet, da jeg hørte braget. Jeg skyndte mig ind i stuen, for at se, hvad der var galt.
Brændeovnen var totalt adskilt, der var ikke 2 dele, der hang sammen, men vi fik en ny og bedre af
forsikringen, og det var jo i grunden slet ikke så galt.

”brænde, i min barndom. Ukendte personer”
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Det med at skaffe har haft en høj prioritet lige siden stenalderen. Da vi flyttede herned og ingen
brænde havde den første vinter, ville far så gerne hjælpe, så han tog sin sav og økse endnu en gang,
og fældede det store hegn mellem haven og vejen. Der var desuden et stort træ helt inde ved huset,
som vi hjalp hinanden med. Han var så stolt og glad over, at han kunne bidrage med brænde til
husholdningen. Han sagde: ”der skal nok være mere, end du kan have på et læs på Tage Erbs´s
traktor og vogn”.
Jeg ville selvfølgelig ikke skuffe ham, så jeg læssede det hulter til bulter, så det fyldte 2 vognlæs
Jeg kender godt den far følelse, at man gerne vil hjælpe med brænde. Da Heidi og Flemming
manglede træ den første vinter, var jeg glad for, at jeg bare kunne bakke traileren ned til
brændeskuret og tage et læs træ med ned til dem, når de manglede.

Den værste dag
Da jeg blev 60 år d. 8. oktober 2000 opfyldte jeg betingelserne for at gå på efterløn, og jeg udfyldte
et efterlønsbevis, så kunne jeg gå på pension, når jeg ville. Betingelserne var blevet strammet flere
gange, så jeg var bekymret for, om jeg stadig kunne få det, men det kunne jeg. Jeg havde ingen
planer om at holde op med at arbejde, så længe jeg kunne arbejde. Men jeg havde fået parkinson, og
det havde generet mig i et par år. Jeg havde rystet i stressede situationer i nogle år, men efter
orkanen i 1999 blev det hurtigt værre, jeg udsatte det nok lidt for længe med at tage medicin for det,
men jeg var bekymret for, om jeg måtte køre bil og om jeg kunne klatre rundt oppe på tagene.
Til sidst måtte jeg dog overgive mig og gå til neurolog, så jeg kunne få noget medicin, der kunne
mildne symptomerne. Selv om jeg fik en masse piller blev det værre og værre , og jeg kunne slet
ikke sove, og blev deprimeret, angst og bekymret. Jeg havde en hulens masse penge tilgode i løn.
Men heldigvis havde Karl da indbetalt skatten af lønnen, så jeg ikke fik vrøvl med told og skat. Jeg
var også bekymret for fagforeningen, for jeg havde ikke lønsedler for de sidste 2 år. I efteråret 2001
en fredag morgen måtte jeg give op.
Jeg havde ikke sovet i flere døgn. Jeg var stået op og sad og drak kaffe og skulle til at smøre min
madpakke, men jeg sad og blev klar over, at jeg behøvede ikke at tage mad med, for jeg ville nok
ikke kunne arbejde hele dagen. Jeg skulle støbe gulv i en hestestald, jeg var ved at lave, men jeg
havde det så dårligt, at alting løb rundt for mig. Hvis jeg var kørt ud på min arbejdsplads, kunne jeg
blot have sat mig ned, uden at vide hvad jeg skulle gøre, for jeg var slet ikke i stand til at måle op
og regne ud, hvor meget beton jeg skulle bruge. Jeg kunne knap nok lægge 2 tal sammen, som var
under 10 og jeg kunne kun med største besvær skrive mit fornavn.
På vej ud til værkstedet mødte jeg Karl, jeg stoppede ham og bad ham vende om, for jeg skulle
snakke med ham. Vi kørte ud på værkstedet og satte os ind på kontoret, og så sagde jeg, at jeg
kunne ikke mere, det var hårdt efter 21 ½ år. Karl blev lige så bleg, som jeg var, det var jo også
hårdt for ham at miste sin bedste mand. Vi var gode til at enes, aldrig nogen sinde havde vi set surt
efter hinanden.
Jeg kørte hjem og fik Åse til at køre mig ud på fagforeningen, hvor jeg med største besvær fik
underskrevet begæringen om at få efterløn. Jeg var lige på nippet til at besvime. Jeg overdriver ikke,
når jeg skriver, at det var den værste dag i mit liv. Jeg var bange, både for at miste min forstand og
min førlighed. Jeg frygtede, at inden der var gået 3 måneder ville jeg lalle rundt i en kørestol på et
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plejehjem. Det er ikke fordi, jeg elsker at skrive om sygdom, og jeg gør det kun, for at læseren skal
vide, at man kan komme så langt ned, at man næsten ikke gider leve længere, og så alligevel
komme ovenpå og få den GLADESTE og mest tilfredsstillende periode af mit liv; nemlig den 4.
periode i mit liv; Perioden som morfar, far, ægtemand, pensionist og metagrobolist.
Den første tid kunne jeg næsten ingenting, men een ting kunne jeg, jeg kunne samle flasker, enten
gik jeg 5-10 km, eller også cyklede jeg; jeg havde det mål, at jeg skulle finde mindst een flaske pr.
Km; og det lykkedes også, det største antal, jeg fandt på een dag var 52; det samlede antal det
første år var ca 2.200. jeg startede dagen med at rengøre de flasker , jeg havde fundet dagen før, og
når jeg havde 3-400 stykker a 1,50 kr tog jeg dem med i brugsen og mit ældste barnebarn Louise fik
pengene. Og jeg fik motion og frisk luft. Begge dele var godt.

Metagro-hva’for en fisk?

Der er vist ikke mange, der ved, hvad en metagrobolist laver, men det er altså een, der fremstiller
hjernevridere, og jeg har lavet mindst 100 forskellige, og nogle af dem i mange eksemplarer. Jeg
gik sommetider ud i værkstedet, før Åse kørte på arbejde om morgenen, og jeg gik der sommetider
kl 22.30 når hun kom hjem om aftenen. Allerede inden jeg var kommet mig over omvæltningen ved
at gå hjemme, fik jeg Åse til at køre mig til Silkeborg, hvor jeg købte en ny trædrejebænk, for jeg
var klar over at det var i værkstedet, jeg skulle overleve de næste mange år.
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Jeg har slet ikke tal på de bænke, jeg har lavet både i Eg og Mahogni. Jeg købte en hel bilfuld
egestammer, som jeg fik skåret op i ca 100 planker på Børkop savværk.

En af mine mange bænke kom til at bo i Norge!

Mine hjernevridere var nok det, jeg gik mest op i. Jeg blev interviewet til den lokale avis med
billeder af min hjerne legeplads og jeg var i landsdækkende radio DR. 1 og det blev genudsendt.
Jeg var for øvrigt også i radioen, da jeg var fodermester. Udsendelsen hed: ”Den sidste proletar i
velfærdssamfundet”. Min hjernelegeplads kan findes på internettet på adressen: BRAINWORK BY
COOL.DK pladsen er også med i en verdensomspændende leg, der hedder Geocaching.
Foruden at jeg lavede små hjernevridere, som jeg solgte til private , lavede jeg også store modeller,
som jeg solgte til et par teambuildings firmaer. Og jeg fik en flot fjer i hatten, da jeg fik en
henvendelse fra Odense Universitet, om jeg ville udsmykke en gang i en nyåbnet afdeling for H R
udvikling med 10 af mine hjernevridere i overstørrelse. Det sagde jeg ja tak til og tjente nogen
tusinde kroner. Ca et halvt år senere fik jeg en tilsvarende opgave for teknisk gymnasium i
Næstved. Det var jeg lidt stolt af. Henne på legepladsen kommer der 7- 800 besøgende årligt. Den
sommer, hvor der var flest, var der ca 1200. og de kommer ikke kun fra Danmark; men
bogstaveligt talt fra hele verden. At gå i værkstedet hele formiddagen med alle dens indtryk af syn,
lugt af træ og lyde fra værktøj og maskiner var balsam for sjælen og også beroligende for min
parkinson.
For 13 år siden rystede og slog og sparkede jeg så voldsomt om natten at jeg var villig til at give
min højre arm for blot at opleve 10 minutter een gang mere i mit liv, hvor jeg ikke rystede. Nu kan
der både gå dage og uger, hvor jeg slet ikke ryster. Dengang kunne jeg ikke skrive mit fulde navn,
og nu har jeg snart skrevet 400 sider. Nu vil jeg ikke skrive ret meget mere om sygdom, for det er
ikke særlig interessant for andre.
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Murens fald
Mit liv som pensionist har været en god og glad tid. Og det er ikke fordi, der er det mindste i vejen
med at arbejde. Men når man er arbejdsfri, har man tid og kræfter tilovers til andre ting, for
eksempel det bedste af alt: børn og børnebørn. Vores ældste barnebarn Louise blev født dagen efter
vores Sølvbryllup d. 26.10.94 og hun kom lige tilpas. Da jeg fik at vide, at det var en pige, tænkte
jeg ellers, at så fik jeg nok ikke meget med hende at gøre. Ha! det blev det sidste århundredes
største fejlantagelse.
Vi var selvfølgelig inde og besøge Alice på sygehuset få timer efter, hun havde født. Da Åse havde
holdt hende i armene et stykke tid og kommet med de obligatoriske mormor lyde, blev Louise lagt
over i mine arme. Dvs hun hed endnu ikke Louise. Desformedelst at hun ikke var døbt. Under hele
graviditeten og indtil, hun blev døbt, kaldte vi hende vommi, som er en forkortelse af ordet vomitus,
som er latin og betyder opkast. Det var mig, der ”døbte” hende en forsommeraften uden for ishuset
på Strib landevej i Middelfart. Jeg klappede Alice på maven og sagde: ”Nå vommi, hvad siger du til
at spise is sammen med morfar” ?

Jeg skal tilbage til det øjeblik, hvor Alice lagde hende i mine arme, for da var det, som om der blev
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trykket på den knap, der tændte for lyset i min tilværelse, og som i alt for lang tid havde været
slukket. Den ringmur jeg begyndte at bygge op omkring mig i skolegården i Gejsing d. 2. november
1948 og havde bygget på lige siden og ingen havde formået at bryde igennem. Den brød hun ned på
et øjeblik og åbnede døren på vid gab til mit inderste rum, der hvor al glæden og kærligheden lå i
store mængder, næsten helt urørt.
Da hun var 1½ år gammel, havde jeg et legehus, sandkasse, balancebom og to gynger parat til
hende. Da hun var helt lille, lå hun ved siden af mig, når hun overnattede her, og da hun blev lidt
større fik hun sin egen seng ved siden af min. Og jeg nød det, når jeg blev vækket ved, at Louise
hviskede: morfar, morfar er du der ? mig: ” jah” Louise: nåh, jeg skulle bare lige høre, om du var
der”, og så sov hun videre helt til kl 05.00 hun var berygtet for sin evne til at stå tidligt op.
Hun havde legeplads på den anden side af vejen, så jeg havde malet fodgængerfelt til hende, og da
hun var blevet 2½ år gammel og var blevet for tung, til at jeg kunne bære hende, når hun skulle
tisse, lavede jeg et gammeldags lokum af mahogni Og cedertræ og med blyindfattet vindue til
hende, så hun ikke skulle løbe over vejen. Vi legede rigtig godt sammen, både i sandkassen, med
stangtennis, fodbold, dukker, gynger og henne på ”hjernen”. Men om vinteren havde vi de bedste
timer i værkstedet, hvor vi startede søndag morgen kl 04.45 med at tænde op i brændeovnen og kl
05.00 var vi i gang med at lave REMA 1000 butik. Vi arbejdede uafbrudt til kl 15 hvor Louise
havde fået vabler i hænderne af at save. Jeg har haft utallige gode timer i selskab med Louise, hun
tændte et lys i min tilværelse som stadig lyser varmt og klart endnu næsten 20 år efter.
Alice boede sammen med Louises far Tonny nogle få år, så gik de hver til sit . for ca 8½ år siden
blev hun gift med Michael Guldbrand. Vinteren 2008 for fik Alice, Julie, vores barnebarn nr 2, som
også er en perle, og er årsag til mange glade smil. Jeg har lavet sandkasse, legehus, og
købmandsbutik til hende i Børkop.
Omkring år 2000 var Alice og Louise og jeg i Finland og besøge min søster Grethe. Vi tog toget fra
Fredericia til Stockholm, hvorfra vi skulle sejle til Helsingfors. Den rejse var lige ved at blive lidt
for spændende, for lokomotivet fik problemer da vi manglede 200 km i at være i Stockholm, så vi
blev noget forsinkede, hvis vi var kommet 3 sekunder senere var vi ikke kommet med færgen. Den
tur fortæller jeg om på youtube, den hedder: Arne Andersen fortæller. Der er også en anden video,
den hedder: Arne Andersen fortæller om Bornholm. Den handler om en uges ferie i sommerhus for
Åse og mig.

”hushjælp”
I 2006 købte Alice og Michael hus i Børkop, Damsbo 10. det var et 35 år gammelt hus, som var helt
eftergroet med træer og buske. Jeg var ude og hjælpe dem med gulve, lofter og vægge i 2- 3
måneder. Og for et par år siden lavede jeg nyt badeværelse for dem. Når jeg har lavet så mange ting
for fremmede, er det dejligt, at jeg også kan hjælpe mine børn.
Min yngste datter Heidi har arbejdet inden for det sociale væsen lige siden hun var 15 år og er i dag
som 40 årig fast ansat som sosu- assistent på Olivenhaven i Kolding. For 7 år siden (2007) købte
hun i fælleskab med sin sambo Flemming Mathiesen et 100 år gammelt statshusmandsbrug på 8- 9
tdr land. Det var også totalt eftergroet, selv om vejen gik lige langs Med haven, man kunne slet ikke
se bygningerne. Der var nu heller ikke så meget, der var værd at kigge på.
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Gelballevej 13 Lunderskov ”før”

Selv en fagmand som jeg undervurderede totalt, hvor forsømt det var. Jeg vurderede renovationen
til at ville tage mig 7 måneder fuldtids, men det kom til at tage 5 somre. Der var intet !!! Absolut
intet der duede. Heidi og Flemming kørte langt over 100 trailer fulde læs affald på genbrugspladsen,
foruden vi jævnligt havde et stort bål ude på marken.

Gelballevej 13 Lunderskov ”efter”

I stueetagen rev vi alle lofter ned, og satte nye gibslofter op, vandskurede alle vægge, lagde nye
gulve, satte nye døre i, lavede nyt køkken, ny baggang, fornyede vand, varme og el installationer.
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På førstesalen fjernede vi alt, hvad der var imellem gulvbjælkerne og tagspærrene, og vi lagde nyt
gulv og lavede badeværelse og 3 værelser og et alrum. Overalt blev der isoleret med 25- 35 cm
rockwoll. Ydervæggene blev hulmursisoleret, der kom nye døre og vinduer i, der blev muret nye
sålbænke, der blev lagt nyt tag og sat tagrender op. Ladelængen blev renoveret indvendig og den
fritlæggende hestestald blev renoveret og der blev bygget et 50 m2 stort brændeskur. Og til sidst
blev der lagt have an.

Her er jeg ved at lægge tag på ved Heidi og Flemming i Lunderskov 2012 jeg er 72 år

Jeg blev færdig den sommer hvor jeg blev 73 år om efteråret. Der er flere grunde til at jeg skriver
dette. 1. jeg er så glad for at jeg har haft mulighed, tid, og kræfter til at hjælpe mine børn. Tiden
ville der slet ikke have været nok af, hvis jeg ikke havde været pensionist. 2. At jeg kunne gøre
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gavn, for dem jeg holder mest af, har i høj grad givet mig indhold og tilfredshed i tilværelsen og 3.
for at fortælle at jeg nu i foreløbig 13 år har haft en god, glad og gavnlig tilværelse, efter den
periode, hvor jeg troede, at jeg ikke fik benene til jorden igen. Der gik i øvrigt ikke mere end ½ år,
efter jeg var holdt op med at arbejde, før jeg blev delvis aktiv både ude og hjemme. Jeg vil ikke
komme nærmere ind på, hvad jeg lavede, for det var både sort og hvidt ” økologisk” og ”orange”.

At føle sig hjemme
Da jeg sad ude på den store sten i indkørslen i høsten 1980 og besluttede mig til at købe stedet her,
fordi jeg ”følte mig hjemme”, tog jeg ikke det mindste fejl. Jeg føler mig stadig ”hjemme” her i
”smørhullet”. Jeg gør lige status over, hvor jeg ellers har følt mig tryg og ”hjemme” Nå, jeg
opdager med det samme, at det slet ikke er så ligetil, for hjernen er jo først færdig udviklet, når man
er 28 år. Lige den følelse, jeg tænker på, kan jeg ikke genkalde mig fra noget sted eller tidspunkt i
min barndom. Og så dog. Jeg tænker på de vinternætter i Vejen, hvor det var isende koldt og vi
havde fået en varm mursten med i sengen om aftenen, og hvor mor, inden hun gik i stalden midt
om natten, lagde sin dyne over os. Det var omhu, omsorg og omtanke. Det gav en god tryg følelse.
Det er lige som om, der er bænke knyttet til den følelse. Den første bænk var en havebænk, der var
lavet af en agestol, hvor jeg sad en sommernat sammen med en pige. Et andet sted var så absolut
ved forlængerbordpladen ved fars og mors spisebord, når jeg sad og snedkererede. Et tredie sted var
en lille bænk på Grethes altan i Finland. Et fjerde sted, som var trygt og varmt, var køkkenhjørnet
på en taburet på Huslodsvej, mens Alice stod ved komfuret og bagte pandekager. Jeg gad nok vide,
hvor mange der ved, hvor god medicin pandekager er for psyken. Et femte sted var i ”Torphus” i
læderlænestolen med et barn på hver side. Selv om jeg ikke havde noget socialt sikkerhedsnet, og
havde kone, 2 børn og mig selv at forsørge, var jeg endnu ikke begyndt at bekymre mig for fremtiden. Men det kom. Et sjette sted, i køkkenkrogen Gelballevej 13 Lunderskov, ved Heidi og
Flemming. Et syvende sted, køkken/alrummet Damsbo 10 Børkop ved Alice og Michael. Et ottende
sted, var fars og mors sofa kirkevej 24 Taulov.
Engang i Sdr. Vilstrup, hvor Jeg havde det rigtig slemt, kørte jeg til Taulov og fik en middagssøvn
på sovesofaen inde i stuen. Det gjorde godt. Et niende sted var i Hemmet ved farbror Anders (
Jenbien) Det var lyden af stemmerne, som havde den helt rigtige dialekt, nemlig fars, det var de
glade smil og det kærlige udtryk i øjnene hos de to brødre, far og Anders. ( Andes, udtales uden r )
Det tiende sted, hos morbror Laurits og Laura i Varde. Vi var der engang til søndags eftermiddags
kaffebord. Der var dækket på spisebordet på en hvid håndbroderet dug med fint porcelæn med
flødekande og sukkerskål, og diverse kagefade. Der var kringle, æblekage, boller, lagkage,
krydderkage, sandkage og 5 slags småkager. Kaffen var i en rigtig porcelæns kande, og der var nok
af det. Og nødningen var lige tilpas. Og det første og sidste sted, jeg lige kan komme i tanker om, er
hver en krog i ”Smørhullet” på Holmemark. Jeg glemte at skrive, at eftermiddagen i Varde havde
de rigtige lyde, for der blev snakket med mors dialekt.

Da jeg var sidst i tredserne. Købte jeg en computer, for nogle penge, Jeg havde tjent ude på
Olivenhaven. Åse havde godt nok en bærbar pc, men den kunne vi ikke enes om at bruge, så vi
måtte have hver sin. Inden vi fik pc i huset, mente jeg ellers ikke, vi havde noget at bruge den til,
men der tog jeg fejl. ( ja, ja !)
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Der er alligevel sket en udvikling i min tilværelse. Da jeg var 16 år og puklede 12 timer om dagen,
havde jeg knap nok råd til at købe et vækkeur. Nu hvor jeg er pensionist og ikke laver en pind, kan
jeg bare købe en computer. Som 18 årig fik jeg 3800 i løn for et år for at slide. Nu som 74 årig får
jeg 90000, og slides kun røven ud af bukserne.

Vores pavillion Holmemark

Jeg har 4 materielle ting, som giver mig gode timer i tilværelsen. Jeg har min pavillon med de 300
hjerne-vridere, der er i den. Jeg har legepladsen (” hjernen” ) med de ca 50 opgaver, der er der.
Jeg har mit værksted med alt i små maskiner og værktøj. Og så har jeg ”pc’en rejser”. Der er tilbud
om rejser af enhver slags hele tiden. Personligt synes jeg, at udbyttet af en charterrejse er stærkt
overvurderet.

På tur
Men jeg har da været ude at rejse: 2- 3- 4 gange til Finland for at besøge min søster og svoger, og
det har hver gang været en dejlig oplevelse. Den allerførste gang, jeg rigtig var hjemmefra, var som
afslutning på landbrugsskolen. Turen gik til Tyrol, og vi så meget smukt, og bjergene var imponerende for en ung mand, som aldrig havde set noget højere end muldvarpeskudende i Vester
Gesten Kær. I 1960 mens jeg var soldat, var jeg en uge i Norge på oplevelsestur. Turen kostede for
en uge med ALT betalt 90 kr. I 1982 var jeg i Pyrenæerne og lave sommerhus. Det var alletiders
tur.
I 1992 i nytåret var jeg 14 dage i Kibutz i udkanten af Tel- Aviv i Israel. Jeg fløj derned sammen
med min nabo Jacob Ottykær som var Israeler. Hans far havde inviteret mig som gæst i kibbutzen,
fordi jeg havde hjulpet Jacob så meget. Jeg skulle kun betale flybilletten, opholdet var gratis. Jeg
var i Jerusalem og på Masada og ved det døde hav og i en nationalpark. Jacobs forældre var
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hædersmennesker, men ellers brød jeg mig ikke om den israelske overmenneske mentalitet over for
palæstinenserne og arabere.
Jeg har 2 gange været på Kreta. Det var en oplevelse, men varmen var ulidelig. Også fejrede Åse
sin 60 års fødselsdag ved Gardasøen. Vi var af sted hele familien, minus Flemming. Vi boede i
Limone, et skønt sted. Jeg husker specielt en gå/klatretur op i bjergene sammen med Michael og
Heidi.

Bregninge Kirke på Tåsinge . et yndet udflugtsmål

Jeg har altid godt kunne lide at tage på udflugter i vort eget land, her kan jeg da finde vej og forstå
sproget. Sidste år (2013) var Åse og jeg på forlænget weekend på Comwell hotel i Rebild. Vi var til
folkedans i spillemands/skovlbrugsmuseet, der kan jeg rigtig godt lide at komme, for jeg fornemmer
noget af min farfars sjæl på stedet. Han var jo landsbyspillemand i Lønborg for 125- 150 år siden.
Det var jo også min barndoms musik for 65 år siden, når der mandag aften var ”ældre dansemusik”
i radioen med bror Calles kapel, som altid sluttede med ”skæve Thorvald” .

Neden for Bregninge kirke, Tåsinge skipper museum og
folkeminde samling. Mit mest foretrukne udflugsmål.

Sidste år var vi også på kæreste weekend på Hotel Troense på Tåsinge. Vi var oppe i Bregninge
kirketårn og se Danmarks smukkeste udsigt for tiende gang, og vi var inde at se skipperhjemmet,
Valdemar slot, og Elviras grav som så mange gange før.
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Bevægelsesøkonomi
Mig selv som 70 årig: jeg kører bil og kan stadigvæk lave det meste, det tager bare længere tid. At
have parkinson, er for mig en anden måde at være rask på. Selv om jeg har haft det i mange år og
har fået medicin for det i mange år, fungerer jeg rimeligt godt. Sommeren, hvor jeg blev 72 år om
efteråret, lagde jeg 400 m2 tag nede ved Heidi og Flemming, og det gik fint, både med det der
krævede kræfter, balance, udholdenhed og planlægning. Jeg havde på forhånd været ganske lidt
bekymret for, om det måske var i overkanten af, hvad jeg kunne klare. Så da det blev fyraften den
første dag, og alting var gået godt, var jeg først og fremmest glad, men også lettet og lidt stolt, for
da vidste jeg, at jeg nok skulle klare det. Sidste år hvor jeg blev 73 år var jeg også nede ved Heidi
og Flemming en uges tid, og i Fredericia, hvor jeg støbte en fortrappe og en kældertrappe, som jeg
lagde fliser på.
I år har jeg ingen planer om arbejde uden for hjemmet, men det er ikke fordi, jeg ikke kan, men
fordi jeg er blevet doven. Nårh, nej. Det hedder det ikke. Det hedder:
” jeg er i besiddelse af en veludviklet sans for bevægelsesøkonomi”
Min kone Åse som 70 årig: ja, se, det ved jeg ikke endnu, desformedelst hun kun er 65 ½ hun er
folkepensionist og har en pensions indtægt på ca 85.000 årligt. Hun har noget eftermiddags / aften –
arbejde for en vikarbureau som sosu- hjælper. Det får hun ca 250 kr i timen for. Da vi lige var
blevet gift, havde hun aftenarbejde på Taulov kro til 10 kr i timen. Om man arbejder eller ej, er
langt fra eneafgørende for, hvordan man har det. Åse er sund og rask i alle måder. Hun er mærkbart
lettet over, at hun ikke mere er så fysisk og psykisk presset på sin arbejdsplads. Hun får meget tid til
at gå på facebook, på sin mobiltelefon og computer.
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Påskedag 2014
Kære læser, hvis du har haft tålmodighed til at læse så langt, er du nu ved at være ved vejs ende. Og
hvad har du så haft ud af det? joh, du kender mig måske lidt bedre.

Og noget du godt vidste i forvejen:
”Barndommen er det fundament, som hele resten af éns tilværelse skal bygges på.
Kærlighed, nærhed, og tryghed. Materiel forkælelse er ingenting i sammenligning”
Mit motto:
”Man må gerne jævne vejen for sine børn,- men man skal ikke asfaltere den”
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