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Goddag, mit navn er Tordenskjold!   

Nej, det passer ikke, og havde det været rigtig så behøvede jeg jo ikke at skrive 

mere, for hans erindringer og historier kender vi alle. Det er en hel anderledes 

anonym person, men ikke en ”hvem som helst” der her skal skrives om.  

  

I dette hæfte kan du læse om mit livs historie, en historie der er lige så 

enestående som mit fingeraftryk. Ingen i denne verden har haft de samme 

oplevelser som mig. Og hvis de havde, ville deres erindringer givetvis have 

været anderledes end mine, som du her kan blive indviet i. Oplevelserne venter 

kun på dig.  

 



Layout i dette hæfte er udført således, at der på hver 

sideopslag er en venstre og højre side som er 

nummereret med et sidetal, øverst i en sort boks. Der er 

en lodret og en vandret streg på hver side. Over den 

vandrette streg ses hvilket afsnit af hæftet vi befinder os 

i, skrevet i ord og vist med et lille billede der relaterer til 

afsnittet. I marginen på venstre side, de lige side nr. er 

der skematisk vist hvor i mit livsforløb det pågældende 

afsnit befinder sig. Der er tegnet en livs linie fra fødsel 

til hæftets færdiggørelse. Den lille bjergbestiger står ud 

for det sted i mit liv som der her på disse sider skrives 

om.   

Erindringerne i hæfte er skrevet ud fra min hukommelse 

og enkelte arkivariske studie. Den har sin begyndelse da 

jeg blev født den 30 juli 1939 i Hjørring. Min barndom 

og de første 17 år af tilværelse hvor jeg boede i en 

baggård til Torvet nummer et i Hjørring, det var under 

krigen og i efterkrigsårene.  

Det blev derefter til godt tre år i Århus under mine studie 

år, og et par år i København medens værnepligten blev 

aftjent. Den efterfølgende tid fra 1964 har vi, Ingrid og 

jeg boet og arbejder i Skærbæk ved Fredericia til  år 

2007.   

 
 
 
 
Nilles farfar er yngre end dig… 

Det er Lines farfar og Ibrahims 

farfar også: er du klar over, at du 

er den eneste farfar jeg kender, 

der er 100% antik?  
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Forord 
 

 

Da jeg gik på pension eller som det hedder på efterløn, i 

en tidlig alder som 59 årig blev der tid til at dyrke mine 

hobby. Der er vinsmagning, at sætte urter på snaps, 

fotografering, computer på brugerniveau men ikke mindst 

slægtsforskning med deraf følgende beskrivelser af 

slægtninge samt erindrings skrivning og lokalhistorie 

specielt omkring Skærbæk. Det blev mig hurtig klart at 

disse beskrivelser ikke blev tilfredsstilende der måtte 

gøres noget for at højne standarden. 

Jeg havde ikke tidligere skrevet meget andet end formelle 

forretningsbreve, og hvad man ellers skriver i det daglige. 

Det var derfor oplagt, at gå i gang med øvelser i skrivning, 

og jeg måtte finde ud af hvad man skriver om sine 

slægtninge.  

Det mest nærliggende var at skrive om mig selv, det var da 

en jeg kendte rimelig godt, og her kunne jeg tillade mig at 

skrive alt det der faldt mig ind. Endelig har jeg som de 

fleste haft et godt og meget spændende liv fyldt med gode 

og sjove oplevelser. Naturligvis har der været mindre 

heldige episoder og korte negative oplevelser, men de 

glemmes hurtig og det er alle de mange lyse og gode 

oplevelser der toner frem i hukommelsen. Men min 

livshistorie den er jo egentlig også så jævnt kedelig, at den 

næppe vil interessere nogen. – eller er den? – Nej den vil 

helt sikkert interessere, om ikke andre, så mine børnebørn 

eller deres børn. Præcis, som jeg i dag interesserer mig for 

mine oldeforældres liv og væren. Så må jeg regne med, at 

der engang sidder en mand eller dame og spekulerer på, 

hvad deres oldefar, jeg, var for en. Og hvem kan fortælle 

det bedre end jeg selv? – Så hvorfor ikke spare dem 

besværet med selv at stykke en historie sammen ud fra 

mere eller mindre tydelige spor, som jeg efterlader mig i et 

offentlig arkiv. Det blev altså mine erindringer jeg skrev 

om, og de er skrevet dels for selv at øve mig i den form for 

skrivning og dels er de skrevet til den nærmeste familie. 

Nej det er nok bedst at se det nedskrevne som et brev til 

mine børnebørns børn, og til dem vil jeg sige: 
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I har en hel masse aner,  

men i aner dog intet  

om anernes liv og vaner  

fra deres fødsel til alderdom.  

I har kun billeder af dem  

i en halvnusset konvolut.  

Når ingen mere vil ha’ dem,  

så er anernes liv pludselig slut. 

Så nu har jeg skrevet et brev til mine børnebørns børn,  

børn jeg måske aldrig får at se. 

Jeg har skrevet om min jul, der i barndommen druknede i sne,  

man tror, det er løgn og det er det måske.  

Jamen, brevet til dem  

ham eller hende er skam  

bare et ubetydeligt et. 

Det brev, jeg har skrevet og gemt til mine børnebørns børn  

det siger en masse, men måske for lidt.  

Jeg er i min bedste alder,  

det er, når man er bedstefar.  

Og når en bedste falder fra,  

så står den næste klar.  

Jeg har mit på det tørre,  

men tør ikke så meget mere.  

Mine børn er for længst fyldt de 40,  

og i går har Ingrid skiftet deres bleer. 

Men nu har jeg skrevet et brev til mine børnebørns børn,  

og det er nok fyldt med ubrugelige råd. 

Jeg skriver lidt om alt det, jeg nåede og ikke fik nået. 

Det er skrevet med latterlige gammelmandsråd.  

Jamen brevet til ham  

eller hende skal skam  

ikke være en skamros af mig. 

Det brev jeg har skrevet og gemt til mine børnrbørns børn  

skal bare bevise, at jeg tænkte på dig. 
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Billedet af mine børnebørn er taget i 2008  

 

 

Hvis man har haft en morfar 

og en farfar, man sjældent så, 

starter man livet forfra 

og må leve på må og få. 

Hvor skal man få den visdom, 

som de sku’ ha’ givet en? 

Jeg syntes, det er ligesom 

man er halt eller mangler et ben. 

Så nu har jeg skrevet et brev til mine børnebørns børn, 

det har jeg skrevet så pænt som jeg kan. 

Jeg skrev lidt om alt det, jeg husker fra barndommens land. 

Det lidt, jeg kan huske som halvgammel mand. 

Jamen får du det mon 

eller er det mon kun 

for mig selv, jeg har skrevet det ned?  

Det brev jeg har skrevet og gemt til mine børnebørns børn, 

 

Det er historierne bag nedskrivningen af mine erindringer, som skal 

være mit bidrag til familiens historie. 

 

I min barndom har der næsten ingen kontakt været mellem mig og 

mine bedsteforældre. Fars familie boede i den anden ende af landet, 

og mors familie havde vi et lidt mærkeligt forhold til. Far snakkede  

aldrig med mors familie og var aldrig med til deres familiefester. 
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Med dette billede malet af min kone Ingrid kan vi symbolisere mit liv fra start til 

den snart færdig træstub. 
Der vil i den følgende beskrivelse af mine erindringer optræde så underlig et 

fænomen, som en dreng nemlig mig. En dreng der ikke har gået i institution som 

vuggestue eller børnehave, det fandtes ikke i hans barndom. Altså er det en dreng 

som har lært at underholde sig selv. Der var ikke en voksen styring og 

igangsætter når tiden skulle bruges til leg. Ligeledes var barndommen uden brug 

af tekniske eller elektroniske hjælpemidler. 
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Indledning 
 

Bedre end noget andet kan erindringerne fortælle de almindelige 

menneskers, og her specielt min historie. Det er vigtig, at det 

daglige liv, dets glæder og besværligheder, bliver belyst i en 

historie. Derfor påhviler der os et ansvar for at stimulere og 

fastholde erindringerne. Historie og erindringer kan skrives på flere 

måder, det kan kun gavne at den fortælles for lokalbefolkningen og 

familien. Alle måder at skrive på bør respekteres, ingen har patent 

på den endelige facon, derfor kan jeg også roligt gå i gang på 

skriveværkstedet. 

Uanset hvilken del af vore erindringer vi beskæftiger os med, er det 

historie som har, at gøre med det bestemmende for os vor familie 

og for mennesker. 

Erindrings skrivning er opfattelsen af sig selv. Hvem er jeg? 

Historierne udspringer af det personlige engagement og ved at 

skitsere oplevelserne i erindringerne. Vi har alle en selvbevidsthed, 

en sum af selvoplevelser, som vi hver i sær er eneejer af. 

Erindringen er en måde, hvorpå man kan afskære sig fra de givne 

kendsgerninger, en form for formidling, der for korte perioder 

bryder de givne kendsgerningers allestedsnærværende magt. 

Erindringen husker rædsel, håb og de personlige begivenheder, der 

er opstået i den enkeltes erindring. Det som erindringen bevare er 

historien. 

 

Menneskets fortrin frem for lavere stående Væsner er, at eje en 

selvfornemmelse. Et blad har måske ingen erindring, en urt 

fornemmer måske ikke, hvad den er. Men vi mennesker kan huske 

og hvert øjeblik fornemme grænsen for vor tilværelse. I denne 

bevidsthed, i denne vor indtryks- og udtryksevne er vor sjæl svøbt, 

bundet i os selv. 

Det begyndte med barndommen, det endte med trangen til at se 

tilbage, hvad var det egentlig ved livet, der betød noget? Det 

prøver jeg gennem erindringerne at gøre op.  
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Fotografier. 
 

En god historie skal ses billedligt derfor:  

I de efterfølgende fortællingerne  

Har jeg anvendt en del fotografier.  

Fotografiet fortæller den banale sandhed. Det forvisser  

os om, at virkeligheden er til. Det som billedet viser,  

har været sådan, uden en hver tvivl. Det implicerer også, at  

det som fotografiet viser hører fortiden til. Fotografiet  

er ikke bare et spejl, det er et historisk spejl. Det viser  

hvordan vi var, da vi levede, som vi levede dengang,  

altid i fortiden, om det så blot var for kort tid siden.  

Fotografiet standser livet, og opbevarer det måske. 

 

 

 

Min personlighed: 
 

I dette afsnit vil jeg prøve, at give en karikatur af min  

personlighed. Det er ikke en statsmand, en skuespiller  

eller på anden måde en kendt person. Det er en  

almindelig ukendt person som i bund og grund ligner  

en gennemsnits dansker såvel i væremåde, sind som i  

udseende. 

Jeg er ikke en person med de store følelser. Der bliver  

ikke fra min side uddelt knus til højre og venstre, fordi  

jeg følelsesmæssigt har svært ved det. 

 

Min mor fødte mig i det  

stjernetegn der heder  

Løvens tegn. Det er det  

femte stjernetegn i dyre 

kredsen, strækkende sig  

fra 120 grader til 150 grader længde. Der er den store og den lille 

Løve som begge befinder sig på den nordlige himmel. Vi ved alle 

sammen, at i dyrenes verden, så er det Løven, der er kongen. Hvis 

nogen i en Løves omgangskreds ikke er klar over dette, så går der 

ikke ret lang tid, før løven får gjort opmærksom på denne lille 

sammenhæng. Der skal ikke tages fejl af den. En der er født i 

Løvens tegn er en godhjertet person og bliver nogen generet som er 
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under dens vinger, så får de hurtig med en oppustet og selvsikker 

Løve at gøre. En Løve elsker alle former for job, hvor den kan få 

en ledende rolle. Den elsker at lede og fordele arbejdet. Hvem tror i 

ellers der er født i Løvens tegn, det er Alfred Hitchcock, Napolion, 

Milosevitc, Fidel Castro, Henry Ford og Bill Clinton.  

Boglig eller praktikker. 
Jeg var ikke noget bogligt lys som barn, men nok ret praktisk 

begavet.  

Havde ingen faglige problemer i læretiden. Havde det svært i 

studietiden med enormt meget arbejde, men med stædighed var jeg 

blandt de to ud af 34 som startede samtidig der blev færdig på den 

normeret tid. Et halvt år i aspirantklasse og tre år på selve 

teknikum. Som soldat og senere i arbejdslivet har jeg følt mig godt 

tilpas har haft nemt ved at indrette mig efter forholdene og elsket 

de ting jeg har beskæftiget mig med, det lyder sminket og meget 

rosenrødt, men det er de faktiske forhold.  

I min efterløns og pensionist tid er jeg ikke i tvivl om hvordan 

tiden skal forme sig, for at få en god tredje alder så længe jeg er 

rask og rørig.  

Livsnyder og enebarn. 
Jeg betragter mig selv som en livsnyder, og har været det meget af 

livet. Altså jeg har haft et utroligt godt, positivt og indholdsrigt liv. 

Men hvorfor nu det. Jeg er et enebarn som det heder, og hvad 

betyder det helt teoretisk og videnskabeligt. At man er en 

omdiskuteret person, der altid vækker eller forsøger at vække 

opsigt og debat. Bortset fra den højtråbende, selvrådige type kan 

det være særdeles vanskeligt at definere enebarnet. Der knytter sig 

mange myter til enebarnet. En af de mere sejlivede er, at enebørn 

altid bliver uselvstændige, forkælede og 

opmærksomhedskrævende. Der er dog også nogle positive sider, 

de fleste enebørn får serveret en stor portion fordele op gennem 

barndommen. Den største er selvtillid og tiltro til egne evner. At 

enebørn har det i usædvanlig stor omfang illustreres af en 

undersøgelse der viser, at flertallet af verdens astronauter var 

enebørn, som bogstaveligt talt vovede at tage springet ud i det 

ukendte i tillid til egne evner. Enebørn går egne veje og følger egne 

mål. Hvis en elev bliver væk på klassens skovtur, er det 

sandsynligvis et enebarn, der er travlt opslugt, af sit helt private  

formål med turen. Voksne enebørn bevarer samme egenskab og er 

kolossalt optaget af deres arbejde og har en dyb indre 

overbevisning om, at det, de arbejder med er vigtigere end alt andet 
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arbejde. Godt for selvtilliden – som dog i reglen har det storartet på 

netop det område. 

Personlighedstest. 
I 1999 lige efter jeg havde forlade arbejdsmarkedet blev der en 

mulighed for, at få taget en typetest, altså få viden om hvordan ens 

personlighed er. Det var lige noget for mig, at få fastlagt, nu hvor 

ens identitet ikke længer var ensbetydende med sin status i jobbet. 

Efter besvarelse af flere hundrede spørgsmål, blev disse EDB 

behandlet og resultatet blev at jeg var ”Introvert Sansning med 

ekstrovert Tænkning”. På dansk betød det, at jeg har en stærk 

ansvarsfølelse og stor loyalitet over for familien og personlige 

relationer. Arbejder støt med at opfylde aftalte forpligtelser til 

tiden. Skyer ingen anstrengelser for at klare ting som ses 

nødvendige, men værger sig ved at gøre noget, som jeg ikke kan se 

en mening med. Foretrækker normalt at arbejde alene og være ene 

om ansvaret for resultaterne. Jeg har dyb respekt for 

kendsgerninger, er tilbøjelig til at være praktisk og systematisk. 

Har klare og urokkelige synspunkter, fordi de bygger på logiske 

kriterier baseret på erfaring og viden. Det kan være svært at se 

fornuften i behov, der afviger meget fra mine egne. Men er jeg 

først overbevist om, at noget er vigtigt for en person, så accepteres 

behovet som en kendsgerning. 

Denne beregnede vurdering af min personlighed passer fint med 

virkeligheden. 

 

 

Vendelbo 
 

Nok er vi “alle jyder for Vorherre” men der er jo lige kjøvenhavnerne, 

wendelboerne, synnejyderne, borringholmerne, molboerne og så dem 

fra Ååårhus af. Helt almindelige er jo ingen af dem! Da jeg er født og 

opvokset i Vendsyssel er jeg vendelbo. Vi ligner ganske vist andre 
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danske. Men man bemærker, at der i ansigtstrækkene findes noget 

mere storformet og alvorligt, svarende til landsdelens natur. 

Vendelboer er lige så indesluttet, som deres landsdel er åbent og 

overskueligt. Han har den mening, at hjertet let kan blive koldt, når 

munden står åben, og at man ikke skal give sit besyv med, inden der er 

trang for det. Af egenskaber, som særpræge vendelboer må 

forstandigheden først og fremmest nævnes. Forstanden har næsten 

altid overtaget over følelser og fantasien. Vendelboen er nøjsom og 

sparsomlig. “Skilling til skilling bliver omsider til daler”, og “lidt til 

lidt giver skæppen fuld” det er ægte jyske ordsprog. Er indtægterne 

små, så er udgifterne mindre. “Tøv lidt” er et yndlingsord for 

vendelboen. Han er i høj grad vanefast, og selv om han gør fremskridt, 

går det langsomt, men det går sikkert; thi han er viljefast, udholdende 

og sej. Det er den type mennesker jeg er opvokset blandt, og blevet 

præget af i min barndom og ungdomsår. Mange af disse træk siddet 

stadig dybt begravet i min underbevidsthed. 

 

 

Tiden jeg har levet i 
Jeg har levet i en tid hvor der er sket meget i verden omkring mig. 

Jeg har overlevet! - og det er helt godt klaret, når man 

tager i betragtning, hvad Jeg har været Vidner til! Jeg 

blev født før fjernsyn, Video, DVD, før penicillin, før 

polio-sukker, færdigretter, plastik, kontaktlinser, 

skateboards, p-pillen, og cykelhjælmen. 

Jeg kom til verden før radar, Dankort, atomspaltning, 

laserstråler og kuglepenne; før strømpebukser, opvaskemaskine, 

tørretumblere, elektriske tæpper og før strygefrit tøj - og Jeg er 

fra før mennesket kunne gå på månen. 

Da jeg blev født, var hjælpen i huset en enepige og ikke 

en hjemmehjælper, teenagers var ikke opfundet, og en 

dronning var hende, der var gift med kongen. Jeg er fra 

før hjemmegående husfædre, homoseksuelles rettigheder, 

PCere, disketter og cd’ere, før karriere - livsstilen. 

Jeg er fra før plejehjem, gruppeterapi og selvhjælpsgrupper.   

Man havde aldrig hørt om program 3 og TV2, 

diskettebånd og MDer, elektriske skrivemaskiner, 

kunstige hjerter, kaffemaskiner, yoghurt og øreringe til 

mænd. Førhen var service noget, som man helst skulle 

have 12 stk. af, nu er service noget de har på 

kommunekontoret. 

Jeg er kommet fra storvask til hjernevask! 

I 1940ne kostede et ugeblad 50 øre, et Teknosæt kostede 181,75 kr. 

og mad til en familie ca. 250 kr. pr. måned.   

Jeg er fra en tid med Rich’s. Rationeringsmærker og Julens Glæde 

- nu har Vi rotteræs, rockmusik og gevinstopsparing.   
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Jeg voksede op med sovs og kartofler og grød - nu er det pizza og 

“pomfritter” fra McDonald’s ; Pulverkaffe eksisterede slet ikke! 

Aldersrentenydere er blevet til folkepensionister! Jeg er fra før 

telefon, fjernbetjening, naturgas og Storebæltsbro.  Vi havde ikke 

kiropraktorer eller supermarkeder, mejetærskere eller 

malkemaskiner. Jeg er fra før stregkoder, kollektiver og 

Christiania.  Jeg er fra en tid uden hårde hvidevarer, charterrejser, 

genbrugsbutikker og bistandshjælp.  Jeg er fra før bodybuilding, 

barbermaskiner og boblebad og Beatles, før carporte, 

kostpyramiden og drivhuseffekt.  

Jeg har levet før, under og efter “Muren” og den kolde krig.  

Jeg har set skørterne til anklerne, til læggene, til knæene, til midt 

på låret og hele vejen ned igen! 

Men jeg har overlevet! - og det er begrundelse nok til at skrive 

mine erindringer. 

 

 

Mit ophav og afkom. 
 

Uden at det skal blive til en slægtsbog eller længer udredning om 

slægten, skal vi lige have mine børns ophav sat på plads.  

Mine forældre der var forretningsfolk i Hjørring og dermed by 

folk, var begge opvokset i en by, og børn af forældre der var 

forretningsfolk. Idet mors far var skomager og havde en lille 

forretning i Hjørring. Fars forældre var rebslager og havde et 

rebslageri i Brædstrup ved Silkeborg. Går vi en eller flere 

generation længere tilbage så var de landbo folk og fiskere. Min 

viv Ingrids forældre var landbo folk og havde gårde omkring 

Ålborg og sidst Hjørring. Hendes bedsteforældre var ligeledes 

landbo folk og havde gårde i Vester og Øster Hassing sogne. De 

var alle selvstændige landmænd med egne gårde. Det samme var 

tilfældet i de tidligere generationer. 

Altså er både Ingrids og mit ophav udsprunget fra selvstændige 

erhvervsdrivende. At vi så er blevet lønmodtagere kan man godt 

undre sig over. Vore tre børn kan så også filosoferer over hvorfor 

deres erhverv er blevet som de er med så mange gener fra 

selvstændige forfædre. 
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Vore børn’s aner 

 
  Per                                  Lene                               Lars 

1. Vore børn’s Lene, Lars og Per’s forfædre. Til og med deres 

tipoldeforældre.  

Opstillet efter anenummersystemet hvor en persons far har det 

dobbelte nummer og moderen det dobbelte plus en. 

Forældre 
2. Far: John Willy Rasmussen, f. 30 jul 1939, 

Torvet 1, Hjørring,  

Vennebjerg, Hjørring, døbt 3 September  

1939, Sct. Catharinæ, Hjørring, Vennebjerg, 

Hjørring, stilling Afdelingsingeniør på 

Skærbækværket.  Han gift Ingrid Marie 

Larsen, 5 August 1962, i Øster Hassing, Kær, 

Ålborg. 

3. Mor: Ingrid Marie Larsen, f. 27 Maj 1941, 

Rugholm, Øster Hassing, Kær, Ålborg, døbt 

31 Aug 1941, Kirken i, Øster Hassing, Kær, 

Ålborg, stilling Beskæftigelsesvejleder. 
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Bedsteforældre 
4. Farfar: Holger Rasmussen, f.  

14 Okt 1908, Brædstrup, Ring,  

Tyrsting, Skanderborg, døbt 15  

Nov 1908, Brædstrup kirke, Ring, Tyrsting, 

Skanderborg, stilling Statsautoriseret el - 

installatør, d. 10 Jun 1995, Kochsvej 9, 

Hjørring, begravet 17 Jun 1995, Kirke- 

gården, Hjørring.  Han gift Ellen Sofie 

Madsen, 8 Maj 1936, i Taarnby. 

5. Farmor: Ellen Sofie Madsen, f. 9 Maj 1912, 

Kongensgade 26, Hjørring, Vennebjerg, 

Hjørring, døbt 13 Jul 1912, Hjemmet, 

Hjørring, Vennebjerg herred, Hjørring, d. 3 

Sep 1973, Sygehus, Hjørring, Vennebjerg, 

Hjørring, begravet Kirkegård, Hjørring, 

Vennebjerg, Hjørring. 

6. Morfar: Juul Larsen, f. 14 Jul 1911, 

Gandrup, Vester Hassing,  

Kær, Ålborg, døbt 26 Nov 1911, Vester 

Hassing, Kær, Ålborg, stilling Proprietær, d. 

22 Mar 1995, Sygehuset, Dronninglund, 

Dronninglund, Hjørring, begravet 27 Mar 

1995, Kirkegården, Vester Hassing, Kær, 

Ålborg.  Han gift Johanne Margrete 

Kirstine Jensen, 26 Jul 1940, i Gaaser, Øster 

Hassing, Kær, Ålborg. 

7. Mormor: Johanne Margrete 

Kirstine Jensen, f. 31 Jul 1914, Fællen i 

Gåser, Øster Hassing, Kær, Ålborg, døbt 18 

Okt 1914, Gaaser Kirke, Øster Hassing, Kær, 

Ålborg, d. 10  

Maj 1998, Plejehjemmet, Vester Hassing, 

begravet 18 Maj 1998, Kirkegården, Vester 

Hassing, Kær, Ålborg. 
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Oldeforældre 
8. Martin Laursen Rasmussen, f. 11  

Aug 1874, Illerup Søgaard, Dover,  

Hjelmslev, Skanderborg, døbt 11 Okt  

1874, Vrold, Skanderup, Hjelmslev,  

Skanderborg, stilling Rebslager, d. 2 Feb 

1953, Brædstrup, Ring, Tyrsting, 

Skanderborg, begravet  

Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle. Han gift Ane 

Birgitte Marie Kirstine Nikeline Jensen, 17 

Jun 1898. 

9. Ane Birgitte Marie Kirstine  

Nikeline Jensen, f. 5 Apr 1876, Monbjerg, 

Østbirk, Voer, Skanderborg, døbt 17 Apr 

1876, Hjemmedåb, Østbirk, Voer, 

Skanderborg, d. 14 Feb 1961, Brædstrup, 

Ring, Tyrsting, Skanderborg, begravet 

Brædstrup kirke, Ring, Tyrsting, Skanderborg. 

10. Anton Senius Madsen, f. 15 Feb 1874, 

Fjelsted, Sindal, Vennebjerg, Hjørring, døbt 

28 Mar 1874, Hjemmedøbt, Sindal sogn, 

Vennebjerg, Hjørring, stilling Skomager, d. 

24 Aug 1948, Langagervej, Vennebjerg, 

Hjørring, begravet 30 Aug 1948, 

Kirkegården, Hjørring.  Han gift Mathilde 

Christensen, 18  

Dec 1906, i Løkken, Furreby, Børglum, 

Hjørring. 

11. Mathilde Christensen,             

f. 7 Dec 1882, Løkken, Furreby, Børglum, 

Hjørring, døbt 4 Feb 1883, Kirken, 

Furreby, Børglum, Hjørring, d. 22 Jun 

1950, Langagervej, Hjørring, Vennebjerg, 

Hjørring, begravet 24 Jun 1950, 

Kirkegården, Hjørring, Vennebjerg,  

Hjørring.  Hun gift (1) Ugift  

Ukendt,   Hun gift (2) Anton Senius 

Madsen, 18  
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Dec 1906, i Løkken, Furreby, Børglum, 

Hjørring, f. 15 Feb 1874, Fjelsted, Sindal, 

Vennebjerg, Hjørring, døbt 28 Mar 1874, 

Hjemmedøbt, Sindal sogn, Vennebjerg, 

Hjørring, stilling Skomager, d. 24 Aug  

1948, Langagervej, Vennebjerg, Hjørring, 

begravet 30 Aug 1948, Kirkegården, 

Hjørring. 

12. Thommas Larsen, f. 29 Nov  

1874, Gaaser, Øster Hassing, Kær,  

Ålborg, døbt 3 Maj 1875, Øster Hassing, 

Kær, Ålborg, stilling Gaardejer, d. 26 Jan 

1949, Gandrup, Øster Hassing, Kær, Ålborg, 

begravet 30 Jan 1949, Kirkegården, Vester 

Hassing, Kær, Ålborg.  Han gift Dortea 

Marie Nielsen, 1 Maj 1908, i Vester 

Hassing, Kær, Ålborg. 

13. Dortea Marie Nielsen, f. 8 Mar  

1883, Neerup, Vester Hassing, Kær,  

Ålborg, døbt 14 Maj 1883, Vester  

Hassing, Kær, Ålborg, d. 20 Mar 1953, 

Ålborg, Sygehus, begravet  

25 Mar 1953, Vester Hassing, Kær,  

Ålborg. 

14. Gregers Laurits Jensen, f. 12 Jul  

1878, Gaaser, Øster Hassing, Kær, Ålborg, 

døbt 3 Nov 1878, Kirken, Øster Hassing, 

Kær, Ålborg, d. 19 Jan 1958, Sygehuset, 

Hals, Kær, Ålborg.  Han gift Christiane  

Amalie Jensen, 15 Nov 1904, i Gaaser, 

Øster Hassing, Kær, Ålborg. 

15. Christiane Amalie Jensen, f. 22 Sep 1882, 

Gaaser, Øster Hassing,  

Kær, Ålborg, døbt 8 Apr 1883, Kirken, 

Øster Hassing, Kær, Ålborg, d. 15 Nov 

1946, Amtssygehuset, Ålborg. 
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Tipoldeforældre 
16. Niels Olesen, f. 19 jan 1828, Illerup, Dover,  

Hjelmslev, Skanderborg, døbt 30 Mar 1828, Dover, Hjelmslev, 

Skanderborg, stilling Gårdmandssøn, d. 17 Apr 1875, Illerup 

Søgaard, Dover, H, Skanderborg, begravet 24 Apr 1875, Dover 

kirkegård, Hjelmslev, Skanderborg. Partner Ane Mette 

Rasmussen. 

17. Ane Mette Rasmussen, f. 19 maj 1854, 

Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, 

døbt 24 sep 1854, Skanderup, Hjelmslev, 

Skanderborg, stilling Sypige, d.  

4 jun 1925, Vrold, Skanderup,  

Hjelmslev, Skanderborg, begravet 9 jun 

1925, Vrold, Skanderup, Hjelmslev, 

Skanderborg.  Partner Niels Olesen, f. 19 jan 1828, Illerup, 

Dover, Hjelmslev, Skanderborg, døbt 30 Mar 1828, Dover, 

Hjelmslev, Skanderborg, stilling Gårdmandssøn, d. 17 Apr 1875, 

Illerup Søgaard, Dover, Hjelmslev, Skanderborg, begravet 24 

Apr 1875, Dover kirkegård, Hjelmslev, Skanderborg.  Hun gift 

(2) Morten Andersen, 17 Sep 1875, i Skanderup, Hjelmslev, 

Skanderborg, f. 21 Aug 1841, Hansted, Voer, Skanderborg, døbt 

31 Aug 1841,  

Hjemmedøbt, Hansted, Voer, Skanderborg, stilling  

Lærling som træskomand, d. 24 Apr 1910, Vrold, Skanderup, 

Hjelmslev, Skanderborg, begravet 01 Maj 1910, Skanderup, 

Hjelmslev, Skanderborg. 

18. Niels Frederik Jensen, f. 9 Okt  

1841, Gedved mark, Tolstrup sogn,  

Skanderborg am, døbt 21 Nov 1841, Kirken, 

Tolstrup sogn, Vor herred, Skanderborg, 

stilling Snedker og husmand, d. 17 Sep 

1918, Gjesing by, Fruering sogn, Hjelmslev 

herre, begravet 23 Sep 1918, Fruering kirke, 

Fruering sogn, Hjelmslev h.  Han gift Ane 

Madsen, 6 Maj 1868, i Ovsted sogn. 

19. Ane Madsen, f. 21 Maj 1839, Tebstrup, 

Ovsted sogn, Skanderborg amt, døbt 24 Maj 

1839, Hjemmedøbt, Tebstrup, d. 1 Dec  

1925, Gjesing, Fruering sogn,  
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Hjelmslev herred, Skanderborg, begravet 6 Dec 1925, Fruering 

kirkegård, Fruering sogn, Hjelmslev. 

20. Mads Peter Hansen, f. 20 Mar 1827, Steensborg,  

Ugilt, Vennebjerg, Hjørring, døbt 25 Mar 1827, Kirken, Ugilt, 

Vennebjerg, Hjørring, stilling Husmand og Post, d. 7 Feb 1894, 

Fjelsted, Sindal, Vennebjerg, Hjørring, begravet 13 Feb 1894, 

Kirkegården, Sindal, Vennebjerg, Hjørring.  Han gift Inger 

Marie Mortensdatter, 8 Jul 1853, i Kirken, Bjergby, 

Vennebjerg, Hjørring. 

21. Inger Marie Mortensdatter, f. 20 Mar 1831, Uggerby, 

Vennebjerg, Hjørring, døbt 20 Mar 1831, Kirken, Uggerby, 

Vennebjerg, Hjørring, d. 20 Sep  

1904, Hjørring, Hjørring købstad, begravet 25 Sep 1904, 

Kirkegården, Sindal, Vennebjerg, Hjørring. 

22. Jens Christian Christensen, f. 4 Aug 1857, Furreby, Børglum, 

Hjørring, døbt 6 Sep 1857, Furreby, Børglum, Hjørring, stilling 

Fisker, d. 1 Dec 1927, Løkken, Furreby, Børglum, Hjørring, 

begravet 7 Dec 1927, Kirkegården, Furreby, Børglum, Hjørring.  

Han gift Mette Kirstine Knudsen, 4 Aug 1882, i Løkken, 

Furreby, Børglum, Hjørring. 

23. Mette Kirstine Knudsen, f. 1 Apr 1862, Nørre Tranders, 

Fleskum, Ålborg, døbt 30 Apr 1862,  

Hjemmedøbt, Nørre Tranders, Fleskum, stilling Husmoder, d. 

26 Jan 1933, Sygehus, Hjørring, begravet 1 Feb 1933, 

Kirkegården, Furreby, Børglum, Hjørring. 

24. Lars Mortensen, f. 11 Jun 1823,  

Bilgaard, Ajstrup, Kær, Ålborg, døbt 6 Jul 

1823, Ajstrup Kirke, Ajstrup, Kær, Ålborg, 

stilling Gaardmand, d.  

30 Jan 1905, Gaaser, Øster Hassing,  

Kær, Ålborg, begravet 7 Feb 1905, 

Kirkegården, Øster Hassing, Kær, Ålborg.  Han gift Marie 

Nielsine Nielsdatter, 9 Aug 1851, i Øster Hassing, Kær, 

Ålborg. 

25. Marie Nielsine Nielsdatter, f. 16 Aug 1832, 

Gaaser, Øster Hassing, Kær, Ålborg, døbt 30 

Sep 1832, Kirken, Øster Hassing, Kær,  

Ålborg, stilling Husmoder, d. 19  

Jun 1913, Gaaser, Øster Hassing,  
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Kær, Ålborg, begravet 26 Jun 1913, Kirkegaarden, Øster 

Hassing, Kær,Ålborg. 

26. Peder Nielsen, f. 18 Apr 1850, Gandrup, Vester  

Hassing, Kær, Ålborg, døbt 9 Jun 1850, Vester  

Hassing, Kær, Ålborg, d. 17 Mar 1912, Neerup  

Gandrup, Vester Hassing, Kær, Ålborg, begravet Vester Hassing, 

Kær, Ålborg.  Han gift Johanne Poulsdatter, 22 Okt 1880, i 

V.Hassing. 

27. Johanne Poulsdatter, f. 1 Maj 1857, Neerup, døbt Vester 

Hassing, Kær, Ålborg, d. Neerup Gandrup,Vester Hassing, Kær, 

Ålborg. 

28. Bertel Andreas Jensen, f. 26 Jun 1840, Gaaser, Øster Hassing, 

Kær, Ålborg, døbt 24 Sep 1840, Øster Hassing, Kær, Ålborg, 

stilling Gaardejer, d. 8 Dec 1918, Gaaser, Øster Hassing, Kær, 

Ålborg, begravet 13 Dec 1918, Gaaser Kirkegård, Øster Hassing, 

Kær, Ålborg.  Han gift Kirstine Nielsen, 27 Mar 1866, i Øster 

Hassing, Kær, Ålborg. 

29. Kirstine Nielsen, f. 24 Jul 1842, Gaaser, Øster Hassing, Kær, 

Ålborg, døbt 18 Sep 1842, Øster Hassing, Kær, Ålborg, d. 12 Okt 

1923, Folledgaard, Øster Hassing, Kær, Ålborg, begravet 19 Okt 

1923, Gaaser Kirkegård, Øster Hassing, Kær, Ålborg. 

30. Jens Peter Christensen, f. 1 Jan 1835, Gaaser,  

Øster Hassing, Kær, Ålborg, døbt 22 Mar 1835, Øster Hassing, 

Kær, Ålborg, stilling Gaardejer, d.  

10 Jun 1910, Gaaser, Øster Hassing, Kær, Ålborg.  Han gift 

Margrethe Kirstine Andersdatter, 6 Jun 1865, i Øster Hassing, 

Kær, Ålborg. 
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Min barndom 

 
                                  Her er jeg 4 måneder gammel, i december 1939 

Det er bekendt af os alle at barndommen er den livsfase, 

der har haft størst betydning for resten af vort liv. Sådan 

er det naturligvis også for mig. Jeg vil derfor forsøge, at 

gøre meget ud af, at opbygge og genskabe mine 

erindringer fra barndommen. Om så disse erindringer er 

egentlig hukommelse. Er det virkelig noget jeg husker, 

eller er det noget jeg har fået fortalt. Det ved jeg ikke med 

bestemthed. Det vi med bestemthed ved, er at det er mere 

end 55 år siden episoderne udspandt sig. Det var i årene 

1939 til 1946.   

Det år jeg blev født var det hovedsalig to typer frimærker der 

blev anvendt. Det var disse to. Derudover var der både 2 og 7 

øres mærker med samme udseende som det på 5 øre. Det fine 

20 øres med skibet, fandtes også i, fra 15 øre til 40 øre med 5 

øres spring. 
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Mit land og min by. 

 
Hjørring by set i silhuet med kirken, en flot by. 

Hjørring er ikke en ubetydelig lille flække. Nej det er en 

købstad, Hovedstaden i landsdelen Vendsyssel, den nordligste 

del af Danmark. 

Nu vil jeg først, at vi alle skal være enige om, ganske 

ædrueligt, at vi, som er født i Danmark. Vi er danske, og vi vil 

være danske. 

Danmark er et lille land, ja ganske mærkværdig lille. Men det er 

mit land, det har båret mig, derfor skal jeg også være med til at 

bære det. 

Den har en natur, som jeg elsker, den er så smuk så smuk. Tro 

nu ikke, jeg vil give mig til at skildre den for dig. Det skal jeg 

nok lade være med, af den væsentlige grund, at jeg er født i 

Vendsyssel. 

 

 

                        
Her er jeg 14 måneder gammel 
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At være vendelbo. 
At være Vendelbo er en guds lykke, som næsten ikke kan 

beskrives. En mand fra Vendsyssel sad engang i et selskab og 

fremhævede vendelboernes fortræffeligheder, da han blev spurgt 

”Er du ikke stolt af at være vendelbo.” Svaret lød: ”Nej jeg er 

taknemlig” 

 

Vendsyssel er en stor dejlig trekantet ø, med havet på de to sider og 

klisterbækken på den sidste og tredje side mod syd. Det store 

voldsomme og brusende hav mod vest, det stille rolige lavvandet hav 

mod øst og Limfjorden mod syd. Her mod syd kan vi se, over fjorden 

til den store by Ålborg og alle de andre stakler der bor der sønden 

fjords. Lige midt på øen ligger hovedstad Hjørring rigtig godt placeret 

med et stort opland hele kompasset rundt. Forretningsfolkene har rig 

mulighed for, at trække en stor kundekreds til. Byen virker da også 

som en kæmpe magnet, der trækker folk til sig fra nær og fjern. 

Selvfølgelig er der en konkurrent i byen Frederikshavn, som også 

gerne vil være med. Men den by har jo havet til den ene side, så 

oplandet her er kun halv så stort, hvilket ærgrer de gode 

frederikshavnere. 

 
Ikke mange steder på vores jord forekommer en så flot og 

forskelligartede natur som i Vendsyssel. Hvorfor tror I, at de 

danske kunstmalere stimlede til Vendsyssel og blev kaldt Skagens 

malere. Det er den helt fantastiske belysning og natur, der er her, 

hvor de to have Kattegat og Skagerrak mødes. Eller Hirtshals hvor 

folk stimler til når det blæser. De vil se naturens kræfter spille med 

musklerne, når de høje bølger slår ind over molerne. I Lønstrup 

hvor Vesterhavet år efter år, æder sig ind i de høje lodrette klitter 

Vesterhavet Katagat 

Limfjoeden 

Vendsyssel 
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så huse og en enkelt kirke (Mårup kirke) styrter i havet. Kun få 

kilometer herfra mod syd, har vi Løkken med sin kilometer brede 

flade og helt hvide sandstrand.  På den anden side af øen, har vi de 

børnevenlige strande ved Sæby og hele vejen ned til Hals. her kan 

man gå langt ud uden at vandet når længere op end til knæene. 

Inde i landet har vi det bakkede terræn ved Bjergby og det halt 

flade ude i Vildmosen. Så forskelligartet en natur, så man tror det 

er løgn.  

Hvordan er så de mennesker der boer her. Meget særpræget det er 

de, ikke særlig venlige over for fremmede, som vendelboerne siger 

om folk der ikke er fra Vendsyssel ”Dem der over fra, de sku 

spærres inde”. Vendelboerne har jo da også revet sig løs fra det 

øvrige land med deres eget gul – grønne flag, og for ikke at være 

afhængig af omverden har de da også deres eget bryggeri. Det er et 

sindigt folkefærd som ikke lader sig begejstre. Det er en meget stor 

anerkendelse hvis en vendelbo siger ”det er int så ring enda”. Men 

de kan alligevel more sig. Bliver der spillet op til dans så er alle på 

gulvet, er der en enkelt som ikke danser, så er det da en mærkelig 

en.  Udviklingen går heller ikke så stærkt i Vendsyssel. Det er ofte 

her vi finder de gamle håndværk og 

redskaber i brug stadig, f.eks. er 

landets sidste børstenbinder stadig 

aktiv i Hjørring. De er et dygtigt og 

flittigt folkefærd.  

Et kapitel helt for sig er deres 

sprog, selv i så lille en landsdel 

tales der med mange forskellige  

dialægter. Vi møde udtryk som 

han er da en ”kløvning” (lidt dum), 

gå lige ned i ”tjømajs tjæller efter 

limi” ( gå lige ned i købmandens kælder efter kosten) eller ”høg 

lidt” (flyt dig lidt). En ”bette vagger” en, ”Himmel patent refoged”, 

”øver kasti refoged” og sådan kunne vi jo blive ved.    

  

Vendsyssel har nok været den fattige del af landet. Dermed har de 

nok også opbygget det nære sammenhold der er i de enkelte egne. 

Det har vi set i ufredstider hvor de virkelig viser hvem de er, som 

det heder i beretningen om de forrædere fra Thy, og de 

vendelboer, de ville ikke fly. 

Det er ikke så mærkelig, at jeg er taknemlige for at være vendelboer. 

Det kan jeg takke mine forældre for, at de valgte at slå sig ned i det 

dejlige Vendsyssel.  
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Torvet i Hjørring, set oppe fra Nørregade. Købmand Viggo Andersen i venstre 

side af billedet. Bager Splidsbil midt i billedet. 

Hjørring by 
Hjørring som er min fødeby, betragtede jeg, medens jeg boede 

der som en stor by. Ikke som en landsby eller en forvokset 

landsby, nej det var i min erindring virkelig en storby. En by 

hvor jeg syntes vi kendte mange mennesker, men kun en 

meget lille brøkdel af de mange mennesker der boede i byen.  

 
Rådhuset og Rådhuspladsen ved juletid, det blev kaldt Torvet. 

Hjørring var en by med mange forretninger på flere hovedstrøg 

som Østergade, Strømgade, Stokbrogade, Jernbanegade. Der var 

flere Købmandsgårde som  
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Viggo Andersen på Torvet og Jørgen H. Nielsen i Østergade. 

Det var ikke købmandsforretninger det var store 

Købmandsvirksomheder. Der var to store banker 

Diskontobanken og Handels- og Landbrugsbanken. Der var 

flere industri virksomheder hvor de mest kendte er Oxford og 

Nestle, der var flere stor tømmerhandler som Højer og Møller 

Le. Og ikke mindst DSB som var en stor arbejdsplads i byen. 

Til byens underholdning var der to biografer Kino og Bio, et 

teater Du Nord, et fint konditori Villy på Springvandspladsen 

og flere danse steder som Svanelunden der var et fint sted og 

Østergade 52 var knap så pænt et sted, der var Martins hotel 

og hotel Skandinavien som var pæne danse steder.  

Byens Hjørrings navn 
Hvor mon byen har fået sit navn fra. I de ældre skrifter kan man 

se at bynavnet har ændret sig fra Heringa til Hiøringh til Høring 

og først i 1900tallet er det blevet til Hjørring. Men hvad navnet 

betyder, det er der mange bud på. Man mener det kommer af det 

gammel vestnordiske hjörr, der betyder sværd. Hjørring skulle 

da betyde Sværdstedet eller 

Sværdbostedet. Hvorfor nu det 

navn, er det fordi 

terrænformationen omkring 

byen ligner et sværd. Det er 

nok det mest sandsynlige, men 

det kan også tænkes at det var 

stedet hvor der fremstilles 

sværd eller stedet hvor der 

sælges sværd.  

Har man en meget livlig  

fantasi så kan navnet også være 

en Hjørring betød det stedet 

hvor man fremstillede sammensætning fra højring og svær. dermed 

knyttes til sagnet om kong Frode og hans begravede ring. Eller 

hvad med sagnet om kobberringen, som var det eneste udbytte af 

en skattegravning nord for byen. Nå, de to sidste forklaringer er 

nok lidt useriøse. 
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Mit Hjem 

Og miljøet omkring min barndom 
 

De sagde om hin yngling, som vores tekst her beskriver: ”han er søn 

af den og den”. Det er jeg også. Det er jeg før alt andet. Det er 

overhovedet det første, jeg er her på jorden! Søn af den og den. Men et 

er at være søn, et andet at være en god søn. Der står den første prøve. 

Der, i den lille kreds, vi kalder vore nærmeste, i den lille verden vi 

kalder vort hjem. Det skal vise sig i de efterfølgende skildringer. 

 

 

 

                            
 

Far og mor i deres unge dage omkring 1936. Far 30 år og mor 26 år. 
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Mine forældre 

 

Min far Holger Rasmussen    Min mor Ellen Sofie, født Madsen                                               

ca. 40 år gammel i 1950       ca. 42 år gammel i 1950 

Mine forældre Ellen og Holger stammer fra hver sin del af landet, 

som det ses under afsnittet „Mine aner“ Far er opvokset på landets 

højderyg midt i Jylland i byen Brædstrup ved Silkeborg. 

Mor er opvokset i Hjørring by. Begge var de mere eller mindre 

byboere. Ligeledes er de begge vokset op i et borgeligt hjem. Deres 

forældre var begge selvstændige håndværksmestre med egen 

forretning. Mor havde ingen uddannelse. Hvorimod far var udlært 

elektriker og havde læst til el-installatør og derefter til ingeniør i 

Helsingør. På grund af fars uddannelse måtte han kalde sig 

Statsautoriseret installatør. 

Mine forældre mor og far (Ellen og Holger Rasmussen) havde en El-

installatør forretning på Torvet nummer et i Hjørring, Vendsyssels 

hovedstad. Forretningen lå i forhuset til en større bygning på flere 

etager med en del lejligheder og forretninger. Lejligheden hvor vi 

boede lå i et baghus en mellembygning som det hed, lige bag ved 

forretningen. Der var her flere baghuse og garageanlæg i forbindelse 

med en større baggård. I de første 18 leveår var det mit hjem, altså lige 

midt i en købstad, med forældre der var forretningsfolk. Hvem af mine 

forældre jeg skulle komme til at ligne, er lidt af et spørgsmål. Af ydre 

var det nok mest min far jeg gennem årene kom til at ligne. Mit sind er 

der ingen tvivl om er mors, og det er jeg meget glad for, hun havde et  
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Forretningen som den så ud i starten og op til 1950, altså medens jeg var barn. 

Mine forældres butik var ikke så stor den gang, der var kun et enkelt 

vindue, som det ses på billedet her. Ved indgangspartiet var der døre 

til henholdsvis vores forretning og til den anden side kom man ind til 

et tobakslager. Tobakslageret var ikke nogen egentlig butik, men der 

var dog et udstillingsvindue. Det var nu ikke ret tit der blev lavet om 

på den udstilling, det så altid ret så kedeligt ud. Tobakken til lageret 

kom altid i nogle store trækasser som de skramlede meget voldsomt 

med. Når de så havde tømt dem, brugte vi børn kasserne til at lege i, 

de var i min hukommelse så store at vi sagtens kunne være flere børn i 

sådan en kasse på en gang. På den anden side af forretningen var der 

en anden lille butik, hvor der det meste af min barndom var en 

marskandiser der byttede og solgte gamle ting. Det var nu ikke så fin 

en forretning syntes vi, med alt dens gammel skrammel som far sagde. 

Men tilbage til vores fine forretning. Den var jo som man kan forstå, 

ikke placeret alt for heldigt. Indeklemt mellem de to knap så pæne 

forretninger, kæmpede far da også med at få overtaget en af dem, og 

det lykkedes da også. Så vores butik senere blev udvidet til to vinduer. 

Den lille gamle butik var nu som jeg husker den meget hyggelig. Når 

vi gik ud eller ind af butiksdøren var der en klokke der ringede. For at 

mor så kunne høre at det var en af os, så skulle vi åbne og lukke døren 

et par ekstra gange hurtig efter hinanden. På den måde lød klokken 

helt anderledes, og mor behøvede ikke at komme farende ind for at se 

om der var kunder i butikken. 

På skiltene uden for forretningen stod der, at far var statsautoriseret 

installatør, det var noget særligt. Stat, amter og kommunen skulle 

bruge en der var statsautoriseret, hvis der var en sådan i byen. Der 
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stod også at vi lavede lys, kraft og radio, der var et billede af en 

elpærer med et HR i og et lyn der viste at det her er noget farligt 

noget. Der stod at vi lavede elektriske installationer og så stod der 

vores telefon nr. 114. 

Far var bestemt ikke morgenmand, han sov i det hele taget meget. Det 

var mor der stod op og sendte folkene ud på de forskellige 

arbejdspladser. De mødte klokken halv otte. Når hun havde fået dem 

sendt af sted, så lavede hun kaffe og serverede den for far oppe i 

soveværelset. Han fik altid sin kaffe serveret på sengen lige der 

omkring klokken otte. Så lagde han sig til at sove igen, og stod så op 

ved ti tiden. Hans morgensøvn ville han have. 

Ligeledes ville han om middagen have ro til at sidde med sine 

frimærker, det var hans helt store hobby. Så måtte mor ikke forstyrre 

ham heller ikke selv om der var kunder i butikken der ville snakke 

med ham. Så måtte hun sige at han ikke var hjemme.  
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Forretningen 
Forretningen bestod i starten af min barndom af et enkelt 

butiksvindue, og værksted i kælderen. Inden jeg blev ret gammel ca. i 

1950 udvidede mine forældre til to store butiksvinduer, et 

forretningslokale, et kontor og et værksted. Endvidere var der ansat 

nogle svende og lærlinge, altså en håndværksvirksomhed. I 

forretningslokalet var der i loftet opsat en 70 cm. Stor model af en 

elpærer med lange trælister ud fra som symboliserede lysstråler. I 

disse lysstråler var der indlagt mange el-ledninger og her blev alle 

hænge lamperne de solgte ophængt med lys i. Desuden var der midt i 

forretningen en kravussel i tre etager hvorpå der stod små lamper med 

lys i og kørte rundt. 

 
Jeg tror at pæreren var et særlig symbol for far og mor. Idet deres 

første lager bestod at en enkelt pære. De havde ikke økonomi til et 

større lager. 

 

Potte under sengen 
I soveværelset var der en potte under sengen som vi tissede i om 

natten. Det var ikke kun mig, det var også min far og mor. Vi havde 

jo ingen toilet inde i huset, det var ude i gården. 

 

 

                                
Billedet her er ikke af mig, men 
det var sådan vi sad, både jeg og 

også mine forældre gik på potten 

om natten 
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Her holder mine forældre og deres venner karnevalsfest, det er under krigen. Min 

morder sidder på gulvet længst til venster ved siden af Ågemand, urmager Bidstrup 

sidder på stolen længst til højre på billedet. 

Mine forældres omgangskreds 
Jeg mindes fire familie som mine forældre havde omgang med. Et 

ægtepar som havde en forretning skråt over for far og mors forretning 

i Stokbrogade de fremstillede og solgte damehatte. Det var konen der 

stod for det, hvorimod manden der aldrig blev kaldt andet end 

Ågemand har været den hjemmegående hus moder. Det har åbenbart 

gået ham noget på, for han var glad for spiritus. Jeg syntes altid han 

var på antabus. De tre andre familie, de kom sammen med spillede 

meget kort, det var l’homber de spillede. De tre familier var en 

damefrisør Takko Christensen ude på Bispensgade der var en stor ret 

høj mand. En guldsmed Bidstrup nede i Østergade der var en lille 

kraftig mand. Hans broder, urmager Bidstrup havde også butik i 

Østergade der var en lille tynd mand, som jeg havde en hel del at gøre 

med i drengeårene. 

På billeder der er taget ved en af deres mange fester under krigen, her 

er det et karneval de holder. Mor sidde foran yderst i venstre side af 

billedet set fra os, ved siden af Ågemand, det er far der tager billedet. 

Urmager Bidstrup som jeg havde meget med at gøre da jeg blev lidt 

ældre sidder helt yderst til højre på en stol ved siden af sin kone der 

sidder lidt højt. 

Lejligheden vi boede i 
Lejligheden vi boede i var placeret sammenbygget med forretningen 

der var kun en lille gang imellem. Køkkenet var ikke ret stort, det var 

ikke der vi opholdt os ret meget. Spisestuen og dagligstuen var 

derimod ret store, med store bastante møbler. Betrækkene der sad på 

møblerne i min barndom var delvishjemmelavet, det var syet som 
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smyrna og noget som stramaj. Gulvtæppet i de to stuer var også et far 

og mor havde syet i smyrna selv. 

Soveværelset og mit værelse var ovenpå, over dagligstuen hvorfra der 

gik en trappe op. På mit værelse var der ud over en seng en enkelt stol 

og et chatol med en skriveklap. Det var et mor havde arvet af tante 

Tine og jeg havde malet det helt kulsort. Nu senere har vi det stående 

i stuen, Ingrid har almuemalet det så det ser pænt ud. Der ud over var 

der en hjemmelavet lampe på vægen, det var to 40*60 cm loftsplader 

der var malet sort og gul, opsat med en pærer bag ved, det var rigtig 

moderne kunst. 

  

 
Sådan hang mor’s vasketøj op på samme måde, bare ikke ude på en mark men i vores baggård. 

Vasketøj 
Mor vaskede en gang om måneden, dengang vaskede man ikke så tit 

som i dag. Vi gik også i det samme tøj i længere tid selv om det var 

lidt snavset. Mors tøjvask foregik nede i en fælles vaskekælder for 

hele huset Torvet 1. Der blev fyret op i en gruekedel hvor i tøjet blev 

vasket og skrubbet på et vaskebræt. Derefter blev tøjet hængt op ude 

i gården på lange tøjsnore som var understøttet flere steder med 

nogle tøj stænger.   

 
Her ser vi gården vi legede i som børn. Det er Basinggade man ser nede bag ved.  

I venstre side ved bilen ses maler Papendich’s hus, og hans datter Birte soler sig. 

Billedet er fra først i 1950erne.  



 

  

 

Side 46 John Rasmussen’s erindringer 

Baggården 
I baggården hvor vi boede, var der et værksted hvor der blev malet 

biler. Når en bil skulle males foregik det altid om natten. Om dagen 

var der altid et væld af mennesker som drak en masse øller ude på det 

værksted. Malermesteren hed Pappendik han var gift med en norsk 

pige. De havde flere børn, også et par på min alder, en pige Birthe der 

var et halvt år ældre end mig, og en lidt ældre dreng Peter. Jeg var et 

par gange med denne familie på ferie i byen Porsgrund i Norge ved 

konens forældre. De gange jeg var med oppe i Norge var der altid sne, 

og når vi skulle rundt i byen kørte vi på sparkstøtte som var helt 

ukendt for os i Danmark.  

 

 

                               
Her er en sparkstøtte  

 

Drengen Peter malede malerier, han blev senere kunstmaler, 

som det er beskrevet under afsnittet Ungdomsårene. Peter 

malede forskellige malerier, vi fik nogle stykker af dem. Han 

prøvede også at kopiere nogle af fars billeder, bl.a. af 

P.Mønsted og Brændekilde. Jeg syntes nu bedst om dem han 

selv fandt på og malede. 

 Familien Pappendik boede privat i den samme baggård i 

huset på billedet hvor en af hans søskende sidde og soler sig 

på trappestenen.  

 

Birthe der var min legekammerart i barndommen sidder her og soler sig. 

Andersens gård 

Døren ind til  
tissehuset 

Pigsten på  
gårdspladsen 
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På billederne af vores baggård, ses en dør ved garageporten. 

Den var ind til et meget lille rum på under en kvadratmeter. 

Der var et kloakafløb i gulvet og væggene var malet sorte 

med tjære. Det var beboernes tissehus. Her gik vi drenge og 

mænd ind når vi skulle tisse. Puha en stank der var der inde, 

det var bare med at holde vejret når man var der inde. 

 

Gårdspladsen var belagt med pigsten, det var nogle runde 

håndstore sten som var banket ned i jorden. De var meget 

ujævne at gå på. 

 

 

 

 

Lagerlokale 
Til mine forældres forretning var der et lager. Det var placeret oppe 

på et loft. Der var en meget stejl udvendig trappe op, vi kravleder op 

og baglæns ned af den meget høje trappe. Her kan jeg mindes, at vi 

som børn elskede at lege. Der var så mange forskellige ting man 

kunne finde frem og forestille sig en hel masse med. Der var et meget 

stort gulv, hvor vi byggede togbaner. Jeg havde et lille elektrisk 

model tog, hvor skinnerne var nogle vi selv skulle lave af nogle 

stykker båndjern på en brede af 6 mm, ca. 0,3 mm tykke og 40 cm. 

Lange, de blev monteret i nogle gummi holdere. Der var tre spor, to 

til at køre på og en i midten til den ene elektriske pol. 

 

Vi kunne lave en togbane der var i hele husets længde i en stor oval, 

vel nok 30 m. i alt. Der var ikke noget der hed sporskifte, toget kørte 

kun rundt i den store oval. 
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Købmandsforretning 
Fra den store baggård var der en bagindgang til en 

købmandsforretning, der ellers lå ud til torvet der var et baglokale og 

en ret stor kælder med købmandsvare. Her gik vi altid ind af den 

bagindgang når der skulle hentes købmandsvare. Når vi købte 

kaffetilsætning Rich eller Danmarks, fik vi travlt med at se om det 

lille billede, der var i pakken var et af dem vi manglede i vores 

samling. De sad i et fint album som vi havde fået til at samle 

billederne i. Det var her i den samme bagindgang som til købmanden, 

vi gik ind på det for hele ejendommens fælles toilet. Der var kun det 

ene, men det havde godt nok træk og slip. Det var ikke et 

gammeldags das, så det var da fine forhold. Her gik beboerne ud om 

morgenen for at tømme natpotten som stod under sengen i 

soveværelset. Sådan en havde vi også, som stod på gulvet under 

sengen. Den tissede vi i om natten, både mine forældre og mig. 

 

 

 

Bassinggade 
Fra gården var der udkørsel til Bassinggade, hvor der bl.a. boede en 

dame vi kaldte dukke mor. Hun sad næsten altid ude på en lille altan 

med en dukke i skødet. Når vi så råbte efter hende rakte tunge ad os, 

og råbte og skreg efter os, at vi var nogle dumme unger. 
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Torvet i Hjørring 
 

             
Torvet i Hjørring med Rådhuset og Delfinbrønden. 

 

 

På den anden side af forhuset hvori forretningen lå så man ud på 

Stokbrogade og på Torvet. Forretningen lå jo i det store hus som 

havde adressen Torvet nummer 1, som næsten var mere nede i 

Stokbrogade vil jeg syntes. 

Torvet i Hjørring var en meget fin plads Med det gamle Rådhus en 

kæmpe palads, der virkede så stort på os børn. Den flotte trap hvor 

man kunne gå op fra begge sider til den kæmpestore hoveddør som vi 

børn ikke havde kræfter nok til at åbne. Vi blev nu også altid gennet 

væk, når vi legede på trappen. Det var her i kælderen på denne flotte 

bygning min morfar havde sit skomagerværksted. Springvandet med 

Delfinbrønden stod nede på Springvandspladsen, det er først senere 

den kom op på Torvet at stå. 

Det var her på torvepladsen der blev holdt torvedag en gang om 

ugen. Det jeg mindes mest, var når der var officielle besøg i byen. 

Det var altid her uden for Rådhuset der var modtagelse, og her der 

blev holdt taler. Det havde vi en fin udsigt til over fra fars og mors 

forretning.  

På Torvet var der en del flere forretninger. Der var Viggo Andersens 

købmandsforretning, det var en af byens fineste 

købmandsforretninger med den store købmandsgård bag ved. Ved 

indgangen til Viggo Andersens forretning var der også indgang til en 

lille beværtning, en rigtig ølstue. Her kom der rigtig mange af  
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Lige over for fars og mors forretning lå bager Splidspols forretning. 

dem inde fra Papendiks malerværksted i vores gård og fik en øl. Når 

de så skulle tilbage til malerværkstedet, gik de igennem vores smalle 

smøge (en gennemgang) ind til vores gård. Her stod de så og tissede 

deres øl ud igen. Det lugtede ikke så godt i den smøge. Længere oppe 

kom der så en finere restaurant og hotel det hed vist nok 

Landmandshotellet. På den anden side af Torvet var der en Taxi 

vognmand der havde sit kontor. Der var der nogle stykker der ofte sad 

og drak øl.  

 

Lige over for vores forretningen lå en bagerforretning, det var 

Splidsboel bageri hvor jeg utallige gange blev sendt over efter brød. 

Vi fik ofte kager og bagerbrød til formiddags- og eftermiddagskaffen, 

det var meget normalt dengang. Bager Splidsbol havde en datter der 

hed Hanne, men hende kendte jeg ikke så meget til.  

Hun boede jo over på den anden side af gaden. Lidt længere nede af 

gaden lå en damehatte forretning, det var en mand vi kaldte Ågemand. 

Det var hans kone der havde forretningen. Dem kom mine forældre 

lidt sammen med. Endnu lidt længere nede af gaden lå et 

mælkeudsalg, det var det længste man kunne se ned af gaden fra vores 

forretning. Der var cykelhandleren ved siden af vores forretning, 

derefter barberen eller frisøren. På den anden side var der en 

Schønning alt mulige af småting. Derefter kom bogbinderen og 

længere nede igen en købmandsforretning. 
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De første leveår 

 

Min fødsel i 1939  
Jeg blev født i sommeren 1939 hvor der, i en periode havde været 

rimeligt godt sommervejr. Den 30 juli satte det ind med en hedebølge 

hvor temperaturen sneg sig et godt stykke op over de tredive graders 

varme. Det kunde min mor ikke klare, så det medførte min fødsel. 

Den foregik hjemme i lejligheden på Torvet nummer et. Fødslen 

foregik uden komplikationer det blev en dreng som far nok også 

inderst inde havde ønsket sig. 

 

                  Her er jeg fotograferet 4 måneder gammel, i december 1939. 

Hvad var det dog for et år at blive født i. Et bedragerisk år, lige netop 

det år hvor der blev indgået en såkaldt pagt mellem Tyskland og 

Danmark: Kongeriget Danmark og det Tyske rige ville i intet tilfælde 

skride til krig eller nogen anden art af magtanvendelse over for 

hinanden. Præcis som vi alle i dag ved det ikke skulle gå. 
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Avisen den 31 Juli 1939 
Hvad var der blev skrevet om i avisen dagen efter jeg blev født. 

Avisen Vendsyssel Tidende som mine forældre holdt, blev ikke 

udgivet på min fødselsdag som var en søndag. Derfor vil vi se hvad 

der blev skrevet dagen efter, som vi måske syntes kan være af 

interesse. 

 
Der var et tilbud på at få avisen leveret i to måneder for 3 kr. 80 øre. Det var 

ikke så dyrt vil vi nok syntes idag. Eller hvad med huset her under med 4 

lejligheder til kun 13.000 kr. 
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Aviserne var ikke så kede af at skrive navnene på de personer der bryder loven. 

 

 
 

Sygdom var et noget større problem dengang, som det 

ses her var noget så banalt som mellemørebetændelse 

en livstruende sygdom. 

  

Allerede dengang jeg blev født, var der  
ved at blive et problem med bilerne i  
trafikken. 
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Her er jeg stadig 4 måneder gammel og glad, i december 1939 

 

 

 

Navngivning 
Forældrenes første opgave var nu hvad barnet skulle hedde. Det var jo 

moderne folk fra byen, så det skulle ikke foregå efter de gamle landbo 

traditioner. Altså ikke bedsteforældrenes fornavne Martin som farfar, 

eller Anton som morfar. Der var heller ikke nogle andre 

familiemedlemmer, eller nogen inden for vennekredsen der skulle 

være den der lagde navn til. Det var jo lige i en tid hvor Tyskland 

havde startet den anden verdenskrig i syd Europa. Det skulle derfor 

være et Engelsk navn. Det var måske lidt for risikabelt hvis nu 

Tyskerne skulle komme her til Danmark. Så det sikrest var nok at 

vælge et tysk mellemnavn. Valget blev derfor at barnet skulle hedde 

John til fornavn og Willy til mellemnavn og i sagens natur skulle 

efternavnet være Rasmussen barnet var jo både født og undfanget i 

ægteskabet. Mor og far blev gift i maj måned 1936 hvor jeg først blev 

født i 1939. 
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Det er min originale dåbsattest som mine forældre fik af præsten den dag den 3 September 1939 da jeg 

blev døbt. Se engang, præsten skriver mors ung pige navn  ikke hendes tilgiftet navn. 

 

 
Ved min dåb stod mine         Anton Madsen, Hjørring 

forældre faddere sammen         og min faster Anna med min 

morfar Skomager         Rasmussen fra Brædstrup 

Det er fadderne ved min dåb  

Min dåb 
Livets første større begivenhed blev den tredje september 1939 den 

dag hvor jeg blev døbt og fik navnet John Willy Rasmussen. Det var 

en turbulent tid med krigshandlinger rundt omkring i Europa. Derfor 

var min farfar og farmor bekymret for, at rejse helt fra Brædstrup til 

Hjørring, der var jo over to hundrede kilometer. De gjorde det 

alligevel, men der kom flere meldinger om Hitlers fremfærd i vore 

nabolande så straks efter dåbshandlingerne skyndte de sig at rejse 

tilbage til Brædstrup. Det var en længere rejse som foregik i farfars 

bil. Dengang måtte man ikke køre mere end 50 km/timen. 
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Der var flere gaver i dagens anledning, som jeg naturligvis ikke 

husker. Der var to af gaverne som fulgte mig helt op i voksenlivet. 

Det var en barneske med klodshans og et lille krus begge i tretårnet 

sølv. De to ting blev brugt flittigt, hvilket også kan ses specielt på 

kruset der har flere bidemærker. Begge dele er senere blevet brugt af 

vore børn og er nu overgået til vore børnebørn. Den først fødte blev 

Kasper Pers dreng som fik kruset, og derefter fik Katrine Lars først 

fødte skeen. 

 
Min Barneske som blev flittig brugt i barndomsårene. 

Jeg var det først fødte barn i mine forældres ægteskabet, det skulle 

senere vise sig også at blive det sidste. Altså måtte skæbnen blive et 

enebarn med de konsekvenser det giver, formentlig et godt forkælet 

barn. 

 
Kopi af kirkebogen Sct.Catrine kirke i Hjørring, fra min dåb. 

 

 

 

I Folketællingen 1940 står der 

følgende: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Folketælling fra 5 November 

1940 Hjørring amt, Hjørring 

Kommune, Hjørring Købstad, 

Torvet nr. 1, i Mellembygning 

i stueetagen. Rasmussen 

Holger, Mand, født 14/10-

1908 i Ring sogn, Dansk, gift 

d.8/5-1936 Installatør, 

Installationsforretning. 

 

Rasmussen Ellen Sophie,  

Kvinde, født 9/5 - 1912 i 

Hjørring,  Dansk, gift d.8/5-

1936  Passer Butikken. 

Rasmussen John Willy,     
Mand, født 30/7-1939 i    
Hjørring, Dansk, ugift,  
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Krigen var lige begyndt 
Godt et halvt år efter mit barnedåb, startede krigen. Det medførte dog 

også mange sjove opfindelser, som det ses her under. 

 

   
Biler som disse husker jeg godt nok ikke, men der var mange variationer af det vi kalder 

sæbekassebiler. Altså noget mindre end dem her. Det var ofte trehjulet cykler der var 

bygget en form for kasse op omkring. 

Handelsministeriets bekendtgørelse om benzinrationering bankede 

trafikken i Danmark tilbage til middelalderen. Bekendtgørelsen 

gjorde det umulig for privatpersoner at købe benzin efter 1 maj 1940. 

Danskernes opfindsomhed var som altid stor. Der blev konstrueret de 

såkaldte gengas biler. Der var forsynet med 

kakkelovnslignende generatorer, der under 

forbrændingen omformede bøgebrænde og 

tørv til gas. Hestetrukne biler så også dagens 

lys. Hestepriserne på Hjallerup marked 

eksploderede fra 1800 til 3500 kroner. Men da 

der også blev mangel på havre til hestene var 

der straks ny udfordrede kreativitet der satte 

gang i produktionen af cykelvogne som det ses 

på billedet. Prøv at sammenlign prisen på en 

hest og de avisannoncer der er tidligere i 

hæftet her. Forholdet mellem varernes priser 

var noget anderledes end de er i dag. 
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I kælderen her i dette hus havde cykkelhandleren sin forretning. 

Min to års fødselsdag i 1941 
Min et års fødselsdag husker jeg ikke noget fra, men to års 

fødselsdagen er en af dem der ikke lige går i glemmebogen med det 

samme. Det var uden al tvivl også en stor dag for mine forældre, de 

havde rigtig ruttet sig. Jeg havde godt nok gået og set cykelhandlerens 

vindue inde ved siden af i Stokbrogade. Han havde en fin bil stående i 

vinduet, som man rigtig kunne sidde  

i. Cykelhandlerens forretning og vindue lå i kælderen, man så ned i 

vinduet der havde en lang lyskasse og et jernrækværk foran. Jeg lille 

mand havde et rigtig godt overblik over de ting der var i vinduet. Mor 

havde flere gange stukket hovedet ud af butiksdøren og råbt ”du må 

ikke stå der og bide i rækværket du ødelægger dine tænder”. Så blev 

jeg revet ud af mine drømme, som gik ud på at jeg kørte i bilen, op og 

ned af gaderne over til morfar i skomagerbutikken og ned til moster 

Gete for at få saftevand. Gete var gift med Tinus som var meget glad 

for børn så her blev man godt forkælet når man besøgte dem. 
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Her sidder jeg stolt i min fine bil, som jeg fik på min to års fødselsdag. 

Den store fødselsdag oprandt, en kæmpe pakke stod inde i stue da vi 

kom ud af soveværelset. Minsandten om ikke det var bilen inde fra 

cykelhandlerens vindue. Det var bare gaven der sagde spar to til det 

hele. Der blev ikke lavet ret meget andet den dag, end at køre rundt 

og rundt i den lille del af vores gård, hvor der ikke var de der dumme 

ujævne piksten, men fliser. Der var nogle små pedaler i bilen, som 

man skubbede frem og tilbage, for at få den til at køre. 

De efterfølgende dage fik jeg lov til at køre ude på torvet når jeg bare 

ikke kørte ud på gaden. Mor kunne gå inde i forretningen og holde øje 

med mig. Der gik ikke så lang tid inden jeg fik far med på, at vi var 

nødt til at få sat lys på bilen. Han var jo elektriker, så der blev fundet 

en lille akkumulator og nogle lygter både foran og bag ud, som kunne 

tændes på bilens instrumentbræt, med en lille afbryder. 

Malermesteren inde i vores gård fandt også en dag en lille 

vinduesvisker som blev monteret på. Det var et rigtig flot køretøj 

efterhånden. 

 

Her ser vi Torvet med Splidsbols forretning, der over for hvor manden går i venster side af billedet var 

fars og mors forretning. Man kan ikke rigtig se det på billedet. 

  

Her boede Gethe  
min mors søster 

Det er Splidsboels forretning 
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Min første legekammerat 
 

Min første legekammerat skulle vise sig at blive en pige Birthe. Der 

boede i den samme baggård som jeg. Hendes forældre var 

malermester Pappendik og hans norske kone. Meget af vor tid gik 

med at lege inde ved hende, hvor der altid var et vældigt liv. Der var 

fire større søskende og hendes mor var altid her for at passe børnene, 

hjemmet og ikke mindst manden som havde et stort alkohol forbrug. 

Når der var pressens radioavis, det foregik altid under spisningen af 

middagsmaden, så skulle alle børnene være helt stille, der måtte ikke 

siges noget eller støjes overhovedet.  

 

 

Her er jeg fotograferet sammen med min legekammerat Birthe, hun heder Larsen til efternavn og er et 

halvt år ældre end mig. Hun er født d.9/12-1938 Birthe blev jeg flere gange fotograferet sammen med, 

nede ved fotografen. Så skulle vi rigtig være fine som det også ses af billedet. Vi havde ikke selv et 

fotografiapparat det var ikke normalt på det tidspunkt, skulle der tages billeder så var det ved en rigtig 

fotograf. 

Vi legede meget med de ting vi kunne finde inde på Birthes fars 

malerværksted og det vi kunne finde nede i fars kælderværksted. 

Ellers spillede vi Ludo med de voksne eller Birthes søskende. Om 

sommeren var det ofte rundbold med alle gadens øvrige børn ude i 

vores gård for der var god plads. 
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Vi legede også meget i forhuset der vendte ud mod Torvet. Her løb vi 

op af trapperne til nogle loftsrum hvor vi kunne komme over til en 

anden trappe og løbe ned her, helt ned i kælderen hvor vi også kunne 

løbe mellem trappegangene. 

Dukketeater 
Hvem af os der fik et dukketeater, husker jeg ikke, men der var en 

lang periode hvor alt gik op i at spille dukketeater. Der blev lavet små 

papirfigurer som blev skubbet ind på dukketeaterets sene, samtidig 

med at vi fortalte historien. Der var ofte flere inde og se vores 

forestilling, som de så betalte lidt for. Historien om den lille træfigur 

Pinocchio står stadig klart i min erindring.  

Den historie spillede vi ofte i flere forskellige variationer. 

 
  

Her ses baggården hvor vi boede og legede i min barndom. 

Forhuset 

Mit værelse 

Malerværksted og Birthes hjem 

Vores hus, mit hjem 

Sådan så de fine papirs dukketeater 

ud, med papirs figurer som 

skuespillere. 
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Søndagsskole 
Det blev også Birthe jeg fulgtes med i Søndagsskole, som vi begge gik 

meget op i en kort periode. Der blev fortalt nogle spændende historier 

her. Det foregik nede i det lille missionshus, der på os virkede som en 

lille kirke. Vi blev nu hurtig trætte af de forestillinger de kunne 

præsentere for os. Der skulle nok noget mere til for at holde os to 

håbefulde børn i gang. 

 

 

 
              Her er Birthe og jeg lige stadset op til at gå op på danseskolen.  
                     Jeg lige fyldt 5 år her på det billede. Det var i 1944. 

Danseskole 
Det gik så hverken være eller bedre end at vore forældre sendte os på 

danseskole. Det foregik oppe på det fine teater ”Du Nord”, hvor der 

også blev holdt afdansningsbal. Det blev meget imod min vilje, 

specielt når Birthe ikke var der og jeg skulle danse med andre piger 

uh ha. 

Det kom til at foregå i mange mange tre år. Men vi har sikkert været 

et sødt par til afdansningsballerne. Alle forældrene sad og stirrede 

stift på os, om vi nu gjorde tingene ordentlig. Det må nu nok ikke 

have været det værste, at vi var blevet udsat for. Senere begyndte jeg 

igen på danseskole, men nu nede ved fru. Ellegaard ved siden af 

missionshuset. Hvor oplevelserne står meget mere positive i min 

erindring. Her var jeg måske kommet til den erkendelse at piger ikke 

var så giftige endda. 

Nu var Birthe jo en pige, så hun gled stille og rolig lidt i baggrunden, 

det blev mere drenge der kom ind i lyset. 
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Hundestejler 
Svanelunden var et rigtig eldorado for os børn. Der var en dejlig stor 

sø, med svaner og en lille bro over vandet mellem selve søen og 

svanernes lille indhegnet yngleplads. Her i søen sad vi børn med vore 

små hjemmelavet fiskenet og fangede hundestejler som kom med 

hjem i små syltetøjsglas. 

 

 
Her ser vi den fine bro der deler vandene, den store og den lille sø nede i Svanelunden. 

Sæbekassebil 
Som alle andre børn lavede vi sæbekassebiler, her brugte vi de gamle 

hjul fra barnevogne og fra klapvogne. Far fik ofte vare hjem i 

trækasser, de var fine og lige til at bygge sæbekassebiler af. Her på 

billedet hvor jeg er to et halvt år gammel og Birthe i baggrunden er 

det nok mest fantasien der er sat i gang. Far må nok i gang med at 

hjælpe os. Som det kan ses er der brostens belægning i gården, så her 

var ikke godt at kører. Det var bedre ude på fortovet ned af 

Stokbrogade, hu hej hvor det gik i 

fuld fart. Der var jo ikke så meget 

farlig trafik. Bilerne kunne ikke få 

benzin, så det var mest cykler og 

hestevogne vi skulle passe på.  

Det var jo sjovest at køre ude på 

vejbanen, frem for på fortovet. 

 

 

 

 

 

 

  

Her er jeg igang med klapvognen 

nede i vores baggård, det er Birthe 

der står bag ved. 
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Sendt i byen 
Birthe og jeg blev ofte sendt i byen efter forskellige småting, her på 

billederne er vi 5 år gamle. Mor kunne jo ikke gå fra forretningen, vi 

hentede brød over ved bager Splidsbol som havde forretning lige over 

for vores butik. Vi skulle holde hinanden i hånden og se os godt for 

om der kom nogle cykler eller hestevogne. Biler var der ikke så 

mange af for de kunne ikke købe benzin, og brændsel til gas 

generatoren var der heller ikke for meget af. Når vi kom ind til fru 

Splidsbol snakkede vi om, at her lugtede der rigtig godt, vi kunne da 

heller ikke lade være med at spise lid at franskbrødet. Vi pillede lidt 

af det inderste ud fra enden af brødet så opdagede de det nok ikke. Vi 

var også sommetider nede ved mælkemanden der havde forretning 

lidt længere nede af Stokbrogade vi skulle gerne hente en deciliter 

fløde eller en pæl (2,5 deciliter) mælk. De var i nogle små klare glas 

flasker. 

 

 
Her er vi igen Birthe og mig, 5 år gamle i det fine 

danseskole tøj. 
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Gadekampe 
Det blev ofte Birthes store broder Peter der var legekammeraten. Det 

var dog ikke altid lige godt det vi foretog os, eller lige fornuftigt. Der 

var meget med, at de forskellige gader i byen var i krig med hinanden. 

Det er jo nu lige i eller efter krigens tid hvor tyskerne havde besat 

Danmark. Jeg tror det var i efteråret 1945 - 1946 hvor jeg var 6 - 7 år 

gammel.  Det gik sommetider noget voldsomt til.  

 

Engang var det gaderne oppe omkring Torvet der var imod 

Svanelundskvarteret. Kampene foregik med stenkast og med Bue og 

Pil, det var ikke nok så der måtte noget bedre våben til. De fik 

overbevist Peter og mig om at vi skulle skaffe nogle penge. Det var i 

min bevidsthed ikke det helt store problem, jeg havde så tit hørt min 

mor sige ”jeg går lige ind og stjæler nogle penge i kassen”. Det var jo 

hendes eget kasseapparat inde i butikken så det var sådan en talemåde 

hun brugte.  

 

Den havde jeg ikke rigtig forstået så jeg sagde bare vi går ind og 

stjæler nogle penge i min fars tegnebog, og det gjorde jeg så, uden at 

fatte der var noget galt i det. Pengene blev brugt til at købe en 

luftbøsse med, og så gik det løs mod drengene i Svanelundskvarteret. 

Nu gik det naturligvis helt galt, nogle voksne må have anet uråd, for 

det endte med at politiet stod oppe ved mine forældre. Da var der en 

der havde nerverne uden på, selvfølgelig var det forkert at skyde efter 

nogen med luftbøssen det var klart nok.  

 

At det var forkert at tage pengene det forstod jeg ikke rigtig, det 

gjorde man da bare som min mor så ofte havde sagt, at hun tog 

pengene i kassen. Det blev en lærestreg hvor visse ting blev sat på 

plads. Hvor gammel jeg var på det tidspunkt er lidt uvist, men det har 

formentlig været inden skolealderen seks syv år, for det medførte nu 

nogle mindre pligter der nu skulle udføres. 
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Hvad samlede vi på 
Vores behov for noget at beskæftige os med, var ikke så stort i min 

barndom. En af de helt store tids røvere var indsamling af nummer på 

bilernes nummerplader. Jeg husker stadig fars nummer, det var 

P1085. Vi stod ude på torvet uden for fars forretning, det var et godt 

sted hvor der af og til kom en enkelt bil. Så var det bare med at få 

nummeret skrevet ned i vores lange liste. Der var stor konkurrence 

om hvem der havde flest numre skrevet ned. 

 

Der blev også samlet på frimærker, det var nok afledt af min fars 

interesse for frimærker. Vi sad og talte takkerne på frimærkerne, for 

de var sommetider forskellige på nogle mærker, der ellers lignede 

hinanden. Der var nogle frimærker der havde små trykfejl, de var 

særlig interessante at få fat i. 

 

 

 

 
 

Det er billeder som var i de små pakker med kaffeerstatning,  
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Rex og Danmarks billeder 
Vi havde lidt samlemani, det var normalt for børnene dengang. Det vi 

samlede på var fortrinsvis Rex og Danmarksbilleder. Det var nogle 

billeder der var i de små pakker med kaffeerstatning som hed Rex 

eller Danmarks. Der var et billede i hver pakke, det kunne  

f.eks. være et billede som vist her på siden. Vi samlede billederne og 

havde et album vi klistrede dem ind i. Der blev flittig byttet med 

kammeraterne, hvis man havde dubletter. Det var både drenge og 

piger der samlede disse billeder. Det var med at få sit album fyldt op. 

Det nåede jeg nu aldrig, men jeg fik samlet rigtig mange. 

 

              
                      Fars bil havde nr. P 1085 

Nummerplader på biler 
Som børn var et af de helt store samleobjekter for drenge det der stod 

på bilernes nummerplade. Vi sad i timevis hver dag og skrev 

nummeret på de biler vi så der kom kørende. Hvis vi havde en bils 

nummer skulle vi selvfølgelig ikke have det igen. Men så drejede det 

sig om at få samlet flest numre. I skolen byttede vi så numre med 

hinanden. Man fik ikke et nummer fra en skolekammerat, hvis ikke 

man havde et at bytte med, som han ikke havde. Jeg tror vi kendte 

nummerpladerne på samtlige biler der var i Hjørring, hvad det var for 

bil fabrikater og hvem der havde dem. Vi løb jo rundt i alle byens 

gader for at finde nogle nye numre. De startede med et P og så et 

nummer i Hjørring amt. Hvis vi en gang imellem kunne finde en bil 

med en nummerplade der startede med et andet bogstav, så havde man 

et godt nummer at bytte med. Jeg husker dem der startede med K de 

var meget eftertragtet for de kom helt ovre fra København, dem så vi 

jo aldrig i Hjørring. 
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Prøvekuverter 
Mine forældre solgte batterier til høreapparater, batterierne blev sendt 

ud til folk i nogle ret kraftige prøvekuverter som var ret dyre. Derfor 

skulle vi selv fremstille prøvekuverterne. Det foregik ved, at man med 

noget kraftig brunt papir pakkede en træklods, ind med undtagelse af 

den ene ende. Limede papiret og trak klodsen ud. Derved fik man en 

fin lille pose til at sende batterierne i. Vi havde forskellige størrelser 

på træklodserne. De færdige prøvekuverter skulle lige akkurat passe 

til de forskellige størrelser og antal batterier der skulle sendes. 

 Det blev min opgave at stå og lave de mange mange prøvekuverter 

som vi kaldte dem. Det var nu ikke så slemt for mine legekammerater 

kom ofte og hjalp til, vi syntes det var meget sjovt og det har jo også 

nok givet en lille skilling en gang imellem. 

Krigen 
Under krigen var tyskerne flyttet ind i vores baggård. Her var der jo en 

hel masse garager de kunne bruge til deres krigsudstyr. Der sad en 

eller flere tysker i hver af garagerne. Vi kendte dem alle sammen for 

de kedede sig og ville gerne snakke med os børn. En af dem jeg 

snakkede rigtig meget med, sad altid og snittede i et stykke træ med 

bajonetten til hans gevær. Det var nogle flotte ting han lavede, han 

lavede også nogle små fine fløjter til os børn som vi så legede med. 
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Her far og mor med deres ungdomsvender. Det er fars bil de er kørende i, nede på stranden ved Løkken. 

Billedet er taget før jeg blev født og efter at de havde fået godt gang i forretningen i hjørring, så jeg gætter 

på at det er i 1937 – 1938. 

 

Transportmidler under krigen. 
Under krigen og de første år derefter foregik det meste transport på 

cykel. Far havde godt nok to biler en Adler som var klodset op i en 

garage, og en gammel Ford som kørte ved hjælp af et fyr der sad på 

siden af bilen og lavede gas til motoren. På billedet ses bilen som den 

så ud lige før krigen. Der er far og mor som sidder på trinbrættet en 

tur ude ved stranden sammen med nogle af deres venner. 

Man skulle have en indkøbstilladelse for at få lov til at købe en bil, 

under og lige efter krigen. Benzin kunne man kun få lov til at købe 

hvis man havde noget livsvigtigt at køre efter. Det havde far fordi han 

var installatør, når så han kørte skulle han bruge et udrykningshorn 

der sad på siden af bilen. 

 

 

Hestevogn i julegave. 
Et år til jul fik jeg en meget fin lille hestevogn med en hest foran og 

en mand med tømmen og en pisk. Manden sad og vippede når man 

kørte med den. Den var skåret ud i træ og vel 40 centimeter lang i alt. 

Der var ingen tvivl om hvor den kom fra, det var en af tyskerne nede i 

gården der havde lavet den. Hestevognen var så fin at jeg ikke 

nænnede at lege med den. Den havde da også sin faste plads i mange 

år, men den er nok smidt ud under en oprydning efter jeg er flytte 

hjemmefra.   
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Flyvemaskinen der faldt ned. 
 

Der var to meget voldsomme begivenheder under krigen som har sat 

et kraftig spor i min hukommelse. Den ene var en flyvemaskine der 

faldt ned i vores og nabogården. Der lød et ordentlig brag en dag, og 

alle styrtede ud på gaden, men der var ikke noget at se, så ind i 

gården, der var der et råben og skrigene af tyskerne. Nede i bunden af 

gården hvor vi havde haft en garage med forskelligt materialer var der 

en flyvemaskine der var faldet ned og pløjet gennem vores garage og 

videre gennem hegnet og en anden garage hvor vi havde haft mande 

tissehus (pissoirer) og ind i nabogården hvor der var en vældig 

ildebrand. Det var lige sagen for os børn vi løb ind for at se på, men 

blev gennet væk af tyskerne, der var ingen der måtte komme i 

nærheden eller se noget, det syntes vi var godt træls. Det gav et stort 

postyr med masser af tysker i de næste dage. Nu kendte vi drenge jo 

nogle af de tyske soldater ret godt, så vi fik dem overtalt til at vi måtte 

komme ind og se vraget af flyveren da der var gået nogle dage. Det 

var spændende at se alle de ting der var i sådan en flyver og hvor 

ødelagt både den og det værksted den var havnet i var.  

Om det er ren fantasi, det ved jeg ikke, men jeg har stadig situationen 

stående helt klar i min erindring. Jeg har senere prøvet om jeg kunne 

finde noget i avisen om det, men det er ikke lykkedes. 
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Her ses mor nede i vores baggård, lige der hvor hun vendte sig om mod tyskeren der rendte efter 

hende. Det er vores garage der ses bag hende, ned mod Bassinggade. Det er et nyere billede, taget en 

gang i 1950erne. 

Tyskeren der ville skyde mor. 
Den anden episode der står printet i min hukommelse, er en dag hvor 

der kom en tysker ind i forretningen og vil købe noget. Mor er som 

andre danskere meget gal på tyskerne, så hun vil ikke sælge til ham.  

 

Han bliver gal og truer hende med sit gevær. Mor løber ud i gården 

med tyskeren efter sig, og han råber ”Holdt” efter hende og peger på 

hende med geværet. Da mor kommer ned i bunden af gården vendte 

hun sig om mod tyskeren, sagde noget medens hun slog et grin op.  

 

Så opdagede tyskeren at der var flere tyskere her i den gård, han blev 

flov vendte om og gik ind gennem butikken. Jeg ved ikke hvad jeg 

som den lille dreng har tænkt, men de efterfølgende reaktioner og snak 

har sat et dybt spor i hukommelsen.  

 

Som det ses på billedet står mor her nede i bunden af vores gård som 

da tyskeren var efter hende. Hun står foran vores garage, og ser ud 

som jeg husker hende og som hun altid har set ud i min hukommelse. 
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Willy blev sprængt i luften. 
 

  
Her ser vi vejen vi løb ned af fra Bassinggade til springvandspladsen. 

Nede på springvandspladsen var der et stort flot hus hvor der var et 

fint konditori på første sal. En dag hørte vi et ordentlig brag, det var 

Konditori Willy der blev sprængt i luften.  

 

Det må havde været en ordentlig bombe for alle vinduerne i området 

var knuste. Vi drenge styrtede ned af basinggade og videre ned mod 

Springvandspladsen, på vejen kom vi til chokoladebutikken i 

Strømgade, den lå der ud for hestevognen på billedet ikke så langt fra 

urmager Madsen. Der gik vi i stå, for her var butiksruden også knust. 

Vi kunne bare tage for os, af alt det lækre sukkerstads og chokolade 

der var i vinduet, og det gjorde vi. Lommerne blev fyldt og hjem gik 

det med chokolade og glasskår. Vi gemte os nede i kælderen, vi turde 

ikke vise alt slikken til vores forældre, for så fik vi nok ikke lov til at 

spise det med alt det løse glasskår. Vi gjorde slikket så rent vi kunne 

og spiste løs af det. 

 

Nå men det var jo slet ikke det, vi var rendt ned i gaden for ar se. Så vi 

måtte af sted igen, og endte denne gang helt nede på 

springvandspladsen hvor der var et mylder af mennesker.  
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Det så ikke så godt ud der inde i gården ved Villy, efter bombesprængningen. 

Hvad var der dog sket, vi drenge fik os mast frem i forreste række. Vi 

skulle jo se hvad der var sket. Ih, sikke et svineri det virkede på os 

som huset var helt slået i stykker. Vi maste os ind for at kikke selv om 

de voksne råbte efter os at vi skulle passe på for der kunne falde noget 

ned. Det var noget mærkeligt noget, for så vidt jeg husker var hverken 

politi eller brandfolk, men drøn spændende var det. Der var fyldt med 

murbrokker og tingene hang og dinglede ned fra loftet der inde, vi var 

lige begyndt af finde noget af de ting vi godt kunne bruge da vi blev 

jaget væk og området blev spæret af. Den næste lange tid var det her 

nede det var spændende at gå på opdagelse, selv om vi drenge 

naturligvis ikke måtte være der. Det var her jeg fandt noget fra en 

termostat, der var lavet af to forskellige stykker metal der var valset 

sammen. Det bøjede sig så afhængig af den temperatur det befandt sig 

i. Det havde vi meget glæde af at ekspertimiterer med hjemme i 

kælderen. Det lå stadig der hjemme mange år efter. 
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Kolonihaven. 
Krigen medførte at der var mangel på mange vare, deriblandt 

madvarer. Det blev der rodet bod på, mor var en meget flittig pige, så 

der blev anskaffet en kolonihave oppe på Tørholmsvej hvor mor tog 

mig med op. Det var spændende at hjælpe til med at få grønsagerne til 

at gro, og så smagte de meget bedre når de var selvlavet. Vi tog også 

noget af høsten med op til mine bedsteforældre mormor og morfar, så 

byttede vi med frugter for dem havde de mange af.  

Mælketænder. 
På et tidspunkt vist nok ret sent begyndte mine mælketænder at sidde 

løst og blive til en vrikketand. Det gjorde lidt ondt syntes jeg. Det 

gjorde meget ondt når man rykkede i den løse tand, for at få den ud. 

Men ud skulle de, så når en tand sad rigtig løs bandt mor en 

kinesertråd om den løse tand. Den anden ende af trådet blev bundet til 

en dør. Jeg blev sat på en stol og så åbnede mor døren og ud fløj 

tanden, uden det gjorde ret ondt. Derefter kom den store belønning, 

mor købte tanden af mig for en krone. Belønningen skulle godt nok 

puttes i sparebøssen. Far sagde altid ”du skal spare pengene op og 

sætte dem i banken, fordi det er altid kapitalen der sejre” det havde 

hans far altid sagt til ham, og nu sagde han det altid til mig. 

En af de mælketænder har min Ingrid, her senere i livet, sammen med 

en af hver af vore tre børns mælketænder, fået sat i en fingerring som 

danner en lille firkløver. 

Rationeringsmærker. 
 

 

Om det var under krigen eller lige efter husker jeg ikke. 

Vi skulle bruge rationeringsmærker når der hentes sukker 

og kaffe eller fransbrød. Jeg blev gerne sendt ned til 

købmand Winkelmann for han havde på det tidspunkt den 

bedste kaffe, for at hente ¼ pund kaffe og en Richs eller 

en Danmarks. Richs og Danmarks var tillægskaffe, det 

var ristet Cikoria, det er en form for en ukrudtsplante, 

med en fin lyserød blomst. I de små pakker var der et 

billede som vi børn samlede på, vi byttede med andre og 

satte dem ind i et album. 
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På grund af 2. verdenskrig blev det vanskeligt at hente varer til Danmark fra 
udlandet. Efter besættelsen den 9. april 1940 stod det klart, at man kun 
kunne skaffe varer fra områder, som blev kontrolleret af Tyskland. Eller fra 
bestemte lande, som ikke deltog i krigen – f.eks. Sverige. I september 1939 
vedtog Folketinget og Landstinget Vareforsyningsloven. Loven gav den danske 
handelsminister lov til at rationere, hvilke og hvor mange varer folk måtte 
købe. 

 
I september 1939 blev benzin og kul rationeret i Danmark. Snart fulgte 

sukker, kaffe og te. Men det var kun begyndelsen. Snart var mange 

varer, man brugte i hverdagen, rationeret: Bl.a. brød og sæbe. Der var 

størst mangel på varer, som ikke kunne fremstilles i Danmark. Der var 

f.eks. ikke mere kakao og kaffe til salg fra 

januar 1942. I april 1940 stoppede al 

privat kørsel i Danmark, fordi der ikke var 

benzin nok. 

 

 

 

 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Folketinget
http://da.wikipedia.org/wiki/Landstinget
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Vareforsyningsloven&action=edit&redlink=1
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Børnesygdomme og mangelsygdomme 
 

Alle de almindelige børnesygdomme fik vi dengang, man 

blev ikke sådan vaccineret for alverdens ting. Det hed sig 

dengang, at vi skulle sørge for at blive smittet ellers fik vi 

ikke opbygget en modstandskraft over for de forskellige 

sygdomme. Det var meget være at få sygdommene senere i 

livet. Vi blev dog kobber vaccineret. 

Det at der var mangel på mange vare, som tøj og specielt visse 

madvarer, medførte også forskellige sygdomme. Næsten alle børn 

havde det vi kaldte engelsk syge, hvor tænderne blev så dårlige. De 

blev lige som savtakket og ujævne. For at modvirke det fik vi kalk. 

Det har nok givet forældrene problemer af få børnene til at spise det. 

Derfor fik vi noget kalk granulat der var brunt og blev kaldt 

chokoladekalk. Det smagte nu heller ikke særlig godt, men vi troede 

at chokolade smagte sådan, så derfor spiste vi det med velbehag. 

Sygdommen børnepolio der var en børnelammelse, så vi heldigvis 

ikke noget til i vores familie. 

 

Ifølge leksikonet. 

Rakitis (engelsk syge) skyldes en forstyrrelse ved kalkaflejringen i knoglerne, som 

følge af mangel på D-vitamin. Sygdommen forekommer navnlig hos børn i de 

første leveår, hvor knoglerne vokser stærkt. Sygdommen er i lettere tilfælde meget 

ukarakteristisk, ofte kun visende sig ved muskelsvaghed, øget irritabilitet og 

tilbøjelighed til sved. På grund af den dårlige forkalkning bliver knoglerne 

efterhånden bløde og giver efter for tryk og belastninger. Sygdommen helbredes 

ved tilførsel af D-vitamin og ved at huden udsættes for kraftig bestråling med 

ultraviolet lys. 

 

Den frygtede lungesygdom Tuberkulose blev vi heldigvis ikke ramt 

af. Jeg blev Calmette vaccineret  på tuberkulosestationen Hjørring i 

1950-51. Så fik vi udleveret et lille kort som vi altid skulle have på os, 

det går jeg stadig med i min tegnebog. 

 

           
Sådan ser mit vaccinationskort ud. 
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Sådan ser mit vaccinationskort ud. 

Derimod var sygdommen Skarlagensfeber meget udbredt, det var en 

epidemi der var vanskelig at slippe uden om. Man fik nogle små røde 

pletter på kroppen. Når det blev opdaget blev man straks indlagt på 

sygehuset og anbragt i isolation. I Hjørring var der nogle træbarakker 

ved siden af sygehuset som var et isoleret afsnittet. Barakkerne her var 

delt i to dele. Pigerne i den ene halvdel og drengene i den anden 

halvdel. Her skulle man være isoleret i 6 uger. Det var nu ikke så slem 

en sygdom, for man følte sig egentlig ikke rigtig syg, andet end de 

første par dage. Så der var rigtig liv og glade dage med alle de børn 

samlet på et sted. 

 

 

Ifølge leksikon. 

 
Skarlagensfeber er en akut infektionssygdom, fremkaldt af 

streptokokker. Inkubationstiden er en til 3 dage. Indgangssporten 

er oftest svælgtonsillerne, hvor angina i reglen dominerer i 

sygdomsbilledet. Skarlagensfeber har sit navn efter det for 

sygdommen karakteristiske, fint prikkede røde udslet, der særlig 

findes på lårenes inderside og på underlivet. Skarlagensfeber 

behandles effektivt med penicillin. 
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Lægen Doktor Ingerslev 
Vi havde naturligvis en fast huslæge, det var doktor Ingerslev, det 

var en stor mand syntes jeg dengang. Han havde garage til sin bil 

inde i vores gård, så vi så ham ret ofte køre ud på sygebesøg. Det 

foregik på alle tider af døgnet, han arbejdede al tid syntes vi. Når vi 

var syge, og det syntes jeg vi var meget tit, så kom doktor Ingerslev 

hjem til os på sygebesøg. Han kom lige ind forbi næsten hver dag, og 

sagde nå du ser jo godt nok ud kikkede lidt på en og så var han hurtig 

ude af døren igen. Det virkede meget betrykkende, at man vidste han 

holdt et vågent øje med en. Der var ikke så mange speciallæger vi 

benyttede os af, det var doktor Ingerslev der klarede det hele. Selv 

når jeg et par gange fik trukket tænder ud, så kom han lige forbi der 

hjemme. Så sad jeg på en af spisebordsstolene medens han ordnede 

tænderne. Det har nu nok mest været mælketænderne.  

Rigtig tandlæge kom jeg først til i min læretid som 16 – 17 årig det 

var tandlæge Friis i Hjørring. 

 

 

Piskefløde 
Under krigen kunne man ikke købe piskefløde i 

forretningerne inde i byen, men der var et mejeri ude i 

Skibsby som havde fløden. Der var bare det lille problem 

at Tyskerne stoppede folk der kørte ud og ind ad byen, og 

tog der varerne som fløde fra dem. Derfor blev vi mindre 

børn sendt af sted på cykel til Skibsby efter lidt piskefløde, 

for os undersøgte tyskerne ikke. Vi kørte gerne en tre fire 

drenge sammen, og havde på den måde nogle rigtig sjove 

og spændende ture der ud til Skibsby majeri. Jeg husker 

engang hvor vi havde fået fire ”en pæl” flasker gemt i tøjet 

hver især på vejen hjem. Da var vi rigtig bange, da vi 

skulle passere de tyske vagter. Vi cyklede og råbte en hel masse til 

hinanden for ikke tyskerne skulle få mistanke og stoppe os.   

Når fløden skulle kernes til smør foregik det i en smørkerne.  

Vi havde sådan en som min far selv havde lavet af en blik spand med 

et kosteskaft og i bunden af kosteskaftet var der et stykke træ med 

huller i.  

Fløden blev heldt i spanden og så stod vi og trak kosteskaftet op og 

ned. Det tog meget lang tid husker jeg, vi skulle stå meget længe og 

trække op og ned. Men jeg tror også at mor havde hældt noget mælk i 

for at drøje det lidt, og så var det ikke så nemt at piske det til smør. 
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Cyklerne 
Cyklerne vi brugte kunne der ikke købes nyt gummi 

slange og dæk til. Far lavede derfor nogle korte stykker 

træ med to huller gennem, som blev bundet fast til fælgen 

med noget papirsnor. Det klaprede noget når vi kørte, men 

det gjorde det kun mere spændende. Om far virkelig ikke 

kunne skaffe dæk og slange eller om det var for, at 

tyskerne ikke skulle få mistanke om, at vi nok havde råd 

til at køre ud på landet efter de forbudte vare det har jeg 

aldrig fundet ud af. 

 

Når cyklerne rigtig skulle lave larm og vi legede motorcykel, blev der 

sat en halv tøjklemme fast i forhjulet med en snor op til styret. Den 

var som lavet til det. Når hakket fra klemmens fjeder holdes op under 

stangen der holder forskærmen med den lange ende ind i forhjulet. I 

den tykke ende af klemmen bindes en snor til at holde det hele på 

plads nede fra klemmen op til at holde det hele på plads, nede fra 

klemmen op til styret. Så larmede den mere jo håre vi trak i snoren, så 

det var gashåndtaget.  
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Da krigen sluttede 
 

Det var en aften, far og mor var pludselig helt 

vilde. Vi skulle ud på gaden foran forretningen på 

Torvet hujede og dansede folk. Det varede, syntes 

jeg hele natten. En gang i mellem blev der skudt i 

gaderne hvem det så end var, så påvirkede det ikke 

det vilde liv der var blevet. Dagen efter var der 

også et være tome rum, folk gik rundt i gaderne og 

hentede nogle piger ud af husene og klippede dem 

skallet. Den gang forstod jeg ikke hvorfor men vi drenge syntes det 

var vældig spændende. Det var jo de 

piger der havde været kærester  

med eller sammen med tyskerne. 

Tyskertøser som de blev kaldt. I de 

følgende dage var der flere som havde 

givet tyskerne en hjælpende hånd, der 

offentlig bekendte og beklagede deres 

gerning oppe på teateret. 

 

Guld teskeer. 
Der blev oprettet nogle flygtninge lejre for de mange soldater der var i 

landet, og som nu skulle sendes hjem til deres respektive hjemlande. 

Her havde de det ikke særlig godt, de prøvede da også at sælge al 

verdens ting. En dag mødte en russisk soldat op i forretningen, han 

havde nogle guld teskeer med fra Rusland som han gerne ville 

omsætte til nogle penge, så han kunne købe noget mad. Far købte 

dem, og nu har jeg arvet dem så vi har dem liggende i dag 
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Smagte banan i 1945. 
Min mors broder Svend kom hjem fra Sverige lige efter krigen. 

Hvorfor han havde været bortrejst, det blev der ikke snakket så 

meget om, men det var noget med at tyskerne havde opdaget at 

Svend var med i en gruppe sabotører. Han havde en banan med 

hjem fra Sverige som vi alle skulle op og smage. Det var en stor 

sensation, for sådan en havde jeg aldrig smagt end ikke set eller set 

billeder af. Der var mine to fætter Kaj og Ole og en hel masse 

voksne, som alle skulle smage den her ene 

banan. Hvordan de voksne tog det, er ikke 

godt at vide, men vi børn syntes nu ikke 

der var noget særlig ved smagen. Men vi 

var meget glade for at have smagt sådan en 

banan. Det pralede vi vidt og bredt med det 

 

 

 

 

Toilet i lejligheden. 
Lige efter krigen fik vi bad og toilet inde i lejligheden. Det var et 

større stykke arbejde mine forældre der var gået i gang med. For at 

det var til at holde ud, at komme i bad skulle vandet jo helst være 

varmt. Så der skulle laves et centralvarme fyr i kælderen. Vi fik ved 

samme lejlighed indlagt centralvarme i hele lejligheden og på 

værkstedet og butikken. Det måtte de selv betale, selv om de var 

lejere. Der blev sat sorte fliser op i badeværelset. Det var den helt 

store luksus. Nu skulle vi ikke længere ud i gården på det fælles 

toilet, hvor der altid var hunde koldt. Vi behøvede ikke at bruge 

natpotten vi kunde jo bare lige gå ind på toilettet. Helt vildt blev det 

første gang far skulle indvi badekaret. Det var så spændte og jeg var 

ude efter alle mine legekammerater for, de skulle se min far i bad. 

Mor lavede saftevand og kage, som vi fik i spisestuen, hvor der var 

direkte indgang til badeværelset. Far sad i badekaret og råbte vi 

skulle lukke døren, men det syntes mor ikke, vi skulle jo fejre det 

nye badekar. Mor var altid lidt pjattet og ville godt drille lidt.  
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Legede på garage tagene. 
 

Efter tyskerne havde forladt vores gård fik vi drenge pludselig mere 

frit spil til at legede på garage tagene. Hvor man kunne komme fra 

baggård til baggård. Det var spændende, at komme ind i Baptist 

kirkens baggård, der var noget uhyggeligt over den. Her blev de døde i 

kister sat ind i et rum som vi kunne snige os ind i. I kirkens kælder 

blev børnene døbt mente vi, for der var sådan en slags døbefond der 

nede. Baptisterne blev først døbt når de skulle konfirmeres mente vi. 

Der var en cykelhandler der havde værksted i en nabogård, han blev 

altid så gal når vi trampede oppe på taget til hans cykelværksted. Så 

kom han farende ud af værkstedet medens han råbte efter os. Det var 

lidt dumt af ham for det hørte vi, og så lå vi os fladt ned på det flade 

tag, så kunne han ikke se os og hvem af os det var. 

 

 

Kanonslag. 
Far var jo elektriker det havde nok smittet lidt af på mig, og specielt 

nu hvor vi kunne købe kanonslag til nytårs aften. De skulle naturligvis 

være elektrisk styret, med en lille glødetråd viklet om vægen, en lang 

ledning og et batteri. Så blev kanonslaget anbragt ude på fortovet og 

når der kom nogen gående blev batteriet tilsluttet. Glødetråden 

antændte kanonslaget og der kom et ordentlig brag. Det var så lige 

med af finde det rigtige tidspunkt, for der gik jo et lille stykke tid fra 

vi sat strøm på til braget lød. Det skulle jo helst være lige når de var 

ved at træde på kanonslaget. Helt sjovt var det, da vi kunne få de 

kanonslag der fortsatte med mange små brag lige efter hinanden, 

samtidig med at de fløj om benene på folk. Skrubtusser kaldte vi dem. 

Det gav nu også sommetider nogle øretæver, når de opdagede hvor vi 

sad og fik dem til at eksplodere. 

 

Skt. Olai kirkegård 
Som barn var kirkegårde noget uhyggeligt. Vi var 

helt sikre på at de døde kunne finde på, at komme 

op af gravene. Så der skulle godt med mod til, for 

at bevæge sig rundt på en kirkegård, især alene. 

Ikke desto mindre så legede vi ofte røvere og 

soldater oppe på Skt. Olai kirkegård. Den lå jo lige 
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for enden af Basinggade så det var tæt på hvor vi boede.  

Sankt Olai Kirke ligger stadig inden for Hjørrings gamle bykerne på 

en bakke, der falder stejlt mod syd og vest og er viet Hellig Olav. Den 

skal være bygget af Olavs halv broder Harald. Selve kirken den turde 

vi ikke gå ind i, jeg har faktisk aldrig været inde i den. Dens store jord 

besiddelser i middelalderen tyder på, at den har været byens hoved 

kirke og muligvis har overtaget et hedensk kultsteds rolle. 

 

Vasketøj, og tykmælk 
En gang om måneden vaskede 

mor tøj i den fælles vaskekælder 

der var for hele huset. Der blev 

fyret op i en gruekedel, og det 

rene tøj blev hængt til tørre ude i 

gården hvor der blev spændt 

lange tøjsnore op. For at holde 

snorene blev der sat nogle lange 

pinde under snorene til at bære 

tøjet, det var et større stilen and. 

Der var også nogle kortere 

tørresnore fra de enkelte 

lejligheder som var oppe i første 

sals højde eller højere oppe. De 

gik fra hus til hus og med en kasteblok i hver ende. Man kunne hejse 

tøjet ud og tilbage igen når det var tørt. Det var mere beregnet til når 

de vaskede små portioner i køkkenvasken. De tørresnore brugt vi 

drenge selvfølgelig også til at sende små sedler til hinanden med. Der 

var sådan en tøjsnor fra vores trappe, op til mit værelse og 

soveværelset, og over til vores lager i den anden bygning. Her sendte 

vi alverdens ting frem og tilbage vi drenge 

 

Det gik selvfølgelig også galt en gang, for vi skulle sådan hænge ud 

af vinduet for at nå snoren, og lige uden for vinduet var taget fladt 

på et lille stykke. Her på det flade stykke tag havde mor om 

sommeren ofte nogle tallerkner stående med mælk. Hun lavede selv 

tykmælk, og det gjorde man ved at have noget mælk stående uden 

for i varmen i tallerknerne. Det var bare lidt uheldig for de stod i 

vejen for os når vi sendte ting af sted med tørresnoren. Selvfølgelig 

røg der en tallerken ud over taget og lige ned på gårdspladsen. 

Sikken en ballade der blev, og i lang tid blev vi forbudt at lege med 

tøjsnoren. 
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Min barndoms jul. 
 

Jeg har oplevet mangen en jul, og husker julen i min barndom på 

følgende måde. Dengang var julen nok en lille smule anderledes end 

julen er i dag. I min barndom var julen set med vores øjne mindst lige 

så god som børnenes jul er det i dag.  

Min fødsel var jo i 1939, lige før krigen startede i Danmark. Så derfor 

er de første jule aftner foregået medens der var krig i Danmark. Der 

var soldater overalt i gaderne og i gården der hvor mine forældre 

boede. Det syntes vi nu ikke altid var så stor en ulempe, for alle 

danskere var så glade og flinke over for hinanden. Det var kun 

tyskerne man ikke kunne lide, det var jo dem vi var i krig med. Men 

tyskerne var nu meget flinke over for os børn. 

Når julen nærmede sig skulle vi spise grønlangkål med fed flæsk, det 

begyndte vi med den første december, og så fik vi det hver eneste dag 

indtil nytårs aften. Der var kun lige juleaften hvor vi fik andesteg. De 

grønlangkål var jeg godt nok træt af, men da vi fik det hver dag, så 

var vi nødt til at spise dem. Min mor påstod også, at det var meget 

sundt, og så behøvede jeg ikke at spise kalk i den periode hvor vi fik 

grønlangkål. Ellers skulle vi spise kalk hver dag for ikke, at få 

engelsk syge. Det var ikke så sundt noget mad vi fik, for det gode 

mad tog tyskerne, og de var mange, så kunne der ikke blive nok til 

danskerne også. Jeg følte det nu ikke som nogen nød. 

I december måned var der ikke så mange lys i gaderne og vinduerne 

som der er i dag. Hele byen skulle være mørk lagt og helt uden lys når 

der var mørkt uden for.  

Det var fordi flyvemaskinerne måtte ikke kunne se hvor 

byen lå. Når de kom med deres bombeflyvere skulle de 

helst ikke smide deres bomber ned i byen.  

 

Derfor var alt lys slukke i gaderne og i butikkerne. Inde i husene hvor 

vi boede havde vi helt sorte gardiner trukket for vinduerne så der ikke 

kom lys igennem. Men så havde vi det rigtig hyggeligt inde i stuerne. 

Der var ikke noget der hed fjernsyn dengang, men jeg kan huske vi lå 

på gulvet og hørte radio.  Det syntes vi var rigtig dejlig. En gang 

imellem ville far høre den engelske radio. Det måtte man ikke for 

tyskerne, så vi holde øje med om der var nogle tyskere der gik og 

lyttede til vinduerne. Det var meget spændende når jeg sammen med 

mor listede rundt og kikkede efter tyskerne. 
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Vi har altid haft juletræ som blev pyntet til juleaften, men vi havde 

aldrig stearinlys på juletræet. Det var altid elektriske pærer, jeg ved 

egentlig ikke hvorfor. Men det skulle ikke undre mig, at det måske 

var lidt finere, for det var jo ikke alle der havde el inde i deres hus 

dengang. Der kom også en julemand med gaver. Om det var den 

samme hver år, det husker jeg ikke, men jeg syntes altid der kom 

en. Det var naboen Ågemand opdagede jeg senere. Der var også 

mange julegaver under juletræet, det var nu næsten altid bløde 

pakker med tøj i.  

Der var selvfølgelig også rigtig legetøj en gang imellem, jeg kan 

huske to gange hvor jeg fik noget rigtig flot legetøj. Den ene gang 

var en lille hestevogn, med en træhest og en træmand som vippede 

når man kørte med den. Den anden ting jeg husker var et elektrisk 

tog som jeg legede rigtig meget med i mange år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da jeg var blevet 8 – 9 år og krigen  var slut, husker jeg tyde- ligt 

hvordan der nu blev sat guirlander med lys op i gaderne, først i 

december måned. Der var mange ting som blev anderledes i julen, 

da krigen var slut, nu skulle vi også til juletræ i borgerforeningen. 

Det var meget fint syntes vi, alle vi drenge kom i det fine matrostøj 

og pigerne havde flotte strut skørter på. Desværre så skulle vi også 

danse med pigerne. Det var vi nu ikke så vilde med, men det var vi 

nødt til hvis vi ville være med, og det ville vi gerne. 
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Her efter krigen, var det også muligt at skaffe lidt suk- ker. Det 

brugte min mor til at lave noget jule knas af, hun smeltede noget 

sukker på panden og rullede havregryn deri. Den rigtige opskrift er 

vis nok at man tager 3 spiseskefuld sukker en knivspids smør det 

brunes på panden. Deri æltes så mange valsede havregryn at det 

bliver en tyk masse, som kan rulles ud. Man kan hvis det skal være 

særlig fint komme lidt kakao i, og lidt hakkede nøder, men sådan 

noget havde vi ikke den- gang. 

 

Vi har altid haft det utrolig dejlig i julen i min barn- dom, og jeg 

har altid været meget glad for de julegaver som jeg fik. 

Der var ikke meget legetøj, men det havde vi heller ikke så meget 

brug for dengang, der var så meget andet vi kunne bruge at lege 

med. 
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Sne 
Det er nok ikke helt rigtig hvis jeg påstår, at der var mere sne om 

julen dengang. Det syntes jeg nu der var. Jeg husker at sneen i den 

gård hvor vi boede, blev skovlet op i en kæmpe stor dynge så man 

kunne færdes i gården. I den store snedynge gravede vi børn hul og 

udhulede den, så vi fik en snehule ud af den. Det syntes vi var 

mægtig sjovt, både når vi lavede den og når vi bag efter sad inde i 

den og hyggede os. Det varede meget længe inden sneen smeltede. 

Så vi havde glæde af hulen i lang tid efter jul. Dengang flyttede 

man ikke sneen, heller ikke det der lå ude i gaderne, 

 

Til mine forældres forretning havde de en stor slæde til at læsse 

vare op på od så trække den rundt i gaderne. Den blev også brugt til 

at bringe julegaver ud på når folk havde købt lysekroner eller andre 

lamper til julegaver. 

Den slæde fik vi børn engang imellem lov til at låne. Den kunne vi 

være en 8 – 10 børn på. Så gik det ud til Hjørring bjerge hvor der 

var nogle gode bakker, og der gik det vildt til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det er måske nok en lille bitte smule overdrevet, men det er sådan at 

snedyngerne så ud i min hukommelse i dag. 
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Priser på madvare 
 

På ovenstående oversigt ses priserne på almindelige handelsvare det år 

jeg blev født og igen ti år senere. Vi ser altså prisstigningen gennem 

krigsperioden, det virker som en kraftig stigning, men lønningerne 

steg faktisk endnu mere. Det betød dog ikke at danskerne blev mere 

velhavende i den periode tvært imod for staten opslugte hele 

overskuddet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastelavn 
Fastelavn med udklædning er ikke noget som vil poppe op i 

erindringen. Enten har det ikke været noget vi brugte i mit hjem, eller 

også hang det sammen med at det ikke var noget der blev brugt under 

krigen. Efter krigen var jeg nok blevet for gammel til den slags, for da 

kom der børn ind i forretningen og sang, for at få en skilling det kan 

jeg da huske. Det samme er Sankt Hans aften med bål, det mindes jeg 

heller ikke vi på nogen tidspunkt i min barndom har været med til. 

Det har vel nok heller ikke været lovlig at tænde et bål under krigen. 
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En daler er to kroner 
 

I min barndom kaldte vi en 2 krone for en Daler. Det kom sig af, at 

indtil 1873 var hovedmønten i det danske pengemarked daleren. Da 

man skiftede til kroner og øre var der naturligvis en overgang hvor 

både de nye og gamle møntbetegnelser var i brug, og da 

“vekselkursen” angav at en daler var det samme som 2 kroner blev 2-

kronen hurtigt kaldt for “daler” - et begreb der havde været kendt i 

generationer. Og denne betegnelse har holdt sig op til mine drengeår, 

ja vi bruger faktisk betegnelsen endnu en gang imellem.   

 

 

Fars salmebog 
Far og mors forretning gik godt. De tjente gode penge tror jeg nok, 

for inde på kontoret havde de et Franz Jæger pengeskab. Inde i det 

pengeskab var der endnu en aflåst afdeling af pengeskabet. Her i 

denne boks i det allerhelligste var fars salmebog. Det var en lille 

mappe hvori far gemte eller samlede på 500 kr. sedler. Det var den 

største pengeseddel man havde den dengang. Hvorfor de ikke bare 

satte pengene i banken, det kan vi undre os over i dag. Det var ikke så 

meget for at man havde snydt i skat eller på anden måde. Nej det var 

mere fordi de var bange for at pengene ville forsvinde i banken. Ville 

tyskerne tømme banken eller ville banken gå fallit, de ting var man 

bange for. Det var bedre at have pengene i hånden så vidste man, at 

man havde dem. 
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Her står folk i kø for at få deres penge vækslet om til den nye nønt. 
 

Pengeombytning og køb af malerier 
 

Under den tyske besættelse af Danmark 1940 - 1945 kunne tyskerne 

trække penge til deres forbrug på den danske nationalbank. Den 

danske stat kunne ikke rumme” beløbet i statsbudgettet og derfor 

trykkede man flere penge. 

 

I slutningen af krigen var den særlige “Cleringkonto” vokset til 8 mia. 

kroner, dvs. otte gange statens årlige skatteindtægter. Samtidigt viste 

borgernes formueopgørelser, at ca. 5 mia. kroner var “forsvundet”. 

Det var sorte penge”, som ikke var blevet opgivet til skattevæsnet. Så 

det var måske ikke helt uden grund at far havde sin salmebog hjemme 

i pengeskabet. 

 

For at genskabe en fornuftig økonomi blev det besluttet at gennemføre 

en pengeombytning straks efter befrielsen og allerede i 1944 trykkede 

man i hemmelighed nye pengesedler. 

 

 
Her er nogle af de pengesedler fra den gang. 

 

Nationalbanken slog til den 20.07.1945 med et telegram til alle de 

danske banker. Heri blev de beordret til at spærre alle bankkonti og 
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lade kunderne afgive erklæringer for hele deres formue - kontanter, 

værdipapirer og andre værdigenstande af enhver art. 

Ombytningen af pengesedlerne skete i løbet af en uge og var ikke et 

problem for almindelige borgere, som alligevel ikke havde nogen stor 

formue. Anderledes så det ud for de mange, der havde tjent “sorte 

penge” under krigen. Der udbrød en sand storm på alle værdi 

genstande, som kunne købes for gamle pengesedler: Malerier, 

smykker, pelse, andre varer, ubrugte frimærker og husejere blev 

tilbudt husleje forud. Alt sammen i et forsøg på at vaske pengene 

“hvide” I bankerne fik man travlt i denne uge. Alle kunderne skulle 

udfylde erklæringer og have deres pengesedler ombyttet til nye, men 

aktionen bar frugt og mange måtte deklarere den egentlige størrelse af 

deres formuer. Hvad der gjorde det ved jeg ikke, men her omkring den 

tid købte far og mor nogle ret kostbare malerier og en del sølvtøj. De 

ting havde de ganske vist en del af i forvejen. Salmebogen har nok 

været lidt voldsom tyk, med for mange blade.  

 

De billeder og sølvtøj har vi senere arvet en stor del af. Det var dog 

ikke nogle billeder vi var så interesseret i, så de blev solgt efter vi 

havde haft dem i en årrække. 
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Min Skoletid i Hjørring 
 

 
 

 

Mine første skoleår fra syv års alderen, var ikke nogen positiv 

oplevelse, nej tvært imod. Jeg var jo enebarn og enebørn går egne 

veje og følger egne mål, sådan var jeg meget udpræget. 
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Her har vi et billede af Vestre skole i Hjørring som den så ud i min skoletid. Det var 

en stor by skole, den største i Hjørring på det tidspunkt, Østre skole var ikke så stor 

syntes vi dengang,   

Vestre skole i Hjørring 
 

Det blev en kommune skole „Vestre skole i Hjørring“ i 

efterkrigsårene med start i 1946. Jeg var, blev der sagt ”ordblind”, og 

kun lidt boglig begavet. Når alt kommer til alt var det nok et 

spørgsmål om, at det ikke interesserede mig en brik. Jeg blev da også 

sat til at gå et klassetrin om, det var tredje klasse i 1948, det år morfar 

døde. Det var et nederlag der slog hårdt, ikke mindst da jeg skulle 

hjem med karakterbogen hvori det stod. Det var heller ikke søde ord 

der blev sagt da far så resultatet. Nu var det lige som slået helt fast, at 

jeg ikke duede i skolen. Det blev en tung gang da jeg efter 

sommerferien skulle starte i en anden klasse med nogle andre børn 

som alle vidste, at der kom en over- sidder. Det blev da heller aldrig 

børnene i den klasse som blev mine kammerater. Det var stadig dem 

fra den gamle klasse som nu gik i fjerde klasse, men det var jo ikke 

det samme mere. Kammeratskabet smuldrede på en eller anden måde 

her. Det var som de gamle kammerater stille forsvandt med andre 

interesser. De nye i klassen var allerede opdelt i nogle klikker som jeg 

ikke følte mig hjemme i. Det resulterede i at der skulle findes 

kammerater eller interesser andre steder uden for skolen. 
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Min Karakterbog 
 

 

Karakterbogen var bestemt heller ikke noget at prale af resten af tiden 

i kommuneskolen. Skolekammerater ebbede som sagt ud, det var ikke 

der i skolen mine interesser lå, det skulle da lige være fri kvarterne. 

Jeg ville hellere hjem hvor der blev bygget model biler, 

flyvemaskiner og en lille radio. Det var helt anderledes sjovt. 
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Aviser 
Mine forældre holdt godt nok en avis. Det var en der 

hed ”Vendsyssels Tidende”. Jeg tror 

nok det mest var af 

forretningsmæssige årsager, fordi far 

havde noget arbejde ned på den avis. 

Det er ikke min opfattelse at den 

blev læst særlig grundigt. Det har 

måske også været en medvirkende 

årsag til, at jeg heller ikke læste hverken avis  

elle nogen form for bøger. Den passiv indstilling til 

læsning hjalp ikke til i skolen, tvært imod var det også 

dermed svært at se nytten af at lære læsning og dansk i 

det hele taget. 

 

                             
 

 

 

 

 

 

Fødselsdage 

                                 
I skoletiden var der enkelte gange, at der blev holdt børnefødselsdage. 

Der var ikke så meget af den slags, fordi de ting der skulle bruges til 

at lave en børnefødselsdag med var rationeret. Det sket nu alligevel 

ind imellem. Der skulle medbringes en gave til fødselaren, det var 

altid et pengebeløb. Mor gav altid mig en krone med, hvilket var en 

fin gave, når man tænker på at jeg fik 2 kr. om ugen for at hjælpe til 

om eftermiddagen. Alle ugens hverdage. 

Vi fik altid boller når vi kom, og så skulle vi gerne spille rundbold for 

nu var vi jo så mange samlet. 
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Tinsoldater 
 

Jeg var ikke mere end lige startet i skolen der i 1946 hvor krigen og 

soldaterne stadig stod lysende klart i min erindring. Det var netop nu 

blandt drenge det helt store, at lege med tinsoldater. De kunne købes 

nede i legetøjsbutikken. Det var bare en dyr affære, for der skulle jo 

mange til. Sammen med et par kammerater arbejdede vi med selv at 

lave de små soldater. 

 

Far så mine anstrengelser, 

og sagde en dag til mig. De 

der tinsoldater er støbt i 

tin. Du kan støbe dem i 

bly, det får vi jo mange 

rester af når vi af isolere 

blykabler. Bly skal ikke 

være så varmt før det  

smelter. En af mine kammerater fortalte at han kendte en ovre på 

Bryls fabrikker og de støber meget. Det endte med at vi lavede små 

forme i gibs i tændstikæsker. De små tinsoldater støbte vi så i bly. de 

blev filet i kanterne og så var de færdige. De blev ikke malet, men de 

så fine ud. Det blev en større produktion så vi solgte en del af dem. 

 

 

 

Brændte min hånd 
Det gik da også galt en dag. Jeg stak vores ildrager, en 12 mm 

jernstang, ind i vores centralfyr. Jeg ville bruge den til at glatte 

kanterne på tinsoldaterne. Da jernstangen var helt rødglødende, tog 

jeg uden at tænke mig om, omkring det rødglødende på jernstangen. 

Nej hvor jeg skreg, heldigvis var mor i nærheden og kom løbende. 

Hun tog min hånd og stak den ned i en vandpyt ude på gårdspladsen. 

Den hånd så ikke godt ud derefter 
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Racerbil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En model bil på ca. 30 cm fik vi til at køre så stærkt som 150 km/time. 

Det var meget stærkt på det tids- punkt, hvor alm. rigtige biler ikke 

måtte køre mere end 50 km/time. Der har nok været nogen hjælp fra 

min far da den blev bygget. Måske også lidt økonomisk støtte. Bilen 

blev bygget op i et støbt aluminiums karosseri, med en lille en 

cylindres 2,5 kubikcentimeter æter brandstofs motor der var købt 

færdig. Den motor blev brugt i flere forskellige former for mode både 

og fly, og hed en Viking motor. Den lille motor var brøl stærk. 

Trækket fra motoren til hjulene gik over et sæt tandhjul, et krone og 

spidshjul. Det sæt tandhjul hjalp urmager Bidstrup med at lave, han 

havde en lille dreje- bænk. Det første sæt blev lavet i messing, de 

holdt vel i ti sekunder så var de slidt op. Så blev der lavet et sæt i jern, 

det var næsten lige så dårligt, først da vi fandt en bagaksel fra en 

gammel Ford bil, fræsede tandhjulene af den som så blev hærdet i olie 

bagefter så hold de. Ideen til at lave tandhjulene på den måde, fik jeg 

ovre på en maskinfabrik hvor vi drenge ofte kom for at se de store 

maskiner der blev fremstillet der. Der var en syntes jeg dengang, en 

gammel mand som stod ved en stor drejebænk. Han lavede mange 

forskellige emner, ham snakkede jeg meget med, han sagde ”hvis du 

skal have et slidstærkt tandhjul så får du lige et stykke stål fra en 

gammel Ford bagaksel af mig, som er af hær- det så der kan drejes og 

fræses i det”. Når du har fået lavet tandhjulene som de skal være 

kommer du her med dem. For så varmer vi dem op og herder dem i 

noget olie, så bliver overfladen hård som glas og meget slidstærkt. Det 

var spændende, men jeg var nu noget nervøs da han varmede de to 

tandhjul op i essen. De blev helt rødglødende og så smed han dem ned 

i den kolde olie. Det gav et ordentlig hvæs og et øjeblik efter var de 

kolde og klar til brug. Sådan havde jeg flere voksne der arbejdede 

forskellige steder, som var flinke til, at hjælpe mig. Folk Havde ikke 

så travlt på deres arbejde, der var tid til at hjælpe os børn når vi havde 

problemer, der skulle løses. De morede sig sikkert også over det vi gik 

og lavede. 
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Adventskrans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I min barndom og i skoletiden havde vi ikke advents- krans før jul. 

Første, anden, tredje og fjerde søndag i advent var ikke noget vi der 

hjemme snakkede om eller fejrede. Den skik med adventskrans og de 

fire stearin- lys kom først til Vendsyssel efter anden verdenskrig 

engang oppe i 1950erne. Det var en skik der kom fra Tyskland, 

muligvis noget katolsk, jeg ved det ikke rigtig. Men skikken med 

adventskrans og de fire lys spredte sig med lynets fart, pludselig havde 

vi det i alle hjem. Stearinlys var meget kostbare, derfor blev der talt og 

skrevet meget om hvordan man kunne spare på dem. Her gik et af 

forslagene på at man sparede på antal- let af stearinlys på juletræet og 

satte så de fire sparede stearinlys på adventskransen. Hjemme ved os 

brugte vi nu ikke stearinlys, vi havde elektriske pære på en 

juletræskæde. Det var jo også en måde at spare på det kostbare stearin. 
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Modelfly 
 

                                
 
Jeg byggede mange forskellige model flyvemaskiner med rigtige små 

komparations motorer der kørte på en blanding af æter petroleum og olie, 

den samme som sad i modelbilen. De små modeller blev styret af to 

tynde liner. De fløj rundt og rundt hele tiden og det man kunne styre var 

kun højden. Det var alligevel meget spændende, for man kunne lave loop 

og flyve med maskinen på ryggen. Når vi var rigtig dristige lavede vi 

noget der kaldtes en hårnål. Flyveren styrede vi lige lodret op i luften, 

vendte brat direkte mod jorden og rettede så op lige inden den ramte jor-

den. Det var bestemt ikke altid det lykkedes, at rette op i tide, derefter så 

flyveren ikke godt ud. Men det var jo en del af det sjove, når man kom 

hjem med alle stumperne, som så skulle limes sammen igen 

 

                         
 
Flyene blev lavet af balsatræ som var meget let. Der blev lavet små liste 

og spander som blev limet sammen med Danalim som tørrede ret hurtig. 

Så blev de beklædt med noget Japanpapir som trak sig sammen når der 

kom vand på det, på den måde kom papiret til at sidde stramt på flyene. 

Derefter blev de lakeret med en klar lak der hed dope mange gange inden 

de var klar til at komme ud og flyve. Når der var de helt store problemer, 

måtte vi ned til Installatør Bedholm. Han var som far el-installatør, men 

byggede og eksperimenterede rigtig meget med motordrevne modelfly.  

 
Jeg legede meget med de små motorer, der aldrig ville køre ordentlig. Det 

foregik nede i vores kælder hvor der ikke var ordentlig udluftning, så der 

var ofte en meget tæt stank af æter og petroleum 
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Jeg fik Mandlerne taget 
 
Det gav også problemer da jeg skulle have mine mandler fjernet nede ved 

halslægen. Han kunne ikke bedøve mig for dengang brugte man æter til 

at bedøve med. Det var jeg så vandt til, at stå nede i kælderen med, så det 

virkede overhovedet ikke på mig. Nej hvor gjorde det bare ondt da han 

brændte mandlerne. Men så måtte man heldigvis kun spise is de næste 

dage.  

 

 

 

 

 

Mini radio 
 
Det var ikke det eneste jeg byggede. I 

skoleårene lavede jeg også en lille radio, den 

blev bygget af de små radio rør der sad i et gl. 

høreapparat. Det var rigtige små radiolamper 

med små glødetråde. Tegningen lavede min far, 

så jeg havde noget at gå frem efter. 

Komponenterne blev meget komprimeret det gik 

ud på at lave den så lille som mulig, den kom ned på 5*5*5 cm. Der 

skulle nogle meget store batterier til, for at trække glødetråden og anode 

strømmen, de lå derfor ved siden af radioen. Som højtaler blev brugt den 

lille øreprop fra høreapparatet hvor der blev sat en lille papirtragt på så 

lyden blev hørbar. Det største problem var, at finde de forskellige 

komponenter som var små nok. Det var ting jeg pillede ud af 

høreapparater. Der kom til at mangle en drejekondensator, som jeg fik 

meget besvær med, at finde, men det lykkedes til sidst. Og om ikke den 

kom til at virke, jeg var simpelt hen noget så ræve stolt, da den først 

engang spillede musik fra Danmarks radio. 
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Lektielæsning 
 
Tiden blev altså ikke brugt til, at læse og skrive lektier. Hvilket der blev 

skældt meget ud over, både hjemme og i skolen. Det var ofte jeg skulle 

sidde efter. Det vil sige, at jeg skulle efter de andre var gået hjem. Sidde i 

klasseværelset på skolen en time og lave lektier. Vi var gerne en tre fire 

stykke som blev sat i et klasseværelse sammen med en lærer der hold øje 

med os. 

 

 

Bolcher 
 
Jeg husker en gang hvor jeg i en hel uge skulle sidde efter. Det var nu 

ikke fordi jeg ikke havde læst. Jeg havde lavet nogle små fine stykker 

bolcher som blev skåret ud af nogle stykker sæbe i forskellige farver. De 

så meget fine ud så jeg lavede en posefuld til klasse lærerinden. Det 

kunne hun ikke se det morsomme i, men vi var nu heller ikke særlig gode 

venner. Det var Frk. Jørgensen som var min klasselærerinde, hun var ikke 

særlig glad for mig, og jeg heller ikke for hende, det var meget gensidigt. 

Hun var en rigtig sladderhank syntes jeg den gang. Hun var tit oppe i 

forretningen og fortælle mor hvor uartig jeg var, at der ikke var blevet 

læst lektie igen.  

 

 

Holdt i ørene 
 
Der var en regnelære Andersen som holdt børnene ud 

over trappegangen i ørene når vi var uartige. Det var 

sikkert ikke morsomt at hænge der og være bange for 

at falde ned. Om det bare var tomme trusler fra hans 

side det er ikke godt at vide, for vi så nu aldrig, at han 

afstraffede nogle af os. Men det virkede, det var ikke 

til hans timer vi ikke havde lavet vore lektier og 

underligt nok ham var vi alle meget glade for. Det var heller ikke ham der 

stod oppe ved vore forældre og beklagede sig over os. Det var heller ikke 

ham der langede ud efter os i tide og utide. Det var jo ellers almindeligt 

brugt, at man fik en på hoveder af læreren når der var det mindste der 

skulle straffes for. 
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Tegnelærer 
 
Vores tegnelærer en anden meget ældre lære var pigeglad. Når vi havde 

tegning oppe i tegnelokalet, beordrede han pigerne ned at ligge på gulvet 

og tegne, hed det sig. Der gik mange rygter om ham. Han blev også 

fjernet fra skolen på et tidspunkt fordi han ikke kunne lade pigerne være. 

Om det virkelig er sandt kan jeg næsten ikke tro, der kan jo hurtig sættes 

nogle rygter i gang og fantasien fejlede heller ikke noget dengang. 

 

 

 

Skoleudflugt til Tolne skov 
 
En gang om året var hele skolen på udflugt til Tolne skov. Det var en af 

årets helt store begivenheder. Hele skolen gik i samlet flok. I to rækker, 

klasse for klasse med klasselæren foran hver enkelt klasse. Det var som 

en flok soldater der kom marcherende. Nede på banegården ventede der 

et særtog, som kun havde til opgave at kører os til Tolne. Tolne var en 

meget lille station på vej til Frederikshavn. Vi drenge hang ud af 

vinduerne for at se lokomotivet der trak os. Alt medens lærerne løb rundt 

og hev os ind, og så fik vi en på hovedet. Det hjalp ikke, det var vi så 

vandt til, det var et værre tabernakel. Når vi så kom til Tolne gik vi igen 

samlet ud til skoven, hvor der var en stor åben men overdækket pavillon 

hvor der blev spillet musik. Men det kunne man nu ikke høre meget af 

med alle os larmende børn. Der var også et is hus, der var en lang kø hele 

tiden for vi havde alle fået penge med hjemme fra til at købe en sodavand 

for til madpakken. Vi var også en del der i dagene før udflugten løb rundt 

til folk i gaden og spurgte om vi skulle købe ind for dem eller hente 

købmandsvare. Så fik vi gerne en skilling for det, fem eller ti øre, men 

det kunne godt blive til en hel del. De penge fortalte vi ikke vores 

forældre, at vi havde tjent, for så skulle de i sparebøssen. Nej de blev alle 

gemt og brugt på udflugten til slik og is.  

 

                   
Det er sådan Tolne skovpavillon  ser ud i dag og 

sådan så den også ud dengang jeg var barn.  
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Med skolen i København 
 
På et tidspunkt var vi, hele klassen med skolen i København. Hvilket år 

det var står ikke helt klart i min erindring. Det har formentlig været i 

femte eller sjette klasse efter som jeg gik ud af skolen i sjette klasse, og 

det var nogle år efter krigen. Vi var sammen med vores regnelærer 

Andersen som var alle tiders lærer så længe vi opførte os ordentlig. Der 

var flere klasser af sted samtidig som boede samme sted og fulgtes ad til 

nogle af tingene i København. Der var to lærer og to lærerinder, til at 

styre alle os børn.  

 
Turen der over og hjem foregik med tog til Ålborg og med skib fra 

Ålborg til København. Det har formentlig for os alle været første gang vi 

var i landets hovedstad, så oplevelserne var store uanset hvad vi var ude 

og se. Rådhuspladsen, Zoo og Tivoli er de tre ting der står klarest i 

erindringen, det virkede så overvældende på os.  

 

 

 

 

 

 
Her er hele klassen samlet i København. Det er mig der står op som nr. to fra venstre. 
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Frikvarter 
 
I skolens frikvarterer blev der i de mindre klasser spillet hønseringe og 

trillet kugler. Man sad et stykke fra en væg og skulle så trille op mod 

vægen, den der var nærmest vægen havde vundet. En gang i mellem når 

vi havde nogle penge købte vi Pinocchio kugler, det var lakrids med 

noget sukker uden om. De blev noget klisteret og snavset når de havde 

været brugt lidt, men vi spiste dem vi vandt med velbehag. Pigerne hop-

pede meget i mand eller i sjippetov og drengene sloges meget. 

 

 

Violinbuen 
 
I sangtimerne og til morgensang gik sanglæren rundt og spillede på 

violin. Hvis en af os ikke sang med, stoppede læren sangen, og vi skulle 

stikke hånden frem. Den pågældende fik så et ordentlig slag af violinbuen 

på oversiden af fingrene. Føj hvor gjorde det ondt. Hvis vi flyttede 

fingrene, så fik vi slaget oven i hovedet og det var endnu værre, jeg kan 

næsten mærke det endnu. 

 
Til sangtimerne havde vi altid salmevers for. Det betød, at vi skulle lærer 

en hel salme fra sangbogen uden ad, og så blev vi hørt i et af versene alle 

sammen. Man skulle rejse sig op og stå ved siden af skolepulten, så man 

ikke kunne snyde og læse op af salmebogen. Det var et mareridt for mig. 

Jeg havde jo ikke tid eller tålmodighed til at sidde og lære sådan noget 

udenad, så det gav ofte nogle røde fingre af violinbuen. Problemet var, at 

jeg satsede på, at blive en af de sidste der blev hørt. Hvis det var tilfældet, 

så havde jeg jo hørt de andre sige versene og huskede det så. 

 

 

Spanskrør 
 
Når tingene gik for vildt til, enten i klassen eller det var nu mest ude i 

skolegården når vi sloges, så blev vi sendt ind til rektor på hans kontor. 

Jeg husker det som et kæmpe kontor med mange skridt over til skrivebor-

det, både når man kom og når man gik. Bag ham hang en bambus kæp, 

man sagde ikke et ord. Når man så kom over til hans skrivebord blev der 

ikke sagt andet en ”buk dig” og så fik man et rap bag i og der blev sagt 

ud med dig. 
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Eksamensstang 
 
Der var sandelig også positive stunder i skoletiden. Når vi gik til 

eksamen, så lavede min mor noget vi kaldte en eksamens stang. Det var 

sukker som blev smeltet på panden og så rørte hun havregryn i 

sukkermassen. Til det blev en tyk masse som blev rullet i en stykke mad-

papir til en 2 cm tyk og 10-15 cm lang pølse. Den gik vi så og suttede på 

når vi var til eksamen. Det smagte rigtig godt, og så kunne den holde i 

meget lang tid.  

 

 

 

Dårlig til at læse og skrive 
 
Med den skolegang og min interesse for skolen, er der vel ikke noget at 

sige til, at jeg ikke fik lært at læse og skrive ordentlig. Det endte også 

med at jeg mere eller mindre blev smidt ud af skolen efter 6 klasse. Det 

var frk. Jørgensen min klasse lærerinde der var oppe, at snakke med far 

og mor. Det står klart i erindringen. En dag hvor en radio der var til 

reparation lå adskilt på værkstedsbordet. Jeg var blevet sat til at skifte 

den store kondensator. Pludselig kom min lærerinde ind i butikken og 

hun gik ind på kontoret til mine forældre, og så blev døren lukket. Hvad 

mon jeg nu har gjort forkert var min første tanke. Da hun var gået kom 

min mor og sagde, at nu skulle jeg ikke gå i skole mere, jeg skulle i lære 

som elektriker. Hurra råbte jeg, det er bare lykken, og så var den ikke 

længere.  

 

 

Positiv skolegang 
 
Kan der for pokker ikke findes noget positivt i mine erindringer om det 

faglige i skolen, næh. Hvad var det vi lærte? remser, tabeller og 

salmevers masse af udenadslære. At bruge hjernen, nej det lærte vi ikke 

meget af. Tænk en gang på hvad de forlangte vi skulle lære uden ad og 

helst også forstå lidt ad, blandt andet sangen: 

 
Flyv ikke høj´re end vingerne bær´ 

Hold dig ved jorden præcis hvor du er 

Det kan så let gå dig ilde, 
Og helt fra toppen er der langt at trille. 
Tag den med ro selv når fremgang du får, 
Lykken er skør, så den går let i skår, 

Bedst er at være præcis hvor du er 

Flyv kun sådan at vingerne bær. 
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Vi er vist mange, der er glade for, at de danske såvel mænd som nu også 

kvinder ikke fæstede lid til sådan noget bras. Tænk en gang hvad der ville 

havet været tilbage af vort samfund, hvis ikke der var nogle der ville 

videre og noget mere i deres liv. Her behøver vi ikke kun, at tænke på 

berømthederne som A P Mølle eller Simon Spies. Nej heldigvis har 

størstedelen af den ældre del af det danske folk ikke hørt efter i skolen da 

de lærte det vers. De unge i dag har lykkeligvis ikke været præsenteret 

for den form for lærdom. Skolerne har gennemgået en stor og meget 

omfattende omlægning. Af hvad og hvordan børnene skal have indlæ-

ring, så de senere i livet kan administrere forretningen Danmark. ( og 

sørge for der bliver et godt overskud til at betale vores folkepension 

med.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min Oldefar 
 
I min barndom fortalte mor ofte om sin morfar altså min oldefar, der 

havde boet i Løkken. Han var fisker og sejlede med sin fiskerbåd helt 

over til England, for der var flere fisk at fange. De blev også bedre betalt 

i de Engelske havne. Her havde han også to porcelæns hunde med hjem 

fra et af sine togter. Men det var ikke så godt, fortalte min mor. Det var 

nogle hunde som de uartige piger, i England solgte til søfolkene, når de 

havde været på besøg ved pigerne. Pigerne måtte nemlig ikke tage 

betaling for deres forehavende, så i stedet solgte de hundene meget dyrt. 

Hundene brugte søfolkenes koner til at stille i vinduerne, når så manden 

var hjemme så hundene på hinanden. Når manden var på søen så hundene 

væk fra hinanden, det betød at konen godt ville have besøg. Mor arvede 

de to hunde som hendes morfar havde haft med hjem og nu har jeg dem 

stående i mit hjem. Vi har dem dog ikke stående i vinduet. 
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Her har vi et maleri af redningsbåden i Løkken malet af kunsteneren 

Anders Hune. Det kan sagtens være oldefar den ene af dem der sidder i 

båden. De er på vej ud til det forliste skib ude i baggrunden. 

 
Det var ikke den eneste historie mor fortalte om sin morfar. Engang var 

der et skib, som i et frygtelig uvejr var gået på grund på tredje Ravel. Da 

mors morfar var tilknyttet redningsbåden blev han sammen med flere 

andre kommanderet i redningsbåden, for at sejle ud og rede de stakkels 

mennesker ude på det forliste skib. Det var et frygtelig vejr så mors 

morfar faldt ud af redningsbåden, druknede og drev i land. Her prøvede 

man, at genoplive ham med kunstig åndedræt. Det lykkedes de fik liv i 

ham, og han kunne leve videre. Efter den tid sagde han altid ”når jeg en 

gang skal dø, vil jeg gerne drukne, for det var sådan en dejlig måde at dø 

på”. Senere har vi i familien brugt samme vending, selv om vi dog ikke 

har prøvet og derfor ikke har nogen erfaring, som mors morfar havde. 
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Skoleferierne i Brædstrup 
 

 
I skoleferierne blev jeg nogle gange sendt ned til Brædstrup og holde 

ferie, ved min fætter Niels Erik som er søn af min farbror Andreas. 

Andreas var sådan en fin mand set med mine øjne dengang. Han rejste 

rundt og solgte reb for farfar og så var han i sognerådet. Niels Eriks mor 

Karen var altid syg og, så syg ud. Hun var også sådan en fin dame, for 

hendes far var pastor Rosendal i Brædstrup. De havde et meget stort hus 

en rigtig villa med første sal og en fin spisestue, hvor vi skulle spise fint 

om aftenen når farbror Andreas kom hjem. Vores leg gik med at bygge 

små fine papirflyvere i de mest fantastiske faconer, og så blev de afprøvet 

fra en altan på første sal hvorfra de fløj ud i haven. 

 

 
Vi var også ofte ovre på farfars rebslagerbane, det var spændende for når 

maskinen ikke kørte måtte vi lege i den et hundrede meter lange rebslager 

bane. Så fik vi nogle lange stykker snor som vi skulle sno til reb i 

hænderne. 

 

 
Ved rebslagerbanen boede også farbror Alfred, han var helt tunghør og 

talte derfor også noget højt. Alfred var nok den af de brødre der havde det 

bedste humør, han var altid glad og var meget involveret i kortspil. 

De spillede L’hombre det var lidt fint, når man spillede sådan et lidt 

vanskeligt spil. Det spillede min far også i Hjørring. Det var et spil for 

de lidt dygtigere mænd. 
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Rejsebudet Tinus 
 
Min mors søster Gethe var gift med Tinus. Tinus var rejse bud mellem 

Hjørring og Ålborg. Jeg var sommetider med ham rundt i Hjørring. Tinus 

arbejdede på den måde at han cyklede rundt på en ladcykel og hentede 

eller afleverede vare ved forretningsfolk og også sommetider ved private. 

Så tog han toget til Ålborg hvor han ligeledes hentede og afleverede vare 

ved de forskellige firmaer. Det var ofte, ja faktisk daglig, at 

forretningerne eller firmaerne skulle have nogle større trækasser med. 

Dem kunne han ikke have på cyklen, så havde han en trækvogn som han 

gik rundt med. 

 
Det betød at når man f.eks. skulle have sendt et eller andet fra Hjørring, 

ud til en adresse i Ålborg, så tog man fat i Tinus og fik ham til at tage det 

med i toget og aflevere det ude på den pågældende adresse i Ålborg.  

 
Måden man fik fat i Tinus på, var at man enten lagde en seddel i hans 

postkasse, eller man stoppede ham, når han kom cyklende rundt i byen 

med alle varerne. Vi vidste jo godt hvornår han kom kørende rundt i 

byen.  

 
På den måde kunne man få vare leveret fra dag til dag. Tinus tog nemlig 

turen mellem Hjørring og Ålborg to gange om ugen. En dag uddelte og 

samlede han varerne sammen i Hjørring. Næste dag tog han så det tidlige 

morgentog til Ålborg og delte varerne ud og samlede dem ind der skulle 

med til Hjørring. 
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Postbudet 
 

 
Breve blev ikke sendt med rejsebudet men med Posten lig som vi gør i 

dag. Men jeg vil lige nævne at det var på en noget anderledes måde. Inde 

i byen hvor vi boede, kom der post tre gange daglig, morgen, middag og 

aften. Der kom også post ud både lørdag og søndag. Når postbuddet kom, 

havde han altid god tid til at snakke. Var der kaffe på kanden så havde 

han også altid tid til at få en kop med. Så gik snakken, for postbuddet 

vidste mange ting om hvad der rørte sig rundt omkring i lokalområdet. 

Han havde jo førstehåndsorienteringen fra alle de breve han delte ud. 

Posten gik rundt inde i byen, med sin store taske med alle brevene i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Det her er nu ikke posten i Hjøring by, men 
sådan har nin oldefar set ud, han var gående 

landpostbud. 

Det var sådan at vores postbud så ud. 
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Bydreng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I skoleårene var jeg bydreng der hjemme og gik ud med regninger, det fik 

jeg 2 kr. for om ugen, det var mange penge men de skulle også sætte i 

skolens sparekasse. Det var om lørdagen, så kom der en stor kasse frem 

med en masse små rum hvor hver enkelt elev havde sit eget rum. Vi 

puttede penge ned i, de blev så sat ind i banken.  

 
Det var altid først i måneden og en fredag der skulle kræves penge ind. 

Her blev jeg sendt ud når familiefædrene var kommet hjem med 

ugelønnen, så var der en chance for at få kradset nogle penge ind. 

 

 

 

Cirkus 
 
Om sommeren var der en uge hvor et stort cirkus kom ude på markedets 

pladsen. Så skyndte vi drenge os der op for at hjælpe, det gav gerne en 

fribillet til den første eftermiddags forestilling. Det var nok her de øvede 

sig en sidste gang inden forestillingen om aftenen. Hvis vi ikke fik en 

billet, så snød vi os ind, ved at kravle ind under teltdugen, for se 

forestillingen det ville vi. 

 

  

 

 

Det var sådan en cykel der kaldtes en longjohn jeg 
kørte mest på 
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Morfar blev syg 
 
I 1948, altså et par år efter jeg var be-

gyndt i skolen, blev morfar syg, han fik 

en hjerneblødning. Derefter blev han 

mærkelig i hovedet. Engang vi var oppe 

på Langagervej hvor de boede, da rev 

han sig selv til blods inde i en tjørnehæk. 

Han blev pludselig så gammel, det var 

svært at forstå hvad det var der skete 

med ham, men der gik da heller ikke så 

lang tid inden han døde. 

 
Han blev lagt i en kiste der stod på 

spisestuebordet uden låg på. Vi skulle se 

ham alle sammen også os børn. Jeg 

syntes det var noget underligt noget, at 

anbringe ham der, det var da næsten 

umuligt at få kisten ud der inde fra. Den kunne kun komme ud gennem 

køkkenet og det var så lille. Jeg forstod ikke hvordan det kunne lade sig 

gøre. 

 
Hvis jeg skal beskrive hvordan jeg så min morfar i hans velmarks dage, 

vil det blive på følgende måde Min morfar Skomager Madsen, havde sit 

lille værksted i kælderen under det gamle rådhus på torvet i Hjørring. 
 

Jeg stod i vores butik, og så han tidlig om morgenen kommer gående i 

raske skridt hen over torvepladsen til dagens arbejde. Han bøjede hovedet 

for at komme igennem den lave dør ned til værkstedet. Han var en høj  

slank mand, en flot fyr må man nok sige, kroppens enkelte legemsdele 

passer fint sammen. Han mødte ikke op i arbejdstøj, men i et gammelt 

mørkt jakkesæt. Under jakken havde han en vest, som man så dem i 

tidligere tider. Om halsen havde han et gammelt slips. Slipseknuden bære 

præg af ikke at blive bundet op, men blot løsnet, når slipset tages af og 

på. 

 
Man var ikke i tvivl om, at det var skomageren vi havde her. Man så de 

sorte blankpudsede håndsyede sko i størrelse 42 som bare passer og sad 

korrekt på hans travle føder. Inden dagens arbejde begyndte fandt han det 

store kraftige læderforklæde frem, som han så tog på for at beskytte sit 

tøj mod snavs og slidtage fra det grove arbejde med reparation af sko.  

 
Arbejdspladsen ved den kraftige symaskine var præget af, at det er et 

ordensmenneske, som har denne plads. Der var ikke afklip af læder, 

hverken på bordet eller på gulvet. Rod var der ikke meget af på 

værkstedet, det eneste man umiddelbart kan se, er en stor stak sko i det 

ene hjørne af værkstedet. Materialerne, som søm, tråd og læder i 

forskellige tykkelser, var pænt placeret på deres rette plads inden for 

rækkevidde af arbejdspladsen.  Det var noget kraftig læder, det der blev 
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skåret ud til nye såler på skoene: det krævede sin mand, hvilket også 

kunne ses på de store kraftige hænder som min morfar skomageren havde 

fået af sit arbejde. 

 
Det var en travl mand, min morfar skomager Madsen. Det kunne ses af 

den store dynge færdigt reparerede sko, der lå i hjørnet af værkstedet. 

Morfar havde den sjove vane, når han var færdig med at reparere et par 

sko, så smed han dem blot hen i den store dynge færdig reparerede sko. 

Når så kunderne kommer ind på værkstedet for at hente sine sko, mener 

han ikke, at han havde tid til at finde dem. De må selv gå i gang med at 

lede, i den ofte store dynge af sko. Det foregik gerne med bemærkningen:   

“Jeg har ikke tid til at finde dine sko nu, men du kan jo lige selv prøve, 

om du kan finde dem derovre i hjørnet.” Det var ikke sjældent jeg så to 

tre af byens fine damer stå og rode efter en sko, pokkers de havde endnu 

kun fundet den ene af skoene. Det var i den situation man så skomager 

Madsens drilske, men humoristiske udtryk i hans ansigt og de mørkeblå 

øjne, som altid virkede venlige og glade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Morfar blev pludselig gammel da sygdommen meldte sin ankomst. Når 

vi, hans børnebørn var oppe ved bedsteforældrene ved frokost tid, stod vi 

bag ved morfar. For han havde så dårlige nogle tænder, at han ikke kunne 

bide skorpen på brødet over. Skorpen blev skåret af og stukket bag ud til 

os børn. Så delte vi den mellem os, det var noget helt særligt, det var jo 

morfars skorp vi fik. 

 

  

 

Her er morfar som han så ud kort tid 

før han døde. Prøv in gang at 
sammenligne de 2 billeder af morfar. 

Det he5r hvor han er blevet en gammel 

syg mand og så det på de foregående 
sider, fra hans velmarksdage. 
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Farmor og Farfar 
 
Det skete naturligvis nogle gange, at vi kørte ned til min farmor og farfar 

i Brædstrup, i fars bil en Adler. Det har nok først været efter krigen, der 

blev mulighed for at køre så langt. Selv da var der problemer med at 

skaffe benzin til så lange køreture. Det var en smart bil Adleren efter 

datidens forhold. 

 
Jeg kan huske at far altid var meget omhyggelig med, at dørene skulle 

være ordentlig lukket. Fordi når først han kørte med fuld fart ( 50 km. i 

timen ) så var det umulig at holde døren, for vinden. Dørene åbnede med 

håndtaget foran og hængslerne i bagsiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det var en heldagstur, når vi kørte ned til farmor og farfar i Brædstrup. 

Man måtte max køre 50 km. I timen. Det var heller ikke lige gode veje  

der var ikke asfalt på vejene over alt. Vi kørte igennem mange små byer 

ned til Silkeborg og derfra ad små grusveje til Brædstrup. 

 
Det var også den vej vi kørte når vi skulle videre ned til min far broder 

Bertel i Vamdrup. Her husker jeg tydeligt når vi kom til Vejle, vi kom fra 

Jelling vejen ned af stejle veje ned til byen og videre ud af byen mod 

Kolding af en lille meget snoet vej. Den vej kan jeg kende i dag, det er 

gammel Kolding landevej i Vejle som dengang var en grusvej igennem 

skoven. 

 
Jeg husker en gang formentlig først i 1950erne, hvor vi skulle ud og se, at 

man var i gang med at lave et nyt stykke vej her på det sted. Der var i 

hundrede vis af arbejdere med skovle og trillebør som flyttede jord. Det 

virkede så uendelig stort på mig, at jeg stadig kan se det for mig. 

 
Jeg husker en gang vi skulle have min farmor med fra Brædstrup til 

Hjørring, da har min far nok haft lidt hjemve for farmor sad hele tiden og 

sagde ”så så Holger” det var hver gang han kørte lidt over 50 km’s fart. 

 

 

 

 

 

Sådan så fars gamle 

Adler ud, den var 
klodset op under hele 

krigen. Det var ikke den 

bil her men en magen 
til. 
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                                Her er farfar og farmor som jeg bedst kan huske dem. 
 

Farmor og farfar husker jeg som nogle gamle mennesker, det var i 

sagens natur at vi ikke så dem så tit, de boede jo så langt væk. De 

virkede lidt fremmede på en måde, så alvorlige. Man kan dog ikke 

sige at der var noget at være bange for. Men der stod en respekt langt 

uden om dem. 

Farmor var samlingspunktet i Brædstrup ingen tvivl om det. Hun var 

som en gammel kone var den gang en sammensunken meget 

foroverbøjet person, som selv min store alvorlige farfar havde respekt 

for. Det var hende der passede forretningen, og derfor altid lugtede 

langt væk af reb. 

 
Farfar var en person jeg som barn havde svært ved at forstå. Han lavede i 

mine øjne ikke noget, men gik rundt og bestemte det hele og alle var 

bange for ham selv om han var godheden selv. Folkene ude på re-

berbanen fik jo lov til at drikke snaps, hvad han selv bestemt ikke måtte 

for farmor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De var missionsfolk, der blev altid bedt bordbøn og vi fik hvidtøl til 

maden. Øl vin og spiritus var bandlyst i deres hjem. Det virkede på en 

eller anden måde meget naturlig, selv om det ikke lige var den stil der 

blev lagt for dagen hjemme i mit hjem. Alligevel var der altid højt snak 

og godt humør når far og hans søskende var samlet ved deres forældre i 

Brædstrup. 
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Kong Christian den X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kong Christian døde i 1947, det står klart i erindringen selv om min alder 

på det tidspunkt kun var 8 år. Vi stod nogle stykker inde på fars lille 

værksted og havde en radio under reparation. Den var lige begyndt, at 

brumme og så kom meddelelsen under en masse støj ud af radioen. 

”Kong Christian den X er død, længe leve kong Frederik den niende”. 

Den meddelelse berørte alle danskere meget, han var en højt elsket 

konge. For mit vedkommende var det jo også sådan, at jeg huskede ham 

tydeligt. Han havde jo lige for ikke så længe siden været i Hjørring og 

holdt i sin fine bil på torvet skråt over for vores forretning. Men det helt 

store var, at min far stod ved siden af kongens bil og holdt mikrofonen så 

kongen kunne blive i sin bil og talte til forsamlingen gennem et større 

højtaleranlæg som far havde sat op. 

 

 

 

 

Efter krigen 
 

 
Efter krigen og specielt i 1953 var verden og særlig Danmark i stor 

forandring. Det var så voldsomt at de voksne dårlig kunne stå stille. Der 

var travlhed over alt lige nu hvor landet gik fra at være et besat og 

udsultet land til at være selvstændig. Nu vil alle have det hele, og det 

kunne ikke gå hurtig nok. Der var ikke tid til at gå arbejdsløs. 
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Min Konfirmation 
 

 
Vi boede på Torvet nr.1 som lå i Sct. Kathrine sogn. Det var i byens 

største og fineste kirke såvel forberedelserne og selve konfirmationen 

skulle foregå. Kirken hed Sct. Kathrine kirke og lå lige bag ved 

Torvet op mod Nørregade, ikke langt fra forretningen og hvor vi 

boede. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tegning af Sct. Kathrine kirke, som den så ud dengang jeg blev konfirmeret. 
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Set. Catharinæ, Hjørrings hovedkirke Af Hjørrings tre middelalderkirker 

er Sct. Catharina Kirke den yngste og byens hovedkirke. Den er viet til 

Catharina den Hellige af Alexandria, som blev halshugget af kejser 

Maxentius, Hjørrings skytshelgen, der døde som martyr den 25. 

november år 307.  

 
Nogle få tilbageblevne murresten tyder på, at man tog den oprindelige 

lille kirke i brug omkring 1250, og i 1993 valgte man at fejre kirken 

samtidig med byens 750-års købstads jubilæum Kirken har oprindeligt 

haft romansk apsis som Sct. Hans, og begge de to kirker er bygget af røde 

teglsten.  

 
Oprindeligt var der mandsindgang mod syd og kvindeindgang mod nord. 

I 1903 fandt man under tårngulvet noget, der kunne være en gammel 

brønd Måske var det den, der leverede vievand og dåbs vand, og som 

vistnok har ligget vest for den oprindelige kirke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min konfirmation 
 
Konfirmationen og forberedelserne til den, foregik ikke i skoleperioden. 

På det tidspunkt var jeg i lære som elektriker og var fyldt 14 år. 

 
Selve konfirmationsforberedelserne og for den sag skyld også selve 

konfirmationen, dem huskes der ikke ret meget fra. Nu var der jo heller 

ikke så meget omgang med de andre børn. Jeg var jo kommet ud af 

skolen og dermed væk fra det miljø. Skole kammeraterne var der ej heller 

nogen kontakt med mere. Lidt mærkeligt, at jeg ikke havde et behov for 

kontakt med jævnaldrene. Det behov blev åbenbart dækket ind i 

svæveflyverklubben hvor jeg kom meget. Det var først et års tid senere, 

kontaktbehovene opstod.  

 

  

 

Her er et foto af 
Sct.Cathrina kirke 
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Konfirmationsforberedelserne 
 
Vi gik til præst for at blive forberedt til konfirmationen, sådan som man 

altid har gjort. Denne forberedelse foregik for mit vedkommende i 

arbejdstiden, i menigheds huset til Sankt Katrines kirke. Der skulle læses 

i den lille katekismus hjemme til hver gang, hvor der så var overhøring. 

Det var rent udenad lære, af et stof som ikke havde den helt store 

interesse. Der var heldigvis rigtig mange der gik til forberedelserne 

samtidig, både piger og drenge så det var ikke så tit den enkelte af os blev 

hørt. Der blev givet karakterer i kundskab og i opførsel, som indførtes i 

kirkebogen. Så vore efterkommere børn og børnebørn kan more sig med, 

at se hvordan mine karakterer i opførsel var på det tidspunkt. Man gjorde 

sig umage, for der var stor respekt omkring præsterne, som jo var en 

overøvrigheds person. 

 
Præsten bildte os ind at vi skulle være omhyggelig med at lære de vers vi 

fik for hjemme. Fordi han ville vælge nogle forskellige vers og sige et af 

dem til os enkeltvis ved selve konfirmationen. Det vers skulle vi så 

endelig huske. For når vi en gang skulle giftes, så skulle vi sige det vers 

for præsten, ellers kunne vi ikke blive gift. Men det tror jeg nu ikke vi 

drenge tog særlig tungt.  

 

 

 

 

 

 

Konfirmations tøj. 
 
Der blev tjent penge her i læretiden, 29 kr. om ugen, så konfirmations 

tøjet skulle betales af ugelønnen. Som et ungt menneske, var der nu 

mange andre ting der var sjovere at bruge ugelønnen til. De forskellige 

tøjforretninger i byen blev kontaktet, ih hvor var det dyrt. Rabatterne de 

ville give var ikke store nok. Der blev gjort alle mulige krumspring for at 

finde på noget. Det endte med en lille bytteforretning, ved den lokale 

tøjforretning nede i bunden af Østergade. Jeg fik konfirmations tøjet, og 

han fik mit elektriske legetøjs Tog.  Det brugte han så til juleudstilling i 

sin tøj forretning i de efterfølgende år. 
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Under konfirmations forberedelserne. 
 
En enkelt ting huskes, vi lagde lys ind i Hjørrings museum, i alle de 

gamle rum hvor den gamle realskoles gamle lamper skulle over i museet 

og lyse museumsgenstande op. Medens vi gik her købte og spiste jeg to 

slags slik. Dels spisepapir det samme man lavede alterbrød eller Oblat af, 

og så noget der hed spejdersnus, det var en slags lakridspulver der smagte 

lidt hen efter salmiak. De to ting var meget moderne blandt unge 

mennesker den gang. Det forstod museets gamle kustode ikke rigtig. Han 

var af den ældre generation, så han drillede mig, alt det han kunne.  

 
Kustoden gik med os rundt i museets lokaler efterhånden som arbejdet 

skred frem, man var meget bange for, at der skulle ske noget med 

museumsgenstandene. Han var en rigtig fortæller, så der var ikke en 

genstand der ikke blev fortalt en historie om, det var utrolig spændende. 

Blandt andet fortalte han mange historie om de forskellige gamle 

håndværks værktøjer. Det var spændende at høre om den gamle 

brandsprøjte, der var håndtrukket og med en stor træ tønde med vand. Vi 

kunne tydelig se situationerne for os, når han fortalte om de store brande 

der havde været i byen. Brandfolkene kom løbende med sprøjten der sad 

på en trækvogn oven på en trætønde med vand. Den har været tung at 

løbe gennem byen med. To mand stod så og pumpede den smule vand ud 

i slangerne til brandfolkene, medens andre kom løbende med spande 

vand og helte op i trætønden på sprøjten. 

 
Det var nogle gevaldige historier f.eks. var der 

også historier om den sidste der blev hængt ude 

i Hjørring bjerge. De havde hans skelet  

hoved med et stort hul i hovedskallen, som det 

ses på billedet på siden. Den stakkels mand 

skulle gå op gennem byen, hvor man så udsatte 

ham for forskellige grusomheder under vejs. 

Man piske ham, og hugge hænderne af ham på 

vejen ud til det sted han skulle henrettes. Efter 

man havde hængt ham blev hans hoved hugget 

af og sat på en stage som man så gik ned 

gennem byen med. Det har nok ikke været lige 

sandt alt det han bildte mig ind, men det gjorde 

ikke noget for han fortalte noget så spændende, 

og min fantasi spillede med.  
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 Drengene jeg gik til konfirmationsforberedelse med og blev konfirmeret med 

Pigerne jeg gik til konfirmationsforberedelse med og blev konfirmeret med 

 

Her er jeg som jeg så ud kort tid efter min 
konfirmation. 
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Konfirmationen. 
 
Endelig oprandt konfirmationsdagen. Højtideligheden foregik i Sankt 

Katrines kirke i efteråret 1953, det var en stor dag. Jeg var iført mit fine 

nye konfirmations tøj, og mor og far fulgte mig op ad kirkegulvet til min 

stol på højre side af gangen, pigerne sad på venstre side. Vi var alle 

meget nervøse, for præsten havde fortalt os, at han ville læse et vers op 

for os hver. Det vers skulle vi så huske til vi engang skulle giftes, og hvis 

vi havde glemt det kunne vi ikke blive gift. Sikke noget vrøvl, men vi 

troede alligevel på det, når nu det var præsten der sagde det. Det var nu 

glemt inden vi var nået ned fra alteret, men pyt vi skulle jo nok ikke 

giftes så kunne det også være lige meget. Bare det snart var overstået 

tænkte jeg, så man kunne komme hjem og se, hvad der kunne være 

kommet af gaver.  

 
Billedet på forrige side er taget lige efter konfirmationen. Der blev af en 

eller anden grund ikke taget billeder af mig hverken i kirken, under 

festlighederne eller dagen efter på blå mandag. Det betyder at der ikke 

findes et eneste billede af mig i det fine konfirmations tøj, som jeg selv 

havde købt. Hvad grunden er til at mine forældre ikke sørgede for at få 

lavet nogle foto er jeg uvidende om. Den gamle fotograf Mathæus 

Rasmussen, som gik ud og fotograferede til festlige lejligheder var ellers 

en af vore kunder i forretningen. Når alt kommer til alt er det nok noget 

med, at det efter mine begreber fine konfirmations tøj, ikke har været helt 

efter mors opfattelse af hvordan det skulle havde været. Der blev heller 

ikke fotograferet under spisningen lige som gaverne heller ikke på noget 

tidspunkt blev fotograferet. Under mit valg af konfirmations tøj er der 

sikkert taget meget hensyn til om det var noget der var brugbart også 

efter konfirmationen. Det var jo en kostbar affære at betale med mit 

elektriske tog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hotel Dunord Hjørring teater 

det var her min konfirmations 

fest blev afholdt. 
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Konfirmations festlighederne. 
 
Derimod huskes konfirmations festlighederne tydeligt. Det står for mig 

som en meget fin fest, med rigtig mange mennesker. Festen blev holdt 

oppe på et sted der hed „Du Nord“ det var her borgerforeningen holdt til. 

Det var byens teater, og det var her der blev afholdt afdansningsballer af 

byens danseskoler. De ydre rammer var i orden, det var som det ses af 

billedet virkelig stedet. Det var maden også, hvad vi spiste det er gået i 

glemmebogen. Det har sikkert været hvad der hørte til lejligheden og 

hvad der nu var råd til, vi spiste meget og meget længe det kan jeg da 

huske. Det var jo i mine forældres velmarkisdage, og stadig med 

krigsårene i hukommelsen, så det har jo nok ikke kunne blive fint og godt 

nok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Midt under middagen kom præsten for, at lykønske det var med stor hvid 

krave og høj hat, det grinede de vældig af da han var gået. Der var ikke 

sådan taler eller sange under middagen, det brugte de ikke dengang. 

 

  

 

Her har vi præsten der konfirmerede mig, og som 

pludselig mødte op ved konfirmations 
festlighederne. 
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Overflødighedshorn 
 
Der var et meget stort overflødighedshorn fyldt med chokolade som stod 

midt på bordet under hele spisningen. På det her tidspunkt, ikke så mange 

år efter krigen, var sukker og chokolade stadig rationeret. I hvert fald 

husker jeg det som nogle af de varer der var vanskelig, at få fat i. 

Hvordan mine forældre havde skaffet råvarerne til overflødighedshornet 

ved jeg ikke. Vi var bestemt ikke forvænnet med de sager så rigtig 

lækkert var det. Vi kunne ikke rigtig holde hænderne fra lækkerierne. Jeg 

husker tydelig dagen efter. Blå mandag da var min fætter Henning fra Ry 

noget så dårlig med ondt i maven. Min farmor sad ved ham og sagde 

”hvad er der dog galt med Henning”, da kom min far og sagde ”han fejler 

sku ikke noget, han har bare et røvhul for lidt”. Det far hentyde til var, at 

vi børn havde siddet under hele middagen og spist af chokoladen i 

overflødighedshornet. Der var meget af det søde stads, og Henning havde 

taget godt for sig af slikket. Der var flere gange blevet skældt ud og sagt, 

at nu skulle vi holde. Men det var jo ikke til at holde ud at se på alle de 

godter, og der var så lange pauser mellem retterne syntes vi. 

 

 

Gaverne 
 
Efter middagen kom det store øjeblik, hvor jeg skulle se gaverne og 

telegrammerne. Dengang fik man ikke lov til at pakke gaverne op når vi 

kom hjem fra kirken, det skulle vente til de voksne havde fået noget at 

spise. Under kaffen kunne det så tolereres, at der blev pakket ud. De 

enkelte gaver kan der ikke huskes så meget om, ud over en lille sølv 

lommekniv som stadig ligger her. Der kom mange gaver og rigtig mange 

telegrammer med penge i. Det var dengang som i dag det helt afgørende, 

at der er mange penge når alle telegrammerne gøres op. Der var ingen 

gaver fra mine forældre, men det regnede man nu heller ikke med at få, 

for det var dyrt nok for dem at holde konfirmationen. 

 
Mor gav mig en frakke og en hat efter konfirmationen. En rigtig 

gammeldags flad hat, det var højeste mode dengang. Hun har nok syntes, 

at der skulle være en gave også fra dem. Hun har ikke ville vise det udad 

til, for det var jo ikke kutyme. Gaven gjorde lykke især hatten, nu kunne 

man rigtig føle sig voksen og løfte på hatten når jeg mødte nogle på 

gaden som man kendte. 
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Gæsternes afrejse. 
 

Gæsterne der kom langvejs fra, var der stadig mandag morgen, de 

rejste hjem op af formiddagen, hvorefter jeg om eftermiddagen igen 

gik på arbejde resten af dagen. Vi var stadig i gang med arbejdet oppe 

på museet. Da jeg mødte op havde kustoden lavet en fin pakke til mig 

med spejdersnus og spisepapir, han var nu sådan en rar ældre mand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min mor. 
 

Det er her i alderen omkring konfirmations tiden min mor i 

erindringerne har betydet mest for mig. Her hvor mor var omkring de 

godt 40 år hendes bedste alder. Det var i de år hvor der sker mest med 

mig, hvor sjæl og krop gik fra at være barn til at være voksen. Der var 

der virkelig behov for at have mor som var en ven man kunne snakke 

med om alt ting. Og det kunne jeg med min mor, hun var mig en 

utrolig støtte. Som det ses af billedet var jeg utrolig glad for hende. 

Hun havde et meget lyst sind, var altid glad og forstod, at se de gode 

ting i alt. Hun har mig bekendt, aldrig skældt ud når jeg gjorde noget 

forkert eller dumt i disse år, men var nok bekymret for mig uden man 

mærkede det på hende. Til gengæld blev der spurgt og snakket meget 

om hvad man burde eller kunne have gjort i stedet for. 

 

 

 

 

 

 

Her er et billede af mor og mig, det er taget lige efter konfirmationen. 
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Hvad var min mor så for en. Hun var en personlighed, hun vidste hvad 

hun ville og havde en god smag og sans for at klæde sig pænt, se engang 

på billedet. Det er ikke noget tilfældig tøj hun kommer i. Nej, en dengang 

moderne jakke, flot hat og helt sikkert en perlehalskæde af ægte perler. 

Hun købte ikke noget der var uægte det var ikke det billigste der blev 

købt. Det kan vi også i dag se på det indbo der var tilbage efter mine 

forældre. Det var kongelig porcelæn, tretårnet sølv bestik til 12 personer 

og malerier der heller ikke var så ring endda. Hun havde sans for 

værdierne, det var min mor og ikke min far der stod for den side at deres 

ægteskab. Hvor mor havde de evner og den fantastisk gode smag fra, det 

er lidt svært at gennemskue. Danske vist kom hun fra et godt borgerligt 

hjem, hvor hendes far havde egen skomagerbutik. De havde da ikke 

noget overvældende flot hjem, det var et pænt borgerligt udstyret hjem. 

Mors søskende der alle var dygtige borger havde dog heller ikke mig 

bekendt mors evne til at se og købe disse meget høje kvalitets varer. Mor 

var en rigtig arbejdshest, der var altid fart over feltet. Hun arbejdede altid 

dag og aften. 

 
Det var mor der tog de fleste beslutninger både i hjemmet og i deres 

forretningsliv. Hun var en pige med de hurtige bevægelser og 

beslutninger, altid i gang med et eller andet. Det var mest noget i 

forbindelse med forretningen hvor brugt papir blev glattet ud og snor 

viklet i små ringler så det kunne genbruges. Papir blev klippet og klistret 

til kuverter når tiden var til det, det var jo billigere en at købe dem. 

 
Madlavning var nok ikke mors store hobby, det var mere noget der bare 

skulle laves. Vi fik tit stegt flæsk eller brændende kærlighed med døbelse 

over, det var små stykker stegt flæsk og løg med en lys sovs af fedt og 

mel. Ih, det var noget der smagte godt, og fedtet løb ned over hagen. I 

vintermånederne lig efter jul var der en masse fedt fra jule anden det 

havde en speciel god smag når mor blandede fedtegrever, løg og palmin 

der i. Så en tyk skive frisk rugbrød med et ordentlig lag af mors andefedt 

 

Her har vi min mor med en af 

hendes mange hatte. Mine 
forældre kom jo sammen med en 

hattemager som havde forretning 

skråt over for vores forretning. 
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og salt på, så var dagen bare redet. Det var simpelt hen bare lækkert, jeg 

kan stadig fornemme smagen, det er lige så munden løber i vand. 

 
Midt i alt det rosenrøde, så er jeg ikke sikker på at mor var så rask som 

hun måske selv troede. Først langt senere hørte jeg, at hun altid havde 

haft et alt for højt blodtryk der de senere år var et godt stykke over de to 

hundrede. Det var helt galt, og man gjorde ikke noget for at sænke det. 

Det resulterede jo også i at mor døde alt for tidlig. Det er nok noget af en 

familieskavank med det blodtryk. Morfar fik en rigtig grim hjerneblød-

ning af det, flere af mors søskende mindst en af mine fætre og jeg selv 

har alle for højt blodtryk. I dag regner man det ikke for noget særlig, da 

der kan behandles for det. 

 
Alt i alt var mor et livsglad menneske der spredte glæde omkring sig, og 

gav mig en god overgang fra barn til voksen der i konfirmationsalderen. 

 

 

  



 Side 131 Min konfirmation 

 

 

Min far 
 
Min far har jeg nok lidt sværere ved at beskrive i lige netop de år 

omkring min konfirmation hvor far var omkring de 45 år gammel. Der 

var ikke det samme fortrolighedsforhold til ham som til mor. Det skyldtes 

nok for en dels vedkommende, at han var så tunghør som han var. Det 

var nok et større handikap end det vi andre opfattede det som.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Far sov meget, når klokken var 22 blev stueuret trukket op og han sagde 

godnat, og så skulle mor også helst gå i seng. Hvor mor så stod tidlig op 

så sov far altid også til hverdag længe. Han fik kaffe på sengen hverdag 

når mor havde sendt folkene ud på arbejdspladserne der klokken otte og 

så gik der et godt stykke tid inden han kom frem i lyset, ved 10 tiden.  

 
Der er ingen tvivl om at far var en dygtig tekniker og også var med på at 

lave nogle nye ting. På trods af sin dårlige hørelse var han 

foregangsmand med mange ting inden for det tekniske, hvor han jo havde 

ro i sit hoved til at tænke tingene igennem. Han må dog havde manglet 

kontakten til dialog med andre om sine ideer. Han var meget en 

enspænder der sagtens kunne klare sig uden kontakt til, og omverden. 

Sådan så det i hvert fald ud for os andre, om det så er rigtig eller han bare 

gemte sig bag sit høreproblem det skal være usagt. Hans store hobby var 

frimærkerne som han kunne sidde i timevis med. 
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Barndomsminder størst indtryk 
 
Der er utrolig mange gode og dårlige minder fra min barndom som har 

gjort et stort indtryk på mig. Hvis jeg skal udvælge det af 

barndomsminderne det har gjort størst indtryk på mig, så er det så helt 

afgjort dengang under krigen hvor der var en tysker der ville skyde min 

mor. Den episode står mejslet ind i min hjerne, så kraftig at jeg stadig kan 

se hele forløbet for mig. Det på trods af at jeg ikke har været ret gammel 

på det tidspunkt. Jeg har nok været skrækslagen for om mor ville blive 

skudt. 

 
Af de mere positive ting der har gjort et stort indtryk på mig, er dengang 

jeg til min 2 års fødselsdag fik den lille bil, som havde stået nede i 

cykelhandlerens butiksvindue. Tænk engang en lille dreng i krigsårene, 

som fik en lille bil jeg selv kunne sidde i. Den kunne køre rigtig, blot 

man trådte i pedalerne. Det har været en helt utænkelig situation. Hvad 

har mine forældre dog tænkt på, at give mig sådan en stor gave.  

 
Som det har fremgået af erindringerne, har der været utrolig mange af 

mine barndomsminder der har gjort et så stort indtryk på mig, at de stadig 

står mejslet i min hukommelse selv nu mange år efter. 
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Ungdomsårene 
 

 
Lad mig lige så gerne med det samme sig, hvad det er jeg vil forsøge 

at sige med dette afsnit af hæftet. 

Her skal tegnes et billede af mig et ungt menneske, som det ser ud i 

min erindring. Jeg vil se, at komme ind på de vigtigste af alle de 

forskellige områder, inden for hvilke en ung by dansker fra 13 års 

alderen og derover kom til at bevæge sig og klare de vanskeligheder, 

som ethvert af disse forhold frembyder på bedste måde. 

 

 
Jeg har fundet en ganske særlig tekst, som er sine 2-3.000 år gammel, 

men som ikke desto mindre kan anvendes på det 21de århundredes 

forhold og forklaret i vort sprog, egner sig fuldt ud til at angive mønstret 

for et ideelt ungdomsliv. Der står et sted om et ungt menneske, at hans 

jævnaldrene sagde således om ham:  

 

”Se jeg så, Bethlehemiteren, Isai’ søn; han forstår at lege og er vældig til 

strid, en krigsmand og forstandig i ord, en mand som er dejlig af 

skikkelse, og herren er med ham.”  

 

Således sagde de. Det er tit den mest træffende dom, den vore 

kammerater fælder, og som de udtaler til hinanden, uden at 

vedkommende selv for den at høre. 
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Bopæl 
 
I ungdomsårene fra konfirmationsalderen til 18 års alderen var min bopæl 

hjemme ved forældrene, med alle de fordele det indebærer. Eget værelse 

der blev gjort rent, altid rent tøj i skabet og mad på bordet til spisetiderne. 

Et par forældre der ikke stillede krav til hjælp i hjemmet, det var der ung 

pige til at klare. Ligeledes blev der heller ikke stillet krav om hvornår jeg 

skulle være hjemme om aftenen. De hjemlige rammer var helt perfekte 

og uden nogen form for bekymringer ud over dem der var selvforskyldt. 

 

 

  

 

Her har vi baghuset til Torvet nr.1. det er her i det hus vi boede. 

Vinduet med gardiner var vores dagligstue. Vinduerne under 

var ned til kælderen hvor vi havde el-værksted. Det er fars bil 
ne Waushall. 
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Kammeraterne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi var en del unge mennesker der kom sammen i ungdomsårene, først 

Peter Pappendik, malermesterens søn hjemme i gården. Han var et par år 

ældre en mig, derfor kom han ikke til at betyde så meget rent kammerat-

lig. Vi havde dog lidt samvær, han malede malerier, og det var han rigtig 

god til. Vi har da også stadig flere af hans tegninger og malerier. Han har 

bl.a. tegnet det billede af gården og husene hvor jeg boede som barn. Det 

er vist her i bogen under afsnittet Barndom under Baggården. Han var i 

lærer som gartner ved Isagers gartneri, men han blev hvis aldrig udlært 

for han blev gift og fik et barn med en Norsk pige. 

 
Vi var fire kammerater der var rigtig meget sammen i fritiden det, var 

Ole, Ole, John og mig. Altså to der hed Ole og to der hed John, så 

forvirringen var total. En stor del af ungdomsårene kom Ingrid og jeg 

sammen, men det kommer vi først ind på under vielsen. 

 

  

 
Her har vi Peter Pappendich, en af mine 

ungdoms kammarater. Han boede i samme 
baggård som mig, han var lidt ældre end jeg 

var. 
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Hvad var det for nogle personligheder jeg som ungt menneske kom 

sammen med, og som har været med til at præge mig både dengang og 

sikkert sat sit spor i mit indre senere i livet. 

 
Drengene var alle i gang med en eller anden form for lærlinge 

uddannelse. Den ene Ole ville være murer, den anden Ole min fætter og 

John var begge i gang med en uddannelse som typografer, jeg selv var i 

lærer som elektriker. Vi var altså alle sammen nogle der ville have en 

eller anden form for uddannelse. Vi ville ikke gå som arbejdsdrenge 

resten af livet. Om det nu også er rigtig, eller om det var tidens ånd er lidt 

tvivlsomt. Det undre mig, når jeg tænker på alle de mange andre unge 

som man naturlig var i berøring med, de var som jeg husker det, også i 

gang med en uddannelse af den ene eller anden art. 

 
De tre kammeraters kulturelle baggrund, mindede nok en del om min, 

selv om John var vokset op ved sin bedstemor i en meget lille lejlighed, 

og den ene Ole boede ved sin mor der boksede med økonomien og med 

at opdrage to store drenge. Der var ikke så meget vore forældre kunne 

præge os med kulturelt, vi var børn under krigen med de meget få 

muligheder det gav. Ingen af os var sports interesseret så der var faktisk 

kun biografen og ungdomsballer vi kunne koncentrerer os om. 

Aftenskolerne var godt nok en kulturel perle, men vi gik jo alle i teknisk 

skole om aftenen så den mulighed havde vi ikke. 

 

Her har vi min fætter Ole til venstre og jeg 

står til højre. Vi kom rigtig meget sammem i 
ungdomsårene. 
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Økonomisk var vi også nogenlunde ligestillet, typograferne fik nok lidt 

mere i løn end os andre, men så havde vi nogle muligheder for at få lidt 

overarbejde og for mit vedkommende tjente jeg lidt ved at sælge 

gammelt skrot.  Vi betalte alle en del af lønnen til vore forældre for kost 

og logi, det var nok ikke de reelle udgifter men dog et fast beløb. Det var 

den naturligste ting i verden, at man var med til at betale nogle af 

udgifterne når man havde en indkomst. Det var måske også med til  

at grundlægge en meget ærlig holdning. Jeg kan ikke mindes, at vi på 

noget tidspunkt har haft tanken eller snakket om at lave noget der 

tangerede uærlighed. Det lå formentlig så dybt i vore underbevidsthed 

hvad der var dit og mit. Vi var måske også som de fleste drenge i 

barndommen blevet sat på plads, eller blevet taget i at lave noget uærligt. 

Jeg havde tidligere i livet gjort mine erfaringer, og var blevet belært om, 

hvad der var dit og mit. Under krigen tror jeg det var noget der hang som 

en skræk over hovedet på alle forældre, der var jo nok kort proces når der 

blev stjålet fra tyskerne.  

Kunne vi derimod narre nogen økonomisk, snyde os gratis ind til et eller 

andet, eller få en automat til at virke uden penge og uden at ødelægge 

noget af, det mente vi var helt i orden. Dem det gik ud over var selv ude 

om det, det var jo fordi deres ting ikke var i orden som det skulle være, så 

det måtte de bøde for. De runde stykker metal vi slog ud af El-dåserne 

der hvor El.rørene skulle stikkes ind. De virkede fint i automaterne som 

10 øre. Det syntes vi vat OK, at købe lidt slik for. 

Hærværk har vi aldrig været ude i, lavede vi noget, så måtte der ikke 

ske økonomiske eller materielle skader. 

 

 
  

 

Her har vi den anden Ole Hansen som 

står til venstre og jeg står til højre. Det 
er vores hjemmelavet telt som vi ofte 
overnattede i ved Lønstrup som her. 

Her har vi så John som jeg også 

kom meget sammen med. 
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Tandlæge Friis. 
 
Indtil jeg blev 15 år, var det vores huslæge der tog sig af alle ens 

skavanker, også tænderne. Første gang jeg var ved en rigtig tandlæge det 

var i læretiden altså som 15 årig. Det var ved tandlæge Friis, det blev et 

mindre chok. Der var så mange instrumenter, at jeg besvimede da han 

begyndte at borer. Det blev selvfølgelig fortalt der hjemme, og sikkert 

kraftig overdrevet hvor ondskabsfuld sådan en tandlæge kunne være. Der 

blev i hvert tilfælde drillet meget med det, i de efterfølgende tider. 

Tandlæge Friis var også leder eller chef for Hjørring museum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Her er vi Ingrid og mig . 

 

Ingrid 
 

Piger kom der naturligvis også nogle af ind i billedet. For mit 

vedkommende var det jo Ingrid der optrådte ret tidligt i vores ungdom. 

Ingrid var en pige fra landet med lidt andre normer end vi byboer. Hun 

har flakket en del rundt under sin op- vækst, idet hendes forældre 

flyttede fra sted til sted. På dåbsattesten står der født på Rugholm i 

Øster Hassing sogn i 1941. Allerede i 1944 flyttede hun med 

forældrene til sin farfars gård Grydelund hvor de boede til 1953 hvor 

Ingrid startede sin skolegang i Vestre Hassing. Derefter gik det stærkt 

med, at flytte, så skolegangen kom til at foregå i Tylstrup, Ellidshøj og 

Sønderup. Først herefter flyttede de i en gård Øster Brønderup lige 
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uden for Hjørring. Den sidste flytning var i sagens natur grunden til at 

Ingrid fik sin gang i Hjørring og dermed, at vi fik kendskab til 

hinanden. Hun faldt hurtig ind i miljøet, det var den naturligste ting i 

verden, at nu var hun med i kredsen af vennerne.  

 

Hun var opvokset som storesøster til to drenge, og der- med vandt til 

at tage beslutninger og klare sig blandt drenge. Lige som det havde 

været et hjem hvor begge forældre var involveret i bedriften på samme 

måde som i mit hjem. På den tid blev vi som børn af selvstændige 

inddraget i det daglige arbejde og dermed en arbejdskraft der blev 

regnet med. Ingrid fik trods disse bindinger der hjemme ret hurtig et 

kontor job på Sankt Hans Sankt Olai kommunekontor i Hjørring og 

gik til porcelænsmaling på aftenskolen. 

 

 

 

Cyklede til stranden. 
 

I sommerhalvåret gik turen ofte til stranden der var ikke ret langt, kun 

12 kilometer. Det kunne fint nås når vi alle havde fyraften og spist til 

aften, så af sted på cykel ud og kure ned af de store sand skranter og 

ud i vandet ved Lønstrup. Lørdag Søndag havde vi et hjem- melavet 

telt med, så vi kunne overnatte og lave mad. Nu hvor vi alle var 

konfirmeret følte vi os voksne som det også ses af vores påklædning 

på billederne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Her er vi på cykkel ud til stranden Ole min fetter og jeg. Vi er cyklet fra Hjørring 

og sikkert til Lønstrup hvor vi for det meste cyklede ud. 
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Musik 
 
Vi spillede meget musik om aftenen når vi endelig kom hjem fra arbejde 

og teknisk skole, dengang arbejdede vi til kl. 17 og var så på skole igen 

fra 18 til 20.  

 
Det musik vi spillede var datidens rok f.eks. Bill Heali.  

 

 

 

Ungdomsballer 
 
Vi fire fulgtes naturligvis også ad når vi skulle til bal, det foregik enten 

de pænere steder som på Du Nord, hotel Skandinavien eller i 

Svanelunden, det var nok de steder vi kom mest, men der var også tider 

hvor vi kørte ud på landet til de små forsamlingshuse, så kom vi rigtig til 

landbo bal sammen med bønderkarlene ( det måtte man i øvrigt ikke 

kalde dem, det blev i de år betragtet som et skældsord). Enkelte gange 

også på Martins hotel og hvis det skulle være et sted med ballade så var 

det nede i Østergade 52 det skrækkelige navn ”Røven” blev stedet kaldt.  

 

 

 

 

  

 

Svanelunden var et fint sted at gå til bal. Her blev der også afholdt middage som 
det ses på billedet. 
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Det resulterede da også i at jeg i en ung alder løb af med ballets dronning 

som ses på billedet. Er der noget at sige til at benene exede under mig, så 

Ingrid blev et naturlig led når vi kammerater var sammen. Som det ses 

herunder hvor vi er på en lille udflugt. 

 
Det der blev danset på disse baller var ikke særligt vildt i forhold til i dag. 

Når vi var til bal så startede det normalt ved 20 tiden og de sluttede som 

regel ved 24 tiden eller måske kl. 01,00. Det var ikke sådan at man 

morede sig hele natten som de unge gør det i dag i år 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ja selv når vi gik søndagsturer var vi pænt klædt på. 

 

  

 

Her har vi så Ingrid som ballets dronning. Vi var altid pænt klædt på. 
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Det var ikke normalt at man skulle have noget øl eller spiritus inden vi 

gik til de baller, det er meget mere almindeligt i dag når de unge skal ud 

og more sig. Vi samledes gerne oppe ved mine forældre inden vi gik ud, 

som det ses her på billedet. Man prøvede ikke bevist at snyde hotellet, det 

hang måske også sammen med at man jo gerne skulle have et bord at 

sidde ved, og derfor måtte nyde noget der. Det hente da også vi skulle 

have noget særligt så fik vi en ”flyvere”, det var sodavand og snaps det 

var gerne når vi var til bal i Svanelunden, det var jo et fin sted at komme. 

Man skulle betale for at komme ind i Svanelunden, så en gang imellem 

fik vi en bekendt til at åbne toiletvinduet og så kravlede vi den vej ind, vi 

havde ikke altid penge til at betale indgangsbilletten med, mente vi. 

 

 
Når vi var til bal på Du Nord var det sommetider, at fiskerne fra Hirtshals 

kom. De kom kun for, at de ville sloges med nogen fra Hjørring, det var 

nogle rigtige ballademagere. Så var det bare med at komme et andet sted 

hen, ellers langede de ud efter en. Når vi var til bal på Du Nord 

nytårsaften var der som regel nogen der smed de store blå kanonslag ned 

på dansegulvet oppe fra balkonen. Så var der et hylene og skrigene 

efterfulgt af et ordentlig brag. 

 

 
Engang vi var til bal i forsamlingshuset i Poulstrup, her gik man ned 

under senen, hvor der var meget lavt til loftet og mørkt. Her blev der så 

drukket øl. 

 

  

 

Her er vi alle kammaraterne samlet til en hyggeaften. 
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Beruset 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruset 
 

Det med at drikke sig beruset, var ikke så almindeligt dengang. Når vi 

havde fået en enkelt øl, så var vi i et vældig humør. Der var dog en enkelt 

gang hvor det gik galt for os alle fire, vi var ude ved en John kendte og se 

nogle smalfilm. Han havde lavet noget hjemmebryg, som vi skulle have, 

medens vi så de her smalfilm. Hvad det var for noget vi fik, ved vi ikke 

men vi blev noget så syge alle fire. Da jeg kom hjem var mor åbenbart 

klar over den var gal så hun fik en spand op til sengen. Det gav os 

åbenbart en lærestreg så vi ikke igen hoppede ud i den slags. Der var 

selvfølgelig også nytårs aften så skete det at man fik så hatten den past, 

men så var Ingrid der jo til at holde styr på mig. Billedet er taget nytårs 

aften i 1956 hvor festlighederne blev holdt oppe ved mine forældre 

medens de boede på Torvet bag forretningen. 

 

  

 

 

Der blev også drukket øl og snaps i vore unge dage, men det var når 

der var noget helt særligt som her en nytårs aften. 
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Ryge 
 
Det at ryge tobak var heller ikke noget vi brugte eller forsøgte os med. 

Mor havde fået mig afskrækket i en tidlig alder, ved at lade mig ryge en 

cigar som jeg blev syg af og kastede op. Derefter var det ikke spor spæn-

dende, både fordi jeg vidste det ikke var nogen god smag og fordi det 

ikke var forbudt på nogen måde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mor og farmor 
 
Her på billedet ses mor og farmor to meget dygtige damer, foran fars bil 

som de naturligvis var meget stolte af. Billedet er taget ude i gården hvor 

vinduet over bilen er vores stuevindue og i højre side af billedet ses 

vinduet ind til malermester Papendiks bil malerværksted. 

 

  

 

Her ses mor og farmor ude i vores gård foran fars bil. 
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Mor og forretningen 
 
Mor var den der styrede forretningen helt og holdent, hun købte alle 

varerne hjem og ekspederede kunderne i butikken. Hun var den der 

lavede de praktiske ting som, at hun tog voksafstøbninger af folks ører 

når de skulle have høreapparat. Der blev solgt masser af høreapparater i 

forretningen. Derfor var det nødvendig at hun havde lært at lave en 

afstøbning eller en form af hvordan kundens ører var så øreproppen til 

høreapparatet kunne sidde fast og ikke falde ud. Ikke nok med det, det 

var også hende der sendte folkene ud om morgenen for far stod aldrig op 

før han havde fået sin morgenkaffe på sengen ved 9 tiden. Det med 

morgenkaffe på sengen var meget brugt i mit hjem, det fik jeg også altid 

om søndagen. Det er ingen tvivl om at det var mors fortjeneste at fars 

forretning gik så godt som den gjorde, for hun var en rigtig slider. Der 

var altid fart over feltet, hun havde de hurtige bevægelser og var hurtig til 

at få tingene fra hånden.  

 
Avislæsning blev der ikke så meget tid til, med mine forældre holdt den 

lokale avis Vendsyssels Tidende. Det var ikke normalt at man holdt en 

landsdækkende avis, det var det lokale stof folk interesserede sig for. 

 

  

Her har vi min flittige mor i hendes 

unge dage. Jeg tror billedet er fra før 

min tid. 
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Med fly til København 
 
Far solgte høreapparater og skulle i den anledning til København for at 

forhandle med høreapparat firmaet Oticon. Det skulle foregå med fly fra 

Ålborg til København. 

 
På det tidspunkt der først i 1950erne, var det noget helt specielt, at man 

kunne tage flyveren. Det var jo kun ganske få år siden guldsmed Hassing 

var den første Hjørringgenser der var oppe og flyve, og han tissede i 

bukserne af skræk. Derfor var far også meget spændt og nervøs, men 

turen gik godt der over uden nogle problemer. Hen på eftermiddagen 

ringede far hjem at han var ude ved Oticon og de var færdig nu. Far ville 

gå ned på Strøget og købe nogle flødekager og kunne komme med en 

flyver der var i Ålborg kl. 19 så han kunne være hjemme kl. 21 med 

kagerne. Mor skulle så invitere nogle af deres venner til om aftenen for så 

skulle de få flødeskumskager der var købt i København og transporteret 

hjem samme dag, det var helt vildt og noget der blev snakket meget om i 

byen årene efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Om lagkagen lige så sådan ud det husker jeg ikke, 
men den har helt sikkert været meget flot. 
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Største skatteydere. 
 
På Rådhuset i Hjørring var der en meget stor indgang med en kæmpe stor 

trappe. Halvvejs oppe af trappen var der en stor tavle hvorpå der stod 

navnene på byens ti største skatteydre. Her stod fars navn på pladen i en 

kort årrække, ganske vist ikke øverst men alligevel, det var jeg meget 

stolt over, det var han også selv. Mon ikke også der blev snydt lidt med 

selvangivelsen for, at være sikker på at stå der igen det efterfølgende år. 

Senere blev systemet lavet om så alle dem der betalte mere end 6.000,- 

kr. kom i avisen, men da var han rykket noget længere ned i rækken som 

der ses af avisudklippet.  

 
Forretningen må have gået godt i de år, for far købte en del sølvtøj, 

malerier og frimærker på et tidspunkt. Om det var ved 

pengeombytningen, krigens slutning eller bare god indtjening, vil jeg 

ikke ind på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Et udklip af avisen omhandlende byens største skatteydere. 

 

 

Her er far til venstre ved at købe et 
frimærke for 500 kroner af ham vi 

kaldte Ågemand. Det er hvis et 

opstillet billede. Far var jo helt tosset 
med frimærker. 
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Smyrna nålen. 
 

 
Mine forældre syede selv betræk til spisestuestolene og gulvtæppe til 

spisestuen. Det blev gjort med en lille såkaldt smyrnanål, det var en 

hånddreven nål der lavede nogle små løkker. Den nål opfandt far og 

urmager Bidstrup sammen. Det blev dog Bidstrup der fik fortjenesten af 

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fester 
 

 
Under og lige efter krigen holdt mor og far nogle gevaldige fester. En 

under krigen hvor alle møbler og malerier blev fjernet i lejligheden og 

der blev sat plakater op af frække store tykke damer, og mor dækkede 

bord med nye natpotter der var hvidvin i og smurt sennep på kanten så fik 

gæsterne ellers varme pølser i lange baner. En anden gang lige efter 

krigen da var det blevet en anden stil over det, der blev der serveret østers 

med champagne.  

 

  

Sådan sad man og syede med smyrnanålen. Det er ikke mor der 

sidder og syr. 
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Interview af far 
 
Jeg var stolt af min forældre, hvis jeg skulle have lavet et interview med 

min far som jo ikke er mere, så ville det havde forløbet således: 

 
Holger Rasmussen, installatør i Hjørring sidder rolig over regnskaberne, 

og opdager ikke vi er kommet ind på det lille kontoret. Han hører ikke en 

lyd, siden sine unge år har han været så godt som stok døv. Som 19 år 

gammel forsvandt hørelsen langsomt over nogle år, så der nu er 

forsvundet 100% af hørelsen på det ene øre og 98% på det andet, så selv 

et høreapparat hjælper ikke ret meget her.  

 
Hvordan i alverden kan en mand som dig drive forretning, når du ikke 

hører noget som helst råber jeg til ham?  Det går skam fint siger Holger 

Rasmussen. I mine unge år lærte jeg, på en døveskole, hvordan man kan 

aflæse hvad folk siger på deres mundbevægelser. Det giver normalt en 

rimelig forståelse, bare jeg ved der bliver talt til mig. Endelig er det jo 

min kone der klare telefonen og butikken. Du behøver ikke at råbe det 

fremmer ikke min forståelse. Vores interview, forløber herefter fint med 

mundaflæsning. 

 
Hvordan er din karriere forløbet ?. Jo som stor dreng kom jeg i lære som 

elektriker ved installatøren Vistoft i Brædstrup, hvor vi læredrenge 

ekspertimiterede med at lave radioapparater det var jo lige i disse år det 

informationsapparat havde sit gennembrud. Så efter jeg fik svendebrev d. 

8 – august – 1926 var det lige som naturlig at gå i gang med at læse til 

installatør og derefter til ingeniør i Helsingør. Det var her, at hørelsen så 

småt forsvandt, og så gik det hurtigere under soldatertiden ved 9 

ingeniør-kompagni i København fra d 4 – april - 1929 til 15 – maj - 1930. 

Jeg tog til Hjørring hvor min ældre broder Bertel arbejdede som 

ekspedient i en tøjforretning. Det gik hurtig op for mig, at her var der 

 
Det er et billede af far og mors butik. 
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ikke for mange installatører, og der var ingen der havde lov til at kalde 

sig statsautoriseret installatør, det krævede en tillægseksamen som jeg 

havde. Det betyd også dengang at stat amt og kommune skulle bruge en 

statsautoriseret installatør hvis der var en sådan, i nærheden. Dermed var 

der allerede en forudbestemt kundekreds inden jeg startede. Der var da 

også kommet en pige ind i billedet som heder Ellen, vi giftede os og 

startede sammen forretningen her på Torvet i 1936 

 
Pengene var små, og da vi ikke ville skylde noget væk var butikslokalet 

et gabende tomt rum det første års tid. Det var naturligvis et problem med 

hørelsen, så det blev Ellen der tog sig af kunderne såvel i forretningen 

som telefonen. Jeg fik så gennem hende forklaret hvad det var kunderne 

ville have lavet, men ofte var det jo naturligt at hun selv sendte svendene 

ud til opgaverne.  

 
Hvem fik i som kunder. ?  Det var først og fremmest DSB, vandværket 

og kommunen, men der var også noget at tage fat på. Ingeniørerne ved 

DSB, havde altid noget nyt teknik de gerne ville have installeret og dem 

var jeg vældig på bølgelængde med. Jeg husker den- gang den store 

drejeskive ved remisserne skulle installeres, det var nogle store motorer 

som skulle trække drejeskiven med de store tunge lokomotiver og de 

skulle stoppe meget præcis så toget blev på skinnerne når de kørte af 

drejeskiven igen. Vi havde også nogle spændende opgaver ved 

vandværket som lå i den syd- lige ende af Hjørring. Herfra skulle de styre 

de forskel- lige vandboringer flere km. væk, og vandtårnet som lå ude i 

Hjørring Bjerge der måtte jo heller ikke være hverken for meget eller for 

lidt vand i. Hele det styre- system fik vi som opgave at tegne og få til at 

fungere, det var en meget spændende opgave. 

 

Er der ikke også noget med at i også reparere radioer. ?  Jo, det havde 

jo været en hobby i læretiden at bygge radioer, så derfor lavede vi et 

lille radio reparations værksted. Vi var enige om, Ellen og jeg, at vi 

skulle have så mange heste som mulig at ride på, for så gjorde det ikke 

så meget når noget glippede for os. Ellen lejede støvsugere ud for en 

krone i timen, det var en knippel god ide, vi havde tre ude konstant i 

flere år. Da jeg havde bygget radioer i læretiden, ja så byggede vi selv 

flere højtaleranlæg, som også blev lejet ud til foreningsballer, byfester 

og dyrskuer. Det blev en tordnende god ide i næsten alle årene har vi 

været de eneste i hele Vendsyssel der lejede sådan anlæg ud, så vi 

bestemte selv prisen. Det var noget læredrengene kunne lide, for 

anlæggene skulle passes medens festen stod på, og det var som regel 

om aftenen eller lørdag søndag så det var jo godt betalt, og ikke særlig 

anstrengende tvært imod så kom de jo også gratis med til alle festerne. 

 

På grund af, at det lejen højtaler ud til snart hver en lille flække der 

havde et forsamlingshus, så var vi blevet kendt som nogen der havde 

forstand på højtalere. Det gav så igen pote da kirkerne her for nogle år 

siden begyndte med, at skulle have installeret højtaleranlæg i 

kirkerummet. Ih, hvor det gav problemer i starten, i sådan et hårdt rum 
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runger det så man ikke kan forstå de ord der kommer ud af højtaleren, 

i kender det fra bane gårdshøjtalerne, men vi lærte at takle 

problemerne. Så i dag er der ikke ret mange kirker i Vendsyssel hvor 

vi ikke har været ude i og sætte vort fingeraftryk. Jeg kan se at du også 

har høreapparater i butikken?  Ja det har jeg, for hvad var mere 

naturlig end at slå sig ind på at hjælpe de tunghøre, jeg var jo selv en 

af dem, så det var noget af det første vi havde i støbeskeen da vi 

startede i 1936. Der var kun et fabrikat og de havde kun en model så 

der var ikke noget at vælge imellem dengang. Det var Oticon, der 

lavede et apparat en sort æske på 12 cm. i diameter og 3 cm. tyk som 

man havde hængende på brystet så folk kunne snakke ind i det. Men 

det værste ved disse høreapparater var, at de jo dengang var bygget 

med små radiorør som skulle have både en gløde og en anode 

spænding. Derfor skulle der to ret store og tunge batterier til, som man 

måtte have i hver sin baglomme, men der er jo heldigvis sket en 

rivende udvikling, så i dag er det ikke størrelsen der tynger dem. Det 

var tidligere en hel lille hørecentral vi havde, når folk skulle have et 

høreapparat tog Ellen et voksaftryk af deres øre, som så blev brugt til 

fremstilling af den prop der skulle lede lyden fra høreapparatet ind i 

øret, uden der gik noget af lyden udenom.  På et tidspunkt syntes jeg 

at batterierne var ved at blive en prismæssig belastning for mange af 

vore kunder, det var jo kun Hellesens batterier som kunne købes her 

hjemme. Derfor tog jeg en tur til London i England for at finde en 

konkurrent og dermed billigere batterier, det lykkedes også, om end 

med en del problemer for englænderne var nu ikke så gode til at tale 

og forstå engelsk syntes jeg. Det var også en spændende tid at være 

med igennem. 

 

Vi har til alt held, altid haft meget at lave og haft flere ansatte, både i 

forretningen men mest ude i marken. Det gav selvfølgelig en del 

spildtid, for at udnytte den på en fornuftig måde, så lavede vi selv en 

del at de ting der blev solgt i forretningen som f.eks. 

forlængerledninger m.m.  Høreapparaterne brugte også en forfærdelig 

masse batterier som vi sendte ud til folk i hele Vendsyssel og et godt 

stykke syd for Ålborg. De blev sendt i nogle meget kraftige 

prøvekuverter, dem stod vi også selv og lavede, så når drengene havde 

et par minutter til overs så stod de og bukkede prøvekuverter over 

nogle træklodser der var lavet til det. Det er et overstået stade de 

batterier der bruges i dag er jo nogle små nogen som ikke kræver 

noget ekstra god indpakning, og de fleste får dem nu gratis fra 

kommunen. 

Har der været tid til nogen fritidshobby. Ja det har der da, vi har haft 

sommerhus, og jeg har samlet frimærker lige siden ungdomsårene, 

men det er et helt kapitel for sig selv. 
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Den røde Rubin. 
 

I vores familien havde vi et meget frit sprog og talte om alt hvad der lå 

os på sinde. Dengang var det bestemt ikke almindeligt at tale med sine 

børn eller forældre om sex, det gjorde vi heller ikke sådan direkte, 

men indirekte var der ikke tvivl om den side også i familien. Jeg var 

da heller ikke mere end godt ovre konfirmationsalder da jeg gav min 

mor bogen „Den røde Rubin“ det var det mest sjovfulde man havde 

set på skrift, at bog handlede om. Det var naturlig i familien, men 

blandt mine kammerater syntes de bestemt ikke man kunne give sin 

mor sådan en bog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaniner 
 
Nede i bunden af vores gård ved siden af den ene garage, havde vi lavet 

en stribe kaninburer, hvor jeg avlede kaniner i lange baner. De små 

kaninunger var ikke altid så nemme at holde inde i burene, de ville ud og 

lege, så løb vi rundt og ledte efter dem. Mor var heller ikke så begejstret 

når de var med oppe i stuen, de var jo ikke renlige. Hver morgen inden 

arbejdstid blev der samlet grønt til dem, det var mest troldhekser de fik 

og om vinteren fik jeg affaldet nede fra grønthandleren. Når der var så 

mange det kneb med at have dem i burene, blev der ringet til Brovst 

fjerkræslagteri, som kom med en meget stor lastbil der var fyldt med små 

bure. Vi valgte de kaniner ud de skulle have med og der blev afregnet på 

stedet. Det gav en helt god skilling, og så var det bare med at komme i 

gang med at producere. 
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Foto og Smalfilm. 
 

 
På et tidspunkt var der så højvandet i min økonomi, at der var penge til at 

købe et 16 mm smalfilmsapparat. Det var min opfattelse at der kunne 

tjenes nogle penge ved at have sådan et apparat. Det blev der nu aldrig 

nogen god økonomi ud af, det gav kun en masse udgifter, det var brøl 

dyrt med de film der skulle til. Filmen til at lave 3 minutters film kostede 

90 kr. og på det tidspunkt var min ugeløn steget til 35 kr. om ugen. Jeg 

havde derimod en bedre forretning ud af mit fotografiapparat, ved at tage 

ud og fotografere fodboldhold lige inden de skulle spille bold. For det 

kunne lige nås, at køre hjem, fremkalde filmen, lave billeder, samt at stå 

og sælge dem efter kampen, det var en af de ting der gav helt godt med 

penge i kassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Det var sådan at mit smalfilms udstyr så ud.. 
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Budcykel 
 

 
Her er min kammerat Ole og jeg mede i bunden af gården nede ved 

Basinggade hvor vores trehjulet cykel står. Vi skal lige ud med nogle 

vare mor har solgt, det var ofte, at nogle kunder havde købt et eller andet 

stort i butikken lige før lukketid hvor folkene havde holdt fyraften. Så 

måtte jeg af sted med det, der var ikke noget der hed at det kunne vente 

til i morgen hvor det er arbejdsdag. Nej havde en kunde købt en vare så 

skulle den ud her og nu. Det tog vi nu heller ikke som nogen straf, den 

ene af os hoppede op på ladet og den anden kørte cyklen, og så gik det 

lidt på skift. Sådan et par knejte havde det vældig sjovt når det gik i fuld 

fart med en eller flere oppe på ladet sammen med en eller flere store 

kasser. 

 

  

 
Her står Ole og jeg nede i bunden af vores gård ved vores trehjulet budcykkel. 
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Båndoptager 
 
Det var også her i ungdomsårene båndoptageren blev et apparat som 

almindelige mennesker kunne købe. Naturligvis måtte vi have sådan et 

apparat der hjemme. Far købte en Philips spolebåndoptager med 

mikrofon. Vi kunne så optage vores tale og radioudsendelser. Tanken at 

den også kunne bruges til at overspille grammofonplader, havde vi ikke 

det kom først langt senere. Vi havde kun et bånd, men det kunne også 

kører i et par timer, det var jo en rulle bånd på 25 cm. i diameter. 

 

 

Ferie i København 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg var på ferie i København i 14-15 års alderen, hvor jeg boede ved 

mine to mostre Else og Gerda der var alene piger og rigtig nogle 

pjattede hoveder. Else og Gerda havde hver sit værelse på tredje sal i 

en ejendom på Peder Skrams Gade der lå på den pæne side af Nyhavn. 

De tog mig med i Nyhavn på de små værts- huse, det var et være sted 

den gang med masser af fulde mandfolk og ludere. Folk der havde 

penge på sig blev rullet sagde man, det vil sige de blev slået ned og 

 

 
Her har vi Nyhavn i København som den så ud der i 1950erne. 
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bestjålet for hvad de havde af værdier. Så 

vi havde kun lige det med vi skulle bruge. 

Om de havde sat nogen stævne der nede 

ved jeg ikke, men vi var hurtig en lille 

flok der sad og hyggede os nede i en 

kælder beværtning med højt musik og tæt 

tobaksrøg. Hvordan de har set på mig der 

kom helt fra Hjørring er ikke god at vide, 

men mine mostre havde da fået mig i 

noget andet tøj så jeg ikke kom i fin frakke og flad hat. 

 

 

 

Ferie i Tyskland. 
 
Der gik en masse rygter om hvordan Tyskland var blevet ødelagt under 

krigen. Da vi nu havde krigen lidt på afstand mente far det var på tide vi 

tog en ferie og kørte ned for at se hvordan det så ud i Tyskland. Var det 

nu også så slemt som folk gik og snakkede om.  

 
Bilen den gamle Adler blev lavet så vi kunne sove i den, og så gik turen 

til Tyskland. Der var langt men selv om det var nogle år efter krigen var 

der hele kvarterer i Hamburg som bare var murebrokker som folk gik 

rundt og ryddede op i. Turen gik videre ned gennem Tyskland til Ruher 

området, hvor vi var i flere af de byer her omkring Køln. Vi købte et lille 

turist flag i hver af byerne og tog med hjem som et minde, de hang på mit 

værelse mange år efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Det var bestemt ikke noget rart syn der mødte os. Billedet her er ganske vist fra 

Berlin, men der så lige så slemt ud i Hamburg hvor vi kørte i gennem. 
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Ferietur på knallert. 
 
Som 16 år måtte man køre på knallert, Så der blev straks købt en Woller 

knallert med alt det udstyr man kunne tænke sig. Jeg kørte så alene på 

ferie ned til Brædstrup og videre til Vamdrup. Det var en lang tur med 30 

kilometers fart, men det kunne nås på en dag til Brædstrup og en dag 

videre til Vamdrup og lige sådan hjem igen. Det blev en ferie hvor det 

meste af tiden gik med at kører på knallerten. 

 
Det var ikke kun på ferie knallerten blev brugt, nej nu gik det hurtig med 

at komme til stranden i Lønstrup og Lyngby. 

 

  

 

Her er min knallert med fuld udrustning på ud i ferieparediset. 
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København efter porcelænsfigur. 
 
Mor sendte mig til København for at købe en porcelænsfigur. Det er lidt 

svært at se logikken med. Det var en bestemt porcelænsfigur der hed 

”pigen med perlen” som var lavet på en fabrik der heder Dahl Jensen, 

som naturligvis lige så godt kunne være sendt med posten. Det har nok 

været et eller andet de ville have prøvet om jeg selv kunne klare at finde 

vej og løse den opgave.  

 
Det var en taktik mine forældre ofte anvendte. De gav mig nogle 

opgaver, simpelt hen for at lære mig, at klare mig selv. En slags 

forberedelse til voksenlivet. 

 
Når jeg i dag tænker tilbage på disse opgave mine forældre gav mig 

dengang. Så syntes jeg det var en utrolig flot måde at hjælpe sin børn på. 

Jeg husker stadig ag mor roste mig når opgaven var løst. En rigtig god 

måde at give sine børn, selvtillid og mod på at løse opgaver. 

 

  

 
Her har vi den figur jeg blev sendt til 

København efter. 
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Kørekort 
 
Da jeg blev 18 år skulle der et kørekort til, det sagde loven nu en gang. 

Det kom der da også på 18 års dagen, både til motorcykel og bil. Mor 

betalte kørekortet fordi jeg ikke var begyndt at ryge, og det kunne heller 

ikke blive ved med at gå, at ligge og køre rundt uden kørekort. Det blev 

ikke så dyrt kun en time undervisning på motorcykel og tre timer i bil. 

Jeg havde jo kørt begge dele siden jeg var 13 år.  

 
Den første køretime blev i bil, kørelæren kom ind på værkstedet efter 

mig. Bilen holdt ude på Torvet, vi steg ind og inden han fik sagt noget 

kørte jeg. Hov hov ikke så hurtig du skal have retningsviseren ud og se 

dig for råbte han. Ja, ja men der kommer aldrig nogen her lad os nu få det 

her overstået, var mit svar. Nej hold nu lige ind til siden igen og lad os få 

snakket lidt om hvordan du skal gøre tingene for der er nogle unoder vi 

skal have pillet af dig.  

 
Efter at vi havde kørt Hjørring tynd tre gange en time og han derefter 

havde mig ude at køre en tur på motorcykel, måtte det være tiden til at få 

en køretur med den motorsagkyndige. Den 30 juli 1957 på min 

fødselsdag kørte vi i kørelærens bil ned efter den motorsagkyndige. Det 

blev en tur i bilen fra Jernbanegade ned gennem Østergade og tilbage 

igen så var køreprøven til både bil og motorcykel bestået.  

 
Vi kørte tilbage til Torvet hvor jeg nok lidt skuffet over ikke at have 

kørekortet med sagde hvor når mon jeg så får kørekortet. Mor ringede 

ned på politistationen og spurgte, jamen det kunne jeg da bare komme 

ned efter. På politistationen udstedte betjenten kørekortet og sagde, at nu 

var det heller ikke for tidlig og nu kan du roligt køre fremover. Sikke 

noget pjat det har jeg da hele tiden gjort i hvert fald om dagen, det var 

være om aftenen men det var nu lige så meget fordi varebilen var på gule 

plader. Jeg havde de foregående måneder kørt til politistationen hver dag, 

i varebilen, for som elektriker at lægge lys ind i fængsel cellerne, det var 

måske det han hentydede til. 

 
Uanset hvordan så skulle kørekortet og måske også fødselsdagen fejres 

med at låne fars fine forholdsvis nye bil. 
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Uddannelse 
 

Efter den normale skolegang i 7 år kom jeg i lærer som elektriker 

i fire år fra 13 års alderen i juni 1953. Efter læretiden blev det til 

et halvt års arbejde som volontør ved et elektromekanisk 

værksted, for derefter at starte på Aarhus teknikum, indtil den 

afsluttende eksamen med diplom som elektroingeniør med 

stærkstrøm som speciale i 1961. I 1972 afsluttede jeg et tre års 

aften studie på handelsskolen i Fredericia og fik afsluttet eksamen 

som Merkonom med organisation som speciale.  

 

 

 

Elektriker uddannelse. 
 

Under uddannelsen som elektriker forlangte min far, at jeg i lærlinge 

tiden skulle lære at regne matematik. Det hjalp han mig så med lørdag 

eftermiddag, hvor der var fri fra arbejde fra kl. 13 og forretningen var 

lukket kl.14. så der var nogenlunde ro.  

 

Det havde nok været en god ide om han også havde tænkt på at lære 

mig at stave. Jeg husker hvor svært det var, bare at skrive arbejdes 

sedlerne. Mor kunne ikke lade være med at grine lidt når der stod ”Har 

rette en kortbeslutning” det skulle selvfølgelig være en kortslutning. 

 

 Elektriker uddannelse. Lærepladsen blev hjemme ved mine forældre, 

jeg skulle være elektriker lige som min far og det passede mig meget 

fint. Der var ikke nogen snak over hovet om hvad jeg skulle i lære 

som. På det tidspunkt var det næsten umuligt at få en læreplads, så 

man måtte tage hvad der var muligt at få. Da far var installatør var jeg 

mere heldig end de fleste, at det kunne lade sig gøre at få en læreplads. 

Svendene fik besked på at de skulle behandle mig på samme måde 

som de andre læredrenge, der skulle ikke være nogen 

forskelsbehandling. Det var ikke nogen dans på roser at være lærling 

den gang. Man skulle tale pænt til svendene og tage huen af når man 

mødte dem. 
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Her ses vores mestersvend Hald, det er ham der kører motorcyklen. Ham der 

sidder bag på er en af de andre elektriker svende. 

 
Som det ses af billedet havde far en Nimbus motorcykel, her er det 

mestersvenden Hald der styrer og en yngre svend der er bag på. I 

sidevognen havde vi alt værktøjet og materialerne. 

 

Træthed 
 

Der var dog et problem som jeg tydelig kan huske, jeg var næsten altid 

noget så frygtelig træt de første par år af lærlingetiden. Så snart der 

var et øjeblik hvor der ikke var travlt, var det om at komme ned i 

kælderen og gemme sig bag nogle papkasser her kunne man så sidde 

og hvile sig. Jeg kan tydelig huske hvordan det gik mig på, med den 

træthed. Mine forældre måtte endelig ikke opdage det, for jeg var 

virkelig så glad for at være i lære, og det måtte ikke ødelægges. 

 

Kapitalen sejre 
 

Min farfar i Brædstrup havde et motto som 

han altid brugte. Det videreførte min far og 

nævnte det meget ofte for mig. Det lyder 

sådan “det er altid kapitalen der sejre” dermed 

mente han at jeg altid skulle sørge for at have 

noget kapital noget af kongens klingende 

mønt. Alle de luftkasteller med at investere i 

dit eller dat skal man være forsigtig med. 

Kontante penge bliver ved med at være der om end man måske nok 

kan købe mindre for dem. 
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Luftledning 
 

Den første periode af læretiden var 

vi to svende og to læredrenge ude 

og lave en ny lavspændings 

luftledning, det var nogle 

transformerforeninger far havde 

arbejdet for. Det var et hårdt 

arbejde at grave huller til masterne 

og få masterne op at stå. Masterne 

var omkring 8 m lange, 

montørerne kunne ene mand rejse 

sådan en, det gik et stykke tid inden jeg fik lært 

og kræfter til det. 14 år gammel er man ikke så 

stor, der mangler noget højde og kræfterne skulle også udvikles, hvad 

der nok kom rimeligt hurtig. Svendene gravede maste hullerne på tyve 

minutter, det skulle vi så også gerne kunne klare. Så hjalp vi to 

læredrenge hinanden med at vippe masten ned i hullet og op på 

højkant.  

 

Det var hårdt for bene og ryggen som virkelig blev belastet når masten 

lå på skulderen og blev hugget op i stød. Når hullet var fyldt op med 

jord og masten stod fast skulle vi op og montere isolatorklokkerne i 

toppen af masten. Det tog nogen tid at lære hvordan man gik med 

masteskoene op i masten. Det gik nogenlunde op, men ned det var 

svært. Nej hvor jeg rutsjede ned mange gange. Hver gang var 

hænderne og lårene fulde af fliser fra træmasten, man brugte ikke 

handsker den gang og arbejdsbukserne var heller ikke så tykke. Ih 

hvor gjorde det ondt jeg kan næsten stadig fornemme hvor dan det 

var.  

 

Hver gang der gik en stikledning, fra en mast ind til en gård eller et 

hus, sad der en mastesikring oppe i top- pen af masten. Den sikring 

sprang en gang imellem, så måtte vi ud og skifte den oppe i toppen af 

masten. Det kunne give nogle ordentlige stød når vi kom til at røre ved 

en af trådene. Vi brugte ikke gummihandsker men bare en isoleret 

universaltang. Det var galt når det var godt vejr og vi havde bare 

arme, og det var galt i regnvejr. I min hukommelse fik man altid et 

ordentlig stød når der skulle skiftes mastesikring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg var ikke så gammel da jeg kom i lære 
som elektriker. Men håret var stort. 
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En gang jeg husker særlig tydelig, var en mørk efterårsaften hvor far 

sendte mig ud på Frederikshavnsvej for at skifte en mastesikring. Det 

var normalt ikke noget problem, men den mast der stod lige ved en 

sidevej til Frederikshavnsvej havde tre stikledninger, så det var næsten 

umulig at komme op mellem ledningerne. Pludselig kom der et stød 

som jeg aldrig glemmer igen- nem hele kroppen og gav et spjæt så jeg 

kurede ned af masten og sad på jorden. Hvad katten var dog det for en 

høj spænding, der må havde været berøring med to faser samtidig eller 

hvad. Hold fast hvor var jeg bange for at kravle op igen. Det blev 

heller ikke nødvendig, for mastesikringen havde jeg nået at skifte viste 

det sig. Smeden kom ud i det samme og sagde tak nu har vi strøm 

igen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Der var meget mere sne om vinteren dengang i hvert fald i ens 

hukommelse. Der var en vinter i læretiden hvor vi gik på ski til kunderne 

ude på landet, det var simpelthen umulig at køre for sne. Jeg husker vi 

blev sendt ud at skifte en mastesikring, der kunne vi stå på sneen og nå 

op til sikringerne i toppen af lavspændingsmasten der var 8 m. høj.   

Det var sådan vi kom op i 
lavspændingsmasterne vi 

havde sådan nogle specielle 

mastesko vi havde på. Hvis 
de ikke havde et godt greb 

ind i træet på masten så 

kurede man bare ned på 
jorden. Vi havde nu godt 

nok ikke sådan en 

sikkerhedshjelm og hansker 
på, det kendte vi ikke den 

gang. 

 

Her ses de isolerings æg 

som mastesikringerne bleb 
monteret over. 

Vi brugte de bare fingere 

det var ikke altid så rart, 
hvis masten var våd så 

stødte det ret meget. 

Strømmen var jo ikke 
afbrudt på det sted. 
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Dyrskuepladsen 
 

Noget af det første jeg var med til at lave i læretiden var installationer 

ude på dyrskuepladsen, og det blev derefter en årlig tilbagevendende 

begivenhed.  

Vi løb rundt på pladsen og lavede aftaler med de for- skellige som 

havde boder eller telte. Det var bare med at være hurtig så snart de 

forskellige teltholdere og gøgler indfandt sig på pladsen, for der var 

også andre installatører på jagtede rundt for at få arbejdet.  

Der blev rejste mange små lavspændingsmaster, hvor vi så fordelte 

strømmen ud til de forskellige boder via gummiledninger, med en 

sikring til hver bod eller telt. De måtte ikke bruge mere strøm, end der 

var betalt for, men det gjorde de, så vi løb rundt og skiftede sikring i et 

væk når først festen var begyndt. Min alder var kun 13 år første gang 

jeg var med, og var lige kommet i lære. Det skulle jo gå hurtig, så jeg 

fik besked af vores mestersvend Hr. Hald, på at køre rundt og hente de 

ef- ter min opfattelse store lavspændingsmaster. Jeg bandt et reb om 

en mast af gangen, spændte dem bag efter vores motorcykel, så gik det 

ellers over stok og sten. Det var en stor Nimbus med sidevogn jeg lille 

mand kørte af sted på som det ses af billedet. Da far så jeg kørte rundt 

med masterne efter mig, sagde han, at det nu nok var i orden, bare jeg 

ikke kørte ud på de offentlige veje med masterne. Det var vores 

mestersvend Hald der lede arbejdet her, han var glad for en øl, som vi 

fik tilbudt alle steder hvor vi kom. Det endte da også altid med at han 

blev ikke bare beruset men skide fuld. Vi havde også 

højtaleranlæggene ved flere af teltene og ved tivolifolkene. Det helt 

store højtaleranlæg til selve dyrskuet lavede og passede vi også. Der 

var Fem store tragthøjtaler på et tårn midt inde på pladsen. Det var en 

af vore helt store forstærkere der blev brugt her, en på 20 Watt det 

kunne høres over det meste af Hjørring by når vi spillede for fulde 

kraft. Jeg sad og passede an- lægget på selve dyrskuets dagene, vi 

skulle gentagende gange spille en grammofonplade der hed „Hyp lille 

Lotte” så den hang mig langt ud af halsen til sidst. 

  

 
Her er det mig som 14 årig der skal af sted på motorcyklen. 
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Her ses vores værksted. Her har jeg siddet mange 

timer og reparereret forskellige el artikler. 

 

 

Værkstedet 
 

Der var også et lille værksted hvor far reparerende radioer. Når vi ikke 

var ude ved en kunde, blev jeg også sat til at reparere radioerne, så det 

fik jeg så også lært. Der var ikke så meget der kunne gå i stykker i en 

radio den gang, der var ikke så meget inden i dem. Enten sagde de 

ingenting så var skalapæren gået den sad nemlig i serie med 

glødetrådene i radio rørene eller også brummede radioen så var 

elektrolytten gået og en sjælen gang udgangs røret. Værkstedet var 

ikke så stort, der var kun det ene værk- stedsbord som ses på billedet. 

Over værkstedsbordet var der en tavle med forskellige 

måleinstrumenter i. Det amperemeter der sidder i øverste højre hjørne 

er sammen med den klare pære og automatsikringen til at følge 

akkumulator opladningen i kælderen. Reolen i højre side af billedet 

indeholder de forskellige radio rør der blev brugt til reparation af 

radioerne. Det var jo før den tid hvor der var noget der hed transistorer 

og forskellige former for tips computere og lignende.  Ellers var det 

meste der blev lavet, almindelige hus installationer. Mest reparationer 

ny anlæg var begrænset for far afgav ikke så mange tilbud. Endelig 

var der meget med udlejning af højtaleranlæg, som vi blev sendt ud og 

stille op, samt sidde og passe om aftenen eller lørdag, søndagen. Når 

der ikke lige var noget der skulle laves, eller vi havde et øjebliks 

venten, så blev vi sat til at lave kuverter, mor solgte høreapparater og 

der skulle bruges batterier til dem, de blev sendt ud til kunderne med 

post i nogle kuverter som vi selv lavede, af noget kraftig brunt papir. 

I butikken lejede mor støvsugere ud for en krone i timen, dem skulle 

vi læredrenge så bringe ud og hente igen en time efter. Det var 

Nielfisk støvsugere som var en meget stærk maskine, men de skulle jo 

tømmes og en gang imellem have skiftet kul. Kullene lavede vi selv af 
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gamle batterier der blev skilt af og den midterste kul stang blev filet til 

så den passede i støvsugerens motor. 

Når folk kom ind i butikken for at få en ny stikprop eller et hunstik 

blev det monteret på deres ledning, det var med i materialeprisen. En 

stikprop kostede 1 krone og 25 øre det var temmelig dyrt. Således var 

der også nogle elektriske pære der var meget dyre, på grund af skatten. 

En lommelygtepærer der kostede 15 øre var der 50 øres skat på så 

prisen blev til 65 øre, det syntes vi var meget skrapt den gang. 

 

Støvsugerledning 
 

De små opgaver blev vi også af og til sendt ud til kunderne for at løse. 

Det skete også da Kordegn Fej ringede at ledningen til støvsugeren 

var i stykker. Det var ikke noget der varede mange minutter, det var 

den ende af ledningen der endte i stikket på støvsugeren, som stod klar 

inde i deres spisestue. Ledningerne var bare trukket ud at stikket, jeg 

tog dem op i hånden, men da var den anden ende af ledningen stadig i 

stik- kontakten som ikke var slukket. En kæmpe tanketorsk, resultatet 

blev at hånden lukkede sig meget fast. Nerverne i hånden var stærkere 

end jeg var, det var simpelt hen umulig at åbne hånden igen. Der var 

ikke andet for end at løbe rundt om spisebordet, nej hvor var den 

ledning lang inden den røg ud af stikkontakten i den anden ende. Det 

var en anden måde man reagerede på når man fik stød dengang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jævnstrøm 
 

Det var 110 volt jævnstrøm man havde i husene de fleste steder inde i 

byerne, det gav mere krampe i musklerne end det gjorde ondt når man 

fik et stød. Nogle steder i de lidt større hjem havde de både jævn- 

strøm og vekselstrøm så der var to forskellige slags stikkontakter, det 

var lidt noget rod for der var en plus og en minus 110 volt lige som 

der var tre vekselstrøms faser. Man gik da også i gang med, at fjerne 

jævn- strøms installationerne og erstatte dem med veksel- strøm. Det 

var dog først efter min tid som lærling der rigtig kom gang i det 

arbejde. 
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Akkumulatorer 
 

Der var dog den lille fordel ved jævnstrøm at den direkte kunne 

bruges til opladning af akkumulatorer. Det gjorde vi da også for folk. 

Det foregik nede i kælderen hvor der altid stod en hel række 

akkumulatorer, som var forbundet i serie og direkte tilsluttet en 

stikkontakt gennem en elektrisk pære oppe på værkstedet. Man kunne 

så følge opladningen ved at se hvor meget pæren lyste. 

 

 

 

Ringklokker 
 

Der blev også arbejdet med nogle spændinger som ikke var så høje 

men hvor der var et batteri som klarede forsyningen. Der var et meget 

indviklet ringklokke sy- stem oppe i privaten ved tandlæge og 

museumsdirektør Friis. Her kunne man inde fra stuerne og 

soveværelset ringe på stuepigen eller på køkkenpigen, både på deres 

værelser og i køkkenet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udearbejde 
 

Vi havde arbejdet på Hjørring Vandværk, både vand bordingerne ude 

på Ålborgvej og vandtårnet oppe ved Hjørring bjerge. Det var far der 

havde lavet alle installationerne og automatikken til styringen af såvel 

vandpumperne som vandstanden i vandtårnet. 
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            Sådan så DSB’s drejeskiver ud, den i Hjørring så også sådan ud. 

 

 

DSB 
 

DSB var en af de helt store kunder, der var altid noget der skulle 

installeres eller repareres. Der skulle ofte skiftes pærer i 

belysningsmasterne på Perronen eller ude på rancher terrænet. Det var 

nogle kæmpe store 500 Watts klare glødetråds pærer. Nede på DSB 

var der flere spændende ting at arbejde med. Der var et stort 

centralværksted med mange store maskiner og en drejeskive uden for 

hvor de kunne vende lokomotiverne rundt. Den var tit i stykker, det 

var sjovt når vi fik den i gang med et stort lokomotiv på, og det 

langsomt begyndte at dreje rundt. Nede under stationsbygningen var 

der en meget lang gang hvor der på vægen med meter høje bogstaver 

stod ordet lokomotivrøgrørsrenser. Det snakkede vi meget om, det 

måtte være det længste ord man kunne finde på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Her er der et af de store lokomotiver som drejeskiven vender rundt. 

  

 

 



 Side 169 Håndværker uddannelse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skibe i elektriske pærer 
 

De gamle klare pærer der så pæne ud når vi skiftede dem. Når vi var 

ude og reparerer lamper. Dem tog jeg med hjem til en gammel mand 

der boede i ovre i et lille hus på Fiskebakken. Det skulle helst være 

nogle store pærer det var dem han helst ville have og så måtte de ikke 

være blevet sorte i glasset. Han skilte pæren ad nede i fatnings enden 

og tog indmaden den vej ud, så han havde en ren glaskolbe med 

fatning. Den lille teknik lærte han mig, så jeg sad og skilte pærerne af 

for ham. Det var noget pillearbejde der skulle gøres med stor 

forsigtighed for glasset hvor glødetrådene sad på skulle knækkes af 

selve glsakolpen.  Inde i den glaskolbe byggede han så et fint lille 

skib. En dag kom han med en lille 25 watts pære til mig med et fint 

sejlskib i, hvor der på sejlet stod JOHN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Her ses den lille gade Fiskebakken, hvor vi ofte løb rundt som børn. Det er et foto 
af et maleri, men det ligner fuldstændig her inde på venstre side er det lille hus 

hvor der blev bygget små skibe ind i el pærer. 

 
Her er den pære som den gamle mand byggede et skib i til 

mig, med mit navn på sejlet. 
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Klokkespil 
 

I Hjørrings største kirke Sct. Kathrine var der et klokkespil som 

spillede en melodi hver dag kl. 12. Det klokkespil havde far lavet 

sammen med en klokkestøber i Vejle. Det var et vældig stort stilen an, 

med en stor tromle der blev trukket rundt af en motor og nogle stifter 

der kunne flyttes aktiverede nogle afbrydere som sendte strøm ud til 

en hammer som så slog på en klokke. Der var næsten altid noget i 

vejen med det, for de hamre skulle stå meget nøjagtig ellers sagde 

klokken ingen ting eller også var den ved at slå klokken i stykker. Vi 

lå på de store træ bjælker som klokkerne hang på og justerede 

hammeren medens organisten trykkede på kontakten til den klokke for 

at høre om tonen nu passede i styrke. Det var sommetider man følte at 

hovedet svingede i takt med klokken også når man kom ned, hvis der 

havde været lavet mange forsøg inden det var lykkedes at finde den 

rigtige justering. 

 

 

 

 

Højtaleranlæg i kirken 
 

Omstående billede er fra en avisartikel hvor der stod følgende: (Under 

billedet stod der: Installatør Holger Rasmussen, der selv er blandt de 

tunghøre, har forestået installationen i kirken. Her ses han med et af de 

nye høreapparater. Ved siden af nummertavlen skimtes en af de 33 

diskrete højtalere, som tillige er blevet opsat.) Og i artiklen stod der: 

”I maj kasserede kirkesynet det gamle tunghøreanlæg i Sct. Cathrine 

kirke hvor de ti telefonanlæg ikke mere fandtes tilsvarende. I går 

indviedes et nyt anlæg efter radioprincippet. Man er nu ikke mere 

bundet til bestemte pladser, idet høreapparaterne i virkeligheden er 

små radiomodtagere, som er indbygget i telefonens håndtag. Det er 

den moderne transistorteknik, som har gjort det muligt. I kirkegulvet 

er lagt antennetråde, som sender lyden, og de små modtagere er så 

følsomme, at man kan stå helt ude på kirkepladsen og dog høre ganske 

tydeligt. 
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Firmaet Oticon, som har leveret anlægget, har ligeledes anbragt 33 

diskrete højtalere rundt omkring i kirkerummet, idet det har vist sig, at 

man på visse steder hører dårligt selv med normal høreevne. Efter en 

del eksperimenterne har man fundet frem til en ophængning som er 

ganske fri for ekko. Mikrofonerne er opstillet ved prædikestolen, 

døbefonden, alteret og ved orglet. Anlægget har i alt kostet 5.500,- 

kroner. 

 

Jeg blev sendt op for at lavede højtaler anlæg i Sct. Kathrine kirke, vi 

fik den geniale ide at ledningerne til teleslyngen skulle lægges under 

gulvet i kirken. Det var dog ikke mulig nede i selve kirkerummet, for 

der var stengulv. Men i en del af kirken, et af sideskibene, var gulvet 

hævet et stykke op, så her var der nogle muligheder. Der var en lem i 

gulvet inde mellem stol rækkerne. Uden at tænke videre over hvad det 

var jeg havde gang i, fik jeg med et stemmejern banket de mange lag 

fernis væk så lemmen og gulvet kunne brækkes fri af hinanden. Jeg 

kravle der ned. Der var ikke så højt til loftet der nede, helt kul sort var 

der også så det var ikke til at se noget som helst. Et meget ujævnt gulv 

med mere end en halv meter dybe hulle, jeg kravlede lidt rundt der 

nede formentlig på nogle træ kasser. Jeg måtte have noget lys med der 

ned for det var da helt umulig at lave noget i den mørke. Jeg rinkede 

noget ledning til med en arbejdslampe gik ind mellem kirkebænkene 

og hoppede ned gennem det lille hul i gulvet med lampen. Da fik jeg 

mit livs chok, jeg sad på en kiste og der var flere af slagsen rundt om 

mig, der var en der røg op af hullet igen i en vis fart og fik lemmen 

lukket. Om jeg troede de kom efter mig det er ikke godt at vide, men 

 

Her er far ved at afprøve om anlæget i kirken virker som det 

skal. der er fra et avisbillede. 
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det blev ikke en skjult installation med ledningerne i kælderen. Det er 

ikke godt at vide hvad der blev brugt af undskyldning for at lave 

synlig installationer i den ellers så flotte kirke. Men der er nok nogen 

der har trukket på smilebåndet af den fantasifulde lærling. 

 

Det var nu ikke kun de uhyggelige ting der foregik i kirken, når der 

skulle skiftes pærer i kirkelysekronerne var vi oppe oven på kirke 

vævlingerne. De var som at gå i et bakket terræn. Her var der et lille 

spil med en vier og en lang ledning, så kunne lysekronerne enkelt- vis 

hejses ned. Vi kunne derefter stå på gulvet og skifte pærerne, det var 

bare smart syntes jeg dengang, men det var jo også far der havde lavet 

det i sin tid. 
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Tabte lysekronen 
 

Der var også en anden lidt grim lysekronehistorie fra min læretid. Det 

var en gang vi tabte en prismelyse- kronen nede ned ved en af de 

større kunder Nørrekær det var skrækkelig. Vi var to læredrenge der 

var sendt ned til Fru Nørrekær, det var et meget fint og utroligt flot 

hjem. Det var byens største automobil forhandlers kone, byens 

honoratiores. Hun ville, at vi skulle tage de to store prisme lysekroner 

der hang i hver sin stue ned. Alle prismerne skulle afmonteres, vaskes 

af og så sættes op igen. Ophængningen af de to lysekroner var lavet 

meget professionelt. Den øverste glasskål på lysekronerne gik helt op 

mod stuk rosetten på loftet. Det kunne man gøre med en boldt/skrue 

som gik op igennem loftet til næste etage som var et loftsrum. Her 

oppe endte bolten i en møtrik som kunne løsne og på den måde sænket 

den store flotte lysekrone. Vi to læredrenge blev enige om, at jeg 

skulle stå på en stige i stuen og holde lysekronen, medens den anden 

læredreng skulle løsne møtrikken oppe på loftet. Jeg syntes godt nok 

han var noget længe om det, indtil der pludselig lød et rabalder inde i 

stuen ved siden af. Det var den anden lysekrone som var faldet ned på 

det flotte blanke Marhoni spisebord og var gået i tusinde små stumper 

og ødelagt det fine bord. Sikke en ballade der blev. Vi blev nu da gode 

venner igen, senere ville fru Nørekær kun have mig ned og lave 

hendes ting. Hvis der skulle flytte eller reparere lamper. En dag 

ringede hun og bad om, at de sendte mig ned for hun skulle have 

nogle kroge sat op på badeværelset til håndklæder, og en anden gang 

var det telefonen der skulle flyttes. 
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Arbejde ude på gårdene 
 

Det var ikke sjældent, at vi var ude på landet i Ilbro eller Lørslev for at 

lægge el ind til en gård. De steder havde de aldrig havde haft andet 

stearinlys og petroleums lamper i stuehuset. I stalden og laden havde 

de haft flagermus lamper og petroleums motorer. Det var noget være 

svinearbejde. Vi lå og kravlede rundt på de støvede lofter og havde 

ofte fået lopper når vi kom hjem, de bed så grimt. Når vi var færdige 

med sådan et arbejde, syntes de at det var et alt for kraftig lys der kom 

ud af lamperne. Der var gerne sat en 15 W pære i. Så måtte vi ud og 

skifte dem til 5 W pære og sommetider til 3 W pærer. El lyste jo 

meget i forhold til det stearin eller petroleums lys som de var kendt 

med. Vi var ude for. at konen på en gård spurte os om vi nu var helt 

sikre på, at alle rørene var tætte, så hun ikke fik den el til at løbe ned 

af vægene og ud over gulvet. 

 

 

 

Nybygninger 
 

Det var ikke mange nybygninger vi var med til at lave, heldigvis for 

om vinteren hvor det var bidende koldt. Udendørs arbejde kunne være 

koldt men ikke noget i sammenligning med nybygning. Der var ikke 

noget værre end at gå i sådan et åben hus uden vinduer og døre, hvor 

det trak koldt alle stæder. For at råde lidt bod på kulden, så havde 

svende noget pulimut med som vi alle varmede os på. Det var portvin 

med sprit i som vi drak, føj hvor det smagte, men det varmede godt. 
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Julebelysning 
 

I Hjørrings forretningsgader blev der sidst i november måned ophængt 

guirlander tværs over gaderne med en hel masse pærer i. Det lavede vi 

fra en høj wiener- stige som var monterede på en trækvogn. 

Trækvognen blev flytte medens der sad en oppe på toppen af stien og 

monterede guirlanderne og lysene. Når det hele var færdig monteret 

og det blev tændt 1 december. Så skulle vi rundt i gaderne og tænde 

det om eftermiddagen kl. 16 og slukke det igen om aftenen kl. 23. det 

var vi to læredrenge der ordnede i hele december måned det fik vi 30 

kr. for hver, alle tiders syntes vi dengang det var jo en hel ugeløn. 

Tænde sluk ure var ikke noget man brugte den gang. På foto ses den 

færdige julebelysningen som den så ud lige uden for vores 

forretningsvindue. Det er Stokborgade med bager Splidsboel hvor vi 

hentede brød og kager, det var jo lige over på den anden side af gaden. 

 

  

 
Det var ikke det helt store der blev gjort ud af julebelysningen 

set med vore øjne i dag, men dengang syntes vi det var 

ualmindelig flot. 
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Fjernsyn 
 

Strid om nyt medie. Den borgerlige regering anså TV for en trussel 

mod dansk økonomi. Først da Socialdemokratiet igen sidder på 

magten, kommer der gang i udviklingen. 

  

Ved radioens 25 års jubilæum i august 1950 vakte det stor 

opmærksomhed da man demonstrerede TV, der blev skabt enorm 

interesse for det nye medie, ikke mindst hos socialdemokraterne. 

Finansudvalget nåede dog ikke at bevilge pengene, før en borgerlig 

regering kom til magten.  

 

Den nye undervisningsminister mente ikke der var nogen fremtid i 

TV, og finansministeren anså helt enkelt folks køb af TV-apparater 

som en trussel mod dansk økonomi. Det fik finansudvalget til at 

smække pengekassen i, og således blev dansk fjernsyn for en tid sat i 

stå. En lettelse i situationen kom fra uventet hold, da Argentina 

bestilte for 20 millioner kroner TV-apparater på danske fabrikker.  

 

Det fik finansministeren til at tillade, at der måtte sendes sammenlagt 

tre timer om ugen, og sælges 1.500 Tv-modtagere om året i Dan- 

mark. Resten skulle eksporteres. Dermed kunne radioråds formanden, 

tirsdag den 2 oktober 1951 tone frem på landets 200 TV-skærme og 

erklærer dansk fjernsyn for åbent. Det første normale program blev 

derefter sendt den 4 oktober. Men TV- modtagerne var alt for dyre for 

menigmand - 3-4.000 kroner TV var derfor for de fleste kun en 

fortovs- forlystelse, når de stående foran radioforretningernes 

udstillingsvinduer fulgte med i de få programmer. Gennembruddet for 

det nye medie kom først i september 1953, da sendetiden blev udvidet 

og der kom gang i opsætning af sendemaster uden for København. 
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Der var meget snak om fjernsyn, det var dog kun noget man kunne se i 

København. Da vi nu ikke længere kunne bruge mit elektriske tog til 

juleudsmykningen. Fandt mor på, at jeg skulle tage en stor træplade og 

male et fjernsyn på, så kunne vi bygge en stue op om det. Det blev gjort i 

rigtig størrelse, med et stykke sandblæst glas i som forestillede 

fjernsynets billedrør. Om aftenen blev der sat et filmapparat og et 

lysbilledapparat op bag ved træpladen. Her sad jeg så og viste film, og 

ind i mellem dias farvebilleder, ind på den matte glasplade. Udefra 

virkede det helt som fjernsyn, kun med den fejl at der var farve på dias 

billederne. Der var jo ikke noget der hed farvefjernsyn dengang 

overhovedet. Mor fik flere opringninger fra folk der troede det var rigtig 

fjernsyn så de ville gerne høre hvordan det kunne lade sig gøre. Som det 

kan ses af billedet var vi ikke rigtig klar over billedrørets format, vi 

troede det var et firkantet billede man så på. Det gjorde nu ikke så meget 

for andre som så det var jo ikke klogere end os, så det var helt fint.  

 

  

 
Sådan så der ud inde i far og mors butik. Her er der 

opsat en træplade hvorpå der er malet et TV. 



 

  

 

Side 178 John Rasmussen’s erindringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungarens hjælpen 
 

I 1956 var der en meget stor hjælpeindsamling til Ungaren. Det 

foregik blandt andet med fjernsynets hjælp. Problemet var jo bare at 

det ikke var muligt at modtage fjernsyn i Vendsyssel endnu. Den 

nærmeste fjernsyns sendermast stod i Århus. Da fjernsyns signalerne 

der blev sendt ud fra antennemasterne gik i en ret linje og ikke fulgte 

jordens krumning. Ja så skulle man altså have sin modtager antenne så 

højt op at der var en ret sigtelinje til sendermasten. Det betød med den 

højde sendemasten havde i Århus og jordens krumning så kunne man 

ikke regne med at se fjernsyn længere væk en ca. 50 km.  

 

Vi havde 100 km. til Århus antennen. Det var derfor nogle meget 

dårlige modtagerforhold vi havde. Men far fik en modtager antenne op 

på taget af det høje forhus så vi kunne modtage lidt fjernsyn. Om end 

med meget sne på skærmen.  

 

Det blev et kæmpe tilløbsstykke, for som det ses på billedet blev 

fjernsynet stillet op i butikken, så, folk stod uden for og så 

udsendelsen. Det har nok ikke været så meget de så. For det var et 17 

tommer fjernsyn der stod inde i bunden af butikken. 

 

  

 
Der er rigtig mange mennesker der vil se hvordan det der fjernsyn så ud, om ikke 

det bare var noget af det der nymodens pjat.  
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Flyttede huset 
 

En meget stor sensation i Hjørring var da man flyttede købmand Chr. 

Jespersens store hus. Huset Bassingade nr.2 lå på hjørnet til 

Kragsbakke. Huset blev flyttet 2 meter bagud og samtidig op af 

bakken, skubbet på store jernbjælker med mange dunkrafter, et 

fantastisk projekt som vi alle fulgte med meget stor spænding. 

Automaten som ses på billedet fulgte med ved hus flytningen. Det var 

vi meget spændt på, for det var en populær automat. Her kunne vi i 

stedet for 25 ører, bruge de jernpoletter vi trykkede ud af el-dåserne 

inden de blev monteret. Det er lidt mærkeligt at han ikke fik den 

automat flyttet for det var efterhånden kendt af alle elektrikere i byen. 

 

Det hus er i dag i 2014 flyttet op til den gamle by i Århus. 
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Strømtyv 
 

En af mine bekendte boede en overgang på et værelse i Bassingade 

nr.8 på tag etagen. Det tre etages hus på billedet. Han havde ikke el på 

værelset. Som det ses på billedet står der en lysmast lige uden for hans 

vindue. Da nu jeg var elektriker, så måtte det være muligt, at bruge 

den mast til noget fornuftigt. Det blev klaret ved hægte et par løse 

ledninger, monteret på et bræt ud på mastens ledninger, når han var 

hjemme. Han kunne lige nå de elektriske ledninger uden for hans 

vindue. På den måde fik han gratis lys og varme fra en elektrisk 

varmeovn. Sikke nogle drengestreger at finde på, det var både farligt 

og ulovligt. Det tænkte vi ikke så meget over. Han skulle jo bare have 

noget strøm til sin lampe og varmeovn. Se også lige på billedet. Det 

var ikke sikkerhed der var i højsæde. Manden på taget er ikke på 

nogen måde sikret mod at falde ned på jorden. Det berettiger 

selvfølgelig ikke os, til at være uforsigtige med elektriciteten. 
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Masten på billedet var den vi hentede strømmen fra. 

Se også lige manden på taget, han har ikke meget sikkerheds udstyr på. 
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Lønnen 
 

Læretiden var fire år, for at blive udlært elektriker. Lønnen var det 

første år 29,00 kr. pr. uge og det sidste år 49,00 kr. pr. uge men så 

lavede vi lidt ekstra penge ved at sælge lidt gl. kobber afklip til 

produkthandleren og ved at passe højtaleranlæg om søndagen. 

 

Teknisk skole 
 

I forbindelse med lærlingeuddannelsen skulle man jo også gå i skole, 

det foregik på teknisk skole hver aften alle hverdagene fra 18,00 til 

20,00 i vinterhalvåret. Her blev der lavet mange numre for at slippe 

lidt tidligere fri. Et nummer vi ofte brugte var om vinteren hvor der 

var meget mørkt at skrue alle de elektriske pærer ud lægge et lille 

stykke vådt trækpapir på enden af pæren og så skrue den i igen. Der 

gik så knap en halv time og lyset gik ud, trækpapiret var blevet tørt og 

isolerede. Så måtte vi jo have fri nu hvor det var blevet mørkt, det 

virkede hver gang. Vores lærer Brøndum som han hed og var 

kabelmester på elværket, havde nu nok luret hvad det var vi havde 

gang i, men var så fin, at lade som ingen ting. Det var den lære vi 

havde her på teknisk skole der snakkede meget med mig om at læse 

videre, og at det var 

teknikum, jeg skulle 

læse. Det var bestemt 

ikke mine tanker, det 

havde jo altid hedt sig, 

at jeg var ord- blind og 

ikke så god til det 

boglige. Læren fik 

overbevist både mig og 

mine forældre om at 

jeg skulle prøve, og det 

blev Århus teknikum 

vi tog ned og snakkede 

med. Der var her, bare 

den lille hage, at man 

ikke kunne komme ind 

på skolen som 

elektriker, man skulle 

have noget 

maskinteknisk 

kendskab men det 

kunne klares ved at 

tage job som volontør 

på et elektroteknisk 

værksted i et halvt år. 
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Svendebrev 
 

Jeg fik svendebrev som elektriker d. 30/6 – 1957. Opgaven til 

svendebrevet altså svendestykket som det hed, var at lægge el ind i et 

gammelt hus ude på Tørholmsvej. Da det var vel overstået skulle der 

festes. Mit svendegilde blev afholdt sammen med mine 

arbejdskammerater. 
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Dask 
 

Den store danske elektronhjerne.  

 

I læretiden nærmere betegnet i foråret 1956 fik en ældre villa i Valby 

en ansigtsløftning. Her trådte Dan- mark ind i den elektroniske 

tidsalder. Unge matematikere besjælet af pionerånd byggede den 

elektroniske regnemaskine i en ældre villa i København. Den fyldte 

hele huset, men dens kapacitet var ikke imponerende. Det var et lille 

team af håndplukkede specialister på Regnecentralen, der med en 

bevilling fra Marshallhjælpen på 900.000 kr. skulle bygge en 

elektronisk regnemaskine.  

 

Til maskinens baggrundslager blev anvendt 65.000 ferrit-ringkerner, 

som på et net af kobbertråde blev syet fast med en kerne midt i hvert 

kryds. De bonede egetræsparketgulve begyndte at knage i 

sammenføjningerne, efterhånden som maskinen tog form. Det tunge 

anlæg måtte understøttes i kælderen, hvor også det store køle og 

ventilationsanlæg blev indrettet.  

 

Dask blev præsenteret for den store offentlighed i februar 1958, men 

blev især kendt da den fremkom med en ganske præcis prognose på 

udfaldet af folketingsvalget i 1960. 
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Volontør ved Nordelektro 1957 - 1958 
 

Jeg arbejdede et halvt år, dels i Hjørring og dels i Ålborg i de to af 

Nordelektros afdelinger. Her lærte jeg at vikle motorer om når de var 

brændt af. Det var både små motorer fra symaskiner og store motorer 

der skulle kran til at flytte rundt med. Det var ikke kun viklearbejde 

jeg lærte, der var en hel del drejearbejde i den forbindelse, afdrejning 

af kommentator, tildannelse af forskellige kileremskiver mm. Medens 

jeg var i Hjørring var jeg et par gange med ude at lave motorerne ude 

på stedet fordi de sad på noget stort maskineri hvor det var vanskeligt 

at flytte motoren fra, fordi det var sammenbygget. Medens jeg var i 

Ålborg blev det også til lidt natte sjovt, det var jo en storby og der var 

jo mange unge lærlinge på den store arbejdsplads, hvor vi når det blev 

sent gik forbi et lille natte spisested som hed „sulten så Karlsen“ her 

fik vi så en frikadelle at sove på. Afslutningen på volontør tiden blev 

festligholdt på hotel Kilden i Ålborg. Det var meget fornemt med flere 

ret- ter mad og et orkester der spillede hyggemusik til, og efter 

middagen tog vi taxa hjem fra Ålborg til Hjørring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu festes der, det var mit svendegilde på Killen i Ålborg. 
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Teknikum i Århus 
 

 

Min lærer på teknisk skole havde gennem læretiden fået 

overbevist mig om, at jeg skulle starte med, at læse til ingeniør på 

teknikum. Efter en del snak der hjemme, hvor min far var meget 

skeptisk, for som han sagde ”det er du for dum til”. ”Du er 

ordblind og har ikke lært noget som helst sprog, den smule 

matematik jeg har lært dig om lørdagen i din læretid er alt for lidt 

til at læse Ingeniør på. Der var jo tænkt på, at vi skulle have lært 

dig så meget, at der måske kunne blive til en Installatør eksamen, 

så du kan overtage vores forretning engang med tiden”.  

 

Det var nu ikke det med, at blive installatør i Hjørring der havde 

min helt store interesse. At være selvstændig var i mit hoved en 

næsten uoverskueligt livsopgave, mor arbejde jo hele dagen i 

forretningen og skrev altid regninger om aftenen. Det var et slæb 

uden lige og mage.  

 

Der var ikke andet end at tage sig sammen og så se efter at 

komme i gang med at læse. 

 

 

 

Indmeldelse på teknikum 
 

Vi kørte, far, Ågemand og jeg, ned til Århus for at få mig meldt ind på 

teknikum og for, at finde et værelse at bo på, samt et pensionat hvor 

man kunne få noget at spise i de kommende år. Det virkede meget 

stort og imponerende i forhallen til teknikum, og kontoret det store 

rum gjorde mig noget betænkelig ved situationen. Kontordamen der 

kom og snakkede med os om indmeldelsen har da sikkert været 

vældig flink, men pu ha hvor var jeg nervøs og hørte da heller ikke det 

halve af det hun sagde. Jeg tror nok det var Ågemand der huskede det 

meste af det der blev sagt. Det var ikke muligt sådan lige at begynde 

på teknikum, det krævede ud over at man var udlært, at man havde en 

studentereksamen. Det var dog den mulighed at man kunne taget et 

halvt år i en aspirantklasse og lære de ting fra studentereksamen der 

var nødvendig. Vi fik mig tilmeldt denne aspirantklasse, uden at vide 

noget om hvad det medførte. På teknikum havde de adresser på såvel 

værelser som spisemuligheder og vi fik bogliste til den første tid i 

aspirantklassen. 
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Leje af værelse 
 

 

På den første adresse var der en meget stramtandet dame der straks 

sagde ingen damer på værelset, hvortil Ågemand svarede ”så kan vi 

godt gå igen for det kan man da ikke leve med”. Vi fandt hurtig et 

stort flot værelse ved frøken Frandsen på Marselisborg Alle nr. 30c i 

stueetagen med vindue ud til gaden. Et rigtig dejligt sted med en lille 

park over for. Værelset var møbleret med et stort gammelt skrivebord 

ved vinduet, hvorfra man så ud over gaden og den overfor liggende 

park. På værelset var der et højt glas bogskab inderst i værelsets 

hjørne med en lænestol foran og en sofa lignende 

 

 

 

ting der kunne slås ud til en seng. Det kostede godt nok  85,- kr. i 

måneden det var noget i den dyre ende, men så gjorde frøken 

Frandsen også rent, tørrede støv af og støvsugede en gang om ugen. 

Til gengæld havde frøken Frandsen ingen restriktioner. Der var to 

værelser mere som hun havde lejet ud til nogle studerende på 

teknikum. Far syntes ikke der var noget at betænke sig på, så det blev 

aftalt, at her skulle mit hjem så være i den kommende tid. 

 

 

 

 

 

 

 
Det var her på Marcelisborg Alle 30c jeg boede i stueetagen.  
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Frøken Fransen havde et gebis som hun ikke kunne holde på plads så 

de øverste tænder hele tiden klaprede ned mod undertænderne, slup 

slup sagde hun så for at få dem på plads igen. Men hun var nu sådan 

en sød ældre dame. 

 

 

 
Her er udsigten fra mit værelse om vinteren.  

 

  

 
Her er udsigten fra mit værelse om sommeren . 
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Her 

oppe 

på 
første 

sal  var mit  pensionat,  hvor jeg f ik min aftensmad  

 

 

Spisested 
 

Der skulle også findes et spisested, det blev et pensionat på Tigtens 

Plads nr.1 første sal. Der var en stor spisestue med et stort langt 

spisebord og en dagligstue hvor der var kaffe efter middagen det 

kostede 150,- kr. om måneden for morgenmad fra kl. 07 til kl. 08 fro- 

kost kl. 12 og middag kl. 18 alle dage også søndage. Det lå lige på 

vejen midt mellem teknikum og det værelse vi havde lejet så det var 

helt fint. Det skulle også senere vise sig, at være noget rigtig godt 

hverdags mad vi fik der. 
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Køb af de første bøger 
 

Da vi på teknikum havde fået en bogliste over de bøger der skulle 

bruges det første halve år, syntes Ågemand at vi skulle se efter at få 

dem købt nu vi var her og havde tid til det. Det viste sig at være fordi 

han ville forære mig den regnestok som jeg fremover ville komme til 

at bruge, og det skulle være den bedste og mest indviklede 

boghandleren havde. Det blev en meget fin regnestok som kostede 

85,- kr. den var dyr men jeg skulle have det bedste værktøj som han 

sagde. Det blev da også det stykke værktøj jeg brugte mest, både 

under studierne og også senere i mit arbejde som ingeniør. Ågemand 

var sådan en rar mand der altid var i godt humør, og havde nogle gode 

bemærkninger. ”Jeg kan se dine bukser sagde han til Ingrid, der står 

Gluten på dem” et mundheld man brugte fordi det var vanskeligt at 

skaffe tøj til undertøj. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det var min lille lomme regnestok. 

 

 

 

Økonomi i studietiden 
 

Mine forældre ville hjælpe økonomisk, der var ikke noget der hed, at 

man kunne få fra det offentlige den gang. SU var ikke opfundet på det 

tidspunkt og studielån var der heller ikke noget der hed. Ville man 

læse var det noget man selv eller ens forældre måtte betale. Jeg havde 

sparet lidt sammen i min læretid men, ikke nok til at leve af i flere år. 

Vi gik ind i en bank med mine sparepenge og min far lavede en aftale 

med banken om at han overførte 300 kr. om måneden. Det var meget 

flot og rigeligt til, at jeg kunne klarede mig igennem hele studietiden 

uden nogen økonomiske problemer. 
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Flyttet hjemme fra 
 

Pludselig en dag var tiden oprandt og vi var på vej i bil en søndag 

sidst i april 1958, far, mor og Ingrid som var min kæreste på det 

tidspunkt. Det var ikke så meget udstyr der var med, det meste 

nødvendige var jo på det lejet værelse, men en kuffert med rent tøj, 

noget sengetøj og lidt køkkentøj var der med. Jeg havde ikke gjort mig 

de store overvejelser om hvordan det skulle gå, når det tøj jeg havde 

med var blevet snavset. Frøken Frandsen tog imod os, og mor lave en 

aftale med hende om at ringe her til Århus på hendes telefon for at 

høre hvordan det gik. Vi fik en kop kaffe på værelset inden de tre 

kørte tilbage mod Hjørring. Jeg var nu som 18 årig flyttet hjemme fra 

for første gang, om end i en meget høj alder efter datidens målestok. 

Det har nok været med de samme følelser som alle andre unge der for 

første gang forlader det kære hjem. Det tog i hvert fald meget lang tid 

inden det blev næste dags morgen hvor der var første skoledag på 

teknikum. 

 

 

 

Så er det bare med at få bestilt  noget. He r er jeg på mit  værelse og igang 

med at skrive en opgave ind til  aflevering  
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Første skoledag 
 
Det blev en brat opvågning, en hel skoledag, ikke noget med at gå hjem 

efter de første par timer, nej hele dagen med forskellige fag og lektier 

med hjem. Nogle af fagene gav mig kuldegysninger, engelsk, tysk, fysik 

og kemi fag der ikke fandtes på Vestre skole i Hjørring i den periode jeg 

gik der. Det var da vist noget skrækkeligt noget jeg havde rodet mig ud i 

her. Vi var 32 i aspirantklassen, af de 32 var det i øvrigt kun to Ågesen 

og mig der blev færdig på den normeret tid tre et halvt år. Hvad der blev 

sagt da mor ringede ned for at høre om den første skoledag, det huskes 

ikke. Jeg har garanteret ikke ville indrømme, at det føltes som en umulig 

opgave der her var startet op.  

 
Ågesen og mig vi var de to eneste der ikke havde realeksamen. Der var 

endda nogle af de andre der havde studentereksamen. Vi fandt da også 

hurtig ud af, at vi var nødt til at foretage nogle prioriteringer. Nogle af 

fagene måtte droppes for, at gøre os håb om at nå de vigtigere fag. Det 

blev kemi og sprog vi droppede, vi kom i timerne men læste ikke på de 

fag der hjemme. De øvrige fag blev der til gengæld lagt rigtig meget 

energi i. Der blev altid læst fra tidlig morgen til efter midnat og lige så 

meget lørdag søndag. Opgaverne blev skrevet ind på skrivemaskine inden 

de blev afleveret, det samme gjorde alle rapporter som vi skulle skrive. 

 

Der er nok en opgave der giver problemer, så der må snakkes lit om den. Det er Kaj der 

over for mig. 
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Skoletiden 
 

Efter aspirantklasse hvor vi havde lært alle de alminde- lige ting som 

dansk, matematik, og hørt meget lidt tysk og engelsk mm. Det var nok 

det værste halve år i tiden i Århus. Der var utrolig meget at sætte sig 

ind i. Et af mine største problemer var, at jeg ikke var i træning med at 

læse. I det hele taget ikke var alt for god til at opfange og lære de 

mange nye ting, men jeg klarede eksamen og kunne begynde i 1 

semester på teknikum. Jeg kom også igennem alle 6 semestre uden at 

dumpe en eneste gang, jeg må have været utrolig heldig ved de mange 

eksaminer. For overhovedet at gøre mig nogen håb om at komme 

igennem var jeg jo nødt til at droppe temmelig mange af fagene helt 

og aldeles, og så håbe på så meget bedre karakter i de andre fag, at de 

kunne oppebære de kasserede fag. Hver dag efter skoletid gik jeg en 

tur på 15 - 20 minut- ter inden lektielæsningen begyndte. Lørdag og 

søndag gik fuldt ud med alle de lektier der ikke var nået i ugens løb. 

Samt til at samle lidt, at de fag op som jeg ellers havde helt opgivet for 

ikke lige at få den allerdårligste karakter i dem. Alle ferierne gik også 

med at læse, det var bl.a. i en sommerferie jeg lærte sproget engelsk 

og en anden sommerferie jeg lærte tysk. Det blev jeg nødt til at lære 

lidt af, for det viste sig at nogle af vore lærebøger var skrevet på tysk 

og engelsk. Det var lidt af en bedt for mig, jeg havde aldrig lært sprog 

før og det var de fag jeg opgav at følge i aspirantklassen. Mor gav mig 

et leksikon, da jeg var færdig med aspirantklassen. Det viste sig at 

blive flittigt brugt under studierne.  

 

Det har været i starten af studietiden, hvor vi endnu troede at man havde tid til at tage sig af pigerne 
samtidig med studierne. 

 

Ingrid der var taget på husholdningsskole i Århus, var jeg i snart flere 

år kommet sammen med, det var blevet til godt tre år. Vi havde det 

godt sammen, men det var nu et problem, for der var ikke tid til alt det 

pjat som det ses på billedet. Der var kun et, at gøre, hvis jeg ville 

fortsætte med at læse. Vort forhold måtte ophøre helt og aldeles, og 

 



 Side 193 Teknikum i Århus  
 

det gjorde det så. Ikke særlig rart men sådan var det nu engang, der 

måtte tages et valg. Hvis der skulle være en mulighed for nogensinde, 

at få den her eksamen så var der altså ikke tid til andet end at læse. 

Når der i dag tænkes tilbage på beslutningen om, at vi skulle gå hver 

til sit, tror jeg vi begge var helt på det rene med og nok også enige om 

det var en nødvendig beslutning. Hvad konsekvensen derimod ville 

være, har nok ligget mere i baggrunden. Vi blev dog hurtig klar over 

at det var et endegyldigt punktum for de gode stunder vi havde haft 

sammen. At vi senere i livet skulle løbe ind i hinanden igen, var ikke i 

vores bevidsthed. Ingrid færdiggjorde naturligvis sit skoleophold på 

Ris- skovs husholdningsskole. I den periode var det vigtigt at pigerne 

havde lært at føre hus med alle de facetter det medførte. Det gjaldt 

såvel husholdningsregnskabet som rengøring, vask og ikke mindst 

madlavning. Ing- rid havde nu været flyttet hjemmefra i et år, så det 

var nok ikke lige sagen at vende næsen mod hjemmet igen. Hun 

valgte, at tage arbejde på Asker alderdomshjem lige uden for Oslo i 

Norge. Det har uden tvivl været en god modningsproces for en ung 18 

års pige, at stå alene i et fremmed land og skulle klare sig selv. Vi skal 

lige tænke på at dengang var det at rejse til udlandet ikke helt så nemt 

som i dag. Transport og kommunikations- midlerne var ikke helt de 

samme som i dag. Da Ingrid havde været på alderdomshjemmet i et 

par år, blev næsen igen vendt hjem mod Danmark. Efter hjemkom- 

sten blev det den anden ende af livet der blev arbejdet med. Ingrid tog 

nu arbejde på Nørresundby børnehjem. Det var nok en god ting også 

at lære noget om hvordan man bære sig ad med at passe og pleje små 

børn. Som det ses lå Ingrid ikke på den lade side med at uddanne sig i 

de år hvor min uddannelse foregik i Århus. 

 

 

 

Kuglepennen er god nok 
 

Efter kuglepennens opfindelse var der megen snak om hvad vi måtte 

bruge den til, skulle den betragtes som en blyant eller som en 

fyldepen. Det blev endelig stad- fæstet i 1958, idet man kunne læse 

følgende i avisen: Advokat Erik Terp i Køge fik i går Højesterets ord 

for, at der kan underskrives med kuglepen. Det havde både dommeren 

i Store Heddinge og Østre landsret afvist. De ville kun godkende 

underskrifter med ”rigtig blæk”. Med Højesterets dom kan advokat 

Terp nu gå tilbage til retten i Store Heddinge for at få tinglyst et 

skøde, som dommeren tidligere har afvist, fordi de var under- skrevet 

med kuglepen. Herefter måtte vi også bruge kuglepen til indskrivning 

af vore eksamens opgaver. 
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Sidste sommerferie i Århus 
 

Den sidste sommerferie på teknikum arbejdede jeg på Midtkraft i 

Århus ved deres linje afdeling, det var et kraftværk. Her blev der 

bygget højspændings ledninger som ikke sagde mig så meget 

dengang. Det gav lidt lommepenge til den sidste studie tid. Det skulle 

også vise sig senere, at blive mit fremtidige arbejde, på 

Skærbækværket ved Fredericia. 

 

 

Eksamen 
 

Til eksamen var det altid helt galt, der var nervøsitet, så der blev købt 

sukkerknalder almindelig hvidt suk- ker i posevise som vi troede 

klarede hjernen. Specielt en gang var det helt tosset. Vi skulle op i 

faget Kemi, det vidste jeg ikke så meget om, så jeg gik hen og tog 

nogle nervepiller lige inden eksamen, med det resultat at jeg var helt 

og aldeles lige glad og endte med et 0 i karakter. Jeg var oppe i A-

vitaminer og det eneste jeg huskede var at der var a-vitaminer i fisken 

Aborrer. 

Hver eneste gang jeg havde været oppe til eksamen skulle jeg skynde 

mig at ringe hjem, for mor ville vide hvordan det var gået. Der blev 

aldrig sagt noget negativt, men når karakteren var dårlige blev der blot 

sagt hvad betyder det på det samlede resultat. 

Karaktersystemet var lidt mærkeligt dengang, man skulle have et 

minimum gennemsnit i samtlige fag og et minimum gennemsnit i 

nogle hovedfag. Man kunne ikke dumpe i enkelte fag. Vi brugte en 7 

skala der gik fra minus 5 til plus 7 hvor gennemsnittene skulle være 

over 3.  

Der skulle laves en hovedopgave i sidste semester, jeg fik til opgave at 

projektere alt det elektriske på et nyt Bogense sygehus med al den 

tekniske vidunder som fandtes den gang. Det var ikke ret meget i 

forhold til i dag. Men rigeligt til mig selv om det var sygehus og 

udstyret her der interesserede mig mest i studieårene. 

Nå vi var unge mennesker, så der var også plads til lidt pjat, når vi var 

kommet godt over en hel eksamen, tog vi ned på en af byens 

dansesteder og morede os en aften. 

Da vi var færdig med at læse og fik at vide vi havde bestået eksamen 

og nu var ingeniører. Ville Ågesen og jeg fejre det, så vi gik ind til 

bageren og købte lige alle de Napoliums kager vi kunne spise. Det var 

det mest vilde vi kunne finde på. 

Diplomet fik vi meget højtideligt overrakt hvor alle vore forældre var 

til stede. Der var også en middag hvor vi skulle møde op i kjole og 

hvidt eller smoking, så det måtte jeg ud og leje.  
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Så er Karl og Kaj i fuld gang med aftenskaffen, som vi ofte indtog sammen, os tre der 

boede sammen. 

Beboerne ved frøken Frandsen 
 
De to øvrige der boede ved frøken Frandsen blev jeg naturligvis gode 

venner med. Der var Karl der læste til bygningsingeniør og Kaj Kandis 

der læste til svagstrømsingeniør og senere blev direktør ved Jysk telefon 

de boede med vinduer ud mod gården.   Naturligvis havde vi også en 

gang imellem nogle sjove episoder indbyrdes, som dengang Karl havde 

pigebesøg. Kaj og mig trak en snor, ind gennem nøglehullet fra Kajs 

værelse og deri bandt en lille blikdåse, som blev lagt ned bag ved 

radiatoren. Det gjorde vi da Karl var ude efter sin nyerhvervede pige. Da 

der hen på aftenen blev ro og lyset slukket så hev vi i snoren og pigen 

gav et skrig fra sig og Karl var godt gal på os bag efter. Vi tre hyggede os 

i alt travlheden, vi havde i de to sidste år en fast aftale om, at mødes og 

fik højfjeldssol inde ved mig, inden vi gik i seng. Det var altid kl.01 om 

natten så ville vi ikke læse længere. 

Karl var meget tilbageholden med brug af penge, han havde ikke så 

mange så han fik en aftale med grønt- handleren ved siden af hvor vi 

boede, om at han måtte få nogle af de tomater og andet grønsager som 

var ved at blive dårlige så grønthandleren ikke kunne sælge dem. Det 

brugte vi så til at lave mad af i lange perioder, så fik vi jo billig kost i den 

periode, og jeg sparede pensionats udgifterne. Karl var rigtig god til at få 

pen- gene til at slå til, han fik lært mig, at pengene ikke bare var noget 

man havde, og når man havde nogen så skulle de bruges med omtanke. 
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Studiekammeraterne 
 

Ud over dem der boede ved frøken Frandsen var der også nogle af 

klassekammeraterne jeg kom sammen med. Der var Fjerbæk og 

Ågesen. Ågesen og jeg, vi læste altid til eksamen sammen. Vi hørte 

hinanden i stoffet, ved en stor sort tavle som jeg havde på mit værelse. 

Vi havde lavet os en teknik, der gik ud på, at lige meget hvad 

eksamensspørgsmålet gik ud på, så havde vi en slags indgangsbøn 

som kunne bruges til alle spørgsmål. På den måde fik vi en positiv 

start af alle vore eksamener. Fjerbæk havde kun et ben han var faldet 

ned af en lavspændings træmast og mistede derved det ene ben så han 

havde et træben hvor han satte passeren fast når vi havde tegning det 

så drabeligt ud. En gang da vi var ude, at se den første jetfly en 

Karavel der landede på Århus flyveplads, brækkede foden af træbenet 

så der stod en sko med en stump ben fordi en dame trådte ham over 

tæerne. Hun hylede op og han grinede, det fik vi naturligvis en del 

sjov ud af. Fjerbæk havde en motorcykel, som jeg engang lånte og 

kørte fra Århus til Brædstrup for at filme farmor, med mit 16 mm 

smalfilmsapparat. Farmor serverede hvidtøl for mig til maden det var 

det vildeste hun kunne finde på det var jo et meget kristent hjem. På 

vejen tilbage til Århus brændte motorcyklen sammen så den sidste del 

af turen blev med taxa til Skanderborg og videre med tog derfra. Det 

blev en fin lille kort 16 mm. film som senere ofte blev vist ved 

familiesammenkomster.   

 

Engang skulle vi til fest ude på en danse restaurant i Århus der hed 

Varna. Vi spiste smørebrød inde på mit værelse og mor havde sendt 

en flaske snaps til os som vi skulle have inden vi tog der ud. Da vi 

kom ud til Varna skulle vi have cola med rom det var det helt vilde 

den gang. Vi blev da også godt lakket til og måtte trække cyklerne 

hjem. Da snakkede vi senere ofte om hvad der var sket hvis politiet 

havde set os. Kunne vi havde mistet vores kørekort til bil fordi vi 

prøvede om vi kunne holde balancen på cyklen det blev der aldrig 

rigtig enighed om.   Vi havde nu også en sommerferie hvor vi var 

nogle stykker Karl, Fjerbæk, Kaj og mig der holdt 1 uges sommerferie 

i mine forældres sommerhus i Løkken. Der hyggede vi os rigtig, med 

at slikke solskin om dagen og gå på strandpavillonen om aftenen. 
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Her er min farmor i  gang med at se på de tegninger jeg 

har lavet på teknikum.  

 

 

Farmor 
 
Der var en stor opmærksomhed omkring mine studier fra alle sider. Det 

var ikke alene mine forældre der fulgte nøje med, også deres venner og 

ikke mindst min farmor. Som det ses af billedet der er fra første semester, 

så bliver mit arbejde nøje vurderet. Det var rørende, den gamle dame som 

min farmor var, så ville hun se mine arbejder. Uden hun jo kunne have 

nogen forstand på de ting der var på tegningerne, så fik de nogle 

kommentarer med på vejen. Farmor var en meget videbegærlig dame, der 

forlangte forklaring på de ting der var på tegningerne. Men hun havde jo 

også været den der stod for regnskaber og alle aftaler der blev foretaget i 

farfars rebslageri. Farfar var tunghør lige som min far, derfor var det 

naturligvis farmor der havde et stort ansvar for virksomheden. Det havde 

gjort hende til en bestemt dame der vidste hvad hun ville og hun styrede 

alle omkring sig med en fast hånd. 

 

 

                     
Her er jeg ude at køre på Niels Fjerbæks 

motorcykkel  
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Tiden hvor jeg læste i Århus 
 

Da jeg læste på teknikum i Århus i årene 1958 - 1961 var forholdene 

vi studerede under, og den måde vi studerede på, noget anderledes end 

den er i dag. Vi studerede fra vi stod op til vi gik i seng i alle ugens 7 

dage. De tre sommerferier brugte jeg på tysk undervisning, en anden 

til engelsk. Det var nødvendig at lære lidt sprog, da nogle af 

lærebøgerne var skrevet på tysk og engelsk. Den sidste sommerferie 

gik med at tegne og skrive hovedopgaven. De andre ferie dage over 

året blev brugt til at læse de ting op hvor jeg var lidt bag ud. Det lyder 

som om det har været urimeligt hårdt, men sådan følte vi det ikke 

dengang. Det var jo ikke kun mig der måtte bruge så meget tid på 

studierne, det var helt generelt og ens for alle. Hvordan var det så, 

kunne vi overhovedet holde til det at arbejde så meget, og var det nu 

også så meget vi knoklede med lektierne. Ja det var meget vi 

arbejdede, særlig det sidste halve år, altså det sidste semester. Her har 

vi nok været bange for ikke at få den nødvendige viden til at vi kunne 

bestå den sidste eksamen. Jeg husker at det var en sjælden gang vi 

kom i seng før efter midnat. Det resulterede da også i at jeg nogle 

gange besvimede sådan helt umotiveret som regel om aftenen, så 

organismen har haft svært ved at klare presset. 

 

 

 

Efter studietiden 
 

Jeg fik arbejde som ingeniør på Hjørring Elværk i 3 md. Til jeg skulle 

ind som soldat. På elværket projektere vi en 60 kV 

højspændingsledning på træmaster fra Hjørring til Hirtshals. Det blev 

tre lærerige måneder, ved den daværende ingeniør Thilje Jørgensen. 

Han var en lidt speciel mand, Der blev sagt om ham at han kikkede 

ind af brevsprækkerne om aftenen, men det var nok bare noget sladder 

der gik i byen. 
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Soldat 1962 -1964 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I feb. 1962 blev jeg indkaldt som soldat ved søværnet, i en periode 

af to år og endte som sø løjtnant af første grad. Vi var en hel flok 

der alle havde en teoretisk uddannelse, som militæret havde 

fundet på at samle i et kompagni. 
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Her er vi samlet, os der boede på stue sammen som 

rekrutter oppe i Avderød.  

 

 

 

Rekrut tiden blev aftjent i Avderød, 8 uger fra 1 februar 1962, det var 

koldt. Her var avisen ude og fotografere os, fordi vi alle var mødt med 

pyjamas til natten. Vi blev kaldt ud en tidlig morgen i pyjamas til 

fotografering, man havde aldrig set noget lignende inde ved militæret. 

 

Det var et helt specielt sprog der blev talt her, vi havde en oversergent 

der råbte og skreg efter os. Han brugte nogle ukvemsord, som vi aldrig 

havde hørt lignende. Det var nok meningen, vi skulle blive bange for 

ham, men vi var jo noget ældre end de fleste der kom ind som soldat. 

Endvidere havde vi alle en uddannelse som gjorde, at vi ikke fandt os i 

alting. Det gav nogle morsomme konfrontationer når vi bad om, at han 

lige  

 

Herefter læste jeg videre på Holmen i København først til sergent og 

derefter til sø løjtnant af reserven. Den første kasket var alt for stor til 

mit lille hoved. Selv om der var taget mål til både tøj og kasket, så den 

hang ned over øjnene, så Ingrid ikke kunne kende mig da hun hentede 

mig efter udnævnelsen. Det var noget fint tøj vi havde fået 

skræddersyet, med en lille fin daggert/ sabel i siden, det så rigtig flot 

ud. Nu steg lønnen også betragtelig fra de hidtidige 5,- kr. om dagen 

til først 700,- kr. om måneden og senere da vi blev udnævnt til løjtnant 

af første grad fik vi 1.500,- kr. om måneden, men det var nu kun den 

sidste måned inden vi blev hjemsendt.  

 

Efter et halvt år ved militæret blev Ingrid og jeg gift, Ingrid flyttede til 

København. Det foregik ved at jeg havde lejet et lille værelse ude på 

Amager. Der nåede vi nu ikke, at flytte ind for Ingrid havde i 

mellemtiden fundet et bedre værelse med køkkenadgang på Nørrebro. 

Det viste sig, at være en loftsetage på femte sal som ikke var godkendt 

endnu af brandmyndighederne. Køkkenet var heller ikke brugbart. 

Men vi flyttede ind, lavede mad på et strygejern som jeg stod og 

holdte med bunden i vejret medens Ingrid kokkerere. Det gik i to 
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 måneder så fik vi besked på, at nu var værelserne godkendt og vi 

skulle betale en skyhøj husleje. Så var der nogen der fik travlt med at 

finde noget andet at bo i. En soldaterkammerat vidste, der var en 

lejlighed ude på Vesterbrogade nr.97 der godt nok så noget hærget ud 

fordi den havde været brugt til lagerlokaler. Vi cyklede ud til ham der 

havde lejligheden og fik den. Så legede vi en kasse bil og flyttede 

dagen efter, det gik hurtig. Vi fik lejligheden om fredagen flyttede 

lørdag for om søndagen ville udlejeren af værelset komme med en 

lejekontrakt vi skulle underskrive. Men da var vi fløjet og havde smidt 

nøglen ind af brevsprækken. Det var en værre historie, men vi hørte 

aldrig fra værelsesudleje- ren senere. Lejligheden på Vesterbro blev 

derimod alle tiders efter vi havde fået den under behandling med 

maling og tapet. Ingrid havde en god smag for farver valg, og tapet 

sammensætning, så de gamle træpaneler endte med at blive rigtig 

flotte. 

 

      
Skibet her var nedgravet i græsplænen, her kunne vi så øve os på hvordan 

forholdene vil blive når vi skulle rigtig ud og sejle.  

 

 

 
Det er et gruppebillede der blev taget medens vi endnu var rekrutter, lige før vi  

flyttede til Holmen for at læse videre inden for militæret. 
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Holmen 
 

Det meste af tiden foregik ved holmen i København under søværnets 

skibs og maskininspektion. Hvor den daglige tur foregik på cyklede til 

og fra samt med det lille skib ”Hønen” over fra Espenaden til Holmen, 

jeg boede det meste af tiden uden for kasernen på Vester- brogade 

nummer 97 sammen med Ingrid. Her ved søværnets skibs og 

maskininspektion gik jobbet ud på, at gennemgå tegninger af maskin- 

og elinstallationer på de nybygninger af skibe der var i gang på det 

tids- punkt. Det var tre minelæggere der blev bygget på i de år. 

Derudover skulle jeg lave reservedels lagre til disse skibe. Der blev 

også et lille job til mig, som underviser af de søfolk der skulle sejle 

skibene senere.  Det var elektronik de skulle undervises i, så det 

krævede ikke Holmen 

 

Der var ikke så meget at lave, så noget af tiden blev brugt til at handle 

med forskellige el-artikler. Der blev også solgt 3 hår tørrehjelme til 

søværnet, de var en gave til vores dronning og prinsesser, jeg var oppe 

på Amalienborg for at aflevere og vise hvordan man brugte dem. Her 

så og hilste jeg på den ene af prinsesserne da hårtørrerne blev 

demonstreret for en ansat på slottet. 

 

De hår tørrehjelme var nogle store hjelme som man stak hele hovedet 

op i. Dem fik vi leveret 12 af på en gang, som så kom bag på cyklen 

ud til Holmen for at blive solgt derude. Der blev solgt mange andre 

ting, engang købte vi 100 stk. elektriske hånd røremaskiner på en 

gang, det var spændende om vi nu kunne få alle dem solgt, men det 

gik fint. Samtidig med soldatertiden læste jeg Dobbelt bogholderi, og 

gik til dansk for ordblinde, det fik jeg lov til at gøre i arbejdstiden af 

hr. Staal som var min chef der. 

 

Vi kørte ud til et grossistfirma F&M efter vare på cykel. Vi havde ofte 

meget med og store ting som køkkenstole, børnebadekar, potter, 

pander og meget mere så cyklen var godt pakket til med vare. Vi 

købte en gang gryder som vi så gik ind i et stormagasin Havemann og 

fik byttet til nogle glas, det var I soldatertiden kunne vi rejse hjem på 

noget der hed 5 kroners billetter. Det betød, at vi en gang om måne- 

den fik et bevis som vi gik hen på togstationen og fik ombyttet med en 

billet der blev stemplet ”Orlov” og betalte så 5 kr. Det fandt vi hurtig 

ud af, at udnytte. Der var mange fra København, så fik vi deres bevis 

som vi så købte en billet på fra København til Hjørring for 5 kr. sådan 

kom vi billigt hjem en ekstra gang. Det skete også sommetider, at vi 

kørte ud på Østerport station og købte billetten, de havde ikke det 

stempel til at stemple billetten ”Orlov” med. På den måde kunne 

Ingrid komme med billigt hjem, det skete også at vi køre ind på 

hovedbanegården og fik billetten refunderet til fuld pris dengang 80 
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 Kr. sikke noget snyd, men vi manglede jo altid penge i rekrut tiden 

som soldat fik vi kun 5 kr. om dagen til alle vore udgifter.   

I fritiden byggede jeg en efter datidens målestok meget stor og 

avanceret forstærker og højtaler. Mange af dem jeg var soldat sammen 

med kom ofte ud til os Ingrid og mig på Vesterbrogade 97 i 

København. Her var vi ofte i gang med at lave et eller andet, bl.a. 

engang en model af en gammel kanonlavet, eller borde og stole af 

gamle vin og cognac tønder.  

 

Der blev også lavede øl og brændt sprit. Vi lavede en dårlig vin som 

så blev destilleret for på den måde at få spritten frem. Der blev også 

forsøgt på andre måder, vi købte denatureret sprit altså sprit til at 

pudse vinduer i. Den sprit blev filtreret i franskbrød og rugbrød for på 

den måde at fjerne den dårlige smag, det virkede nu ikke ret godt. Når 

vi så endelig havde fået lavet noget ikke særlig godt sprit, skulle der 

tilsættes nogle smagsstoffer. Det var gerne noget med meget sukker 

for overhovedet, at få noget drikkeligt ud af det. For- skellige essenser 

blev tilsat, så vi troede det smagte af cognac, likør og whisky. De 

essenser kunde man købe ved alle købmændene, så det var altså 

almindeligt at folk selv lavede sådan noget. Det var nu ikke altid lige 

heldig det vi fik lavet, og det lugtede over hele huset fra gæringen. Øl 

lavede vi af malt vi hentede oppe på Kongens bryghus der også lå på 

Vesterbrogade. Det troede vi skulle males så vi lånte købmandens 

kaffe- kværn en lørdag efter lukketid. Det var som regel Poul 

Mosegaard Andersen og mig der var i gang med den lidt lyssky 

affærer. Når det rigtig gik for sig med frem- stillingen ville Ingrid og 

Ulla ikke være hjemme, så gik de i tivoli medens vi fremstillede sprit 

eller bryggede øl. Engang lavede vi 200 liter øl der blev så stærk, at vi 

måtte hælde det hele ud i kloakken, det har sikkert medført en vældig 

fest nede ved rotterne i kloaksystemet. En gang da vi havde fejret 

Ingrids fødselsdag med fasaner til middagen som Poul havde fået fat i, 

og vi sparede heller ikke på de våde vare vi havde jo lidt af hvert. Så 

næste dag hvor alt flød i hele lejligheden, om morgenen ringede det på 

døren. Jeg vaklede der ud i underbukser, hvem stod så der ude på 

trappen, det gjorde Ingrids forældre. Jeg strøg ind i soveværelset og 

råbte, det er sku’ din far og mor Ingrid. Vi fik travlt med at sparke 

flasker ind under møblerne så det ikke så så voldsomt ud puha sikke 

en dag. 
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Vi havde også ofte gæster fra Jylland, som vi så skulle vise storbyens 

seværdigheder, og vilde liv. Det var fast, at de blev slæbt ind og se 

Jens Olsens Verdens ur på Rådhuset. Vi kunne til sidst selv vise rundt 

og fortælle om uret lige så godt som stedets faste rundviser. Uret har 

en datoangivelse der for eksempel vise datoen som den 31 Januar 

1960. Sådan må vi jo ikke skrive læn- gere. Danmark har nemlig i 

1994 tiltrådt en Europæisk standard som skal gøre det lettere at 

udveksle informationer på tværs af landegrænserne. Derfor skal man 

nu skrive året før måneden før dagen altså 1960-1-31. Der vil nu nok 

gå en rum tid inden vi begynder at syntes det er naturlig, at skrive 

datoen sådan på vore breve. Selv nu i 2008 hvor jeg skriver disse 

erindringer, kan vi ikke forestille os at skrive datoen sådan.  

 

En nytårsaften ved årsskiftet 1963-64 skulle vi rigtig være fin på den, 

så vi havde bestilt bord på en af byens fin restaurant lige ved 

Rådhuspladsen. Her var optræden og stor fest hele aftenen, det var en 

oplevelse vi stadig husker tydeligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her har vi Poul Ingrid og Ulla i vores lejlighed på Vesterbrogade i København 

 

 
Her har vi så Jens Olsens verdens ur, som 

findes på Københavns Rådhus. 
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Vi kørte med sporvogn ofte nr. 6 som kørte lige forbi vores dør og 

fortsatte ind forbi Rådhuspladsen og Kongens Nytorv som var gode 

udgangspunkter når vi skulle rundt i København. 

 

Huset vi boede i havde ikke indlagt vekselstrøm, det var som de fleste 

huse i København dengang jævn- strøm over alt. Der var en nul leder 

og så henholdsvis en plus og en minus leder på hver især 110 volt. Det 

gav en masse begrænsninger der ikke var til at leve med for os. 

Motoren i Ingrids tørrehjelm kunne ikke køre på jævnstrøm, vores 

radio hvor der var en trans- former i virkede heller ikke. Der måtte 

derfor gøres noget. Der blev indkøbt en omformer der lavede jævn- 

strømmen om til vekselstrøm. Det var en jævnstrøms- motor i den ene 

ende og en vekselstrøms generator i den anden ende af en aksel, altså 

et lille elværk, som så stod og larmede når vi skulle høre radio eller 

tørre Ingeids hår.  

 

Danseskole  
 

Ingrid fik den ide, at vi skulle lære at danse noget bedre. Derfor 

meldte hun os ind på en danseskole. Det blev da også nogle 

fornøjelige aftner. Vi cyklede frem og tilbage. På hjemvejen gik 

bølgerne så rigtig højt. Der var altid nogle af dansetrinene vi ikke 

havde lavet rigtig. Og hvis skyld var det så at vi gjorde det forkert. Det 

mente vi begge to, at det var da den anden. Jeg gjorde det ikke forkert, 

sagde vi begge to. Det var ikke altid lige nemt at forklare hvordan 

dansetrinene skulle være når vi cyklede og den anden part var lige så 

stædig som den anden part. 
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Vielse i 1962 
 

Naturligvis skulle den skæbne også ramme mig, ungdommens frihed 

skal jo på et tidspunkt erstattes af en mere ansvarsbevist livsførelse. 

Det er nu engang naturens gang, vi skal have skabet en ny lille 

familie. Med mand, kone og en lille flok børn, tre blev det til. Kimen 

til ægteskabet var lagt for flere år tilbage, så forberedelserne kom 

næsten af sig selv. Det samme gjorde børnene efter tre års ihærdig 

kamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her skete det så. Vi blev bundet godt og grundigt sammen, så 

godt at det stadigt holder nu her 46 år efter i 2008.  
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Sådan så vi ud, når vi gik ud sammen. 

 

 

 

Det var ofte, i de helt unge dage i 15-17 års alderen vi en 

hverdagsaften gik i biografen Ingrid og jeg. Når jeg fik fri på teknisk 

skole kl. 20 gik vi på Willy som beskrevet lidt senere, det var et 

konditori hvor vi fik kaffe og lagkage inden vi gik i biografen. Vi 

købte bil- letter til den bagerste række de var godt nok lidt dyre vi gav 

pr. stk. 1,75 kr. for de pladser. Det var dyrt med en ugeløn på 29,- kr. 

 

Ingrid blev gerne kørt hjem i den arbejdes bil vi havde i fars firma. 

Det var ikke helt lovligt, jeg havde jo ikke kørekort og bilen var på 

gule plader. Turen blev derfor lagt af de mindre veje lidt bag om byen, 

det var ikke lige ned af hovedstrøget Østergade det foregik. 
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Her har vi theateret i Hjørring det hed Du Nord, det var her vi mødtes første gang til et VU bal. 

 

 

 

Teateret Du Nord 
 

Ingrid og jeg lærte hinanden at kende ved et bal på „Du Nord“ i 

Hjørring, det var i eftersommeren d. 2 oktober 1955. Det har sikkert 

været til et VU ”Venstre Ung- doms” bal, som det ses af billedet var 

det et af byens finere steder. Ingrid skulle ikke hjem den aften, men 

overnatte ved nogle bekendte lige over for „Du Nord“.  

 

Hun havde glemt nøglerne, så jeg måtte hjem og lave en dirk for at få 

døren dirket op der midt om natten. Efter megen lang tids dirken hvor 

det var umulig for os, at få låsen op, gik det op for os at døren slet 

ikke var låst. Nu var vi efterhånden kommet til, at kende hinanden og 

det holdt åbenbart ved.  

 

Vi kom fast sammen i en årrække, indtil at jeg var be- gyndt at læse i 

Århus. Det var nogle gode år vi havde sammen dengang. 
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                              Det ser ud til at vi kan lide hinanden Ingrid og jeg. 

 

Cafe Villy 
 

Vi var meget fine på den, når vi gik på cafe „Willy“ og fik kaffe med 

lagkage inde biograf turen der midt i 1950erne. Som det ses på 

billedet var det et fin sted, med en noget speciel udsmykning. Vi har 

mange gange siddet ved et af vindues bordene smæk forelsket og set 

på hinanden. Ikke desto mindre kan vi begge nu godt 50 år senere 

tydelig huske atmosfæren der var i cafeen, der oppe på første sal. 

 

 
Cafe Villy som det så ud når vi sad der ved vinduesbordet  
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Der var tjener som med stor høflighed sørgede for, at vi følte os godt 

tilpas, og følte os som de verdensmennesker vi syntes vi var. Alle 

bordene var dækket op med hvide duge og blomster, lige som der var 

små bordlamper på næsten alle bordene. Væggene var meget smukt 

dekorerede med billeder der var malet direkte på væggene som det ses 

på den ene væg der er med på billedet. Stedet bar stadig præg af at 

være ret så ny restaureret efter bombningen i 1945. Ofte havde vi 

bestilt bord inden vi kom, for så kunne vi være heldig at få et bord ved 

vinduet. Her fra var udsigten ud over springvandspladsen med 

delfinbrønden som springvandet hed. Det var en dreng der stod og 

holdt en delfin hvor vandet sprøjtede ud af munden.  

 

På pladsen rundt om springvandet var der et mylder af mennesker som 

vi jo kendte en stor del af. Derfor var der jo altid nogen, at snakke om 

når vi sad med vo- res flødeskumskager, og ventede på at klokken 

skulle blive så mange, at de lukkede os ind ovre i biografen. Fra vores 

vinduesbord kunne vi om lørdagen sidde og holde øje med hvem der 

gik ind på hotel Martin hvor vi ofte var til nogle fester. Der kom vi nu 

ikke ret ofte, det var noget lidt specielt musik de spillede der, syntes vi 

dengang. Jeg tror det var Jazz de spillede mest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Det er så 

Springvandspladsen i Hjørring, hvor vi ser lige over på Cafe Villy. 

 

  

 

Det var det vindue 

vi sad ved, og nød 
tilværelsen og 

flødeskumskagerne

. 
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Svanelunden i Hjørring er et rigtig hyggeligt sted, også at gå til bal der. Som det 

ses på billedet er der gode muligheder for lidt udenoms sværmeri. 

 

 

Svanelunden 
 

Det var her i Svanelunden, at de unge mennesker mødtes lørdag aften 

til bal. Så kunne man jo mødes igen søndag eftermiddag, hvis pigen 

skulle imponeres lidt, til kaffe uden for hvor det finere borgerskab sad 

og hyggede sig til stille musik. Svanelunden var et rigtig godt fristed i 

byen med en meget hyggelig spadsere sti rundt om søen. Sådan som 

jeg skriver i afsnittet ungdomsballer i ungdomsårene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Sankt Hans aften i Svanelunden i Hjørring 
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Efter studietiden. 
 
Da jeg var færdig med at læse i Århus og kom til Hjørring igen, ja da må 

der have været nogen der fik ordnet et eller andet. Jeg er ikke sikker på at 

hverken Ingrid eller jeg vidste det, men vi blev ført sammen igen på 

grund af noget med en sovepose.  

 

Vi mødtes for at udveksle den der gamle sovepose, plim, plim, sagde det, 

jeg ved ikke hvad der skete. Nå men så kom vi altså sammen igen, og 

Ingrid var jo også en sød pige så det var vel godt nok.  

 

Det resulterede i forlovelse og senere bryllup medens jeg var inde som 

soldat. Ingrid var naturligvis i hvid brudekjole og jeg i sort tøj. Mærkeligt 

hvorfor skal pigen altid giftes i hvidt som betyder glæde og manden i sort 

som betyder, nå, det gør det måske ikke. Der er nok noget jeg ikke 

forstår. 
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Forlovelse 
 
Forlovelsen blev der ikke gjort det helt store væsen ud af. Ingrid ville 

have ringene lavet i Ålborg det skulle jo være så hemmeligt. Det blev 

noget af en køretur da ringene var færdige og vi kørte den lange tur fra 

Hjørring til Ålborg. Det var første skridt vi tog på vejen ud af det frie 

ungdomsliv. 

 

 

Kærlighed 
 

Hvordan med kærligheden, var den der! Ja, naturligvis ellers var det 

ikke kommet så vidt. Vi gjorde ikke det her bare fordi, at det var nu 

engang noget man skulle. Men hvad var den kærlighed for en 

størrelse. En eller anden har en gang sagt, at kærlighed er en slags 

stimulans for hjertet, samtidig med at forstanden lokalbedøves. Sådan 

følte vi det bestemt ikke, det har utvivlsomt været den rene ægte 

forelskelse mellem to unge mennesker. Hvor kærligheden har været en 

samling af samhørighed på mange punkter.  

 

Det var ikke noget med at drikke Champagne af Ingrids sko lige som 

det heller ikke er noget med stearinlys og roser. Vi havde kendt 

hinanden i en årrække og haft en tvungen pause i studieårene. På det 

her tidspunkt kendte vi hinandens såvel gode som mindre gode sider.  

 

Det er lidt svært at definerer hvad vores kærlighed specielt var for en 

størrelse. Vi snakkede godt sammen, kunne snakke i timevis, om alt 

og ingen ting. Vores interesser ud over hinanden var meget forskellig. 

Det var bestemt ikke de samme ting vi beskæftigede os med, men vi 

arbejdede godt sammen når vi lavede noget sammen. Sagt lidt 

firkantet så var vi et godt tim med hver sin mening om tingene, vi 

bøjede os efter den andens meninger. Selv- følgelig fik vi i ægteskabet 

perioder hvor vi bestemt ikke var enige og hvor det var svært, at skulle 

overgive sig for at få tingene til at fungere, Men det vidste vi jo ikke 

den gang. 
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Vielsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Øster Hassing kirke, her blev vi viede. Det var den kirke Ingrid var blevet døbt og konfirmeret i. 

 

 

 
Så oprendt dagen hvor vi måtte følges op ad kirkegulvet for at få 

bekræftet vort kærlighedsforhold og få so gjort til rette ægtefolk. Det gik 

da også, vi kom igennem den kirkelige handling. 
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Det er vores vielsesattest. 

 

 
Vielsen blev foretaget af Pastor O.J.Veiein i Øster Hassing kirke,  

på Vielsesattesten står der følgende: 

 

Brudgommen.            John Willy Rasmussen, f. Hjørring, 30 juli 1939, 

                                  Elektroingeniør.  

 

Bruden.                      Ingrid Marie Larsen, f. Øster Hassing/Aalborg, 27 maj 1941 

                                  Kontorassistent.  

 

Viet.                          d. 5 august 1962 i Øster Hassing kirke 
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Restaurant Killen i Ålborg, hvor bryllupsmiddagen blev afholdt. 

 

 

Killen i Ålborg 
 

Festligheden blev fejret på restaurant „Kilden“ i Ålborg. Vielsen 

foregik søndag formiddag i Øster Hassing kirke, var i Kilden til 

middag kl.12. Der var ikke så mange med, faktisk kun vore forældre 

Ingrids brødre og en kusine på hver side. Efter middagen pakkede vi 

gaverne sammen og tog nattoget til København, jeg skulle jo på 

Holmen mandag morgen. Så bryllupsrejsen og brudenatten blev holdt 

i DSB’s sovevogn. Bryllupsgaverne var meget præget af at være 

udstyr, og specielt et spisestel som Ingrid havde ønsket der hed 

„Offenbach“, det fik vi næsten helt komplet, der ud over var der 

sengetøj duge mm.  

 

I ægteskabet arbejdede Ingrid det første år hvor vi boede i København 

ved forsikringsselskabet Hafnia. Det var her det første år af æg-

teskabet, det skulle stå sin prøve, og vi hver især skulle have vore 

grænser trukket op. Det gik til syne laden uden de store sværdslag, 

men vi var jo også stadig godt forelsket og Ingrid var god til at lave 

mad. Så det gik ret problemfrit. Der var dog lige de aftner hvor vi gik 

på danseskole, så gik bølgerne højt på cyklen hjemad. For hvem af os 

var det nu der var skyld i at den ene af os blev trådt så eftertrykkelig 

over tæerne.  
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Hotellet vi boede på under bryllups rejsen.  

 

Bryllupsrejsen 
 

Vi havde jo ikke haft nogen rigtig bryllupsrejse, så den første rejse vi 

var på sammen må vel kaldes noget sådan. Den startede med at Ingrid 

i julen 1962 gav mig en meget stor sparegris i julegave. Grisen blev 

brugt meget flittig, for vi var begge slemme til altid at have en masse 

småpenge i lommen. Nu blev grisen i stedet for lommerne fodret med 

alle de småpenge. Det gik da heller ikke så længe inden grisen blev 

tung, så i juli måned 1963 kunne vi ikke styre vores nysgerrighed 

mere. Vi gik og håbede på at der kunne blive råd til en lille ferietur til 

Norge. Grisen blev slagtet en søndag lige over middag. Der blev talt 

og talt i to stive timer. For at være helt sikre på at der ikke blev talt 

forkert, så talte vi begge alle pengene. Spændingen steg efterhån- den 

som tiden gik, og vi endte med, at der var over et tusinde kroner 

mange gange mere end vi havde turde håbe på. Men der skete 

naturligvis det der altid sker når to laver en sammentælling uafhængig 

af hinanden, vi var kommet til forskellige resultater. Ingrid mente der 

var et tusinde kroner og 18 ører hvor jeg var mere optimistisk og var 

kommet til et tusinde kroner og 43 ører. Vi fik nu ikke opklaret hvem 

der havde talt forkert, vi var simpelt hen så opstemt over alle de 

penge. Nu var der jo penge til at vi kunne rejse meget langt væk på en 

større tur. Vi gik ind til DSBs rejsebureau, hvor det endte med en tur 

til Østrig. Nu gik turen ellers hjem for at ringe til familie oh venner, 

alle skulle høre om turen. 
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Det er en af vore medrejsende jeg her får en fornuftig snak med. 

 

Ægteskabets rejse 
 

Efter bryllupsrejsen begyndte livet i ægteskabets tegn, med alle de 

glæder og sorger det nu engang har bragt med sig. Ægteskabet blev 

indtil nu og forhåbentlig resten af livet, et lykkeligt venskab mellem 

Ingrid og mig.  

 

Det er ikke nogen selvfølge, at ægteskabet og venskabet er gået så 

godt og heldigt for os. Jeg mener at et ægteskab det er ikke noget, som 

altid er og vil være. Ægteskabet kan som et venskab forsvinde, hvis 

man ikke viser tolerance og forståelse for hinandens fejl. Ægteskabet 

er op og nedture. Ægteskabet er grineture og tudeture. Ægteskabet er 

jalousi. Ægteskabet er kærlighed. Ægteskabet er som en blomst, som 

nemt visner ved ligegyldighed, men som folder sig ud, når den 

behandles med opmærksomhed og kærlighed. 

 

Akurat sådan føler jeg vores ægteskab har været. 
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Flyttede til Skærbæk 
 

Da vi flyttede til Skærbæk blev Ingrid hjemmegående hus moder. Det 

blev hun ved med at være indtil børnene var så store, at de fint 

klarede, hun ikke var hjemme. Det var i 1975 Ingrid så igen gik ud på 

arbejdsmarkedet. Det var, mener vi, af stor betydning, den ene part af 

os var hjemmegående, og i de år var det utænkelig, at det kunne være 

andre end pigen. Der var så rigeligt, at lave som hjemmegående, vi 

havde jo tre små børn. Det var af stor betydning, at mor var hjemme 

hele tiden. Det var bestemt heller ikke uden betydning for mig at 

hjemmets problemer var løst for det var nogle arbejdsmæssige meget 

travle år tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne. Det var netop i de 

første år, vi var i Skærbæk at hus- mødrene blev elektriske. Alle de 

elektriske apparater vi kende i dag, havde netop deres indtog i 

køkkenet og vaskekælderen i disse år. Alle drømte vi om at få egen 

vaskemaskine, der var godt nok et vaskeri oppe på Skærgården, men 

det ville nu være godt med sin egen nede i kælderen. Vi klarede alle 

de vanskelige passager i ægteskabet frem til først kobberbryllup og 

senere til sølvbryllup.  

Kobberbryllup blev afholdt i Skærbækværkets festlokaler 

„Skærgården“ hvor nærmeste familie og venner var med til en 

spisning. Der blev derimod lavet meget mere ud af sølvbrylluppet, det 

var jo trods alt 25 år der skulle fejres. Der mødte 70 mennesker op til 

morgenkaffe. Vore børn havde arrangeret musik ude på gårdspladsen 

hvor de 70 morgenfriske sang til, inden de kom ind til kaffen med 

rundstykker og en lille morgenbitter. Der var inviteret 50 til spisning 

på Hotel „Den gyldne hane“ i Kolding til aften og om lørdagen havde 

vi yderligere 30 til spisning her hjemme.  

 

Vores interesse for kunst var stor i vore unge dage, vi var nok blevet 

smittet af mine forældre som havde en del malerier.  

Malerierne vi købte var meget forskelligartede, men dog ikke af de 

moderne abstrakte det var mere traditionelle lidt gammeldags. De blev 

købt forskellige steder, dog er de fleste købt ved en kunsthandler i 

Løkken. Det var sommetider temmelig mange penge vi gav for dem, 

efter vores opfattelse. En gang var vi til en maleriudstilling i Kolding, 

vi havde lige købt bilen en ny Obel Rekord, forhandleren ville godt 

bytte med den og et lille maleri af Michael Anker. Det var tæt på vi 

slog til, men vi tænkte os alligevel om en ekstra gang så der blev 

ingen handel ud af det. I dag er maleriet nu nok mere værd end bilen, 

men der var jo nok et behov for en bil dengang. Vi var også en gang 

ude at se på en ny bil, en Jaguar, men da fandt vi da heldigvis ud af at 

der var andre ting vi hellere ville bruge pengene til. Vi kunne jo trods 

alt få mange andre goder for de penge sådan en bil kostede. 
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Børneopdragelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vore børn og deres opdragelse.  

 

En ting der var helt sikkert i vores baghoved, var at børn ikke fra vor 

side skulle blive forkælet, hvor svært det så end skulle blive. For vores 

erfaringer var, at alle de opgaver og problemer der uundgåelig vil 

opstå såvel i ungdomsårene som senere i livet vil være sværere, at 

takle jo mere forkælet man har været som barn. Jeg havde godt nok 

følt mig meget forurettet når problemerne stod mig langt op over 

hovedet i ungdomsårene. 

Fordi mor eller far ikke kunne komme og klare tingene for mig, men 

det havde også hjulpet til med at gøre en stærk. Selvfølgelig ville vi 

stå bag vore børn, men det skal gå langt inden vi træder til, derved 

bliver de stærke og vil lære at klare sig selv uden de føler det som et 

større problem en de kan klare det. Den filosofi har vi været enige om.  

En af de ting der havde været medvirkende årsag til vores noget stejle 

holdning til børneopdragelsen, var nok min fætter Bent. Min fætter 

Bent var meget forkælet i sin barndom. Det resulterede i at han ikke 

kunne klare sig som ung og som voksen. Han begyndte tidlig at drikke 

spiritus, og endte som alkoholiker. Gang på gang tævede han konen 

Viola så hun endte med at tage sit eget liv. Den ene af deres børn 

endte som narkoman og Bent drak så han til sidst døde af det. Det stod 

for os som noget af det mest forfærdelige der kunne ske, hvis et af 

vore børn skulle komme ud i sådan en situation. Derfor var vort motto, 

vær god ved dine børn men forkæl dem ikke, det kan medføre 

forfærdelig konsekvenser. 

  

 
Per, Lars og Lene i 1974 
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Jul med børn 
 

Som ægtefolk blev det ikke til mange gange vi 

skulle holde jul hjemme hos vore forældre. Det var 

der nok flere grunde til. Ing- rids forældre og 

specielt hendes mor var ikke særlig glad for julen. 

Vi var udsat for at hun var gået i seng og Ingrids far 

sad alene da vi kom på besøg hos dem en juleaften. 

Vi var nu også enige om at vore børn skulle have en 

juletradition at tænke tilbage på. Derfor valgte vi 

hurtig at sige, juleaften hol- der vi her i vores og 

børnenes hjem. Selvfølgelig blev vore forældre 

inviteret. Da Ingrids forældre havde tre børn kunne de naturligvis ikke 

komme her til os hvert år. Mine forældre derimod havde jo kun mig 

og mødte derfor op hvert år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juleaften 

startede altid med at vi om eftermiddagen så juleudsendelse i 

fjernsynet. Det er meget få gange vi har været i kirke og høre 

julegudstjeneste. Da børnene jo var helt syge efter at få deres 

julegaver, spiste vi tid- ligt, der blev altid spist andesteg og et lille 

stykke flæskesteg med sukkerbrunede kartofler og rødkål til. Der- 

efter stod den på risalamant med varm kirsebærsovs, her var der også 

en mandel i, og den der fik mandlen fik en mandelgave. Fornøjeligt 

nok så var det altid en af børnene der fik mandlen, deres farfar var 

ekspert i at få den kanaliseret over til en af dem. Til maden drak vi 

altid rødvin, det skulle jo være en festaften. Alle hjalp nu til med at få 

ryddet spiseborder og ryddet i køkkenet, for først derefter blev der 

danset rundt om juletræet medens vi sang julesalmer. Efter den sidste 

sang blev der delt julegaver ud, uden der dog var et fast system i 

uddelingen, Ingrid prøvede at holde lidt styr på at alle fik en gave 

nogenlunde samtidig. De voksne blev hurtig træt af det gaveorgie, så 

der blev serveret kaffe med konfekt til og den traditionelle cognac til, 
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alle de søde sager gav en vældig tørst så der måtte findes øl frem. I 

juledagene var der juletræs komsammen for børnene, hvor de fik slik 

og frugt poser. Os voksne, vi gik ikke til julefrokoster nu, de var 

overstået inden jul. Det er først nu her efter børnene er rejst hjemme 

fra at traditionerne med julefrokost er kommet til efter juleaften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sølvbryllup 
 

Ja så kom den tid jo også hvor vi havde været gift i 25 år, et bevis på 

at den kontrakt vi indgik om et godt og langt ægteskab holdt vi så 

langt.  

Nu er der jo mange der går fra hinanden ret hurtig efter deres 

sølvbryllup. Det er her børnene ofte flyver fra reden og ægtefolkene 

skal igen til at tale sammen. Den situation har vi også klaret, nu har vi 

fejret nogle og 50 års bryllupsdage. Stadig lever vi lykkeligt i 

dobbeltsengen under samme tag. Så skal vi ikke tro på, at det 

fortsætter med uændret kraft til en af os skal bæres fra den anden. 
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Da vi blev helt elektriske 
 

Jeg mener at elektriciteten for alvor holdt sit indtog i de danske hjem, 

netop i de 25 år fra vi blev gift til vores sølvbryllup i årene 1962 - 

1987. Det var i de år husmødrene blev elektriske.  

 

Det kan godt være, det startet i 1891 samtidig med, at de offentlige 

elværker begyndte at dukke op. Men i de første mange år var 

elektriciteten forbeholdt de forretningsdrivende og meget få 

velstående familier. Det var først i 1940erne, de fleste hustande i 

byerne og 75 % af landejendommene havde el. Trods det store udbud 

af elektriske apparater brugte de danske hjem næsten kun el til 

belysning helt op i 1960erne.  

 

Ingrid havde været på husholdningsskole, så hun var bekendt med 

nogle af de moderne husholdningsapparater. Da jeg var elektriker og 

mine forældre havde installatørforretning, så havde vi alle 

forudsætningerne for at være med på vognen. Det var vi da også. Al- 

lerede i den periode hvor det var normalen, at man gik op på 

Skærgården hvis man ville se noget i fjern- synet. Der var der en 

fjernsynsstue, hvor man mødtes for at se de TV udsendelser der havde 

ens interesse. Da havde vi som nogle af de første i Skærbæk, et sort 

hvidt fjernsyn. Det var i 1964, fjernsynet havde vi med fra 

København. Som de første i Skærbæk fik vi installeret 

opvaskemaskine, ret hurtig i 1965. Det var et stort rundt apparat der 

blev hængt op over køkkenbordet, med en slange ned i vasken og en 

anden slange der skulle sættes på vandhaven i køkkenvasken. Det syn- 

tes man nu alligevel var et nummer for pjattet, så det blev der snakket 

meget op i byen. Ingeniør Johansen som jeg arbejdede sammen med, 

mente ikke at den kunne vaske en pandekage af tallerkenen.  Derefter 

gik det slag i slag med nye elektriske hjælpe maskiner til køkkenet. 
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Også vaskemaskemaskiner blev installeret i hjemmene. Vi havde 

ellers et stort fælles vaskehus i Skærbæk. Men det var nemmere selv, 

at have sådan en maskine i sit eget hjem. Den vi fik installeret allerede 

i 1965, blev brugt meget flittigt, vi fik den jo allerede da vi havde små 

børn. Dengang brugte børnene stof bleer som skulle vaskes, så den 

blev brugt flittigt og var en meget stor hjælp for Ingrid. De små fælles 

frysehuse som det vrimlede med alle steder, og som havde afløst 

saltning, henkogning og syltning var også ved at blive overflødige. Nu 

fik vi små køle- og fryse skabe i hjem- mene. Her var vi selvfølgelig 

også med på vognen. Køleskabet fik vi meget tidligt allerede da vi 

boede i København i 1963. Fryseren lod vente lidt længere på sig, der 

kom jo både købmand og slagter kørende rundt i byen hver uge. Men 

vi fik at også på et tidspunkt en fryser. Nu var vi efterhånden blevet et 

helt virvar af elektriske apparater. 
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Arbejdslivet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her i afsnit er det den periode af arbejdslivet fra hjemsendelsen 

efter soldatertiden den første februar 1964, til arbejdsmarkedet 

forlades den 31 december 1998, der skal beskrives. I hele den 

periode jeg var ansat som Ingeniør på samme arbejdsplads. 
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Arbejdslivet er en stor del af vor samlede liv, for de fleste mennesker 

bliver det til noget der ligner en tredjedel eller halvdelen af deres liv 

de er tilknyttet arbejdsmarkedet. For mit vedkommende startede jeg 

som elektrikerlærling den første Juli 1953 en måned før min 14 års 

fødselsdag. Herefter har jeg været tilknyttet arbejdsmarkedet til den 31 

December 1998 altså i ret nøjagtig 45 og et halvt år kun afbrudt af tre 

et halvt års studie og to år som soldat. Der har ikke i den periode været 

arbejdsløshed eller længerevarende sygdom for mit vedkommende. Da 

der stadig er godt liv i mig er det svært nu, at sige hvor stor en del af 

mit samlede liv jeg har været på arbejdsmarkedet. Det ender jo nok 

mad af blive noget der ligner halvdelen af livet. Nu er man jo ikke på 

arbejde hele døgnet og alle ugens syv dage. I 1953 var min arbejdstid 

48 timer om ugen og 2 ugers sommerferie, i 1998 var arbejdstid faldet 

til 36 timer om ugen og 5 ugers ferie. Det var dog en teoretisk 

arbejdstid, dem der sad i lederstillinger, arbejdede i væsentlig flere 

timer. Som en af rengøringsdamerne en gang sagde, ”det er nu synd 

for ham der inde, han kan ikke nå at lave sit arbejde, så han er nødt til 

at sidde her om aftenen for at blive færdigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min Livsstilling 
 

Jeg havde egentlig uddannet mig til at arbejde som ingeniør på et 

sygehus med alle de elektroniske apparater man havde her. Sådan 

skulle det ikke gå. Det var kun på Rigshospitalet man havde en 

ingeniør ansat på det tidspunkt. Da vi ikke ville leve vores liv i 

København, måtte jeg vente med de tanker indtil man skulle have en 

ingeniør på universitets hospitalet i Århus eller Odense. 

 

Efter endt soldatertid søgte og fik jeg arbejde som ingeniør på et 

kraftværk Skærbækværket ved Kolding fjord hvor man lavede 

elektricitet. Arbejdet skulle være i deres net afdeling, altså skulle der 

arbejdes med ledningsanlægget ude i marken. Det var et stort område 

med højspændings ledninger, der strakte sig fra Christiansfeld i syd til 

Århus i nord. 
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Ved ansættelsen på Skærbækværket var det nok ikke uden betydning, 

at jeg inden aftjeningen af værnepligten havde arbejdet tre måneder på 

Hjørring elværk. Med projekteringen af en 60.000 Volts 

højspændings- ledning fra Hjørring til Hirtshals. Selv om det er be- 

grænset hvad man kan nå at lære på tre måneder, så betød det, at det 

var nemt at snakke med om og lade som om at det her er lige mit 

område. Det var jo ikke her ved ansættelsen det skulle fortælles, at jeg 

egentlig ikke interesserede mig en døjt for højspænding. Det her var 

tænkt som et springbræt til den dag hvor det rigtige job dukkede op. 

 

Stedet her i Skærbæk skulle senere vise sig at blive det helt ideelle 

sted at bo i landet. Det er utroligt centralt placeret. Der er rimeligt kort 

afstand til Vendsyssel, København og Tyskland. 

 

 

  

 

Sådan så værket ud den morgeg i februar 1964 ad jeg kom hertil med bussen. 
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Lønniveauet 
 

Lønniveauet på Skærbækværket var højt på daværende tidspunkt, hvor 

begyndelseslønnen var 2.000,- kroner om måneden og mulighed for 

tjenestebolig. Det var et af de højeste løn tilbud vi så, alle os der søgte 

job efter soldatertiden. Vi sammenlignede naturligvis hvad de 

forskellige virksomheder tilbød deres ansøgere. Det var naturligvis 

også en af grundende til at vi valgte netop jobbet på Skærbækværket, 

sammen med, at det var i Jylland som var et af vore absolutte krav. 

Ingrid ville under ingen omstændighed blive i København, og det ville 

jeg nok heller ikke når det kom til stykket. Der var i øvrigt ikke så 

overvældende mange job at vælge mellem den gang. Lønningerne var 

normalt heller ikke ret meget højre for ingeniører end de var for 

elektri- kere, derfor var der flere af kammeraterne der talte om at de 

ville vælge at arbejde som sådan i første omgang. 

 

 

Ansættelse 
 

Efter en enkelt ansættelsessamtale startede turen fra København den 

31 januar 1964 om aftenen efter af- mønstringen på Holmen, med 

overnatning på hotel i Fredericia for at være på arbejde den første 

februar om morgenen i Skærbæk. Der var ikke så megen diskussion da 

jeg mødte på arbejde, efter en kort præsentation af de øvrige på teg- 

nestuen, fik jeg min første opgave præsenteret og blev bedt om at tage 

ind til byen og få ordnet de praktiske flytte ting så jeg kunne komme i 

gang med arbejdet. 
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Skærgården 
 

 

De første par måneder boede vi på et værelse i Skær- bækværkets 

bygninger på Skærgården indtil en lejlighed var ledig i funktionær 

byen. Et par år efter byggede værket et nyt funktionær hus til os.  

 

Værelset på Skærgården var ikke ret stort, så det blev et par lange 

måneder for Ingrid. Det gjorde det heller ikke bedre, at min første 

opgave var opmåling til en 30 kilometer lang ledning, så jeg var godt 

træt om aftenen. Det var jo i februar måned hvor det var koldt ikke 

kun for mig men det var heller ikke et vejr for Ingrid at gå ud i. Det 

blev derfor ikke de store bekendtskaber vi fik i de to første måneder. 

 

Her i 1964 var det ikke så almindeligt med fjernsyn så der var lavet en 

fjernsynsstue på Skærgården. Her mødtes folk så om aftenen for at se 

fjernsyn, det har givetvis været et stort social gode. Det benyttede vi 

os nu ikke af, for vi havde jo haft fjernsyn medens vi boede i 

København så det var ikke det helt store vidunder set med vores øjne.  

 

 

  

 

Her er Skærgården og haven der til. Her boede vi i starten. 
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Flytning til Skærbæk 
 

Efter de første to måneder på Skærgården skulle vi flytte til en 

lejlighed i blokken som man kaldte de to huse med hver fire 

lejligheder. Ved flytningen til Skærbæk var det Tove og Poul Brink 

der tog sig af os i det private regi. Poul lånte værkets lastbil og 

hentede vores ting, møbler med mere i København. Det var lidt af en 

opgave, at få lov til at holde med en stor bil lige midt på 

Vesterbrogade nr. 97 medens vi bar tingene ud i bilen. Der skulle 

polititilladelse til, den fik vi også, men til at holde på gaden i to timer 

lørdag morgen fra klokken syv til klokken ni. Ingrid og jeg tog til 

København fredag eftermiddag og pakkede tingene i papkasser. Tidlig 

næste morgen begyndte vi så at bære tingene ned på gaden. Først et 

par enkelte store ting, men så måtte den ene af os stå og holde vagt så 

der ikke var nogen det tog vore ting medens den anden hentede 
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småtingene ned. På den måde havde vi det meste nede på gaden da 

Poul kom med lastbilen klokken syv, og klokken halv ni kørte vi så 

med alt vores indbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fest på Skærbækværket 
 

Den første gang vi var til en af værkets fester på Skær- gården, blev 

uforglemmelig for os to unge mennesker. Vi var ikke vandt til at få 

spiritus i større mængder. Vi gik efter festen med en maskinmester 

hjem og fik Whisky, så vi til sidst ikke turde gå hjem. Vi følte os så 

beruset, at vi gik en lang tur midt om natten, to kilometer op til 

landevejen og tilbage igen. Først derefter var vi blevet så ædru, at vi 

turde gå op i seng. 

 

 

 

Værksbyen 
 

Omkring min nye arbejdsplads på Skærbækværker var der i 1960erne 

en samling en familie huse og to større huse hver med 4 lejligheder, 

det blev kaldt værksbyen. Husene blev opført som boliger for de 

mange medarbejdere, der var ansat på Skærbækværket. Dengang var 

Skærbækværket det eneste kraftværk, som ikke lå tæt på en større by. 

Det var ikke almindeligt at have egen bil dengang, så derfor måtte 

man nødvendigvis bosætte sig tæt på sin arbejdsplads.  

 

Husene var bolig for de mange ingeniører, maskinmestre og 

medarbejder som var nøglepersoner i værkets drift. Der blev fortsat 

bygget enfamiliehuse i værksbyen, så der på et tidspunkt var godt 50 

huse og der voksede mere end 100 børn op i værksbyen igennem den 

periode vi kom til at bo der. Der var en særlig stemning i værksbyen, 

møderne passede hus og børnene, og fædrene gik på arbejde. Det var 

ikke normalt at ens kone havde arbejde uden for hjemmet. I byen var 

der flere veje med navnene som Kraftværksvej, Krabovervej, 

Stegenavsvej med flere. Det tre største enfamiliehuse var placeret 

nede tæt på kraftværket. Her boede direktøren Sandorf, 
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overingeniøren Clausen og førstemester B.F.Sørensen. Det var fine 

folk dengang, dem blev der virkelig set op til. De havde store haver 

der blev holdt af værkets gartnere, og husene havde en utrolig flot 

udsigt ud over Kolding fjord. Længere oppe i byen kom så de 

resterende huse som næsten alle var bygget op efter de samme 

tegninger, så de lignede altså hinanden. 

 

 

 

Arbejdet 
 

Det var nogle travle år tresserne og halvfjerdserne. Vi arbejdede som 

nogle små vilde heste. Ingrid var heldigvis hjemmegående hus moder 

de første mange år, så hun kunne sørge for, at mit bagland var i orden. 

Det betød også at jeg arbejdede i mange timer, gik først hjem fra 

arbejde ved atten nitten tiden om aftenen. Jeg hjalp derfor heller ikke 

til der hjemme hverken med madlavning, rengøring eller 

børnepasning. Det var en meget naturlig arbejdsfordeling vi havde i 

hjemmet efter datidens forhold. I de fleste ægteskaber var konen 

hjemmegående og dermed havde hjemmet som deres domæne, det 

blandede vi mænd os ikke i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Det her skulle så blive min arbejdsplads gennem 34 år og 11 måneder. 
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De første åringer var vi ikke ret mange på Skærbæk- værkets 

tegnestue til at projektere og fremskaffe de nødvendige tilladelser til 

udførelse af de enkelte projekter. Der var heller ikke de store krav for 

at gennemføre et projekt. En snak med folkene der skulle udføre det 

praktiske arbejde kunne man komme langt med og på den måde spare, 

at fremstille mange dyre tegninger. Det samme var tilfældet med 

tilladelserne ved myndighederne hvor en lille kort snak sparede mange 

breve frem og tilbage. Sådan kunne forholdene desværre ikke blive 

ved med at være. Landets politi- kere elskede, at lave nye love og 

stramme kontrollen med alverdens ting, hvilket efterhånden 

mangedoblede projektarbejdet. Myndighederne krævede alt på skrift, 

de enkelte medarbejder kunne ikke længere selv tage beslutningerne. 

Vi blev flere folk der alle skulle være med i projekterne så vi måtte 

holde møder i et væk for at koordinere tingene. Altså var en stor del af 

arbejdet med et projekt flyttet fra det praktiske arbejde ude i marken, 

ind på tegnestuen og i administrationen. Det endte så grelt, at hver 

gang der skulle bygges en ny ledning, skulle den sommetider 

godkendes ved over tredive forskellige myndigheder. Alle ville de 

gerne sætte deres fingeraftryk ved at forlange små eller større 

ændringer. Det var som regel ikke teknikerne men politikerne der 

forlangte indflydelse. Det var efterhånden politikerne der gik ind i det 

egentlige projektarbejde, selv om de ingen forstand havde på det. Den 

situation vi tidligere har haft på arbejdsmarkedet, hvor kompetence 

ikke var noget vi fik men noget man tog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Sådan så det ud nede i kælderen i det hus vi b oede i  

på Stegnavsvej nr 10  
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Ekspropriation 
 

Når vi havde projekteret hvor højspændingsledningerne skulle 

placeres ude på markerne, var det en sjælden gang, at den lodsejer der 

ejede marken ikke ville give os lov til at sætte højspændingsmasterne 

på sin jord. Vi måtte så tiltvinge os lov til at sætte masterne hvor det 

nu engang passede os bedst. Det foregik ved at vi fik ministeriet til at 

foretage en ekspropriation. 

 

 

 

 

Uddannelse som Merkonom 
 

På et tidspunkt der først i 70erne blev vores indkøbs- chef Kongsved 

og jeg enige om at vi ville i gang med at efteruddanne os. Vi vil læse 

på handelsskolen i Fredericia til merkonom. Det blev til tre 

spændende år, hvor vi kom til at kende hinanden rigtig godt. Et 

arbejdskammeratskab vi fik glæde af i mange år derefter. Merkonom 

uddannelsen var en handelsuddannelse hvor de vi to koncentrerede os 

mest om faget virksomheds organisation. Vi lavede da også vores 

afgangsprojekt sammen. Det blev der en hel lille bog ud af. 
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25 års jubilæum 
 

På Skærbækværket har jeg haft 25 års jubilæum, eller rettere jeg var 

ansat der fra 1 februar 1964 til 1 januar 1999 i næsten 35 år. Hvor 

arbejdet bestod af, at bygge højspændings ledninger, 

transformerstationer, og med vedligeholdelse af disse anlæg. Det var 

hovedsalig projektering, tilsyn og budget omkring anlæggene der 

optog min tid. Jeg var, ved arbejdets afslutning i 1999 ansat som 

afdelingsingeniør for nogle sektioner med godt et halvt hundrede 

ansatte. Afdelingen var opdelt i de udførende folk ude i marken tre 

elektrikerhold, tre linjehold med specieluddannede ledningsarbejdere 

og et gartnerhold. En ingeniør og tekniske assistentstab på tegnestuen, 

en driftsgruppe maskinmestre der gik døgnvagt og styrede 

ledningsnettet og endelig havde jeg et autoværksted med ni mekaniker 

og specialarbejder til at vedligeholde alle vore maskiner, biler og  

værktøj.  

 

Mit arbejde dækker området fra 60.000 Volt til og med 400.000 Volt 

og de dertil nødvendige manøvreinstallationer, det var altså fortrinsvis 

højspænding der blev arbejdet med. Jeg sad i en stribe arbejdsgrupper 

på ELSAM ved DEF (Danske elværkers forening) og i 

Branchesikkerheds rådet. Det var arbejdsgrupper som f.eks. 

isolationsudvalg om isolatorer til højspænding, vindmølleudvalg om 

bygning af vindmøller, AUS ”arbejde under spænding” hvordan der 

arbejdes på anlæg uden at afbryde for spændingen på 

højspændingsanlæggene, sikkerhed ved arbejde i høje master, 

Piskningsproblemer vibrationer på trådene mellem 

højspændingsmasterne var en af de arbejdsgrupper der interesserede 

mig virkelig meget, og sådan var der flere spændende specielle 

arbejdsopgaver.  
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Nå, men det var jo mit jubilæum vi skulle skrive om. Skærbækværket 

holdt en lille festlighed hvor vi samledes i kantinen klokken ti. Der 

kom rigtig mange gratulanter med gaver, mine arbejdskollegaer kom 

med en fin ny cykel, de mente jeg fik for lidt motion.  

 

Der blev også holdt taler med de sædvanlige overdrevne roser, så jeg 

måtte også op og sige tak. Det var først her det rigtig gik op for mig, at 

det slet ikke var her jeg skulle have stået, det burde jo have været i 

Århus eller Odense på et af universitetshospitalerne. Nå men det 

kunne jo ikke rigtig nås, at blive ændret nu, og det havde jo også været 

et rigtig godt job på Skærbækværket. Da man havde snakket sammen i 

et par timer, rykkede vi op på en restaurant Krybily kro hvor der 

klokken et blev serveret en fin middag. Det endte med at bliver en god 

dag med mange gode minder. Fra værket fik jeg et fint guldur og 

6.000,- kr. til at betale skatten med, lig som de også betalte 

festlighederne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Det var her på Krybily kro der blev festet.  
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Rejseoplevelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønland 
 

På et tidspunkt blev jeg bedt om at tage op til Thule i Nord Grønland 

for at bygge en 59.000 volt højspændingsledning til et meget stort 

radaranlæg et stykke fra Thule. Her fik jeg så prøvet at arbejde og 

bygge i nogle af de mest barske arktiske områder i Grønland. Vi tog 

tre mand af sted, en luftledningsmontør en linjemester og mig. 

Desuden havde vi fået tildelt tre mand som var fast oppe på stedet, 

men som ingen forstand havde på ledningsbygning. Ledningen der 

skulle bygges var projekteret af det amerikanske forsvar, som åbenbart 

ikke var eksperter, der var flere fejl i projektet. Det havde vi nu 

opdaget inden vi tog hjemme fra og fået gjort opmærksom på.  

 
Dette lid morsomme vejskilt var placeret lige midt på 
pladsen på Thule basen. 
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Denne tegning er fra vores personaleblad der udkom lige inden vi rejste.  

 

Arbejdet udførte vi i august måned hvor der var højsommer der oppe. 

Det var ikke inde på indlandsisen men der var permafrost i jorden, så 

man tog ikke bare lige en skovl og gravede et hul. Ligeledes viste det 

sig at de træmaster de havde fået fra Alaska var leveret alt for tykke, 

så vore mastesko kunne over- hovedet ikke bruges. Det gav os nogle 

små problemer. Vi fandt en gammel militær lastbil med en kran, der 

fik en kurv sat på, så det var en lift til at løfte folkene op i masterne 

med. Selvfølgelig sprang der på et tidspunkt en hydraulik slange som 

vi ikke kunne finde noget at reparere med. Der måtte sendes bud til 

USA for at få sådan en hydraulikslange fløjet til Thule. Masterne var i 

øvrigt også imprægneret med noget meget giftig tjæreolie viste det 

sig. En af medarbejderne rørte ved en af masterne med kinden, og 

straks ætsede det et stort hul, så han gik med et stort sår på kinden 

resten af tiden der oppe. Der var en anden lille pudsighed der oppe, 

der kunne blive et meget kraftig blæsevejr. Så kraftig at man ikke 

kunne stå på benene, man blæste simpelt hen væk. 

 

       
 

 

Militærfolkene ville også have ledningerne trukket alt for hårdt op, det 

kunne vi ikke overbevise dem om var forkert, og det ville give 

problemer. Først da vi havde strammet trådene op og der var kommet 

 

Her ser vi den højspændingsledning vi byggede der oppe på Thule basen. 
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nogle overord- nede militærfolk til Thule kunne vi få dem overbevist. 

Det gav nogle meget morsomme diskussioner. Men Hjemturen blev 

også en oplevelse, vi gik over på flyvepladsen for at få en billet hjem. 

Det var bare ikke så nemt. Man vidste ikke hvornår der kom en flyver 

forbi som kunne have os med, Vi skulle bare vente og se når der kom 

en flyver, så kunne vi komme og hører hvor den skulle flyve hen. I 

hangaren her var der fem grønlændere som havde slået lejer, de 

ventede også på en flyver, de havde ventet i tre dage. Vi lånte derefter 

en bil og kørte en tur ind på indlandsisen for at udnytte tiden til at få 

nogen oplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerede næste dag kom der en stor gammel amerikansk Herkules 

bombeflyver. Vi fik lov til sammen med grønlænderne at sidde i 

lastrummet. Her var det helt kulsort, ingen vinduer. Vi sad på nogle 

jernstole der var fastspændt i flyet. Flyveren skulle til syd Grøn- land 

og så kunne vi jo se, om ikke vi kunne komme videre der nede fra. 

Det blev en lang flyvetur i en frygtelig larm, men endte da i Søndre 

Strømfjord hvor vi dagen efter kunne komme videre til Danmark. Det 

er nok den største rejseoplevelse jeg har haft på Skærbækværket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Der var kolt at bygge ledninger der oppe, hvor der var permafrost i jorden. 

 

Det var den flyver vi fløj syd på i. Vi sad i lastrummet. 
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Andre rejser 
 

Det blev til nogle enkelte rejser til udlandet i forbindelse med mit 

arbejde. Nogle gange var vi til store internationale konferenser med to 

tusinde deltagere i henholdsvis Belgien og England. Det gav nogle 

fantastiske lærerige oplevelser samtidig med, at vi fik en turist tur ud 

af det. Her var det en selvfølge at man havde sin ægtefælde med. 

Konferensen varede en uge hver dag fra kl. 9 til 18 hvor vi så gik ud 

nogle stykke sammen om aftenen. Der var arrangeret udflugter for 

pigerne medens vi sad til konferencerne og kæmpede med at forstå det 

engelske. Sprog har jo aldrig været min stærke side. Inden vi var af 

sted den første gang, blev jeg sendt på et intensivt engelsk kursus i tre 

uger. Det foregik hver dag fra tidlig morgen til sen aften, hvor der kun 

blev talt engelsk. Så var jeg ellers klar til at sende ud i den store 

verden og klare mig blandt alverdens folkeslag. 

 

 

 

Ungarn 
 

Jeg rejste også flere gange sammen med vores indkøbs- mand når der 

skulle skaffes nogle specielle ting hjem. Vi købte Stålaluminium i 

Ungarn flere gange første gang i 1972 hvor det var et forholdsvis 

lukket land. Det var rigtig kommunistiske oplevelser, da vi ankom til 

fabrikken fik vi stillet en stor flot bil til rådighed med chauffør. Det 

samme gjorde vore ægtefælder som vi havde med. Så blev vi ellers 

vist rundt både på fabrikken, men også i landet. Når vi var inde og 

spise, så vi- ste direktøren fra fabrikken bare sit partikort, så sprang 

tjeneren helt forvildet rundt og vartede os op i alle ender og kanter. 

Det var også her i Ungarn, vi på et tids- punkt, hvor vi var kørende der 

ned skulle finde nogle andre danskere ude i lufthavnen. Det var et 

problem, for folk der nede forstod kun deres eget sprog. Ind- 

købschefen var ikke så rådvild, han sprang ud af bilen og løb ned af 

fortovet med armene ud til siderne. Det forstod folk, så nu blev der 

peget og regeret så vi på den måde fandt ud til lufthavnen. Det var 

også på den tur vi fik rå æg. Det hotel vi boede på var meget flot og 

stort, så vi vågede en morgen at bestille blødkogt æg. Det gav os en 

del besvær at forklare dem hvad det var vi mente, men de troede nok 

de forstod det. De kom så med et stort glas til os hver, hvor der var 

slået tre rå æg ud i. Det blev der nu ikke spist så meget af. Det var en 

helt anden handelsmentalitet de havde, end den vi kendte til hjemme 

fra. De blev dødelig fornærmet fordi vi ikke kunne blive en uge ekstra 

og holde ferie i deres sommerhus, man forstod slet ikke hvorfor vi 

absolut skulle skynde os hjem igen. På et af stålværkerne blev 

direktøren så gal at han slog en knyt næve i bordet flere gange og 

smækkede med døren. Så hentede han en flaske cognac og fire ølglas, 
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så fik vi ellers så hatten den passede, vi turde simpelt hen ikke 

protestere. Da vi endelig slap ud og mødte pigerne for at få noget at 

spise, var vi godt forsinket men i et højt humør. Helt galt gik det en 

aften vi var ude at spise med folkene fra aluminiumsfabrikken. Det 

kunne være spændende, at smage noget typisk Ungarsk, og det skal 

jeg lige love for vi så fik lov til. Det var så stærkt at det føltes som der 

var ild i munden. Når vi så ville skylle efter med vinen, råbte de nej 

nej først spise noget tørt brød ellers brænder det endnu mere i 

munden. Helt galt gik det da desserten kom ind. Vores indkøbsmand 

nægtede simpelt hen at spise det, og brast ud i et større grineanfald, vi 

andre ville ikke være bekendt andet en at spise det, lignede og smagte 

som kold stuvet hvidkål. 

 

I Ungarn forsvandt vores tasker når vi 

kom til hotellet, men næ- ste dag var de 

der igen. Det var vi ude for flere gange, 

taskerne skulle åbenbart undersøges, 

hvad de så kunne få ud af at se vores 

papirer med vore dansk skrevne notater 

det er ikke godt at vide. Men 

ubehageligt var det, specielt de første 

par gange vi var ude for det. 

 

 

 

 

 

 

Finland 
 

I Finland købte vi træmaster, et helt skib fuld engang. Masterne skulle 

kontrolleres inden de blev leveret. Det var en hel videnskab for sig, 

det skulle være fyr træ der var fældet i efteråret. Træet måtte ikke 

flyttes fra det sted det var fældet før til foråret, fordi så meget af saften 

som mulig skulle trække ud af træet. Træet blev derefter transporteret 

til fabrikken som kunne suge vandet ud af træet og trykke 125 kilo 

tjæreolie per kubikmeter ind i træet. Vi fløj til Finland, lejede en bil 

for at køre rundt og kontrollere, at alle vore forskrifter blev overholdt. 

Det gav os mange små sjove oplevelser. Savværkerne lå langt uden for 

lov og ret hvor der kun blev talt finsk. Den første dag gik turen langt 

ude på landet. Da sulten ind- fandt sig, fandt vi et spisested. Men sikke 

et problem bare at få fortalt at vi gerne ville have noget at spise. Efter 

mange fagter og for dem uforståelige ord kom de med en øl og en 

ostemad til os. Her lærte vi at sige ”olos” når vi ville have en øl. Det 

var i maj måned, så der var stadig sne på vejene, som ikke blev fjernet 

men blot glattet ud, så kørte man oven på sneen. Det var lidt specielt 

for os, men det gav ikke nogle problemer med at komme frem selv til 
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de mindre savværker. Vi havde udstyr med til at lave bore prøver og 

opmålinger af masterne. Sikke et svineri, masterne sejlede i det sorte 

tjæreolie. Det var godt vi havde taget noget arbejdstøj med, som 

ganske vist ikke var til noget bag efter. Selv om vi tog mange 

boreprøver og målte at der var trykket den mængde olie i masterne der 

skulle, så var der alligevel en del master der ikke var i orden da de 

kom med skib til Danmark. Så måtte vi der op igen for at finde en 

løsning på det problem. Men da vi kom der op var der pludselig ingen 

der kunne snakke andet end finsk, de ville ikke forhandle med os 

ganske simpelt. Så det endte i lange retssager. 

 

 

Frankrig 
 

Det var også nogle specielle maskiner 

med de mest utrolige opbygninger vi 

sommetider var ude i verden og købe. 

Traktorer med kraner eller store 

specielle lastbiler der kunne køre ude på 

markerne i dårlig vejr. I 1968 skulle vi 

lave et projekt hvor der skulle bruges en 

meget lang stige der kunne nå 24 meter 

op. Vi kontaktede brandvæsnet for at 

høre hvor man fik sådan en, jo den kunne vi købe i Frankrig. Så kørte 

indkøbschefen og jeg der ned. Da vi lige havde krydset den franske 

grænse ville vi ind og finde et sted at sove.  

 

Det blev lidt af en oplevelse, da vi ville se værelset lå det lige over en 

kostald og det var noget så møg beskidt. Vi kom til at grine højt ved 

synet af værelset, det forstod den franske dame åbenbart. Hun 

forklarede så godt hun kunne, at vi skulle gå en tur og så komme 

tilbage. Efter turen var det spændende at se hvad der nu var sket med 

værelset! Nu var værelset bare gjort rent så det skinnede, vi tog det så. 

Næste dag gik turen videre ud til fabrikken, der lavede de specielle 

stiger.  

 

Her blev vi inviteret ud og spise aftensmad med ejeren hans far og 

hele familien på en restaurant. Nej hvor de drak vin i lange baner, vi 

prøvede at følge med så godt vi kunne. På et tidspunkt gled faderen 

ned under bordet, så tog et par af de unge fat i ham og kørte ham 

hjem. De var snart tilbage og så fortsatte det til klokken fire om 

morgenen, aldrig har jeg set så få mennesker drikke så mange flasker 

vin.  

 

Vi fik besked på at være ude på fabrikken klokken otte, så vi kunne 

skrive papirerne på den her stige. Vi var der til tiden, men havde det 

bestemt ikke godt, det hele Der gik dog ikke ret lang tid før vi var 
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enige om at det her kunne ikke gå det var ikke til at holde sig vågen. 

Vi kørte ind til et pænt lille hotel og bad om et dobbelt- værelse 

klokken elleve om formiddagen. Det fik vi og sov lig på stedet indtil 

kirkeklokkerne uden for vinduet slog fjorten. Vi gik ned for at få 

noget, at spise inden turen gik videre, men hvor folk så efter os. De 

har nok undret sig vældig over, at to mænd kom og lejede et 

dobbeltværelse i tre timer midt på dagen, de kunne jo ikke vide 

hvordan vi havde haft det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan oplevelser var der en del af, også når vi var i Stuttgart og købe 

fittings eller i Svejts og diskutere svingninger på 

højspændingsledninger. Ja i en længere periode havde Skærbækværket 

sin egen lille flyvemaskine, til at transportere os rundt til de 

forskellige lande. Det var vældig fornemt, at vi sådan kom med vores 

egen pilot og flyvemaskine. Der kunne være fire passagerer, og så 

havde piloten sørget for forskelligt brød og drikkevare til turene, det 

var som på større fly. 

 

 

  

 

Det var Skærbækværkets lille private fly. 
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Dagbog 
 

Her en enkelt dag fra dagbogen som er skrevet til Nationalmuseet, 

fordi de havde lavet en dagbogs dag. Nationalmuseet opfordret så 

mange danskere som mulig til at skrive en dagbog der fortæller om 

deres hverdag, på netop denne bestemte dag.  I den anledning har jeg 

skrevet ned hvordan netop denne dag er gået for mig.  Det har ikke 

været nogen speciel dag, men en ganske almindelig gennemsnits 

hverdag, hvor jeg har været på arbejde. Her en kopi af det der dengang 

blev sendt ind til arkivering og opbevaring for eftertiden hos 

Nationalmuseet. 

 

 

Dagbog tirsdag d.  2 September 1992. 

 

  Afdelingsingeniør John Willy Rasmussen  

Klintebjerg 24, Skærbæk,  7000 Fredericia 

 

  Født d.  30 juli 1939. i Hjørring Sct. Catrine sogn.  Person nr.  

300739 – xxxx 

 

Vækkeuret ringede som normalt kl.  06,15 i morges, hvorefter det 

normale morgen ritual startede.  Min kone Ingrid ( født Larsen i 

Vester Hassing sogn ved Ålborg ) gik ned på badeværelset for at 

ordne morgen- toilette, og samtidig gik jeg ned i køkkenet for at sætte 

vand over til morgen te og dække morgenbord. 

 

Herefter byttede vi plads også som vi altid gør, jeg gik på toilettet for 

at ordne min morgentoilette, bør- ste tænder, barbere mig og blive 

vasket samt få noget deodorant under armene.  Vi vasker os meget 

syntes jeg, næsten alle går i bad mindst en gang om dagen, vi går i 

brusebad. Samtidig med at jeg gør mig færdig, så finder Ingrid brød 

frem og laver teen færdig. 

 

Vi er færdig til at spise morgenmad kl.06,35 og hygger os længe med 

morgenmaden det har vi altid gjort, vi hører samtidig radio og 

pressens radioavis kl.  07,00.  Til morgenmad spiser jeg 2 halve 

stykker rugbrød med ost og en skive ristet franskbrød med honning 

eller syltetøj.  Vi snakker ikke så meget på den tid af dagen, men kl.  

ca.  07,10 tager vi af bordet siger pænt farvel og jeg går på arbejde. 

 

Jeg kører på arbejde i min firma bil, en ”Masta 625„der er 2 km 

kørsel, så jeg er på arbejde kl.  07,15 som normalt.  Jeg arbejder på et 

kraftværk „Skærbækværket som afdelingsingeniør for 

Højspændingsafdelingen med et halvt hundrede medarbejdere. 

Arbejdsdagen startet med at ser på de opgaver jeg gerne selv skal 

have lavet i de nærmeste dage, der er ikke så mange på arbejde 
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endnu, de fleste møder først kl. 08,00 så der er nogenlunde ro endnu. 

Jeg begynder med at skrive en rapport over en fejl på en 60.000 volts 

transformerstation.  Bliver afbrudt flere gange af for- skellige 

spørgsmål af mine medarbejdere.  Kl. 09 bliver jeg klar over at 

Kolding kommune ikke vil snakke med os, vedrørende en kabelsag 

som kan komme til at koste os 6 - 700.000 kr. så jeg må nu afbryde mit 

arbejde med rapporten og sætte mig ind i sagen kontakte kommunen 

for en større diskussion om en vejomlægning i Kolding „ Jens 

Holmsvej „, det er først færdig ved 12 tiden. 

 

Det er tiden at holde frokost så jeg tager bilen de to km. hjem smøre to 

stykker rugbrød et med kogt skinke og et med pate uden noget at 

drikke til.  Fra jeg kørte fra arbejde til jeg igen sad på min plads efter 

frokost gik der ca.  20 minutter. 

 

I mellemtiden er der opstået et problem om nogle driftsleder grænser 

hvor vore arbejdshold arbejder på en fremmed driftsleders anlæg det 

tager et par timer.  Ind imellem har der været problemer med driften 

af vore transformerstationer nogle af dem manglende reserver.  Ved 

15 tiden kommer en ingeniør der har fået et tilbud på nogle ændringer 

af signaloverførsler fra vor vindmølle park i Torrild som var ham helt 

uforståelig.  Ind imellem her ved godt tre tiden har jeg underskrevet 

alt den post der skal sendes ud med posten i dag.  Kl.  16 bliver der 

endelig ro igen.  Nu er folk ved at gå hjem efter arbejde, så nu kan jeg 

få ro til at ordne dagens post, få læst det der er kommet ind få det 

fordelt og få læst det vi har sendt ud ordentlig.  Kl.  17,30 køre jeg 

hjem. I dagens løb har jeg drukket te en 7 - 8 gange og fået kaffe 2 - 3 

gange, uden dog at få noget brød til. 

 

Da jeg kommer hjem laver Ingrid og jeg aftensmad, det består af 

noget hakket oksekød der steges/koges på panden, nogle løg skæres i 

små stykker og kommes deri efter de er svitset på panden.  Tre store 

gulerødder og en 6 - 7 kartofler rives groft deri.  Det hele koges 

sammen med noget karry i 5 minutter. Det smagte dejlig og var 

rimelig hurtig.  Det skulle også være hurtig, for jeg havde aftalt at 

hente min datter i Kolding kl.18,30. Det gjorde jeg og vi kørte ned på 

min arbejdsplads, hvor hun lavede nogle tegninger og fotokopierede 

dem, medens jeg lavede min rapport fra i formiddag færdig.  Vi kørte 

hjem kl. 19,40 for at se TVA det er fjernsynets nyhedsudsendelse.  Da 

den var færdig fik vi aftens te med en kiks til.  Nu slappede vi lidt af, 

herefter gik jeg i gang med min hobby, der er slægtsforskning i 

øjeblikket. 

Kl. 22 ville min datter gerne hjem til sig selv igen til Kolding, så jeg 

kørte hende hjem, og nu kl.  23 er jeg ved at gå i seng. Det har været 

en god og rolig dag, uden de store oplevelser, men som mange af mine 

dage. 

Det var min dagbog for den ene dag. 
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Opførsel og påklædning 
 

 

Folk var pænt klædt på når de 

gik på arbejde der i 1964. Det 

var utænkelig, at man kunne 

møde op uden slips. Vi følte 

os halv nøgen hvis man ikke 

havde slips på også selv om 

der var hedebølge om sommeren. En af de første dage på værket hvor 

snakken gik med en af de tekniske tegnere kom en af de ældre 

ingeniører Johansen hen til mig og sagde. De siger da vel ikke ”du” til 

de tekniske tegnere. Dengang var det stadig helt uhørt at sige du til 

sine arbejdskammerater. Det var også den ældre ingeniør der en dag 

sad og vippede på sin kontorstol medens han talte i telefon. 

 

Pludselig væltede stolen, og han lå lige så lang ham var der på gulvet 

og snakkede videre i telefonen, som om intet var hændt. Vi unge 

kunne ikke lade være med at grine højt, hvad der ikke passede den 

ældre herre. Man var ellers meget høflig dengang, når en dommer 

eller professor ringede rejste ingeniørerne sig op fra stolen medens de 

talte med vedkomne i telefonen.  

 

De første år på værket var meget hektiske, tingene gik meget stærkt. 

Der skulle ikke først bevilges penge til de forskellige nye anlæg vi 

byggede. Der skete da også engang en misforståelse mellem vores 

daværende afdelingsingeniør og mig. Med det resultat, at jeg gik i 

gang med at projektere en ny højspændingsledning og da det færdige 

anlæg skulle idriftsættes blev der megen underen for den ledning 

skulle først bygges senere. 
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Fastelavn og nytår 
 

Vores direktør var meget børneglad. Nytårsaften var det et af de steder 

børnene skulle op og skyde fyrværkeri af, for han sendte sine gæster 

ud og give børnene en fem krone. Den kærlighed til børnene var jo 

kendt, så til fastelavn mødte de også op på værket. Her sendte vi så 

børnene ind og synge fastelavnssange på tegnestuerne og i 

mødelokalerne. Det var noget der gav kasse, og det var ikke kun 

børnene der havde glæde af de festlige påklædninger børnene kom i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag formiddag 
 

Vi var en lille flok mandfolk på værket, der hver søn- dag formiddag 

mødtes for at køre ud på en lille landevejskro og få en formiddags 

sildemad med en øl og en snaps, inden vi skulle hjem og have 

middagsmad. Det var sådan nogle hygge turer der gav et godt 

sammen- hold på arbejdspladsen. 

 

  

 

Her er børn klædt ud til fastelavn. 
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Sejlas på Gudenåen 
 

 

 

På værkets tegnestue for net afdelingen, lavede vi ofte udflugter med 

vore familier, blandt andet var vi på kanoture på Gudenåen. Der var 

ikke altid lige godt vejr som det ses på billedet. 
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Juletræs ture 
 

 

Det var ikke kun arbejde det hele, i en årrække blev der ikke holdt 

indvielse eller rejsegilde hver gang et an- læg blev sat i drift. I stedet 

for blev der holdt en fælles indvielse af alle årets nye anlæg ved en 

juletræs afhentning. Alle medarbejderne i afdelingen blev inviteret på 

en heldagsudflugt i december måned med ægtefælde og børn. Turen 

gik ud i en skov hvor alle fældede deres juletræ fik en bitter og 

børnene fik sodavand. Derefter gik turen til en større julefrokost med 

underholdning af børnene. Der blev vist film og klippes julepynt med 

børnene, inden det gik hjemad igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afhentning af juletræ i 1976 fra venstre Lars, Per, en legekammerat, Lene.  

 

 

  

 



 

 

 

Side 250 John Rasmussen’s erindringer 

Øgenavne 
 

Skærbækværket var en stor arbejdsplads med mange ansatte. Det 

betød også at der opstod mange mere eller mindre sjove episoder. 

Blandt andet var der mange der i alt fredsommelighed fik hæftet et 

øgenavn på sig. Vores portner i en periode, var en meget stor og utro- 

lig tyk mand. Han drak en øl i en eneste slurk, og han havde en 

knallert der på grund af hans vægt næsten ikke kunne trække ham op 

af bakken fra værket. Jeg aner ikke hvad han hed men han blev aldrig 

kaldt andet end ”Prik”. En anden som var den der stod for 

vedligeholdelsen af vores fjernstyringsanlæg, en lille mand han hed 

aldrig andet end Grønært. Der var mange flere som for eksempel 

Cementbageren, Barberen, Søren Bruun, Kong Hans, Krølle Karl, Sod 

Laurits ja jeg hu- sker ikke dem alle. På den måde havde vi næsten 

alle et eller andet navn hæftet på os. Det gav ofte mig nogle problemer 

når der skulle skrives til eller om dem, for vi kendte jo ikke deres 

rigtige navne efterhånden. Jeg blev i en lang periode kaldt JR udtalt på 

engelsk efter en person i en TV serie der hed Dalas. 

 

 

Fagforening 
 

Helt fra jeg blev færdig uddannet på Teknikum i Århus har jeg været 

medlem af fagforeningen, der hed Ingeniørsammenslutningen den 

gang. Det indbefattede også medlemskab af ingeniørernes 

arbejdsløshedskasse. Hvorfor de medlemskaber, som jo ikke var helt 

gratis er lidt uvist. Det var ikke noget tvang, og Skærbæk- værket var 

en arbejdsplads hvor man følte sig meget sikker uden nogen form for 

risiko for at blive fyret. Der ville ikke havde været nogen risiko ved 

ikke at være medlem. Derimod var der en risiko ved at være medlem, 

forstået på den måde, at hvis der blev strejke på et tidspunkt så ville 

man være tvunget til, at gå med i sådan en strejke. Der var på et 

tidspunkt optræk til, at nu skulle vi ingeniører ud i en ubehagelig 

strejke. Det kom heldigvis ikke så vidt, men det resulterede i, at jeg 

meldte mig ud af ingeniørsammenslutningen, dog kun kortvarig. Da 

der blev oprettet en gruppe for ledende og selvstændige ingeniører i 

ingeniørsammenslutningen, så meldte jeg mig straks ind igen. Stadig 

uden det på nogen måde var tvang eller et behov. Det skulle så senere 

vise sig, at have været en god ide, at være med- lem. På et tidspunkt 

blev der indført mulighed for, man kunne gå på efterløn allerede som 

60 årig, hvis man havde været medlem af en arbejdsløshedskasse, vist 

nok i tyve år. Det kom jeg til at benytte mig af viste det sig senere. 
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Ris, ros og forfremmelser 
 

Direkte uddeling af ris og ros for det arbejde vi lavede, var ikke noget 

man kendte til, men det lå helt klart som noget usagt i luften. Man var 

godt selv klar over, når der var lavet noget der ikke var helt så godt. 

Lige som alle også hver især var på det rene med, at det vi nu for det 

meste lavede, var rigtig godt. Det udmøntede sig også i et løntillæg, 

ved de årlige lønforhandlinger. Vi havde individuelle 

lønforhandlinger, så det var en selv der måtte kæmpe for at få en god 

løn. Vist havde de enkelte faggrupper en lønskala, som sikrede en vis 

mindsteløn og et mindre anisentitet tillæg. Det var dog de færreste 

som stillede sig tilfreds med disse faste lønreguleringer. Mest 

udpræget var det nok blandt lederstillingerne, de kæmpede hårdt for at 

få noget mere i lønningsposen. Lederne var nu absolut ikke de eneste, 

der fik ekstra lønningstillæg, ved de årlige lønforhandlinger. Som 

leder for en gruppe medarbejder følte man et stort ansvar for, netop de 

medarbejder der havde fortjent et løft, at de også fik et løntillæg. Det 

måtte under ingen omstændighed bære præg af at være 

fedterøvstillæg, så vi lagde et stort arbejde i fordeling af tillæggene. 

Naturligvis var der ikke altid enighed mellem leder og medarbejder. 

Specielt i mine unge år hvor jobbet jo ikke efter min mening dengang 

var en livsstilling. Det betød derfor ikke noget, om mine fore- satte 

ikke var helt enige, med mig om mine egenskaber i jobbet. Kravene 

blev fra min side stilles skarpt op, og når de ikke honorerede kravene 

fuldt ud, så søgte jeg et andet job. Hvilket resulterede i, at der kom en 

opringning til min chef, for at hører om min viden og kunnen. Det gav 

pode hver gang, så blev jeg kaldt ind til chefen og det endte altid med 

at kravene blev opfyldt. Det var ved at gå galt en gang, hvor et firma 

blev ved med at overbyde min daværende løn på Skærbæksværket, så 

derefter blev der trådt lidt mere forsigtig i de efterfølgende år. Nu var 

det efterhånden gået op for mig, at det var et godt job jeg sad i. 

 

For mit vedkommende udmøntede det sig da også i forfremmelser, 

først til sektionsingeniør og senere til afdelingsingeniør. De 

forfremmelser gav godt nok en bedre løn og mere status, men ikke 

ubetinget et bedre job eller et bedre liv. Jeg burde nok ikke havde 

accepteret disse forfremmelser da det var projekterings- arbejdet og 

arbejdet med folkene ude i marken mit hjerte brændte for. Nu blev det 

i stedet for en masse administrativt og ledelsesmæssigt arbejde som 

egentlig ikke var min store interesse. Den slags observationer opdager 

man jo først her bag efter, så længe vi sidder i det, indretter man sig på 

den øjeblikkelige situation. Jo højere man kommer op i organisationen 

jo bedre bliver vi nok til at bilde os ind, at man bare skal indordne sig. 

Fordi nu er det næsten ikke til at gå tilbage, ned i organisationen igen.  

 

Som leder er det naturligvis lykken når en medarbejder skal roses eller 

forfremmes, men det er mange gange sværere når der skal uddeles ris 
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for noget skidt der er blevet lavet. For ikke at snakke om de heldigvis 

meget få gange hvor jeg har måtte tage nogen kompetence fra en 

medarbejder, fjerne nogle af deres arbejdsområder det er værre end, at 

skal fyrer en medarbejder tror jeg, fordi begge parter er der bagefter, 

og stadig skal samarbejde.  I en periode lige efter der var kommet en 

ny lovgivning og dermed en stærkstrøms bekendtgørelse af 1980, 

havde vi en evig kamp med vore medarbejder for at få dem til at 

opfylde disse nye krav. De syntes det medførte alt for meget 

ekstraarbejde som godt nok alt sammen var for at højne 

medarbejdernes sikkerhed. Men de ville ikke overholde reglerne, og 

der var et evigt snyd uden om lovene. Det er nok den situation hvor 

jeg har haft det sværest ved at overbevise medarbejderne om, at 

tingene skulle laves som vi forlangte, uanset om alle syntes det var en 

gang unødvendigt arbejde. 

 

Vi havde nogle rigtig dygtige direktører gennem tiderne der forstod at 

give medarbejderne en opfattelse af, at netop jeg, er verdens nagle og 

helt uundværlig, og derudover ikke mindst gav de medarbejderne en 

masse skattefrie goder. Der blev indrettet værelser på skær- gården 

som vi medarbejder kunne låne for en krone per nat, når vi havde flere 

gæster. Der var en festsal med alt tænkeligt udstyr til rådighed for 25 

kr. Der blev indrettet fjernsynsstue, vaskeri og tennisbaner mm. Der 

blev lavet en hel funktionær by, hvor der var en utrolig lav husleje 

med billig el og varme. Vi havde en direktør engang der sagde, du bør 

selv finde ud af, inden for rimelighedens grænse at regulerer din løn 

ved hjælp af de goder du har mulighed for, at udnytte i virksomheden. 

Du kan jo låne større værktøjer når der skal laves noget der hjemme. 

Eller når du er på forretningsrejse, så kombiner det med noget ferie 

eller tilrettelæg turen så familien kan være med. For eksempel havde 

jeg uofficielt en firmabil til min rådighed i langt de fleste år på værket, 

det gik lige til vi fik en ung direktør, som ikke havde hår på brystet, så 

han fik tingene gjort synlige og dermed skattepligtige. Det syntes vi 

medarbejder naturligvis ikke var særlig smart. Det medførte desværre 

også, at de mange goder vi havde, smuldrede væk mellem fingrene på 

os. Nøjagtig som den også gjorde i andre virksomheder uden for vores 

lille dommene.  Dermed smuldrede også noget af arbejdsglæden. Det 

var en mere eller mindre generel udvikling der var ved, at brede sig i 

hele vores samfund. Lidt uhyggeligt for det danske samfund, men 

desværre nok en uundgåelig udvikling som bunder dybt i det politiske 

system. 
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Havarisituationer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gang stod jeg sammen med vores linjemester ude på et 

transformatorstation i Vejen. Pludselig hører vi, at der er en 10.000 

volts afbryder der falder med et knald, et øjeblik efter kommer der en 

til. Vi gik ind på stationen for at se hvad der skete, men det fortsætter 

med, at endnu en afbryder smider en ledning ud i mørket. Vi skynder 

os ud for at kalde Skærbækværket over radioen og høre hvad der sker. 

Der får vi at vide, en 150.000 volts ledning i Esbjerg er væltet og 

andet ved man ikke endnu. Vi var da straks klar over at den sikkert var 

i færd med at falde som et korthus hele vejen fra Esbjerg og nu var 

kommet til Vejen. Vi kaldte vore montører over radioen og beordre 

dem til Kolding og forsøge om de kunne stoppe væltningen af 

masterne in- den de nåede hovedvej A10 mellem Kolding og Vejle. 

Det lykkedes os, da trådene langsomt nærmede sig jorden fik vi hurtig 

fat i dem og med en traktor stop- pet det videre forløb. Men stadig var 

der jo et problem med trådene som lå og spærrede alle vejene hele 

vejen tværs over Jylland fra Esbjerg til Kolding. Lyn hurtig blev der et 

kimen i telefonerne af folk der ikke kunne komme videre hvor 

ledningerne spærrede vejene. Ikke nok med det, men Falk havde 

ambulancer holdene rundt omkring der ikke kunne komme frem. I 

panik beordrede vi vore folk ud med boltesakse og klippe trådene over 

ved alle vejene. Det gik heldigvis godt, der var ikke nogen der kom til 

skade. Ledningerne var jo som to centimeter tykke stålwirer der var 

spændt hårdt op og som jo godt kunne ligge ned over nogle andre 

ledninger under vejs som ikke var afbrudt. Så vi tog en dyb indånding 

hver gang der skulle klippes. 

 

En anden gang hvor jeg sad der hjemme, lød der pludselig et kæmpe 

brag nede fra værket. Vi løb der ned for at se hvad det var. Det viste 

sig at en flere tusinde kilo tung metalkappe der kørte med tre tusinde 

omdrejninger per minut var eksploderet og røget ud gennem maskinen 

og en jernbeton væg ud i en af vore transformer. Igen var vi heldige, 

der kom ikke nogen personer til skade, selv om der var stumper der 

var fløjet lige hen over et skrivebord hvor der lidt tidligere havde 

siddet en maskinmester.  

 

Havarisituationer på vores ledningsnet var der mange af, særlig i 

tresserne og halvfjerdserne. De første åringer, først i nittenhundrede 

  

El tavle til styring af 

10 KV afbryderne. 
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og tresserne, var der ofte skader på vore gamle højspændingsledninger 

med kobber tråde. Det var skader der var opstået under og lige efter 

krigen, hvor man fløj med de store luftskibe. De havde en meget langt 

stålwire slæbende efter sig, for at aflade den statiske elektricitet. Den 

stålwire havde lavet nogle slidmærker i vore ledninger som gjorde de 

efter en årrække brækkede og faldt ned. Vi har også haft en lille 

sportsflyver der fløj lige ind i en af vore ledninger så der var flere 

master der væltede. For ikke at snakke om, da vi fik de mange stål- 

gittermaster, da fik vi problemer med at landmandens køer. De altså 

køerne stak hovedet ind i masterne og fik det kilet fast mellem 

hjørnejernet og en gitterstang, Landmændene savede så gitterstangen 

over for at få koen fri, hvilket var meget fornuftigt, set med den 

stakkels kos øjne. Vi andre fik jo også masterne bøvlet sammen igen. 
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Arbejdsoplevelser 
 

En af de meget spændende opgave vi havde ind i mel- lem, var når en 

ny mastetype var projekteret, så lavede vi trækforsøg på en mast i fuld 

størrelse. Det var spændende om nu beregningerne passede med virke- 

ligheden. Forsøgene blev gennemført så masten blev ødelagt, for at 

sikre os den ikke var overdimensioneret. Den største mast vi lavede 

sådan et forsøg på var en kombineret 150.000 og 400.000 volts mast 

der var 42 meter høj. Der var sat flere hundrede målepunkter på 

masten så vi kunne følge hvordan kræfterne fordelte sig når vi trak i 

masten. En anden gang byggede vi en hel 60.000 volts ledning på flere 

kilometer. Samlede alle trådene så vi kunne klippe dem alle sammen 

på en gang, for at simulere, at en flyver fløj ind og væltede ledningen. 

Når vi lavede sådanne nogle forsøg, kom drengen op i os, det var 

legetøj for voksne. 

 

Vore ledningen blev naturligvis også vedligeholdt. Her havde vores 

linjemester en lidt morsom måde, at kontrollere om folkene nu også 

havde været kravlet helt op i toppen af masterne. De fik besked på at 

binde en snor om maste toppen så han ved sine inspektioner kunne se 

om de havde været der oppe. Næste gang der var eftersyn blev de bedt 

om at fjerne den snor, så kunne han igen få en simpel kontrol på om 

de havde været der.  Når vi skulle bygge en ny højspændingsledning, 

skulle der forhandles med lodsejerne. Det havde vi folk der var gode 

til, men når der var særlige problemer tog jeg gerne med ud og snakke 

med de pågældende lodsejere. Det medførte mange specielle 

oplevelser. Dem vil jeg fortælle om senere under afsnittet 

forhandlingsepisoder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beregning af ny type højspændingsmast 
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Sikkerhed på arbejdspladsen 
 

Sikkerheden på arbejdspladsen har i min tid været i en rivende 

udvikling. I 1964 tænkte vi ikke i de baner, vore folk kravlede rundt i 

de store højspændingsmaster og stationsanlæggene uden nogen form 

for sikkerhed mod at falde ned eller komme i kamuflage med de 

farlige spændings førende dele. Det resulterede da også i flere grimme 

ulykker. I 1968 byggede vi en stor 150.000 volts transformerstation i 

Vejle. To montører arbejdede med en ny ledning, da de overså en 

60.000 volts ledning og deres traktorkran ramte ledningen. Det 

medførte at de to montører blev dræbt på stedet. Det var første gang 

jeg var ude for en så voldsom højspændingsulykke. Traktoren og dens 

dæk var helt udbrændt og metallet svejst sammen efter den store strøm 

der var gået igennem maskinen det var hvad det var. Meget værre var 

det med de to montører, der var gået så store strømme igennem dem at 

jorden hvor de lå var helt glaseret i nogle pletter på fem ti centimeter. 

Det var en uhyggeligt ulykke som berørte mig meget. Det var ikke 

sidste gang hvor uheldet var ude, to gange har jeg måtte den tunge vej 

ud til en montørs nærmeste familie og fortælle, at der var sket en 

ulykke og vi kunne følges ad til sygehuset for at høre hvordan de 

pågældende havde det. Efter sådanne situationer kom der et større 

administrativt stykke arbejde for mig.  

 

 

 
 

Ulykken skulle beskrives i detalje og anmeldes til politi, 

forsikringsselskabet og elektricitetsrådet. Skyldsspørgsmålet skulle 

afklares for stærkstrømsloven er udformet således, at der altid er en 

skyldig hvis der sker en ulykke. Den eller de skyldige fik så af 

elektricitetsrådet en bøde, deriblandt var næ- sten altid den person som 

var kommet til skade, det var lidt ondt syntes jeg, men det var nu 
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engang sådan. Op gennem nittenhundrede og firserne og senere 

strammede man lovgivningen på det sikkerhedsmæssige område, 

heldigvis må vi nok sige, selv om det sommetider gik over gevind 

med alt den sikkerhed. Jeg blev af Danske Elværkers forening 

indvalgt i noget der hed branchesikkerhedsrådet, hvor vi skulle 

fastsætte regler for, at arbejde oppe i de høje master. Det blev ret så 

omfattende for det var ikke kun hvordan man sikrede sig mod at falde 

ned men også hvordan påklædningen skulle være. I mange år 

arbejdede jeg også med i en komite under Danske Elværkers forening 

der hed AUS komiteen det stod for Arbejde Under Spænding altså 

man udførte arbejde direkte på de spændings førende dele. De første 

mange år var det 10.000 volt vi udviklede arbejdsmetoder til og en 

overgang var vi oppe på at der i Danmark var uddannet 2.000 

montører til at udføre det arbejde. Senere udviklede vi metoder til 

LAUS der stod for at udfører arbejder på lavspænding, altså det vi har 

inde i alle husene 220 volt. Vi arbejdede også til sidst med at udvikle 

arbejdsmetoder til at arbejde direkte på 60.000 og 150.000 volt 

anlæggene uden at afbryde dem. Det lykkedes også at finde 

arbejdsmetoder, men vi nåede ikke at få det ud til brugerne inden jeg 

gik på pension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Her er en af vore 150 KV master. 
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Arbejdslivets værdier 
 

Lad os lige prøve, at gøre status over hvad jeg egentlig har fået ud af 

arbejdslivet. Lige ser bort fra den løn- indtægt som vi alle jo har fået 

med os hjem. Ja, tiden er jo gået med det, og den er for mit 

vedkommende gået utrolig godt. Det var ikke kun et nødvendigt onde, 

at møde på arbejdspladsen hver dag. Hvis vi var på ferie eller bortrejst 

i et par dage, så længtes jeg efter, at komme på arbejde igen. Det 

første vi så efter på hjem- vejen var, om nu der kom røg op af 

skorstenen nede på Skærbækværket. For, som vi sagde, så kører det da 

stadig væk der nede selv om vi ikke er der. Fik vi en strømafbrydelse 

og lyset forsvandt. Så stod vi øjeblikkelig nede i kontrolrummet og var 

klar til at hjælpe med at få lys ud i de mange små hjem igen. Det var 

en stor arbejdsglæde ved, at vi følte os uundværlige og forstod slet 

ikke hvordan elforsyningen skulle kunne overleve uden os. Jeg er 

løbet fra huset der hjemme hvor vi havde mange gæster, for nu var der 

pludselig brug for en på arbejdspladsen. Den slags gør man fordi der 

er en glæde ved arbejdet og man føler et stort ansvar for det man 

arbejder med. 

 

Afsked med Skærbækværket 
 

Mit arbejdsliv på Skærbækværket stoppede d. 31 december 1998.  

 

Allerede i sommeren 1997 blev det klart at der skulle reduceres i 

bemandingen på Skærbækværket. Da jeg var fyldt 58 år og vi fik 

tilbudt en aftrædelses godtgørelse svarende til elleve måneders løn 

hvis nogle af os selv ville sige vores stilling op til den 31 december 

1998. Det var en attraktiv løsning for mig, da jeg så kun manglede syv 

måneder til at gå over på efterløn. Der blev derfor straks skrevet et 

brev om afsked fra værket den 31 december 1998.  

 

Det var bedre selv, at have sagt op frem for at være en af dem der blev 

fyret den tanke er nok også gået gen- nem hovedet på mig. Det berørte 

mig dog noget mere end ventet den dag der skulle siges farvel, det var 

trods alt mange år på samme arbejdsplads. 
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35 års arbejde 

Udviklingen af mit arbejde gennem 35 år 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil prøve at beskrive hvordan mit arbejde på Skærbækværket 

udviklede sig gennem 35 år, i perioden fra 1964 til 1999 set med 

mine, en ingeniørs øjne. Hvordan arbejdssituationen som 

Ingeniør, langsomt men sikkert ændrede sig. Arbejdsmetoderne, 

den tekniske, økonomiske og politiske udvikling. Ændringen i 

ingeniørernes kompetence, og i det hele taget hvordan de 

påvirkede arbejdets udførsel. En periode hvor udviklingen er gået 

fra den enkelte medarbejders egen styring af sit arbejde, til at det 

blev en ledelses styring af de enkelte medarbejders arbejde. I visse 

situationer endda en politisk styring af arbejdet. 

 

I perioden overlevede jeg fire direktører på Skærbæk- værket. De 

første mange år var det B. Sandorf så kom Clausen så Bent Beyer for 

til sidst at være Erik Folker- sen. Clausen var der ikke ret længe, og 

døde ret hurtig derefter. De tre andre direktører ses på billedet, på næ- 

ste side. Det er fra Skærbækværkets 40 års jubilæum. De fire 

direktører havde hver deres egen ledelses stil, som naturligvis har 

præget den måde medarbejderne gennem hele organisationen har 

udført deres arbejde på. Dermed også den udvikling jeg her vil 

beskrive. Når man har gennemlevet en hel generations udvikling, kan 

tingene meget nemt komme til at lyde som noget negativt 

gammelmands snak. Det er selvfølgelig forkert. Der kommer nye 

generationer til, som starter hvor vi slap. De kommer med deres gå på 

mod, og deres syn på hvordan de vil fortsætte udviklingen i positiv 

retning. Helt som vi gamle gjorde da vi startede. Når de så engang 

skal se tilbage på deres arbejdsliv, siger de sikkert som mig. Det var 

meget bedre dengang jeg startede, for da gjorde vi sådan og sådan og 

det var meget bedre end den måde tingene laves på i dag. 

  
Her er jeg da jeg startede på 

skærbækværket 1 Februar 
1964 

Og her er så da jeg forlod 

skærbækværket 31 December 
1999 
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Det er alt sammen en samfundsudvikling, og summa summarum så får 

samfundet det jo bedre generation efter generation. Tænk blot nogle få 

generationer tilbage i tiden, hvordan levede og arbejdede de dengang. 

Sammenlign det så med i dag. Derfor prøv trods alt at læse mine 

måske nok lidt negative tanker om udviklingen, med dine positive 

øjne. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg i alle de 35 år på 

Skærbækværket, har det været mit et og alt. Jeg har været glad og 

tilfreds med mit arbejde, og udviklingen trods alt. I alt fald, i den 

periode.  

Tilbageblikket er delt op i tre hovedafsnit der omhandler 

Regnemetoder, den enkeltes selvbestemmelse og endelig den politiske 

udvikling. 

 

 

Regnemetoder 
 

De to ting vi regnede mest på, de første åringer fra 1964 var. Dels 

koter fra højdemålinger i terrænet, og dels nedhængs beregninger 

i forbindelse med, hvordan trådene hang mellem de enkelte 

højspændingsmaster ude i terrænet. 

 

Beregning af koter, brugte vi til at tegne et lodret snit af jordens 

overflade, langs den strækning hvor en ny højspændingsledning skulle 

bygges. Det foregik ved at vi ude i landskabet, oven på jordoverfladen 

trak en linje gennem landskabet, der hvor ledningen senere skulle 

placeres. Vi havde på et kort hjemmefra tegnet hvor ledningen eller 

linjen skulle dreje i nogle knækpunkter. Mellem disse knækpunkter 

skulle der så trækkes en ret linje ude i terrænet. Der var ofte flere/ 

mange kilometer mellem disse knækpunkter. Når vi ikke kunne se fra 

et knækpunkt til det næste, blev der foretaget forskellige tiltag. Først 

prøvede vi at placere en 8 - 10 meter høj pind i det knækpunkt vi 

skulle sigte efter. Var det ikke nok til at vi kunne se stedet, havde vi 

 

Her ses de tre direktører fra venstre Sandorf, 

Folkersen og Bayer 
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nogle store balloner, som dem børnene puster op til fødselsdage. 

Vores ballon var blot noget større, 2 meter i diameter når de var pustet 

op med gas. 

 

Det var balloner som meteorologerne brugte, at 

sende op i de højre luftlag, for at foretage 

meteorologiske målinger der oppe. De balloner 

havde en rigtig god mulighed for at komme højt op i 

luften. Der blev bun- det tre snore i ballonen, for at 

holde den nogenlunde lodret over det sted hvor 

knækpunktet gerne skulle være. Det var ikke altid så nemt at styre 

ballonen. Der skulle ikke blæse ret meget før det var umulig at holde 

ballonen over knækpunktet. Derfor måtte vi ofte gå og vente på, at der 

næsten ingen vind var. Man kunne ved hjælp af en teodolit en slags 

kikkert, placere nogle træ rundstokke på den rette linje mellem de to 

knækpunkter. Det var herefter mulig, ved hjælp af et 

nivelleringsapparat, det er en kikkert som kan 

sigte helt vandret, at måle fra denne vandrette 

linje og ned til jordoverfladen. Som 

udgangspunkt startede vi ved nogle kendte 

fikspunkter som vi fik opgivet ved 

matrikeldirektoratet. Man kunne så regne sig 

frem til nivelleringsapparatets vandrette 

sigtelinjes højde. Videre derfra regnes ud hvor højt jordoverfladen i de 

forskellige målepunkter, var over det matrikulære nulpunkt. Man 

arbejdede sig hen til det sted hvor højspændingsledningen skulle starte 

og så ud af den linje som ledningen senere skulle følge. Det gav en 

masse målinger som så skulle omsættes til terræn koter. Det foregik i 

1964 og de første år derefter som simpel hovedregning. Det var jo kun 

et spørgsmål om at lægge tal sammen og trække tal fra hinanden. Det 

skulle bare gøres i den rigtige rækkefølge. Det foregik altid i bilen når 

vi kørte hjem. Jeg sad og regnede, medens medhjælperen kørte bilen. 

Det jeg ikke nåede i bilen skulle der så regnes videre på om aftenen, 

så vi startede på en frisk den næste dag 

 

 

 

 

 

 

Jeg tror det var i 1966 jeg fik den første regnemaskine. Den kunne kun 

lægge tal sammen og trække tal fra hinanden, og det foregik ved at 

stille på nogle tal og trække i et håndtag. Den var ikke elektrisk, men 

det kom, den samme regnemaskine kom elektrisk hurtig derefter. Der 

gik heller ikke lang tid inden der kom en mere avanceret 

regnemaskine, der kunne lave en serie af beregninger. Den kunne 

fortsætte med det foregående tal eller resultat man sidst havde. Det 

blev en kæmpe hjælp da vi fik sådan en regnemaskine, som i øvrigt 
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også kunne gange og dividere. Der var bare det, at den var meget 

kostbar. Vi regnede meget på om det nu også kunne betale sig at købe 

sådan en. Ved at få nogle af de andre tekniske afdelinger på værket 

med på købet, så vi var flere der havde glæde af den. Så kunne det 

godt gå an at anskaffe sådan en dyr regnemaskine. Den kostede 

dengang 3.500,- kr. jeg fik på det tidspunkt en månedsløn på godt 

2.000 kr. Der blev købt et rullebord den kunne stå på, den var jo noget 

tung når den skulle flyttes mellem flere brugere. Det blev hurtig et 

meget brugt stykke værktøj, vi måtte stå i kø for at låne den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst i 1960erne var EDB kommet ind i de rigtig store virksomheder. 

Sådan en havde de også fået oppe ved ELSAM. ELSAM var en 

sammenslutning af alle kraft- værkerne i Jylland Fyn. Vi gik på kursus 

og lærte den maskines sprog, ALGOL hed det. Nu kunne vi pludselig 

lave alle mulige beregninger meget hurtig. Alle tallene skulle blot 

skrives ind og beregningerne blev så kørt på nogle magnetbånd oppe 

ved ELSAM. Vi skulle selvfølgelig gå op på ELSAN og lave tingene, 

men det var alligevel meget hurtigere og nemmere. I året 1970 sad vi 

på et afdelingsmøde og fantaserede over hvad det her EDB kunne 

udvikle sig til. Pludselig siger vores daværende afdelingsingeniør, vi 

skal være med i første række. John du skal indføre EDB i linje- 

afdelingen. Det skal være som en erstatning for alle de små profilkort 

og de beregninger de medfører. Tegninger som i for tiden har så travlt 

med at tegne og regne på. Vi havde på det tidspunkt mange ledninger 

som vi ikke havde tegninger over, som vi var begyndt at tegne små 

tegninger over. Det viste sig at blive en kæmpe opgave. Vi havde en 

tekniker siddende og indtaste data i et par år, i et progran der havde 

afløst ALGOL. Det hed MAPPER og blev kørt oppe på ELSAM. 

Inden vi var helt færdig med indtastningerne var programmet 

MAPPER blevet erstattet af et nyt program som ikke kunne læse alle 

de data vi havde indlæst. Vi måtte så begynde helt forfra. Sådan 

fortsatte udviklingen op gennem 1970erne. Nye program sprog, først 

Basic, Pascal og C programmering for at ende med nogle 3 og 4 

generationsværktøjer der kunne hjælpe med de nye programmeringer.  

 

Nu var EDB ved at have gennemløbet så mange faser med nye 

programmeringssprog og nye ting at sætte sig ind i, at det var ved at 

blive en hæmsko og mere noget legetøj end et egentlig godt stykke 

 
Her har vi en af de lidt ældre EDB maskiner 
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værktøj. Sidst i 1980erne og 1990erne tog EDB igen en drejning set 

med os brugeres øjne. Det endte her med at blive et helt og aldeles 

uundværligt stykke værktøj, som virkelig effektiviserede vores 

arbejde. Specielt blev vore beregninger meget mere effektive og 

nøjagtige. Nu skulle vi heller ikke selv sidde og udvikle programmer i 

forskellige programmeringssprog. Hver gang vi skulle lave nogle 

beregninger, var programmerne noget man købte. EDB endte altså 

som noget meget positivt inden jeg stoppede på arbejdsmarkedet i 

1999.  

 

I dag i 2007 laver man nok ikke opmålinger og beregninger, på 

samme måde som vi gjorde. Nu har man GPS udstyr der både kan 

fortælle om koordinater og højde koter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedhængs beregninger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1964 da jeg startede med at lave nedhængs beregninger på vore 

højspændingsledninger, foregik det på en regnestok. Det var en 

kompliceret beregning syntes vi den gang. Det var en beregning der 

viste hvordan trådene eller ledningerne mellem de enkelte master hang 

ned. De hænger efter en såkaldt kædelinje, som var for vanskelig at 

beregne. Derfor havde vi en forenklet beregning, der sagde at trådene 

hang efter en parabel, der beregnes ved hjælp af en tredjegrads 

ligning. Med den kunne vi finde ud af trådenes placering, i et hvilket 

som helst punkt mellem masterne langs højspændings- ledningen. 

Tredjegradsligningen kunne man ikke direkte gennemregne på en 
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regnestok. Man startede med at gætte på et resultat og så foretage 

beregningen ud fra resultatet, vi gennemregnede så flere gange, indtil 

vi så nogenlunde ramte det rigtige resultat. Det var ret tids- krævende. 

Op først i 1970erne begyndte vi at anvende en EDB maskine som stod 

oppe ved ELSAM. Det var en kæmpe lettelse, nu kunne vi lade EDB 

maskinen stå og gætte og regne indtil gættet og resultaterne nærmede 

sig mere og mere hinanden. Vi kunne derved også få et meget mere 

nøjagtig resultat, for EDB maskinen blev jo ikke så hurtig træt af at 

gætte og regne som vi andre gjorde. Altså fik vi nu rationaliseret vort 

regnearbejde og tilmed gjort dem mere nøjagtige. Det blev senere 

også mulig at foretage beregningerne efter andre beregningsformler 

som var håbløse at foretage på de gamle regnestokke, men som EDB 

maskinerne kunne stå og gennemregne. 

 

 

 

Budgetter og prisberegninger 
 

Da jeg blev ansat i 1964, var det ikke budgetter og prisberegninger der 

blev brugt tid på for os teknikere. Det var meget mere et spørgsmål 

om, at vi overhovedet kunne følge med den hurtige stigning på over 

10% i elforbruget om året. Derfor byggede vi bare ny anlæg på livet 

løs. Pengene og budgetterne var noget bogholderi folkene tog sig af. 

Som vores bogholder sagde dengang, så vidste han så nogenlunde 

hvad en ingeniør kunde nå at bruge af penge på et år. Så han sagde, at 

det bare var et spørgsmål om at gange det tal med det antal ingeniører 

der var eller blev ansat. Meget enkelt og ligetil sagde han. Man sagde 

at det passede rigtig godt år efter år. 

 

Det var først nogle år efter oliekrisen i 1970erne, at vi teknikere blev 

bedt om at lave budget over de projekter vi skulle gennemføre. Helt 

galt gik det, syntes vi, da de i 1980erne pludselig ville at vi skulle 

have projekterne og budgetterne godkendt af ledelsen og bestyrelsen 

for Skærbækværket, inden vi måtte sætte arbejdet i gang. Sådan 

udviklede det sig i en efter vor teknikeres mening i en forkert retning. 

Hvad forstand havde bestyrelsen på, hvilken nye anlæg der var 

nødvendige, de var jo ikke teknikere. Det var da også her, at vi efter 

vor teknikeres mening, begyndte at bruge penge på nogle forkerte 

ting. Det var nu tydeligt for os, at tingene blev mere politisk bestemt, 

end det var de rigtige tekniske løsninger der blev gennemført. 

Desværre medførte det også, at vi efterhånden ældre teknikeres 

interesse for nyudvikling, blev dalende så nye ideer blev der færre af. 

Det var for vanskelig at få penge til at gennemføre vore mere eller 

mindre luftige ideer til nyudvikling af anlæggene. 
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Selvbestemmelse 
 

Den personlige udvikling var meget stor da jeg startede i 1964. 

Ikke fordi vi blev sendt på kurser. Nej vi udviklede os ved, at vi 

havde en stor frihedsgrad omkring de opgaver og ting vi lavede. 

Der skulle ikke spørges om lov til at udføre opgaverne på den ene 

eller anden måde. Vi fandt selv hver især ud af hvilken tekniske 

løsninger vi mente der var bedst, både teknisk og økonomisk. Der 

var ingen der satte spørgsmål ved om det var de rigtige løsninger 

vi var kommet frem til. 

 

Det medførte, at vi følte, vi arbejdede under et stort ansvar. Dengang 

var kompetence ikke noget vi fik til- delt, nej det var noget man selv 

tog. Netop på grund af de store tekniske frihedsgrader vi havde. Det 

medførte en utrolig stor lyst til at prøve og udvikle nye og bedre 

tekniske løsninger på projekterne. Lige som det betød at vi arbejdede 

os dybt ned i detaljerne, således at vi ikke anvendte ret meget ekstern 

hjælp til projekterne. Når vi gjorde det, var vi med i de mindste 

detaljer. Således følte vi os overbeviste om, at løsningerne var de 

rigtige og at vi selv senere kunne foretage reparationer og ændringer 

hvis det blev nødvendig. Det gav en arbejdslyst så der ikke blev tænkt 

på hvor mange arbejdstimer vi havde. Vi hang ikke i klokken, så vi 

kom altid sent hjem, men det var jo et tegn på at vi havde det rigtig 

godt med arbejdet.  

Disse arbejdsmetoder holdt sig et godt stykke op i 1970erne. Så kom 

oliekrisen og politikerne begyndte så småt, at blande sig. Ikke så 

meget i de tekniske løsninger men i økonomien og det 

ledelsesmæssige. Derved steg informationsbehovet stærkt. Det 

resulterede i, vi teknikere fik flere og flere ikke tekniske opgaver. Med 

den øgede information, opstod der også mere kontrol med tingene. 

Altså måtte der ansættes flere medarbejdere, og flere opgaver blev 

udført eksternt. Igen øges informationsbehovet. Til sidst da jeg gik på 

pension var vi nået dertil, at alle større beregningsopgaver blev udført 

af eksterne ingeniørfirmaer. Alle teknikere skulle specialisere sig, så 

vi hver især udførte enkeltdele af de enkelte opgaver. Det medførte et 

meget stort behov for information mellem alle med- arbejderne, som 

alle havde en lille del af opgaverne. Igen noget der krævede tid. Det 

endte naturligvis med at der blev holdt en masse interne møder.  
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Det var ikke kun på Skærbækværket, tingene udviklede sig i den så 

negative retning, det var hele samfundet. Inden for alle faggrupper 

opstod der mere og mere behov for øget kommunikation. Det var 

desværre uanset om der var et reelt behov for det. På alle 

arbejdspladser blev der brugt en masse tid på at kommunikere og 

holde møder, for mødernes skyld. Det var blevet tidens trend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den politiske udvikling 
 

Den politiske udvikling, er måske ikke det helt rigtige at kalde det her 

afsnit. Men jeg mener det er den politiske udvikling der er skyld i den 

drejning samfundets arbejdsgang har fået. Jeg vil prøve at forklare 

mig. Det vil jeg gøre ved at fortælle om, hvordan vi på Skær- 

bækværket fik myndighedernes tilladelse til, at bygge og placere vore 

højspændingsledninger og transformerstationer. Det var store 

bygningsværker vi udførte, efter datidens forhold i 1960 og 1970erne. 

 

En 60 eller 150 tusindevolts højspændingsmast kunne ses vidt 

omkring. Vi kom endda og byggede en hel lang række af disse 

dominerende bygningsværker i landskabet. Ikke nok med at de var 

voldsomme at se på. De var også til stor gene for landmændene, når 

de skulle bugsere deres maskiner uden om sådanne master, der var 

placeret på deres marker. Endvidere gav vore højspændingsledninger 

en stribe begrænsninger for bebyggelse. Såvel af huse som vejanlæg, 

andre ledningsanlæg og forskellige vand- og gasrørs anlæg i jorden. 

 

Disse mange gener som en højspændingsledning med- førte, udløste 

naturligvis, at vi skulle indhente tilladel- se ved en stribe offentlige 

myndigheder, amt, kommune, fredning og private organisationer som 

landbrug, vandværker, telefonselskaber og mange flere. De første 

mange år fra 1964 foregik samarbejdet med disse organisationer, ved 

at vi tegnede ledningsforløbet på et kort. Derefter blev der aftalt et 

møde med en tekniker ved de enkelte organisationer, som jeg så kørte 

rundt til. På disse møder aftalte vi så hvad de enkelte havde af 

forhindringer og ledningsanlægget blev rokeret ind efter dette. Det gik 

altid helt gnidningsløst og ud fra en fornuftig teknisk og økonomisk 

vurdering, hvor vi tog hensyn til hinandens anlæg. Vi var jo teknikere 

på beg- ge sider af bordet, som havde den opgave, at finde den 

optimale løsning. Begge partner var også helt på det rene med hvilken 

 



 Side 267 Arbejsalivet 

 

ulemper man nødvendigvis og må- ske uundgåelig påførte hinanden 

med sine ønsker. Vi sad ikke kun og tænkte på vore egne projekter og 

dens ulemper, vi hjalp hinanden, det lå helt klart i luften.  

 

I løbet af 1970erne begyndte der så småt at ske en ændring, i den 

måde vi kunne lave aftaler på. Det startede med kommunerne, hvor de 

aftaler vi havde lavet med teknikerne, ikke kunne holdes. Det 

medførte at teknikerne stille og rolig blev mere og mere tilbageholden 

med at indgå aftaler med os. Begrundelsen var, at deres politikere var 

begyndt at interessere sig for, og blande sig i projekterne. I stedet for 

at fastlægge politikker for kommunens medarbejdere. Op i 1990erne 

var politikerne efterhånden ved at blive sagsbehandlere. Det var nu 

blevet politikerne vi holdt møder med, og ikke teknikerne. Teknikerne 

sad blot som sekretærer ved møderne. Det resulterede da også i at vore 

projekter til tider fik et forløb i terrænet, der bar præg af, at en 

politiker havde nogle private interesser i området hvor vi skulle bygge 

ledningerne. De tekniske mest fornuftige løsninger trådte langsomt 

lidt i baggrunden. Det havde vi gamle teknikere naturligvis svært ved 

at acceptere, hvilket en gang imellem gav nogle grove frustrationer. 

Det resulterede i, at vi også sommetider blandede os i nogle ting vi 

ikke burde, fordi dem havde vi ingen forstand på. Om det så var de 

tekniske eller politiske løsninger.  

 

 

Forhandlingsepisoder 
 

Under de mange forhandlinger vi havde med myndig- hederne, og 

specielt med lodsejerne, der skulle have masterne stående på deres 

jord. Fremkom der ofte nogle oplevelser, som jeg stadig husker 

tydelig. Når vi skulle have tilladelse til at placere masterne på land- 

mændenes marker, foregik det næsten altid fredeligt og roligt. Vi 

havde en forhandler der tog ud og snakkede med de enkelte lodsejere, 

som i de fleste tilfælde var landmænd. Der var naturligvis nogle 

lodsejere som ville have et mere indgående indsigt i, hvad det var vi 

ville foretage os. Lige som de også gerne ville høre lidt om deres 

rettigheder og appelmuligheder. Til disse forhandlinger var jeg ofte 

med ude ved lodsejerne. Det foregik altid i lodsejerens hjem, hvor der 

som regel blev disket op med frokost, øl og snaps. Om lodsejerne 

havde en bagtanke med det, det ved jeg ikke. Det er også lige meget, 

for vi havde næsten altid nogle hygge- lige og fredsommelige stunder, 

som både lodsejerne og jeg satte stor pris på. Efter sådanne en 

sammenkomst vidste vi begge hvor vi havde hinanden, og lodsejeren 

var helt bekendt med situationen. 

 

Men, men, det skete selvfølgelig også en gang imellem, at situationen 

var eller blev den stik modsatte. De situationer husker jeg nok bedst, 



 

 

 

Side 268 John Rasmussen’s erindringer 

de var jo ikke så behagelige, men måske de sjoveste at tænke tilbage 

på. Jeg vil prøve at erindre et par af episoderne og beskrive dem her. 

 

Vi skulle bygge en ledning oppe ved byen Brande. Vores forhandler 

havde ikke rigtig kunne blive enig med en lodsejer. Det blev derfor 

aftalt at vi, forhandle- ren og jeg, skulle komme op til ham på hans 

ejendom klokken 19. Det var vinter med snevejr og bidende koldt. Vi 

mødte op på gårdspladsen ved lodsejerens ejendom. Inden vi nåede ud 

af bilen, kom lodsejeren os i møde. Nu blev vi ikke budt inden for, 

som vi naturlig havde regnet med. Ude på gårdspladsen begyndte han 

at snakke og stille spørgsmål. Vi havde ikke så varmt tøj på, vi troede 

jo vi skulle ind i varmen og snakke. Lodsejeren havde til gengæld 

taget godt med tøj på, og han var meget videbegærlig. Sådan stod vi, 

snakkede for vores sag og besvarede spørgsmål i to stive timer. Alt 

imedens lodsejeren stod smågrinede, var vældig flink, men havde 

utrolig god tid. Han frøs jo ikke, for han havde taget godt med tøj på 

til situationen. Jeg tror også, at han til sidst havde fat i den lange ende, 

og kun- ne få det med os stivfrosne teknikere som han vilde. Der var 

han, en bedre taktiker end vi var. Han havde helt sikkert haft tanken, 

at vi skulle fryses til at bøje os som han gerne ville. Da vi kørte derfra 

var vi så stive af kulde at vi næsten ikke kunne køre bilen. Vi kørte 

lige ind til den nærmeste kro og fik en stor kande kaffe og et par store 

snapse for at komme til varmen igen. 

 

En anden gang på samme ledning, men ovre ved Thyregod, var der en 

meget ilter lodsejer. Han havde åbenbart hørt om, at vores forhandler 

kom rundt og besøgte Dem. Han ville bestemt ikke have højspændings 

ledninger, på sin jord. Da vores forhandler gik rundt på ejendommen 

og råbte, om der var nogen hjemme, var der ingen reaktion. Vores 

forhandler gik ud i kostalden. Lige som han åbnede døren fik han en 

hel spand vand i hovedet, og besked om straks at forsvinde. Der var en 

gennemblødt forhandler der forlod ejendommen. Det var ikke en 

ejendom, vi var alt for begejstret for at gå ind på derefter. Det endte da 

også med, at vi måtte ekspropriere os retten til at sætte master på hans 

ejendom. 

 

Det var nok ganske ufarligt med sådan en spand vand. Værre var det 

engang hvor vi byggede en ledning ved Gauerslund. Vi havde fået 

gravet hullet til mastefundamentet ude på en mark. Vores linjemester 

og jeg var ude at besigtige det. Vi stod ved hullet da der pludselig blev 

skudt efter os med et jagtgevær. Vi sprang i dækning, nede i 

fundaments hullet, for ikke at blive ramt. Han skød formentlig op i 

luften og ikke efter os, men det kunne vi jo ikke vide. Lodsejeren var 

simpelthen blevet så tosset over, at vi ville bygge ledningen på hans 

ejendom, at han ville gøre alt for genere os. Der havde været 

ekspropriation på stedet, så vi havde den juridiske ret på vores side. 

Det blev dog ikke nødvendigt at få politiet der ud. Vi fik manden talt 

til fornuft, det var vores linjemester rigtig god til. 
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Sådan var vi sommetider ude for at folk havde svært ved at styre sine 

følelser. Der var også engang hvor en lodsejer fra ude ved Møsvrå ved 

Viuf kontaktede mig. Han ville have den nøjagtige dato på, hvornår vi 

var ude og arbejde på hans ejendom. Det viste sig, at det var fordi han 

var klar over, at han ikke kunne styre sig. Da vi mødte op på 

ejendommen fortalte hans kone os. Han var rejst hjemmefra i de dage, 

vi var på hans ejendom. Som hun fortalte os, var han så gal over at vi 

skulle bygge ledningen på hans jord, at han ikke ville kunne styre sig 

selv.  

 

Det var naturligvis ikke kun sådanne nogle tragisk komiske situationer 

vi var ude i, under vore forhandlinger. Det skete også, at vi blev sat på 

plads, når det var myndighederne vi forhandlede med. Jeg husker en 

ledning vi skulle bygge mellem Juelsminde og Glud. Vi syntes vi 

havde fundet en rigtig god trace, hvor ledningen ville blive gemt nede 

i en lang slugt på flere kilometer. Vores daværende overingeniør 

Beyer og jeg var ude på en besigtigelse. Det var sammen med 

fredningsmyndighederne, der var mødt op med en hel delegation, med 

fredningsdommeren som formand. Vi gik rundt i terrænet, og 

fredningsfolkene var bestemt ikke begejstret. For at vi ville bygge 

ledningen i område og da slet ikke nede i den efter deres mening 

skønne dal.  

 

De ville have ledningen op på højdedraget, hvor vi syntes den blev 

meget synlig. I modsætning til hvis den blev placeret nede i dalen. 

Ydermere medførte det, hvis ledningen kom op på højdedraget, at 

ledningen skulle igennem en skov. Den skov ville fredningsfolkene 

heller ikke, at vi foretog nogen beskæring af træerne. Altså skulle 

ledningen bygges op over de 25 meter høje træer i skoven. Vi var godt 

trætte af fredningsfolkenes opfattelse. På et tidspunkt under 

forhandlingerne udbrød vores overingeniør Beyer. Hvem er det I vil 

frede området for. Er det de køer der går nede i dalen, eller de mange 

mennesker der kan se ledningen hvis den bygges oppe på højdedraget 

og højt oppe over sko- ven. Så vil ledningen da rigtig blive synlig og 

genere mange mennesker.  

 

Det blev alligevel for meget for fredningsdommeren. Der vrissent 

svarede, at hvis vi bare ville nøjes med at, koncentrere os om det 

tekniske ved bygningen af ledningen. Så ville de ikke blande sig i det, 

men tage sig af de fredningsmæssige problemer. Dermed blev der sat 

punktum for den sag. Det var et par halv sure teknikere der kørte hjem 

fra det møde. Ledningen blev bygget oppe på højdedraget og på 

master der var 50 meter høje så ledningen stod højt oppe over skoven. 

Ledningen blev dermed synlig i et stort område ved Juelsminde og fra 

landevejen mel- lem Juelsminde og Glud. 
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Fra højspændingsmaster til jordkabler 
En tidligere luftledningsmands tilbageblik på de mange 

højspændingsmaster vi byggede på  Skærbækværket. 
På Skærbækværket var jeg med til at bygge elektricitetens motorveje, 

hvorpå el blev transporteret ud til, og imellem de store 

transformatorstationer. Det var 60 og 150 tusinde volts 

ledningsanlæg vi byggede, et par enkelte gange også 

400 tusinde volts ledninger. Skærbækværkets 

forsyningsområde strakte sig fra Christiansfeld i syd til 

Århus i nord og fra Middelfart i øst til Sønder Omme i 

vest. 

Fra Skærbækværkets start i nittenhundrede og 

halvtresserne frem til halvfemserne blev elektricitetens transportveje 

næsten kun bygget som luftledninger på store flotte 

højspændingsmaster. Det var kun i meget få situationer, og når vi 

skulle ind igennem byområder, at der blev anvendt jordkabler som 

blev gravet ned i gaderne. I den periode var det mange gange dyrere, 

at anvende jordkabler frem for luftledninger til de spændingsniveauer 

vi arbejdede med.  

I tresserne og første halvdel af halvfjerdserne voksede behovet for el 

meget voldsomt. I flere år steg forbruget med ti procent om året, og 

dermed også behovet for flere og større transportveje. Der blev bygget 

kilometer efter kilometer ud over landskabet, og dermed over 

landmændenes marker, til stor gene for de store maskiner der blev 

brugt til markarbejdet. I de næsten 35 år jeg var ansat på værket, 

nåede vi at bygge mange 100 km ledningsanlæg, ja det blev til næsten 

1.000 km. 

 

Kravlede i master 
Vore luftlednings folk kravlede rundt i 40 - 60 meter høje 

master, det var en farlig arbejdsplads når de  bevægede sig 

rundt oppe i højderne, og svingede sig ud på isolatorerne og 

ned på trådene. Uha, der var også Skærbæk drenge blandt disse 

luftens vovehalse. De første mange år havde de ikke meget 

sikkerhedsudstyr på, det var begrænset til et enkelt mastebælt 

om livet, som de kunne fastgøre sig med når de var kommet 

frem til arbejdsstedet i masten. Når de kravlede op og rundt i masten, 

var folkene ikke på nogen måde sikret mod, at falde ned af masten. 

Trods det mindes jeg ikke, at nogle af vore folk faldt ned. Ingen af 

vore folk kom til skade på grund af, at de ikke var fastgjort til masten. 

Der skete uheld, men det var på grund af elektriciteten, når de kom i 

berøring med anlægsdele der ikke var afbrudt, men spændings 

førende. (se afsnittet El-ulykker her under) 

De sidste år jeg var på værket, i 1980erne og 90erne arbejdede vi med 

mange forskellige løsninger for at sikre folkene mod faldulykker. Der 
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blev monteret glideskinner med faldsikringsudstyr, som kunne bruges 

på vej op og ned af masten. De var stadig ikke sikret når de bevægede 

sig rundt oppe i masten. Vi stillede krav om at de skulle have en 

sikkerhedsline med, som de kunne fastgøre til masten når de nåede 

frem til arbejdsstedet. Det gjorde arbejdet i masterne besværlig, og 

efter nogles mening ikke sikre end tidligere tiders arbejde helt uden alt 

det sikkerhedsudstyr.     

De dage er heldigvis passe. Arbejdstilsynet fik øje på os, så folkene 

skulle være fastgjort til masten altid medens de bevægede sig rundt i 

masterne. Det startede med arbejdstilsynet i Roskilde. Det var ikke 

kun fastgørelsen, men også de seler som mandskabet skulle have 

påmonteret. De skulle være på en måde, så hvis uheldet var ude. Så 

måtte personen naturligvis ikke tage skade af, at selen ikke var 

konstrueret rigtig. Ja selv arbejdstøjet, og specielt arbejdshandsker, 

skulle konstrueres, så man var sikker på at hænderne ikke skred, når 

de greb om stålkonstruktionerne i masten. Den udvikling fortsatte, i 

dag bliver luftledningsfolkene båret rundt i masterne ved hjælp af 

lifte. Det må være en stor lettelse for mandskabet. 

 

El-ulykker 
De ulykker der skete ved berøring af de spændingsførende anlægsdele, 

medførte altid alvorlige person skader. I min tid på Skærbækværket 

var jeg heldigvis kun 3 gange ude for at nogle på vore arbejdspladser 

kom i berøring med de spændings førende ledninger. Første gang var i 

1968 hvor en af vore entreprenørers traktorkran rørte ved en 60 

tusinde volts ledning, da blev entreprenørens traktorfører og hans 

medhjælper dræbt på stedet. 

Senere var der to gange med et par års mellemrum, hvor jeg måtte den 

tunge vej ud til medarbejdernes ægtefælder og fortælle at deres 

ægtefælde var kørt på sygehuset med meget alvorlige forbrændinger, 

som følge af at de havde været i berøring med højspændingsledninger. 

Den ene af disse medarbejder kom vi lidt sammen med privat. De 

overlevede mirakuløst begge to. Efter sådanne ulykker kom der altid 

et efterspil, med rapportskrivning og politiafhøringer. 

Stærkstrømsloven var sådan indrettet at, der altid skulle findes en 

person som var skyld i ulykken, og vedkommende skulle straffes efter 

straffeloven. I alle de her situationer var det de tilskadekomne der blev 

dømt skyldige og fik bøder for deres uforsigtighed. Det virkede helt 

urimeligt på mig. 

Ud over de ulykker der skete under arbejdet på vore anlæg, så havde 

vi hvert år folk, som vi ikke havde kendskab til, arbejdede i nærheden 

af vore anlæg, som af forskellige grunde kom i berøring med vore 

anlægsdele. Det var kraner, gravemaskiner og en enkelt gang en lille 

sportsflyver. De ulykker var vi heldigvis  ikke involveret personlig i. 

Det var kun i forbindelse med reparation af anlægsdelene, 

rapportskrivning og politiafhøringer. Men naturligvis tragisk, for de 

personer det gik ud over. 
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Krav til mastekonstruktioner 
Kravene til selve mastekonstruktionerne voksede 

og dermed udgifterne til at bygge luftledninger. 

Som jeg husker det, var det dengang en 150 

tusindevolts luftledning væltede, alle masterne fra 

Esbjerg til Kolding faldt som et korthus. Det var 

vores linjefolk der var hurtige og stoppede 

væltningen, lige før de lagde sig ned over 

motorvejen ved Kolding. Så skal jeg lige love for at 

kravene til mastekonstruktionerne voksede. 

Samtidig blev der lagt flere kabler i byområderne, 

så priserne faldt på kablerne, men det var stadig 

meget dyrere at kabel lægge frem for at bygge 

luftledninger. 

Et af kravene der blev indført var, at en hel masterække ikke måtte 

vælte, hvis alle trådene blev klippet over. Kravet var, at tre master 

måtte vælte, så skulle resten blive stående. Det lavede vi flere forsøg 

med, på en ny ledning blev trådene samlet i en enkelt wirer, og med en 

økse, blev wiren  klippet over. Med et ordentlig svirp, væltede der tre 

master og resten blev stående. Det var spændende forsøg, lykkedes det 

nu, havde vi nu regnet rigtig. Så kom drengen op i os, det var legetøj 

for de voksne.  

 

  Hvor blever de af 
Nej nej hvad sker der dog. Hvor bliver de af, alle de 

store flotte højspændingsmaster der stod som store 

skulpturer. De lignede kæmper der vandrede i lange 

rækker gennem landskabet, op over bakkekammen 

og ned i dalene. Hvor er de på vej hen. Hvorfor skal 

de nu fjernes, de skæmmer jo ikke, tvært imod 

skærer de nogle linjer igennem landskabet. Vi ser 

det når kunstmalerne foreviger landskaberne i deres 

malerier, så søger de ofte motiver hvor der er 

placeret en mast. Det må betyde, at masterne blev 

betragtet som et kunstværk. Fredericianerne har sans for kunst, der 

blev udskrevet en konkurrence. Hvem kunne lave det flotteste store 

kunstværk, blandt flere af forslagene valgte man, at bevare to af vore 

smukke højspændingsmaster. Masterne skal placeres på en mark nær 

motorvejen så rigtig mange kan få glæde af, det flotte syn. 

Hvorfor vil politikerne absolut have fjernet højspændingsmasterne fra 

landskabet. Det var en tidligere energi- og miljøminister der bestemte 

at højspændingsmaster skulle fjernes fra jordens overflade. Hvad var 

det dog for en vanvittig ide, tænkte vi teknikere.  

 

 
Højspændingsmasterne kommer 

gående igennem landskabet. 
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Mange mange penge. 
Det koster jo et tocifret milliardbeløb ikke millioner, men milliarder, 

det er mange penge som el kunderne altså samfundet skal betale.  

Kunne man så ikke nøjes med at sige at alle nye ledningsanlæg skal 

være jordkabler. Det tror jeg faktisk var den oprindelige tanke da 

loven blev vedtaget. Men nej, sådan skulle det ikke være, vi startede 

med de lavere spændingsanlæg 10 - 60 og senere 150 tusindevolds 

ledninger. Det gik nok lidt langsomt i starten, men det går sikkert 

fremad. Den ene ledning efter den anden bliver kabellagt. 

Den slags beslutninger er nemt at tage for politikerne. De skal ikke 

finde pengene ved at øge skatterne. Nej, de giver blot el folkene ordre, 

så må de inddrage pengene ved at hæve prisen på el. Det er der 

såmænd ingen der opdager. 

Var det ikke bedre at bruge de mange penge til sygehusene, skolerne 

eller børnehaverne. Nej, i stedet for at have højspændingsmaster, vil vi 

hellere bruge penge på at fjerne dem. 

Ligeledes vil staten, at der skulle bruge endnu 

flere penge på at bygge nogle andre 

skulpturer, nemlig nogle vindmøller rundt i 

landskabet. De er ikke så stillestående, de 

bevæger sig da, vingerne rotere og de giver da 

også nogen lyd fra sig, så man kan høre dem. 

Mon kunstnerne også vil bruge møllerne til at 

danne balance i deres malerier. Ja sikkert nok. 

Nå, men der er jo nok en mening med 

galskabet, politikerne ved nok hvad der er 

bedst for befolkningen. Var der ikke også 

noget med, at der er et magnetfelt omkring 

luftledningerne, som politikerne ikke var så 

glade for. Så lad os hellere få ledningerne gravet ned i jorden, 

magnetfeltet er der godt nok stadig, men nu kan vi da ikke se hvor de 

er. Endelig må det magnetfelt nok ikke betyde så meget, så længe vi 

stadig bruger el apparater der udsender et magnetfelt. Så som 

barbermaskiner, TV, computer, vandsengen for ikke at tale om det 

elektriske komfur vi laver mad ved. Endelig kører vi også gerne med 

el drevne tog, hvor højspændingsledningerne er lige over hovedet på 

os under transporten. De højspændings luftledninger til togene med 25 

tusinde volt må gerne blive stående, politikerne vil endda gerne have 

endnu flere af dem. Ja, hvorfor ikke. Hvem der kan forstå det.  

 
Vindmøller kan måske også være flotte, man  
ser vingerne snore rundt 
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Fordele ved jordkabler 
Der er selvfølgelig fordele ved at grave 

højspændingsledningerne ned i jorden. Landmanden slipper 

for at køre uden om masterne, når han udfører mark arbejder. 

Det er naturligvis ikke uvæsentlig. Der er heller ikke nogle 

ledninger eller master der bliver ødelagt under dårlige 

vejrforhold. Er der andre fordele ved at samfundet bruger et 

tocifret milliardbeløb på at fjerne højspændingsmasterne fra 

jordens overflade, jeg har lidt vanskeligt ved at se det.  

Kan ekstreme vejrforhold ødelægge højspændingsmasterne. Ja, det 

kan godt være, men det er nu ikke der vi har haft de 

store problemer de sidste mange år. Det var nok 

værre ved de små ledninger på træ master der gik 

langs vejene for år tilbage. Nej nu er det nok mere 

køerne altså gravkøerne vi skal være opmærksom på, 

når de graver i jorden omkring jordkablerne !.  

Det er netop nu besluttet at ledningerne som krydser 

over Lillebælt mellem Fredericia og Middelfart skal 

kabellægges på få kilometer. Udgiften til det lille 

projekt er på 500 millioner kroner, som el kunderne 

skal betale. Det er nok kun på grund af udseende, at 

man gennemfører det projekt. Vi må godt nok have råd til det her i 

Danmark, jeg syntes godt pengene kunne bruges på en bedre måde. 

 

Ja, der er fordele og ulemper ved alt, det vi går og laver. Men det 

vigtigste er vel, at vi gør det, vi mener er bedst at gøre lige netop nu. 

Også selv om man som gammel pensioneret luftlednings mand synes, 

at det var nu mere fornuftigt, det vi lavede, da det var os teknikere der 

valgte de efter vor opfattelse rigtige løsninger. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sådan ser et højspændings  
jordkabel ud 

 
Gravko pas nu på at du ikke graver ned 

i et højspændingskabel. 
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Hvor står jeg som 60 årig 
 

Hvor er det jeg står i mit liv lige her og nu. Et mærkeligt sted, syntes 

jeg. Jeg fylder 60 år næste år og så går det jo den forkerte vej, troede 

jeg dengang. 

 

På den anden side sluttede jeg karrieremæssigt godt. Jeg har oplevet at 

mine drømmes drøm gå i opfyldelse. Men kan så heller ikke nære mig 

for at spørge. Kan det mon blive ved? Men sådan har jeg nok tænkt 

lige siden vi kom til min arbejdsplads på Skærbækværket. 

 

Hvad ønsker jeg mig så mest af livet fremover. Naturligvis at vi begge 

Ingrid og jeg må få rigtig mange gode år fremover. Nu bliver alt vores 

tid jo fritid, så vi må se hvordan den fritid så vil forme sig. 

 

Det viser sig som I sikkert vil fornemme at vi begge vil få et meget 

aktivt liv efter arbejdslivet. Men vi skal lige først se lidt på fritiden 

medens vi er på arbejdsmarkedet. 

 

I 2014 har jeg haft 15 utrolig gode og aktive pensions år. Lad os håbe 

det fortsætter et stykke tid endnu. 
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Fritiden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud over et aktivt arbejdsliv har der naturligvis også været et 

familie og fritidsliv. Desværre har jeg nok ikke været så god til at 

forstå værdien af dette liv ved siden af arbejdslivet. Der har 

selvfølgeligt været mange oplevelser og situationer som vi her skal 

prøve at hente frem af skattekisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har vi så Ingrid med vores første barn Per. 
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Round Table 
 

 

På et tidspunkt sidst i nitten hundrede og tresserne blev jeg opfordret 

til at gå ind i RT ”Round Table” Som var en klub for unge aktive 

erhvervsfolk. Man kunne kun være med i klubben til det fyldte 40 

tyvende år, derefter betragtedes man som en oldsag. Det var måske 

ikke lige sagen for mig som ikke er et klubmenneske. Det gav nu 

alligevel en hel del viden om andre erhverv, lige som det var godt at 

lærer kunsten, at stå op og fortælle om et emne såvel erhvervsmæssigt 

som privat. Det var nemlig sådan, at vi til hvert møde skiftedes til at 

holde et tre minutters foredrag om et eller andet emne som optog os 

lige i øjeblikket. Foredraget og emnet blev så efterfølgende diskuteret. 

Det mest positive var dog for mig de mange gange vi var ude, fast 

hver anden uge, og få noget godt at spise. Klubben holdt fast til på 

Teaterkroen i Fredericia, hvor indehaveren, som også var kokken og 

hed Poulsen, lavede helt fantastisk god mad. Han var dog noget af en 

særling der ikke kunne have, at folk kom for sent, så kunne de 

undvære ma- den. Hans mad skulle ikke stå og blive dårlig bare fordi 

folk ikke kunne komme til tiden. Ligeledes skulle man have bestilt 

maden inden man kom ellers blev folk bare smidt ud igen med 

bemærkningen hvad kommer i her efter. Ligeledes var han glad for at 

tage på fisketur, så det var ofte man så et skilt på hans dør med teksten 

”Lukket er ude at fiske”. Poulsen havde to stor hunde der havde 

førsteret til at være i restaurarenten. Klokken 22 gik Poulsen med 

hundene en tur på volden. 

 

  

 

Det runde bord oppe på teressen på Klintebjerg nr. 24 i Skærbæk 
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Retssager 
 

I forbindelse med handel af fast ejendom har vi to gange været 

involveret i retssager. Den ene gang var der uenighed om et levende 

hegn til en nabo udstykning mellem vores Klintebjerg og 

Birkholmsvej i Skærbæk. Her ville naboerne have hegnet fældet, 

hvilket vi ikke var interesseret i. Der var fem der havde Klintebjerg 

udstykningen som vendte ud og ned mod vandet i Kolding fjord. Hele 

vejen rundt om udstykningen var der et gammelt levende markhegn 

over mod naboerne. En af naboejendommene Birkholmsvej var netop 

i gang med at udstykke, hvorfor de gerne ville udnytte udsigten over 

Kolding fjord i salgsøjemed. Derfor ville de have det gamle levende 

hegn mellem os fjernet. Det var ikke vores interesse, derfor gav det 

nogle uoverensstemmelser som måtte redes ud af en uvildig instans. 

Det resulterede i at vi vandt sagen ved kommunens syns- og 

skønsforretning. Der opstod et andet problem med vejadgangen til 

udstykningen af Klintebjerg, der vandt vi ved landsret- ten i Viborg 

over Fredericia kommune. Kommunen ville have at vi skulle betale 

for etableringen af en vej på nabogrunden, hvor den anden udstykning 

var ved at blive etableret. Kommunen mente området skulle virke som 

en større samlet enhed, og derfor var vi nødt til at betale for en 

stamvej over den anden udstykning. Det mente vi nu ikke var rimeligt, 

for vi havde oprindelig tilkørsel til området fra en anden kommunal 

vej så den ønskede vi bibeholdt. Sagen endte som sagt i landsret- ten i 

Viborg og der fik vi medhold. 

 

  

 

Klintebjerg i Skærbæk matrikelkort med marken foran. 
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Fester. 
 

Vi havde naturligvis en del fester i vore unge dage, det var nok mest i 

den periode hvor vi boede nede på Stegenavsvej i Skærbæk. Vi kunne 

spontant lige her og nu blive enige med nogle af naboerne om, at finde 

aftens- maden i de forskellige køleskabe og hygge os sammen. En 

sådan instinktiv fest huskes nede fra Stegenavsvej hvor vi havde lavet 

en bar i kælderen, med mange forskellige øl. Dem drak vi en gang til 

en fest hvor alle blev mere eller mindre berusede, en ung mand Leif 

var bartender og hans mor Trine stod sidst på aftenen i et hjørne med 

en stor lampeskærm over hovedet og sagde ”jeg er er standerlampe”. 

Det gik lystigt til. Et af de første år hvor vi endnu boede i blokken på 

Stegenavsvej, ringede min mor at hun havde købt nogle store flotte 

Hummer nede ved fiskerbådene i Løkken. Vi blev hurtig enige om at 

hun skulle sende dem her ned, og allerede samme aften da vi lige var 

gået i seng ringede det på døren. Det var posten der kom med en 

pakke med levende dyr. Det viste sig at mor havde sendt tre store 

levende Hummer. De så noget døde ud syntes vi, så de kom op under 

den kolde hane i vasken, jeg skal lige love for der kom liv i dem. 

Heldigvis var deres klør bundet godt sammen med ståltråd så de ikke 

kunne bide. De løb nu rundt nede på gulvet, hvordan slår man nu 

sådan nogle bæster ned. De skulle koges levende så vi fik en stor 25 

liters vaske gryde sat over, og de øvrige beboer i huset blev kaldt 

sammen for at hjælpe til. Vi var nu noget nervøse alle sammen, for 

hvad der nu ville ske når vi smed den første store Hummer ned i det 

kogende vand, om vi nu kunne nå at få låget på gryden og om vi 

kunne holde låget på gryden. Den efterfølgende aften var husets 

beboer samlet til hummergilde. Det blev en dyr spøg for jeg måtte jo 

ud og købe hummergafler til vores sølvtøj, det kunne jo ikke være 

anderledes. I de år havde vi en del penge mellem hænderne, der var 

ikke så mange faste udgifter, huslejen og skatterne var små, så der var 

plads til nogle udskejelser. Hvad vi fik at drikke til hummerne det 

huskes ikke rigtig, men det har jo nok været en billig hvidvin. Det 

med vin forstod vi ikke rigtig den gang, det var mere et spørgsmål om 

at få noget man blev lidt sjov i hovedet af, og så var det jo også nok 

lidt finere at drikke vin end at drikke øl. Det var en overgangs periode 

mellem, det at drikke øl og vin. Det var derfor ikke unormalt, at vi fik 

serveret både øl og vin, så kunne man selv vælge eller blande efter for 

godt befindende. 
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Hvad spiste vi 
 

 

 

Helt som vi er i dag var vi, i vore unge dage glad for god mad, men vi 

fik det ikke så tit. Det var nok noget lidt anderledes mad end det vi 

spiser i dag. Når det skulle være rigtig godt så fik vi til dessert noget 

flødeis med likør den der hed Cointreau hældt ud over isen. Fik vi ost 

var en af favoritterne et stykke skæreost rullet om en stor klat smør. I 

det daglige fik ofte risengrød eller pandekager og så fik vi kun den ene 

ret.    

I dag i år 2008 skal maden helst se indbydende ud, det må gerne ligne 

et helt kunstværk. Vi spiser også med øjnene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Forret Laks                       Hovedret lidt kød                Og endelig en sød desert 
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Biler 
 

Det var ikke så almindeligt at man havde bil da vi kom til Skærbæk i 

1964. Det var mest firmabiler og velhavende folk der kørte rundt i 

privatbiler. Vi fik nu bil straks efter ankomsten til Skærbæk eller 

rettere lige inden vi rejste fra København. Det var Far og mor der 

hjalp os til den, det var en lille Wauxhal Viva som i løbet af et par år 

blev skiftede ud til en større Wauxhal Viktor der blev betalte kontant 

og med den gl. bil i bytte i alt 30.000 kr. kostede den. Det var åbenbart 

ikke normalt for bilforhandleren havde ringet ned på min arbejdsplads 

og forhørt sig om det da kunne være rigtig at jeg havde en løn der 

gjorde det mulig at køre i sådan en bil. Ligeledes havde de ringet til 

banken om der var dækning for den store check jeg havde udstedt. 

Senere købte vi en Opel Rekord som vi var ved at bytte væk to gange, 

den ene gang med et maleri af maleren Michael Anker, den anden 

gang med en meget gammel bil, en Jaguar, ingen af de to handler blev 

heldigvis til noget. Da jeg nu var begyndt at kører i Skærbækværkets 

biler blev den næste privatbil en lille Austin, en Poloneze, en Ibitza, 

og da min far døde overtog vi hans Ford. Da jeg forlod 

arbejdsmarkedet købte vi min firmabil en WV folkevogn Passat som 

stadig kører i 2014. 

 

  

 

Vores første bil 

 

Vores anden bil den lige bag 

Ingrid, til venstre ses noget af 

min fars bil. 
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Mor døde i 1973 
 

Mor blev pludselig syg, en søndag formiddag faldt hun sammen med 

en hjerneblødning og allerede ugen efter døde hun. Mor døde alt for 

tidlig, hun nåede kun at blive 61 år gammel. På det tidspunkt var jeg 

kun 34 år. Det berørte mig meget at mor pludselig ikke var her mere. 

Det var hende familien var mest knyttet til og den af vore forældre der 

gik mest op i vore børns gøren og laden. Mor var den altid hårdt 

arbejdende og parat til at forære alt væk til sine kære. Det var hende 

der ofte ringede for at høre hvordan det nu gik i Skærbæk. Når de 

besøgte os var der ingen grænser for hvad hun kunne finde på at tage 

med til os. Mor var en lille hur- tig dame der havde arvet sin fars 

hurtige bevægelser. Det var også hende der tog de hurtige beslutninger 

i hjemmet og i mine forældres forretning. Mor levede i mange år med 

et alt for højt blodtryk som hun ikke fik gjort noget ved, hvilket 

formentlig var skyld i hendes tidlige død af en hjerneblødning. Hun 

har formentlig været klar over hvad konsekvenserne kunne blive. Hun 

sørgede for, at de fik forretningen solgt og, at far der aldrig havde haft 

sine ben i køkkenet fik lært at lave lidt mad og vaske tøj lige inden 

hun døde. 

 

Mor døde som sagt alt for tidlig af en hjerneblødning. Far ringede her 

ned en søndag formiddag og fortalte at mor var kommet på sygehuset. 

Hun var som sædvanlig stået op for at lave morgenkaffe som de altid 

fik på sengen søndag morgen. Da far syntes det tog lidt lang tid inden 

hun kom med kaffen, stod han op af sen- gen og fandt da mor 

liggende ude på gulvet i gangen. Hun kunne ikke røre sig, og han 

kunne ikke komme i kontakt med hende. Derfor ringede han efter en 

ambulance, og hun kom ud på Hjørring sygehus. Da vi hørte det, kørte 

vi straks til Hjørring, hvor vi mødte mor i bevidstløs tilstand ude på 

Billede af mor og mig formentlig omkring 1953-54 
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sygehuset. Vi snakkede med lægen, men de kunne ikke sige noget om 

hvordan det ville gå med mors videre sygdoms- forløb. De måtte nok 

have haft en mistanke om, at det ikke ville være længe mor skulle 

ligge sådan. De havde sat døgnvagt ind til hende. Efter et par dages 

forlød, hvor mor endnu ikke var kommet til bevidst- heden igen, kørte 

vi til Skærbæk. Allerede den samme dags nat, vågnede jeg ved at jeg 

drømte at mor stod ved siden af sengen. Der gik så kun ganske kort 

tid, måske mindre end en halv time. Så blev der ringet fra sygehuset i 

Hjørring, at nu var mor død. Vi kørte igen til Hjørring den følgende 

dags morgen, hvor vi fik ordnet alle de praktiske ting omkring 

begravelsen. Det gik nu forholdsvis nemt, for mor havde sørget for at 

de var blevet medlem af lig brænder foreningen. Herigennem havde 

mor også sørget for at der var betalt for de fleste ting i forbindelsen 

med begravelsen. Begravelsen fandt sted fra kapellet i Hjørring. Her 

var såvel min mor som fars søskende mødt op til begravelsen. Efter 

begravelsen hvor vi, som det sig bør, skulle hjem og have lidt at spise, 

skete der noget besynderligt. Mors søskende ville ikke med, de ville 

mødes ved en af mors søskende. Så kunne fars søskende tage med 

ham hjem og spise. På det tidspunkt virkede det dog helt natur- lig på 

mig, fordi far aldrig havde været med til nogle sammenkomster med 

mors søskende. Et lidt mærkeligt forhold når vi nu ser det i bagspejlet. 
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Hvad mor har lavet før de blev gift det har der aldrig været talt om så 

det ved jeg ikke. Hun var en flot pige så jeg kan godt forstå at far faldt 

for hende. Der er heller ikke nogen tvivl om, at der var nogen hjemme 

oven i, når hun sammen med far kunne starte en El- forretning op. De 

havde ikke penge til varelager da de startede, så butikslokalet var tomt 

med kun ganske få elektriske pærer som det eneste de havde at sælge. 

Men penge kom de til ad åre og dem vidste mor hvor- dan skulle 

bruges. Hun havde virkelig forstand på og viden om hvad der var 

kvalitet så hun fik opbygget et hjem med det fineste porcelæn og 

bestik i ægte tretårnet sølv ja selv tolv dækketallerkner i massivt sølv 

fik hun samlet. Jeg husker da mine bedsteforældre mors forældre 

døde, hvor der var problemer med huset på Langagervej, som indgik i 

arven til de 7 søskende, nå ja hvad skidt så købte mor bare de andre 

søskende ud og overtog huset for senere at sælge det. Der var virkelig 

stil og magt over min mor. Det var så også hende der investerede i et 

sommerhus i Løkken. Først ville hun have købt digteren Thomas P. 

Olesen Løkkens hus, men så kom der et endnu bedre sommerhus i 

sten der hed Løkkenhus, så det købte hun lige for 30.000 kr. far solgte 

det lige efter mors død for 350.000 kr. det kunne man da kalde en 

prisstigning. Huset mine forældre flyttede ned i efter de havde solgt 

deres forretning var også et mor flere år forinden havde købt for at 

have noget at flytte til engang. Jeg husker at far ofte sagde skal vi ikke 

hellere købe et lille en families hus og flytte ud i. Hvortil mor svarede 

 
Min mor Ellen i sin bedste voksenalder, hvor hun altid havde smarte hatte. Mine 

forældre kom jo sammen med en hattemager. 
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nej det hus vi har på Kochsvej med tre lejligheder er meget bedre, for 

der kan lejeindtægten fra de to lejligheder betale vores husleje. Sådan 

var mor bare konsekvent og økonomisk meget fornuftig. Det skulle da 

også vise sig at hun havde ret, det var en virkelig fornuftig tankegang. 

De kom til at bo her til de begge blev båret ud derfra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fars og mors sommerhus i Løkken  

 

Da mor døde i den alt for tidlige alder af 61 år, tog far efter 

begravelsen med os hjem til Skærbæk. Det blev dog kun kort, for to 

dage efter vi var ankommet ringede en af dem der borde i fars hus og 

fortalte at det så ud til at der havde været indbrud i hans lejlighed. Så 

måtte far jo skynde sig at kører hjem igen, og ganske rigtig, der havde 

været nogen inde i lejligheden. Det viste sig at det var nogen der 

havde kendskab til fars store interesse for frimærker. Hans 

frimærkesamling var simpelt hen ribbet for alle de gode og sjældne 

fri- mærker. Det var noget af en katastrofe for far, det var jo hans store 

hobby der nu faldt pladask på gulvet. Det gjorde så ondt på ham at han 

solgte de sørgelige rester der var tilbage for en slik ad 10.000 kr. og så 

så han aldrig mere på frimærker. 
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Far døde i 1995 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Far døde meget senere end mor det var i 1995 altså nåede han at være 

enkemand i 22 år. Der var mange ting som skulle læres efter mors 

død, men det klarede han utrolig godt. Selv om han fik sin store hobby 

totalt ødelagt ved, at hans frimærkesamling blev stjålet, og selv om 

han var så godt som total døv og dermed næsten totalt afskåret fra 

omverden. Han blev boende i lejligheden på Kochsvej i Hjørring til 

sin død, som skyldtes at han fik kraft ( Cancer ) i leveren og døde i en 

alder af 86 år. Han havde haft et godt og langt liv uden væsentlige 

sygdomme gennem livet. Inden mors død, var det ikke far vi havde så 

meget kommunikation med. I sagens natur kunne han jo ikke tale i 

telefon dengang på grund af sin tunghørhed. På trods af det, havde vi 

en fornemmelse af at han fulgte med i de mange ting der skete ikke 

alene omkring ham men også i omverden. Efter mors død skete der 

mange positive ting med far, nu var han jo tvunget til selv at tage af 

fædre. Han besøgte os ofte, og kom altid med forskellige små ting som 

kage til kaffen, en flæskesteg, nogle flasker øl og lignende ting. 

Ligeledes opdagede vi den helt fantastiske interesse og omsorg han 

havde for sine børnebørn. Altid skulle han hører hvordan det gik med 

dem hver i sær, i skolen og senere op gennem deres opvækst. Fars 

tunghørhed var et stort handikap ikke alene for ham, men også for os. 

Far boede jo i Hjørring medens vi boede her i den anden ende af 

 

Far på besøg hos os i Skærbæk i julen 1994, hans sidste jul 
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landet ved Fredericia så der var 250 kilometer mellem os. 

Kommunikationen mellem os var lidt anstrengt fordi vi ikke kunne 

bruge telefonen. Han ringede en gang i mellem til os, men vidste jo 

ikke om vi hørte det, for han kunne ikke vide om vi var i den anden 

ende af røret. Der skete så heldigvis en voldsom udvikling inden for 

telefonen de sidste år han levede fik han en skrivetelefon. Den virkede 

sådan at han ringede op til et bestemt nummer i Odense. På en skærm 

foran ham kunne han så læse hvad damen i Odense skrev til ham. Han 

sagde så til hende hvem han ville smakke med og hun ringede så til os 

og var mellemmand. Vi snakkede til hende og hun skrev det vi sagde 

til far som så svarede, vi kunne så høre hvad han sagde. Det var en 

kæmpe hjælp både for ham men da bestemt også for os, nu kunne vi 

pludselig kommunikere sammen. 

 

 

Far blev syg 
 

Far blev syg en aften og havde meget ondt i maven. Heldigvis kom 

naboen op og så han lå på sofaen i stuen og var meget syg. Naboen 

han ville have en læge til at se på far, hvad far ikke troede man kunne, 

for nu var det jo blevet aften. Han kom straks på sygehuset og blev 

samme nat opererede for tarmslyng og han fik en ståmi operation, 

altså fik han tarmen ud af siden. Det levede far med i et par år, indtil 

han blev dårlig i for- året 1995. Han havde nu fået cancer i leveren. 

Der gik kun kort tid, vel et par måneder hvor han blev dårligere og 

dårligere. I den periode kørte jeg til Hjørring en og sommetider to 

gange i ugen. Han var helt klar over sin situation, og forberedte sig på 

sin død så godt man nu kan. Han fik nogle studenter til at komme og 

rydde op i hans sager. Han fik mig til at fjerne alt hans sølvtøj og hans 

bil. Hurtig derefter blev der ringet fra hjemmeplejen i Hjørring, nu var 

det tid at vi kom, for nu var der ikke lang tid igen for far. Vi tog til 

Hjørring, snakkede med lægen som sørgede for at far fik så meget 

smertestillende medicin at han ikke havde så overvejende ondt de 

sidste dage. Han døde lørdag sidst på eftermiddagen den 10 juni 1995. 

Begravelsen var forholdsvis nem at få ordnet, far var jo også i lig 

brænder foreningen og de ordne en del af tingene. Vi blev alligevel 

lidt overrasket over de mange ting der skal ordnes når den sidste af 

ægtefællen dør. Derfor skrev vi også alle de ting ned der skal huskes, 

vi kan så håbe at vore børn finder den liste, når engang det bliver 

aktuelt for dem. Nå, men fars begravelse foregik stille og rolig, alle 

deltagerne blev inviteret op på hotel Phønis og spise en lille let 

middag. Her deltog bl.a. fars søskende der jo var kommet langvejs fra. 
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Udtryk min far brugte 
 

Når vi havde fået en god middag og min far var i godt humør, hvad 

han næsten altid var. Så sagde han tak for mad med ordene  

 

 “Tak for denne føde, hvoraf slet ingen døde”. 

 

Eller også, hvis vi havde fået vin til maden så sang han  

 “På vægen der hænger et skønt maleri,     

det ligner kaffe med cognac til”. 

 

Far kunne jo ikke høre. Derfor vidste han ikke altid hvordan ordene 

udtales. Han udtalte derfor ofte ord som de staves. Det gjaldt f.eks. 

Pergola, og lignende ord som for ham var nye ord, han aldrig havde 

hørt udtalen af. Det morede vi os naturligvis alle sammen over, hvilke 

han ikke rigtig forstod. Han kunne jo ikke selv høre at det blev udtalt 

forkert. 
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Fritidsinteresser 
 

Mine fritidsinteresser har gennem årene i høj grad været mit arbejde, 

men der ud over har vi bygget et hus hvor vi selv har lavet en meget 

stor del af ind værket til. Vore børn har vi naturligvis også brugt 

meget af vor fritid til, som man jo heldigvis gør. 

 

 

Bjesker 
 

Interessen for selv at tilsætte smag på snaps ligger langt tilbage, så 

tidlig som i min soldatertid men da fremstillede vi selv spritten som 

jeg skrev om under soldatertiden. Efter soldatertiden blev det en mere 

ordentlig måde den hobby blev dyrkede på, nu var det kun den del der 

går ud på, at tilsætte urter til snaps. Valget går altid på en snaps med 

kun meget lidt smags- stof f.eks. en Brøndum snaps eller en Vodka. I 

tiden hvor hobbyen stod på det højeste skulle der altid mindst en 30 

forskellige bjesker der enten var under fremstilling eller drikkeklare. 

Det er ikke sådan at vi drikker mange snapse, men vi får tit en enkelt 

lille en, det vil sige lørdag og søndag til frokost en enkelt på 3 cl. til os 

hver. Kommer der uventet gæster ja så får vi også lige en enkelt bjesk, 

og med den liggeberettelse der er i dag så får pigerne jo også en. Det 

betyder at der også skal laves nogle lidt specielle bjesker som passer 

til pigernes smag. Det gør bestemt ikke hobbyen mindre spændende, 

for nu skal der fremstilles noget der er mindre bitre til fordel for nogle 

mere linde bjesker, uden de dog bliver søde af den grund. 
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Omkring bjesker er der specielt to som vi gennem mange år har været 

og er meget glade for at nyde. Det er henholdsvis en Frederikshavner 

der er en damebitter og en Hollandsk kreurter som i tidligere tider var 

en del af lasten på de Hollandske skibe for det var hver sømands ret at 

kræve sin daglige ration, opskrifterne er følgende: 

 

Til en Frederikshavner.  

1 hel flaske Brøndum snaps  

1 hel kardemomme  

6 peberkorn  

6 kryddernelliker  

1 teske fuld honning  

¼ gram safran  

Trække tid mindst et halvt år. 

 

Til en Hollandsk Kreurter  

1 hel flaske Brøndum snaps  

5 gram pomeransskal  

5 gram stjerneanis  

5 gram tormentilrod  

5 gram granuleret lakridsrod  

2 gram hele nelliker  

Trække tid 3 dage efter filtrering kan krydderierne bruges til et andet 

udtræk i endnu en flaske Brøndum snaps med en trække tid på 6 dage 

hvorefter de to flasker blandes. 

 

Ud over disse to er der næsten altid bjesk i skabet lavet af prikbladet 

Perikum ude fra haven, Slåen, Malurt, Røllike og selvfølgelig 

Valnødde bjesk. Som gammel vendelbo plejer vi at sige der til en god 

frokost skal der være mindst 30 forskellige snapse eller bitre at vælge 

imellem. 
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Vin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vin og især god vin har vi da også haft og stadig har en interesse for, 

da vi blev gift i 1962 var det ikke almindelige folk der kunne finde på 

at købe en flaske vin til maden, men det begyndte så småt ret hurtig 

derefter. Der var naturligvis mange der ikke syntes så meget om det 

vin, så jeg kan huske at vi har haft fest med god mad hvor der blev sat 

både øl, snaps og vin på bordet, vi forstod ikke rigtig at holde det 

adskilt, det var nok omkring 1970 eller måske lidt før. I dag i 2008 får 

vi meget ofte vin til maden, næsten til daglig, der skal ikke ret meget 

til før vi siger, skal vi ikke lige have et glas vin til, fredag lørdag og 

søndag får vi altid vin til det varme mad om aftenen.  

 

En kendt vinhandler i Fredericia har gennem flere år holdt kurser i vin 

og alle dens filurligheder. Her har vi naturligvis deltaget nogle gange 

dels for at smage på vinene men også for at blive klogere. Her lærte vi 

en vigtig ting om vinen og økonomien omkring vin. Det gik ud på at 

vinhandleren hårdnakket påstod at vi ikke kunne smage de nuancer 

der gjorde en vin dyr når vinens pris overskred et vist prisniveau. Vi 

prøvede det adskillige gange, og måtte indrømme, at når vi der i 

nittenhundrede og firserne smagte vin hvor priserne lå på over 

halvfjers kroner per flaske så sagde vore smagsløg stop. Når vi smagte 

vine til flere hundrede kroner og derefter nogle til omkring halvfjers 

kroner så kunne vi ikke smage hvad for nogle der var de dyreste altså 

de fine nuancer. Selvfølgelig smagte vinene forskelligt men den ene 

var ikke nødvendigvis bedre end den anden smagsmæssigt i vore 

ganer. De konstateringer var med til at vi begge blev interesse- ret i at 

finde nogle vine som vi syntes smagte godt til priser som vi syntes var 

rimelige. Der er virkelig sport i at finde nogle efter vor smag gode 

vine til en rimelig pris. Derfor variere vi også selv i dag kvaliteten på 

de vine der købes, så vi hele tiden ved hvor vore smagsløg kan være 

med til at smage det vi betaler for. Vi vil ikke være til grin for vore 

egne penge er lidt af vor parole.  

 

Vi har været med på vin turer til Frankrig flere gange med 

rejseselskaber og hvor der har været vinkendere med, det har været på 

ture i Alsace, Provence, Bordeaux og ikke mindst i Bourgogne som vi 
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nok er mest begejstret for. Vi køre ofte i bil til Frankrig, og fylder op 

til 230 flasker vin i bilen sammen med vores kuffer- ter, så er der godt 

læs på. Det kan også være problemer med at holde temperaturen langt 

nok nede så vinen ikke bliver beskadiget. Det at køre rundt i Frankrig 

selv, finde ind til vinbønderne og smage deres vine, det syntes vi er en 

virkelig oplevelse.  

 

Når vi så har fundet nogle gode flasker, og har købt nogle gode 

franske oste. Så er der ikke noget bedre end at sætte sig ud i en 

vinmark og lade solen bage på en medens vi konfirmere vinen fra 

netop den mark sammen med en fransk gede ost eller en Mønster ost 

der har fået lov at ligge og soppe i noget Eau de Vie (livets vand, det 

er en snaps lavet på vindrueskallerne) Her er livet bare dejligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Her smages der vin, med lidt mad til. Det er fra en af vore mange vinture til 
Frankrig, det er Ingrid der sidder til højre i billedet. 
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Slægtsforskning 
 

Jeg interesserer mig for slægtsforskning hvor der er brugt adskillige 

timer, både her hjemme og på arkiverne. Det var en interesse der 

opstod i forbindelse med, at vi købte en slægtsbog over Ingrids mor i 

1990. Det var bogen Anders Andersen Glad. Det virkede så utrolig, 

det der stod i den bog, at det måtte jeg under- søg om det virkelig var 

rigtig. Det var det til syne laden og så prøvede jeg at se efter min egne 

forældres forfædre. Dermed var interessen indledt. For at finde ud af 

hvad man som slægtsforsker skal gøre og hvor man skal søge så 

meldte jeg mig til to kurser i slægtsforskning og i læsning af gotisk 

håndskrift. Jeg meldte mig ind i to lokale slægtsforskningsforeninger i 

henholdsvis Kolding og i Fredericia, samt i en mere landsdækkende 

forening der heder DIS- danmark med bladet slægt og Data. Hvis jeg 

havde vidst hvor svært det er at lave slægts- forskning, så var jeg 

aldrig gået i gang. Havde jeg deri- mod vidst hvor sjovt og spændende 

slægtsforskning er, så var jeg startet med det langt tidligere. Jeg 

startede med min fars familie Rebslager Rasmus- sen fra Brædstrup. 

Langt de fleste data har jeg hentet på landsarkivet for Nørre Jylland i 

Viborg, det er nogle lange ture ca. 120 km hver vej. Der er mange der 

har samme interesse så det er vanskeligt at få en plads på arkivets 

læsesal, Arkivet åbner kl. 9.00 og for at få en plads skal man senest 

være der oppe en halv time før, hvor man så kan stå i kø uden for på 

trappen. Jo mere der blev fundet frem på arkiverne jo mere blev 

interessen forstærket. Det blev skruen uden ende. Hver gang jeg havde 

fundet en ny ane var der skabt to nye problemer, de to forældre til den 

nye ane. Ikke nok med det, der viste sig at være uanede oplysninger 

om vore aners gøren og laden. Det var ”kun” et spørgsmål om, at have 

fantasien med sig ud på arkiverne. Det betyder at der på nuværende 

tidspunkt er langt over otte tusinde personer i mit system af aner og 

efterkommere i Ing- rids og min familie. Vi spreder os over 

tidsrummet fra år 2008 tilbage til 1190, og håber stadig på at det bliver 

muligt at bevise slægtskabet tilbage til før Gorm den gamle en gang 
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med tiden. Ja men hvad er det så for nogle historier der kan graves 

frem af arkivalierne, og som kan skabe den enorme interesse. Det kan 

vi selvfølgelig ikke komme ind på her i detalje, det må i læse om i 

mine mange tusinde sider af noter til min slægtsforskning. I kan lige 

få et par små uddrag fra et par af anerne. 

 

 
En af mine oldefædre Mads Peter Hansen som var med i treårs krigen 

er der beretninger om. I arkivalierne står der hvordan de ved Islev i 

Slesvig blev beordret til at skyde mod fjenden en tidlig morgen. 

Klokken var seks om morgenen der var så tåget, at de ikke kunne se 

hvad de skød og ramte. På samme vilkår blev de selv beskudt af 

fjenden fra den selv samme mark hvor de i egen person stod og skød. 

Oldefar blev dog ikke ramt, men han havde tyfus og blev indlagt på 

infirmeriet i Flensborg hvorfra han med et Russisk skib blev sejlet til 

Valdemar slot. På det russiske skib foregik der naturligvis mange 

spøjse ting. Det var syge folk, sårede soldater de sejlede med, som 

ofte lå og klagede sig fordi det gjorde ondt. Det forstod russerne ikke, 

de kunne ikke forstå hinanden. De sårede turde næsten ikke klage sig 

for så kom russerne straks og hev tøjet af dem og holdt dem ud over 

rælingen. De troede at de sårede klagede fordi de skulle på toilettet og 

så ville russerne jo bare hjælpe dem. Som belønning for at min oldefar 

havde deltaget i krigen fik han jobbet som post i 

Sindal. Lige som der i arkivalierne er dukket op, at 

min oldefar fik en erindringsmedalje for sin 

medvirken i krigen. Forestil jer engang hvordan det 

føles når man i stakke af papir inde på rigsarkivet 

finder et brev. Et brev fra min oldefar til militæret 

en gang i attenhund- red tallet. På det brev står der 

skrevet at Mads Peter 
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Eller hvad tænker man ikke når der dukker en hel lang meget 

vidtløftig historie op i arkivalierne i Viborg om min tiptipoldefar 

Anders Langballe. Historien er her skrevet direkte af som præsten har 

skrevet den og lyder sådan: 

 

Aar 1720, den 10 juli er een Mand ved Navn Anders Langballe, 

boendes i Tønning Sogn og Bye i Tørsting Herredt udi Skanderborg 

amt, udgangen i Marken en Søndag Eftermiddag, siden hand var 

kommen af Kir- ken for at besee Kornet havde med sig en liden Hund 

og en stoer Stok i sin Haand.  

Og som Hunden løb ind i en Rug-Ager, bieffede dend i Begyndelsen 

keerte Manden sig intet derefter saasom hand meente at det kunde 

have været en Rev- eller Ilder-Unge eftersom Hunden holdt det stille 

paa et sted; Imidlertid Manden gik videre omkring i Marken vel en 

halv Time og meere holdt Hunden det med dette Dyr og aldt bieffede 

imod det;  

Og som Manden kom nu dend samme Vej tilbage igien saae hand 

noget opløfte sig vel en Alen over Kornet gik hand hen at ville see 

hvad det var og da hand kom til dette dyr slog hand med Stokken, han 

havde i Haanden på det hvorover denne forskrekkelige Orm søgte 

hannem og skiød sig ud i Bugter imod ham vel 2 a 3 Alen paa 

eengang; Men hand bødte alt af med Stokken.  

Og som samme Orm jo meere og meere søgte ind paa Manden opholdt 

Hun- den dend til Mandens Lykke; Manden vergede sig med Stokken 

baglænds ud af Kornet 3 Agre bredt og over nogle Baarer uden for 

Kornet. Og / i det Hunden var altid mellem Manden og Ormen slog 

dend efter Hun- den at dend strax døde. Der over blev Manden 

forskrekket og løb til side det fasteste hand kunde, og saae sig iblandt 

tilbage da reti- rerede Ormen sig ind i en Høj imellem en Hylde og en 

torne-Busk der strax hos paa marken hvorhen manden der efter gik og 

da var denne Orm krøbet ind i højen og halen var noget uden for 

Ormens gestalt og skikkelse såviit manden i en hast for frygt kunne 

betragte var således som oven betegnede afrixning udviiser. 

 

Hovedet var som et fuldkommen Kattehoved, trindag- tig med små 

Ører og ved det at dend gik til Højen holdt dend Hovedet med eendeel 

af Kroppen vel en Alen i Vejret; Den anden deel af Kroppen skød sig 

frem i Bugter som dend kunde have haft nogle små korte Been eller 

Tak- ker under Bugen som Hugorme ellers havde det dog Manden 

ikke kunde eller torde see efter af Frygt for dend skulde følge hannem. 

Tykkelsen var som en fuldkommen Mands Been over Kallen der som 

Ormen var tykkest. Længden kunde Manden syntes at være ongefær 

ved 5 Alen. Halen var noget Laaden og tilsiune som en liden Dusk i 

Enden. Af farve var dend mørk og rødbrun under Bugen var dend 

blakked og noget lysere end ellers Kroppen. 

Gamle Folk som boer i ovenmelte Tønning fortell at deres Forældre 

Mand efter Mand have forbudet den- nem at komme til samme Høj thi 

det var farligt saasom for meere end 100de Aar siden er en Hest og en 
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Hund blevet ihielslagen af en stoer Orm paa samme Skik- kelse som 

denne og ved samme Høj. 

 

Ellers kand Folk undertiden om Aftenen se at samme Orm gaaer fra 

dend høj, Elmænd-Høj, (hvor Manden saae dend gå ind) til en anden 

Høj der på marken som kaldes Karls-Høj og da fiunes dend som een 

fluende Drage uden Vinger. 

 

Imellem bemelte tvende Høje kand være 2 a 3 Bøsse- Skud. 

Det er ikke mange Dage siden udi denne augusti Ma- aned 1721 at 

denne Orm er seet fluvende over oven- melte Tønning By ligesom en 

gloende Drage og haver skudt sig frem i Luften. 

 

Alt dette som nu er meldt om denne Orm haver Man- den ovenmelte 

Anders Langballe fortalt mig i mit Huus udi Fruering præstegård dend 

14 currentis som dend 16 Augusti 1721. 

 

Testeris af Hans Lønborg.          Sognepræst til Fruering Vitved sogne. 

 

 

 

 

 

I kan lige få en enkelt lille historie mere der ikke er helt så fantasifuld. 

Det er også en af mine tipoldefædre men i en anden gren. Han hed Ole 

Laursen var gård- mand og boede på sin gård i Illerup ved 

Skanderborg. Ole var synsk. Han vågnede en nat ved at der var nogen 

der råbte ”Vågn op Ole gården brænder”. Ole sprang ud af sengen og 

løb ud på gårdspladsen, men der var ikke noget der brændte nogen 

steder så han gik i seng igen. Året efter på den selv samme nat 

vågnede Ole i ved at han drømte at der var nogen der råbte ”Vågn op 

Ole gården brænder”. Igen sprang Ole op af sengen og løb ud på 

gårdspladsen, men nej der var ikke noget der brændte. Endnu et år 

senere igen på den selv samme nat blev Ole vækket ved at han hørte 

en stem- me råbe ”Vågn op Ole gården brænder”. Igen sprang Ole op 

af sengen, men denne gang behøvede han ikke at gå ud for han så ud 

af vinduet at hele gårdspladsen var lyst op af flammer. Ikke alene Oles 

gård men hele byen Illerup brændte den nat. Det var en katastrofe for 

de mennesker. Af brandtaksationsprotokollerne kan vi i dag se at Ole 

herefter i attenhundrede og førerne byggede en ny gård langt uden for 

byen uden på en af hans marker, vi kan kar ligeledes se hvordan denne 

gård blev bygget og så ud. Den står der i øvrigt endnu den dag i dag 

om end ombygget nogle gange siden. 

Sådan kunne vi blive ved med at fortælle om mine aner. Som 

slægtsforsker vælter det ind med alle disse spændende beretninger om 

vores forfædre de personer hvis gener vi hver især bærer rundt på. Er 

der noget at sige til, at det er en hobby for livet, når først gnisten er 

tændt i en så holde den bare ved. 
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Arbejde som hobby 
 

Da mit arbejde havde en sådan karakter, at det var meget nemt, at tage 

med hjem. Jeg var meget interesseret i jobbet og syntes det var meget 

spændende, at arbejde med, så har det for mig været helt naturligt at 

sidde hjemme, for at skrive rapporter, skrive breve og i det hele taget 

lave beregninger mm. Det var også meget naturlig med det job jeg 

havde på Skærbækværket, at man brugte mere tid på det end lige den 

officielle arbejdstiden. Det var dog mest udpræget i de første 15 - 20 

år, derefter tog det noget af, det har nok noget med min alder at gøre. 

Man hører ofte, at hele arbejdsmarkeds situationen gør, der ikke er 

den samme interesse for jobbene, så man også vil bruge sin fritid til 

det. Det tror jeg nu ikke på, der er mange af de unge ingeniører der i 

dag i 2002 slæber arbejder med frem og tilbage mellem arbejde og 

hjem. Hvad er bedre her i livet end at ens arbejde også er ens hobby. 

På den måde glæder vi os hver morgen til at komme af sted på 

arbejde. Så- dan har situationen også været for mig, arbejdet var en 

hobby for mig i alt fald de første tredive år. De sidste fem år gik det 

stærk ned af bakke, tingene føltes for mig mindre interessante. Men alt 

det er der skrevet om i afsnittet om mit arbejde.  

 

 

 

Klintebjerg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lang tid af vores liv 32 år, boede vi på Klintebjerg i Skærbæk. 

Det var i et villakvarter, hvor vi selv havde været med til at 

bestemme, hvordan området og huset skulle udformes og udvikle 

sig. 

 

 

Kort over Klintebjerg som det så ud inden vi påbegyndte udstykningen 
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Ideen opstod i 1970 
 

Det var egentlig Poul Andersen der havde opsnuset, at der var et 

stykke jord i Skærbæk, som var velegnet til udstykning. Han havde 

dog ikke arbejdet videre med, hvad muligheder der var, for at 

udstykke det stykke jord.  

 

Ingrid og jeg var en dag i foråret 1970, ude at se efter en byggegrund, 

specielt en oppe i Taulov. Vi var godt deprimeret da vi kom hjem på 

Stegenavsvej nr. 10, hvor vi boede. Poul Andersen stod ude ved vejen 

da vi kom hjem. Han boede to huse fra os. Vi faldt i snak, og jeg 

fortalte: at vi var godt trætte af, at byggegrundene vi havde været ude 

og se på var så dyre, at vi ikke hav- de råd til at købe en. Han fortalte, 

at der var et stykke jord oppe på klinten nede ved havnen, der kunne 

blive alle tiders. Hvis man måtte udstykke det. 

 

Det endte med at Poul og jeg, kørte op og så på om- rådet. Vi blev 

begge meget begejstrede efter, at få et hus på det sted. Vi blev enige 

om, at stikke fingeren i jorden. Et par dage efter fulgtes vi ad op til 

sognekontoret i Taulov. Her snakkede vi, med en kæmner Fabrin der 

var ansat på kontoret af sognerådet. Han fortalte, at den mark var 

forsøgt udstykket til byggegrunde, men det var ikke lykkedes. Han 

havde nogle skitser, med en del grunde placeret i to rundinger. Hvor 

grundene pegede ind mod midten så, man udnyttede skråningerne ned 

i slugten. Vi fik også at vide, at jorden ejedes af en tidligere landmand 

der hed Elkær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kontaktede derefter Elkær, for at få at få noget at vide om den 

udstykning man havde forsøgt at udføre. 

 

Sådan så der ud på 

Klintebjerg i sidste 

halvdel af 1800 tallet 
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Elkær fortalte at jorden var i byzone, men man kunne ikke få lov til at 

udstykke jorden. Det ville sognerådet ikke gå med til. Han havde 

været i gang med at sælge jorden til nogen der forsøgte, at få tilladelse 

til at ud- stykke det. Så den tanke kunne vi godt opgive. 

 

Poul og jeg snakkede en del frem og tilbage om, hvor ærgerligt det 

var. Poul sagde flere gange. Det ikke kan være rigtig, at sognerådet 

kan forlange der skal betales skat af jorden som om det var by jord. 

Samtidig med, at man ikke kunne få lov til at udstykke det. Det vir- 

kede helt galt på os. 

 

Nu var tiden med os, det var lige nu der var sammen- lægning af de 

mange små sogneråd. Det var på det her tidspunkt, at 

kommunesammenlægningen var i fuld gang. Taulov Skærbæk blev 

lagt ind under Fredericia. Det var derfor ikke de lokale 

sognerådsmedlemmer, men byrådet inde i den større by, som tog 

bestemmelsen om udstykninger. Vi mente, at nu, burde man nok 

kunne få en udstykningstilladelse igennem. En stor kommune som 

Fredericia var nødt til at se realistisk på sagen. Man kan da ikke 

forlange en høj by skat af jorden og samtidig sige det ikke er by jord. 

 

 

Køb af jorden  
 

Vi gik derfor igen til Elkær og blev enig med ham om, at hvis vi 

kunne få tilladelse til at udstykke jorden, så kunne vi købe den for 

300.000,- kr. Det var godt nok mange penge, vi var lidt rystet over det 

beløb. Det var der ikke rigtig nogle muligheder for, at vi kunne klare 

økonomisk, os to alene. Vi blev enige om, at hvis det skulle blive 

muligt at skaffe så mange penge, så skulle vi være nogle flere om det. 

Vi gik derfor hver især på jagt på vore arbejdspladser. Poul på 

ELSAM og jeg på Skærbækværket. Poul fandt hurtig Erik Andersen, 

jeg fandt Niels Erik Uhlemann og Tage Frandsen, de var alle tre med 

på tanken om, at vi forsøgte på, at få jorden udstykkede. Jorden vi 

købte bestod af to matrikelnumre. Nemlig et stort areal matrikel nr. 

18a, hvorpå der var udmatrikuleret et lille stykke jord matrikel nr. 34c, 

for sig selv. Det var sådan at Elkær tidligere havde solgt et lille stykke 

jord fra til en byggegrund. Det viste sig imidlertid at vedkommende 

ikke kunne få tilladelse til at bygge på den grund, derfor havde Elkær 

købt den tilbage.    

Elkær som vi havde købt jorden af var en ældre herre som havde rund 

fødselsdag kort tid efter vi havde købt jorden af ham. Vi mente at der 

måtte en lille opmærk- som hed til. Der blev indkøbe en lille 

halvflaske cog- nac til ham fra os 5 familier. Det resulterede i at han 

inviterede os alle fem med ægtefælde til en middag på restaurant. Det 

blev vi godt nok noget forbavset over, men hyggeligt var det.   
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Planlægning  
 

Arbejdet gik i gang. Vi fem holdt møder nede på Skær- bækværket om 

aftenerne. Det blev til mange møder hvor der blev lagt en strategi. 

Hvordan skulle vi nu klare først økonomien så Fredericia kommune. 

Økonomien fik vi klaret i Den Danske Bank, de var villige til at låne 

os pengene, nu hvor vi var fem der stod inde for det store beløb. 

Brevet til kommunen blev skrevet, diskuteret og rettet nogle gange 

inden det blev sendt.  

 

Kommunen nikkede ja, vi kunne godt gå i gang med at tegne nogle 

forslag til hvordan udstykningen skulle se ud. Det blev utrolig 

spændende proces.  Nu boede vi alle fem nede ved Skærbækværket og 

kendte til den forurening der kom fra Skærbækværket. Det var til tider 

ikke til at have vasketøj ude uden det blev sort af kulstøv fra 

skærbækværket. Det var vi betænkelige ved, om det nu også var et 

problem oppe på Klinte- bjerg. Derfor blev der sat vindposer op til 

indsamling af støv og snavs. Det viste sig ikke at være noget problem, 

der var ikke nedfald af kulstøv. Så vi gik i gang.  

 

Vi havde nogle helt vilde tanker om, at der ikke skulle være egentlige 

skel mellem grundene. Husene skulle alle ligge i princippet på den 

samme grund med alt jorden fælles. Efter at have arbejdet lidt med 

den tanke, blev vi klar over at det nok ikke var så god en ide alligevel. 

Der blev lavet nogle forskellige skitser. I de diskussioner var tanken 

oppe om der skulle være et stort fælles hus med værelser og 

festlokaler. Vi fik da også tegnet sådan et hus af nogle studerende ved 

arkitektskolen. Under diskussionerne om hvordan sådan et hus skulle 

administreres, både praktisk og økonomisk, faldt tankerne igen til 

jorden og projektet blev skrinlagt. Samtidig blev der arbejdet med 

forskellige udformninger af selve udstykningen. Vi var rundt og se på 

de udstykninger der var rimelige nye rundt omkring. Der var specielt 

en udstykning i Bramdrupdam ved Kolding som vi syntes var rigtig 

god. Men vi kunne også se at det vi tegnede på var præget af at vi alle 

var ingeniører der mangle nogle bløde streger. Vi måtte i gang med at 

skaffe os noget ekstern hjælp. Nu skulle vi til at bruge nogle penge. 

Derfor etablerede vi et ejerlav der bestod af os fem der havde startet 

udstykningen. Vi fik derfor fat i en landskabsarkitekt Wråe i Kolding. 

Så kom der nogle tegninger på bordet der duede. Der var bare et lille 

problem, der var kun fire af grundene der lå i første række, og vi ville 

jo gerne alle fem have en grund med udsigt. Det blev derfor diskuteret 

om ikke man kunne lave udstykningen på en måde så alle fik del i den 

udsigt. Det arbejdede arkitekten så videre med. Ved hjælp af 

terrænforholdene og placering af husene i nogle byggefelter.  

 

Lykkedes det at få udstykningen indrettet på en måde, så flest mulig 

kunne få noget af den flotte udsigt. 
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Planerne blev godkendt af Fredericia kommune, dog med nogle 

forbehold. Der var et problem med hvordan vejen på Klintebjerg 

skulle tilsluttes det øvrige vejnet i byen. Vi havde regnet med at 

tilkørslen skulle være ud til Brandsøvej, der var ikke rigtig andre 

muligheder. Der var imidlertid kommet gang i nogle tanker om 

byggeplaner på marken ved minkfarmen bag Klinte- bjerg det der 

senere kom til at hedde Birkholmvej. Her ville kommunen gerne at vi 

fik vores vej op over. Vi fik dog tilladelsen til at gå i gang med 

udstykningen. 

 

 

 

Salg af grundene  
 

Inden vi turde at starte den stor investering. Det var at udstykke, ville 

vi sikre os at grundene var solgt. Inden vi gik i gang med at lave det 

praktiske arbejde med udstykningen. Hvordan skulle vi nu gribe det 

an, vi vidste jo ikke hvad det ville ende med at koste. Grundene måtte 

vi sælge, uden at køberne kendte den endelige pris. Vi ville ikke løbe 

nogen økonomisk risici. Når vi nu ikke ville det, så skulle vi 

naturligvis heller ikke have nogen økonomisk gevinst ved salget. 

Salget blev foretaget ved at køberne betalte 30.000,- kr. for jorden og 

de udgifter der havde været op til at udstykningen kunne begynde. De 

resterende arbejder gættede vi på ville beløbe sig til 37.000,- kr. pr 

grund. Derfor blev den samlede pris 67.000,- kr. med den klausul, at 

hvis de 37.000 ikke slog til så skulle vi alle indbetale det manglende 

beløb. Lige som vi ville sikre os mod det krav kommunen havde 

stillet, om at vi skulle tilslutte vejen op til Birkholmvej. Det blev gjort 

ved, at vi ikke ville sælge den ene af grundene. Det kunne man så gøre 

hvis der kom et eller andet krav senere. 

 

Matrikelkort over Klintebjerg efter udstykningen var lavet 
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Vi havde også en tanke om at det ville være rart hvis det ikke kun var 

folk fra ELSAN og Skærbækværket der kom der op og bo. Vi ville 

gerne, at der var så mange forskellige erhverv som mulig, og det var 

folk med nogenlunde samme alder og indstilling som vi havde. Det 

betød at vi sorterede i dem der meldte sig som købere. Der var ingen 

problemer med at finde købere, vi måtte også sige nej til nogle. Det 

gjorde, at vi fik samlet nogle folk der skulle vise sig at blive rigtig 

gode naboer. 

 

 

Det praktiske arbejde med 

udstykningen 
 

Alt det praktiske arbejde med udstykningen gik i gang. Der blev hyret 

et Ingeniørfirma Samfundsteknik til at forestå alt det praktiske med 

udstykningen. Inden arbejdet var færdigt var problemerne begyndt at 

tordne sig op. Ud over de små ting ved udførslen af udstykningen, 

hvor vi bl.a. ikke lavede vejen helt færdig, vi gemte det sidste lag 

asfalt slidlaget til de sidste huse var bygget. Det viste sig så senere, at 

det fik vi først, 30 år efter. Der blev to ting hvor vi måtte igennem 

retssager. De startede næsten samtidig. Kommunen forlangte vi 

tilsluttede Klintebjerg vejen til Birkholm- vej, og at vi skulle betale et 

vejbidrag på 80.000,- kr. til denne. Det kunne vi naturligvis ikke 

acceptere, da vi helt gratis kunne koble os på Brandsøvej. Kommunen 

stod fast på at vi skulle betale det krævede vejbidrag. 

 

Da vi under ingen omstændigheder ville det, måtte vi starte en retssag 

op mod kommunens krav. Vi hyrede en sagfører der havde 

specialiseret sig i, at føre sager mod kommunerne. Han var helt enig 

med os, om at det krav havde kommunen ikke hjelm i loven til at 

kræve. Sagen endte i Landsretten i Viborg og vi vandt sagen efter 

flere års tovtrækkeri. 

 

Samtidig på et tidspunkt, brød man fra Birkholmvej et hul i det 

levende markhegn. Fordi entreprenøren der lavede Birkholmvej, 

troede han skulle føre vejen helt ned til Klintebjerg. På grund af 

retssagen der kørte var vi helt oppe på dupperne, og forlangte det 

arbejde stoppet og hegnet genetableret. Det ville skadevolderen ikke, 

så vi måtte i gang med kommunens hegn og skønsfolk. Det endte med, 

at der blev afsagt en kendelse. Den lød på, at hegnet mellem 

Klintebjerg og Birkholmvej udstykningen skulle vedblive som et 

vildtvoksende markhegn fremover. 

 

Der opstod et ønske om, at vi kunne gå direkte ned til byen oppe fra 

Klintebjerg. Det var der en mulighed for, ned gennem et friareal i den 
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udstykning der hed Skoven. Blot var der det problem, at en af de 

grunde vi havde udstykket låste for den mulighed. Der blev der- for 

lavet en aftale om, at skære et stykke af den grund, mod at der 

etableredes en sti et godt stykke foran Klintebjerg nr. 24 således at 

trafik på stien ikke gene- rede det hus. Det stykke jord mellem stien og 

grunden skulle så holdes af huset nr. 24. Den aftale blev der ikke 

løbende fulgt op på. Det betyd at her efter over 30 år, blev det 

jordstykke udnyttet som en naturlig del af grunden til nr. 24. 

 

Grundejerforening 
 

Der blev etableret en grundejerforening. Det tidligere ejerlav, havde 

haft et pænt overskud på de arbejder der var blevet udført. Det 

overskud var vi enige om skulle overføres til grundejerforeningen. 

Dermed var der skabt en rigtig god grundkapital at starte op på. Det 

var dog så mange penge, at vi gerne så dem holde i mange år. At de 

blev brugt på en måde så alle fik noget ud af dem. Derfor bestemte vi, 

at bestyrelsen i grundejerforeningen var pligtig, at bruge renteafkastet. 

De måtte selv om til hvad, blot det var så alle kunne få glæde af det de 

brugte pengene til. For at sikre os, at alle fik lov til, at være med til at 

bestemme hvad pengene skulle bruges til. Så bestemte vi, at ingen 

kunne side i grundejerforeningens bestyrelse, i mere end to år af 

gangen. Dermed ville alle grundejerne efter tur være med til at bruge 

pengene. Det viste sig at være en rigtig god ting, at der var en 

klækkelig startkapital. Nu kom alle til de arrangementer der blev lavet. 

Vi skulle jo ikke have penge op af lommerne, grundejerforeningen 

betalte alle udgifterne. Medens børnene var små, blev der arrangeret 

ture til Legoland og til Tivoli i København. Senere da børnene blev 

store var vi til Opera i Flensborg. Sådan var vi på udflugter hvert 

eneste år i en meget lang årrække. 

 

Vi etablerede på et tidspunkt en trappe ned over skrænten ud til 

vandet. Den blev imidlertid ikke brugt så meget af de voksne beboere. 

Men det viste sig, at børnene havde en rigtig farlig legeplads der ude 

på skrænten. De byggede huler, ved at grave sig ind i skrænten. Vi 

gjorde hvad vi kunne for at forhindre den farlige leg. Der blev sat 

skilte om, at alt ophold på området var på eget ansvar. Heldigvis skete 

der ikke nogen menneskelige uheld. Men vi var ude for, at en stor del 

af skrænten, en dag skred ud og ned på stranden. Det er en rigtig farlig 

skrænt. 

 

Grundejerforeningen overtog alle de mere eller mindre officielle 

opgaver der opstod fremover. 
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Badebro 
 

Deriblandt kommunens ønske om en badebro nede på vores del af 

stranden. Stranden ved Skærbæk var særlig eftertragtet, på den 

strækning der tilhørte Klintebjerg. Derfor havde kommunen en særlig 

interesse, for at gøre det stykke strand attraktivt. Vi fik aftalt med 

kommunen, at de godt måtte etablere en badebro på stedet. Uunder 

forudsætning af, at kommunen sørgede for alt vedligeholdelsen af 

broen. Det gik også godt i mange år, indtil der kom nye folk til i 

kommunen. Pludselig fik vi så krav om at få sat badebroen i stand, 

fordi den var livsfarlig. Så kørte snakken frem og til- bage med 

kommunen. Som dog til sidst fandt de gamle aftaler, og erkendte at 

det var en kommunal opgave at holde den bro ved lige. 

 

 

Flydebro 
 

På samme måde havde Skærbæk beboerforening, senere et ønske om 

at få placeret en flydebro ude i van- det ud for Klintebjerg. Det blev 

der ligeledes lavet en aftale om, at de gerne måtte. Dog igen under 

forudsætning af, at grundejerforeningen ikke havde nogen form for 

forpligtigelse, i forbindelse med vedligeholdelsen af flydebroen. 

 

Forpagtningskontrakter 
 

Naboerne til Klintebjerg ned mod Skærbæk, ville gerne have lidt mere 

have og udsigt ude på vores mark.  
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Det blev der også lavet aftaler om, at de fik lov til at forpagte. Der 

blev lavet forpagtningskontrakter, som skal fornyes inden de bliver ti 

år gamle for ikke der skal blive tale om at de har vundet hævd på 

jorden. Det medførte en lille episode engang. Fordi det hegn som den 

ene af disse forpagtere havde lavet, var alt for dårligt. Det opdagede 

kvierne som vi havde gående, ude på marken. De væltede hegnet ind 

til forpagterens have, og trampede godt og grundigt rundt i den ny 

såede græs. Hvorefter de gik videre igennem haven ned i byen. Det 

gav et vældig ståhej at få dem tilbage til marken igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Huset på Klintebjerg set fra havesiden 
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25 års jubilæum 
 

Da der var gået 25 år efter at grundejerforeningen var blevet etableret, 

skulle så det fejres. Det blev det med pragt. Der blev sat stort festtelt 

op, og alle der havde haft noget med Klintebjerg at gøre blev inviteret 

til fest med spisning og dans. 

 

 

Byggeri på Klintebjerg 
 

I 1972 var udstykningen så færdig, at folk kunne begynde at bygge 

deres huse. Pludselig blev det vedtaget i folketinget, at man fra en 

fastsat dato skulle betale moms af husbyggeri. Det havde man ikke 

tidligere skulle.  

 

Nu var der nogen der fik travlt, med at bygge nye huse. På Klintebjerg 

blev der også pludselig støbt sokkel, til huse som slet ikke var færdig 

projekteret endnu. Så hurtig var vi nu ikke i vendingen. Planlægningen 

af vores hus blev en længere proces. Derfor kom vi først i gang med 

byggeriet i 1974 så huset stod færdig til indflytning i 1975. Igen var vi 

ikke så hurtig i vendingen.  

 

Sommeren 1975 gik med at anlægge haven. Vinteren derefter, brugte 

vi til at få huset godt tørt. Inden vi i foråret 1976 flyttede endelig ind i 

det nye hus. På det tidspunkt var kælderen og første sal ikke ud- 

bygget. Det ville vi selv gå og gøre, efterhånden som vi fik råd, tid og 

lyst til det. Det kom nu meget hurtig. Allerede et par år efter, havde vi 

hele huset færdig og taget i brug. Det var blevet et kæmpe hus, på over 

300 m2 bolig og bebygget 440 m2. Sådan var haven også meget stor, 

den var på små 2500 m2. Det var utrolig dejligt så længe vi var unge.  

 

Da vi stadig havde masser af energi. Da pensionist alderen sneg sig 

ind på os, opdagede vi at det var alt for stort. 
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Livet på Klintebjerg 
 

I 1972 da udstykningen var færdig. Kunne livet på Klintebjerg kunne 

så småt tage sin begyndelse. Med de mange aktiviteter, vi fem fra 

ejerlavet havde forestillet os. Der blev bygget huse på grundene, men 

samtidig formåede folk at have tid til et indbyrdes fællesskab.   

Marken foran udstykningen, skulle bruges til noget fornuftig. Derfor 

gik vi i gang med at indhegne den. Det blev gjort efter alle kunstens 

regler. Det skulle jo se pænt ud, så der blev indkøbt egetræs pæle, og 

lavet et gammeldags træ hegn. Arbejdet med at placere hegns pælene 

og alle tværpindene, blev udført i fællesskab. Alle hjalp til med det 

praktiske arbejde. Det lagde et godt grundlag for, at fortsætte med 

nogle fælles aktiviteter. Der blev indkøbte kvier i foråret, der holdt 

græsset nede. Om efteråret indfangede vi kvierne, fik dem slagtet og 

delte kødet.  Den aktivitet fortsatte gennem næsten 30 år. De første 

åringer indfangede vi selv kvierne om efteråret, når de skulle slagtes. 

Det var en forestilling helt for sig selv, vi var ikke rutinerede 

cowboys. Det fandt kvierne hurtig ud af, så de legede rigtig tagfat med 

os. 

 

Vi var alle unge og det betød, at der var en del børn. En del af 

aktiviteterne blev da også planlagt efter børnenes behov. Der blev 

hvert år lavet flot stort sankthans bål, med en heks der blev brændt 

medens hun hylede og skreg. Det var i mange år Gull Bundegård der 

stod for den. Ligeledes blev mange af sommer udflugterne, som vi var 

på hvert år, tilrettelagt efter børnenes behov. Men efterhånden som 

årene gik, blev det hele mere efter de voksnes behov. 

 

Generalforsamling blev der også holdt hvert år. I de første mange år, 

var der ikke så mange problemer at diskutere. Det blev mest til fest og 

ballade. Efterhån- den som tiden gik. Voksede beplantningen op i og 

omkring haverne. Det resulterede i, at udsigten blev dårligere på nogle 

af grundene. Det blev desværre en evig diskussion på 

grundejerforeningens generalfor- samling. Til trods for disse 

diskussioner der sommetider gik højt, så forblev det utrolig gode 

sammenhold og samarbejde om fællesaktiviteter i mange år. Efter- 

hånden som årene gik, og der blev en vis udskiftning af beboerne i 

husene. Så kunne det ikke blive ved med at være helt så 

sammentømret en flok. Mange af aktiviteterne forsvandt, men der 

kom heldigvis nogle nye til, som kunne holde lidt sammen på det 

utrolige gode sammenhold der var skabt på klintebjerg. 
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Folkene på Klintebjerg 
 

Hvad var vi så for nogle folk der boede på Klintebjerg fra starten.  

 

I nr. 3 boede Lise og Torben Simonsen som var henholdsvis 

lægesekretær og sælger af medicinalvarer. De har tre børn .  

 

I nr. 5 boede Marlene og Tage Frandsen, som var lærer og Tage 

maskinmester.  

 

I nr. 7 boede Anelise og Niels Erik Uhnemann, som var musiklærer og 

ingeniør. De har 2 børn.  

 

I nr. 9 boede Inge og Erik Andersen, som var lærer og Erik ingeniør. 

De har 2 børn  

 

I nr 11 boede Kirsten og Christian Bruhn, der begge var ansat på 

Landerupgård, . De har 3 børn.  

 

I nr. 13 boede Irma Günter Sivertsen, Irma var ansat på døveskolen og 

Günter på Kolding Elforsyning. De har 2 børn.  

 

I nr. 15 boede Lars Krause som arbejdede i Banken. 

 

I nr. 17 boede Else og Peter Holst, Else var sekretær og Peter laborant 

på Nordchokolade. De har 3 børn.  

 

I nr. 19 boede Niels Jørgen Koustrup, hun var sproglærer og han var 

ingeniør. De har 2 børn.  

 

I nr. 21 boede Gull og Børge Bundegård, de var tand- teknikker og 

Børge Ingeniør. De har 3 børn.  

 

I nr. 23 boede Lizzie og Poul Andersen, hun var regn- skabs 

uddannede og Poul ingeniør. De har 2 børn.  

 

I nr. 18 boede Henning Nedergaard han var murer. De har 1 barn.  

 

I nr. 20 boede Wendy og ? Christensen, hun var engelsk translatør og 

han los. De har 2 børn. 
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Historien om vejadgang til Klintebjerg. 
 

I slutningen af 1969 blev området Klintebjerg købt af fem personer 

(ejerlauget), der dengang var ansat på Elsam og Skærbækværket. 

Området lå i byzone, og halvdelen af det kunne udstykkes til 16 

byggegrunde. Det store problem ved realiseringen af projektet skulle 

vise sig at være godkendelse og etablering af områdets adgangsvej til 

det offentlige gadenet. Fra at være en rutinesag mellem ejerlauget og 

Taulov Kommune udviklede den sig til at involvere Fredericia 

Kommune, Vejle Amtskommune, Ministeriet for offentlige arbejder, 

ejerne af naboområdet Birkholmvej, diverse landinspektører og 

advokater samt i den sidste ende Vestre Landsret. Før og under 

forløbet kunne man fornemme skjult lobbyarbejde og rænkespil 

suppleret med, at sammenfaldet med kommunalreformen i 1970 ikke 

forenklede sagen, men dog førte processen videre. 

 

1. Taulov kommune og minkfarmen. 
 

Forhistorien var, at Taulov Kommune havde ladet udarbejde en samlet 

dispositionsplan for såvel Birkholmvejkvarteret (matr. nr. 7c) som 

Klintebjerg (matr. nr. 18a). Adgangen til hele området skulle ske via 

en stamvej gennem 7c fra Børup Sandevej. Kommunen havde 

endvidere aftalt med ejerne af 7c, at Klintebjerg skulle bidrage med en 

trediedel af udgifterne til stamvejen. Altsammen en meget rimelig 

ordning under hensyn til antallet af mulige parceller på de to områder. 

 

På 7c var der en minkfarm, som delvis lå i vejen for anlægget af 

stamvejen. Derudover var der kun en markvej ned mod Klintebjerg 

forløbende stort set i den fremtidige stamvejs tracé. Adgangen til 

Klintebjerg, som den daværende ejer benyttede som græsmark for 10-

12 kvier, skete fra Tranevej der, hvor vi nu kører ind på området. 

Tranevej kom efter kommunalreformen til at hedde Brandsøvej. Det 

skal også nævnes, at Tranevej var blevet renoveret og asfalteret af 

Taulov kommune i forbindelse med anlæg af en offentlig 

campingplads på Strandparken, så det var en rimelig god vej. 

 

Ejerne af 7c var to pelsavlere, hvoraf den ene boede på minkfarmen, 

samt to fiskeeksportører, den ene bosat i Skærbæk. Fiskeeksportør i 

Skærbæk var dengang en betydelig erhversperson i lokalområdet, og 

da det lokale selvstyre tilmed var overordentlig lokalt, har de to parter 

næppe stået meget fjernt fra hinanden. Dette forhold kunne i hvert fald 

være en mulig forklaring på de første vanskeligheder, vi løb ind i. 

 

Men vi startede frejdigt med i november 1969 at indsende en 

udstykningsplan til Taulov kommune. Forinden havde vi forespurgt 

ejerne af 7c, om de agtede at udstykke arealet i nær fremtid, således at 
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stamvejen i dispositionsplanen kunne etableres. Men det var absolut 

ikke tilfældet, så i ansøgningen til kommunen foreslog vi, at den 

eksisterende adgang til Tranevej kunne anvendes permanent for 

boligområdet. Hvis det ikke var muligt, om den så kunne bruges 

midlertidigt indtil 7c skulle udstykkes. 

 

Kommunen svarede i februar 1970, at der ikke kunne tillades 

midlertidig adgangsvej til Tranevej, og at den eneste mulighed var 

stamvejen over 7c. Kommunen havde angiveligt forgæves forsøgt at 

købe 7c. Godkendelse af vores udstykningsplan kunne kun ske, hvis 

forholdene omkring adgangsvejen var klarlagt. Det lå i luften, at 

kommunen ikke rigtig gad interessere sig for vores projekt her lige før 

kommunesammenlægningen. Sagen var kørt fast, som vores 

landinspektør senere skrev til Fredericia byråd. 

 

2. Fredericia kommune. 
 

I samme skrivelse gentog vi derfor overfor den nye Fredericia 

kommune ansøgningen om permanent adgangsvej til Tranevej, 

subsidiært midlertidig adgang, som kunne flyttes til den kommende 

stamvej over 7c. Fredericia svarede i maj 1970, at vi kunne få 

midlertidig adgang til Tranevej på betingelse af, at vi erstattede 

eventuelle skader på Tranevej i byggeperioden, samt at der blev 

tinglyst en deklaration på vores område. Deklarationen skulle binde os 

til at ændre adgangsvejen, når stamvejen over 7c var anlagt og betale 

en trediedel af udgifterne til denne. Her skal man lægge mærke til, at 

deklarationen kun blev tinglyst på Klintebjerg-området og ikke  på 7c. 

Det skulle vise sig at have en afgørende juridisk betydning for de 

senere trakasserier. 

 

Men nu var der jo lys forude, så vi gik i gang med at færdiggøre 

udstykningsplanen, gennemføre byggemodning og sælge grundene. Vi 

diskuterede meget, om den midlertidige adgangsvej fra Tranevej 

skulle udføres som en nødtørftig discount-vej, eller om den skulle 

have samme kvalitet som det øvrige vejnet. Under hensyn til at det 

tilsyneladende havde lange udsigter med udstykningen af 7c, valgte vi 

den dyre løsning, tillige i et optimistisk håb om, at den kunne bevise 

sin duelighed og gøres permanent. 

 

3. Capline køber 7c. 
 

Det havde ejerne af 7c øjensynlig luret af. For aldrig så snart var 

vejanlægget på Klintebjerg taget i brug, før 7c blev solgt til et 

professionelt udstykningsfirma Capline med bopæl i Vejle. Det var i 

sommeren 1972. Capline gik straks i gang med ansøgning om 

tilladelser til udstykning. Vi forsøgte igen at få gjort adgangsvejen til 
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Brandsøvej permanent, men Fredericia kommune henviste os til at 

aftale forholdene med Capline, idet kommunen fastholdt at stamvejen 

over 7c skulle være den endelige løsning, hvis vi ikke kunne komme 

overens med Capline. 

 

Hen over efteråret 1972 havde vi nogle mundtlige og skriftlige 

meningsudvekslinger med Capline. I starten var de egentlig meget 

fremkommelige. De kunne jo spare nogle penge ved ikke at føre 

stamvejen helt frem til Klintebjerg, og der kunne måske også komme 

en byggegrund mere ud af det. Men da det gik op for dem, at vi så 

ikke ville betale til deres stamvej, gik de helt i baglås, og standsede 

alle forhandlinger. De havde besluttet at etablere stamvejen til skellet 

mod Klintebjerg, og så kunne vi selv om resten. Vi var temmelig 

nervøse for, hvad vi i givet fald kunne komme til at betale for 

vejadgangen. En trediedel af hvad? 

 

4. Ny kontakt med Fredericia kommune. 
 

Derfor sendte vi i november 1972 et brev til Fredericia’s borgmester. 

Fredericia kommune havde jo åbnet en kattelem for permanent adgang 

til Brandsøvej (som Tranevej nu hed), hvis vi kunne komme overens 

med Capline. Vi argumenterede meget for den permanente løsning, 

som nu var etableret og forklarede, hvordan forhandlingerne med 

Capline var endt. Resultatet kunne i praksis blive to fuldt udbyggede 

adgangsveje til Klintebjerg med efterfølgende spild af værdier for at 

fjerne den ene (adgangsvejen til Brandsøvej). Vi forklarede, at en 

betaling fra os kunne opfattes som en kommunal støtte til Caplines 

projekt nu, hvor der eksisterede en brugbar adgangsvej til Klintebjerg. 

Vi tilbød også, at disse penge i stedet kunne bruges til forstærkning af 

Brandsøvej eller andre offentlige formål. Vi påpegede tillige, at 

deklarationen om udgiftsfordelingen til stamvejen over 7c var en sag 

mellem kommunen og os, da den jo kun var tinglyst på Klintebjerg. Vi 

mente derfor ikke, at der kunne rejses erstatningskrav fra Capline mod 

kommunen. Der blev hældt en del vand ud af ørerne i det brev. 

 

Svaret kom 30. januar 1973 efter behandling i byplanudvalg og 

teknisk udvalg. Primært ville man anbefale vejadgangen over 7c, men 

da vi ikke ønskede det, gav man tilladelse til permanent adgang til 

Brandsøvej på følgende betingelser: 

 

1. Brandsøvej skulle udvides med fortov og vejafvanding til en 

pris af 125-150.000 kr betalt af Klintebjerg. 

2. Klintebjerg skulle endvidere betale 1/3 af anlægsudgifterne til 

stamvejen over 7c. 

 

Det var ret tydeligt et skræmmebrev, der skulle banke os tilbage på 

plads, så Capline kunne få deres tilladelse til udstykningsplanen. 
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5. Vejle amtskommune forespørges. 
 

Men vi havde jo nu fået den tilladelse, vi var ude efter. Da 

betingelserne imidlertid var helt ude i hampen, valgte vi at forespørge 

Vejle amtskommune, om det kunne være rimeligt og rigtigt. Svaret 

kom i juni 1973. Det indledes med et par sider om det historiske 

forløb, og munder ud i to anbefalinger. Enten kan Fredericia 

kommune fastholde vejadgangen over 7c eller give permanent 

tilladelse til vejadgang mod Brandsøvej. Men i sidste tilfælde kunne 

kommunen kun kræve  betingelse 1 opfyldt, dog således at udgifterne 

til eventuelle forbedringer af Brandsøvej skulle fordeles i henhold til 

vejbidragsloven på alle vejens brugere, herunder det offentlige område 

Strandparken. 

 

Efter 3 måneders betænkningstid(!)  pålagde Fredericia kommune os 

at udføre vejtilslutningen til stamvejen over 7c, og det skulle ske inden 

nytår. Brevet var dateret 19/9-1973. Den selvsamme dag, altså før vi 

havde modtaget brevet, gik Capline uden varsel i gang med at 

nedbryde hegnet mellem 7c og Klintebjerg der, hvor vejen skulle føres 

igennem. Capline må have haft tæt kontakt med teknisk forvaltning i 

Fredericia. Vi protesterede mundtligt og forlangte i brev af 20/9-1973 

til Capline, at alt arbejde på hegn og vores område blev standset. Der 

står også i brevet, at vi endnu ikke var gjort bekendt med afgørelsen 

fra Fredericia kommune, men hvis den gik ud på, at vi skulle tilslutte 

os stamvejen over 7c, ville afgørelsen blive indanket for Ministeriet 

for offentlige arbejder. Og hvis dette skulle forsinke Caplines 

anlægsarbejder, kunne de jo for egen regning og risiko udføre 

vejarbejdet frem til skellet. Så skulle vi nok senere færdiggøre 

tilslutningen, hvis det blev aktuelt. Kopi af dette brev blev sendt til 

Fredericia kommune. 

 

Nu var der virkelig drama. Fredericia kommune mente sikkert, at de 

nu havde sat en effektiv prop i hullet og lukket munden på de 

besværlige Klintebjerg-folk. Vi var til gengæld stærkt fortørnede over 

handlingsforløbet, idet vi følte, at Capline stod kommunens hjerte 

nærmere, end vi gjorde. Så nu skulle den altså have hele armen. Vores 

udgangspunkt var, at vi havde fået en skriftlig tilladelse til at bruge 

den etablerede adgangsvej til Brandsøvej permanent, og kommunen 

var nu ved at trække tilladelsen tilbage, fordi Vejle amtskommune 

havde fortalt dem, at betingelserne var ulovlige. Det mente vi var en 

rigtig dårlig sag for kommunen. 
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6. Sagen ankes til Ministeriet for offentlige 

arbejder. 
 

Derfor blev der den 24/9-1973 afsendt en indberetning til Ministeriet 

for offentlige arbejder, som i en strengt juridisk form redegjorde for 

det hidtidige forløb omkring adgangsvejen til Brandsøvej. Brevet 

munder ud i en klage over, at Fredericia kommune uden videre 

trækker sin godkendelse tilbage. Al betydende korrespondance 

mellem Klintebjerg og Taulov kommune, Fredericia kommune samt 

Vejle amtskommune var vedlagt. 

 

Nu gik tiden, og i denne periode færdiggjorde Capline deres 

byggemodning på 7c inklusive stamvejen helt frem til skellet mod 

Klintebjerg. Det var næsten som i den gode gamle film ”Naboerne” 

(hvis nogen husker den). Maskinerne var kørt i stilling. I februar 1974 

sendte Capline os en opgørelse over udgifterne til stamvejen, ialt godt 

240.000 kr inkl. renter og meget andet. Vores andel i henhold til den 

tinglyste deklaration var således godt 80.000 kr, som skulle indbetales 

inden 14 dage med tillæg af renter til betalingstidspunktet (1% pr. 

måned). De var meget omhyggelige. Vi svarede ret kort, at vi havde 

indbragt sagen for Ministeriet for offentlige arbejder og ville vende 

tilbage, når vi havde fået svar herfra. 

 

Den 12. juli 1974 kom så det med spænding ventede svar fra 

ministeriet, som havde forespurgt Vejle amtsråd, om de stadig mente, 

hvad de havde skrevet til os. Det gjorde de. Og så vil jeg gerne citere 

ordret, hvad der fortsat stod i brevet: 

 

”I den anledning skal man meddele, at ministeriet finder, at byrådet er 

bundet af det omhandlede principielle tilsagn af 30. januar 1973 om, 

at grundejerforeningens udstykning kan få permanent vejadgang til 

Brandsøvej. Ministeriet er enig med amtsrådet i, at udgifterne til 

Brandsøvejs udvidelse og istandsættelse ikke bør pålægges 

grundejerforeningen alene, men bør fordeles mellem lodsejerne ved 

vejen efter reglerne i lov nr. 287 af 7. juni 1972 om grundejerbidrag til 

offentlige veje, samt i, at byrådet ikke kan stille krav om, at 

grundejerforeningen skal betale bidrag til anlæg af stamvejen på 

naboejendommen, når vejadgangen ikke skal ske over denne ejendom. 

Deklarationen af 11. juni 1970, der med byrådet som påtaleberettiget 

fastsatte, at adgangen til Brandsøvej (tidligere Tranevej) kun var 

midlertidig, og at grundejerforeningen skulle bidrage med 1/3 af 

udgifterne til anlæg af adgangsvej over naboejendommen matr.nr. 7c, 

kan således efter ministeriets opfattelse ikke gøres gældende af 

byrådet, efter at grundejerforeningen har fået tilsagn om permanent 

adgang til Brandsøvej.” 
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Brevet fortsætter med, at ministeriet ikke har fundet grundlag for at 

tage stilling til, om Capline på noget tidspunkt har fået berettiget 

forventning om delvis dækning af udgifterne til stamvejen enten af 

grundejerforeningen eller af byrådet. Hvis man ikke selv kunne finde 

ud af det, måtte det henhøre under domstolene. 

 

Vejle amtsråd, Fredericia kommune og Capline fik ovenstående 

oplysninger tilsendt. 

 

Det var godt nok klar tale, og vi følte, at vi nu havde fået en ven med 

hår på brystet. Stemningen i ejerlauget var ret animeret. 

 

Fredericia kommune brugte tiden frem til oktober 1974 til at forfatte 

et brev til Ministeriet for offentlige arbejder, hvor de påstår, at 

ministeriet har misforstået sagen. Over et par sider resumerer de den 

korrespondance, som vi jo allerede havde vedlagt vores klage til 

ministeriet. Men de undgår ret ubehændigt at nævne, at Fredericia 

kommune havde givet tilladelse til permanent adgang til Brandsøvej. 

Man beder ministeriet om at tage sagen op til ny overvejelse. Kopi af 

brevet bliver sendt til Capline, men ikke til os! 

 

Det forekommer at være en ret ynkelig handling fra kommunens side. 

Vi ved faktisk ikke, hvad ministeriet svarede kommunen, men da vi 

ikke hørte videre om det, har ministeriet selvfølgelig fastholdt sin 

opfattelse. Kommunen havde jo ikke fremført nye momenter. 

 

Årsagen til kommunens fortvivlede handlinger var, at Capline havde 

forstået ministeriets budskab og nu gjorde kommunen ansvarlig for, at 

Capline ikke fik de penge af os, som de følte sig berettiget til. Vi ved 

fra den senere retssag, at der frem til den 12.juli 1976 er foregået en 

korrespondance mellem Capline’s og Fredericia kommunes advokater. 

Fredericia kommune har overfor Capline ikke villet erkende, at 

Klintebjerg var blevet frigjort for forpligtelserne i deklarationen om 

bidrag til stamvejen over 7c. 

 

7. Landsretssagen 
 

Caplines tålmodighed var nu opbrugt, så den 12. juli 1976 stævnede 

de såvel Klintebjerg som Fredericia kommune for Landsretten med 

påstand om, at de sagsøgte principielt in solidum, subsidiært 

alternativt, skulle betale sagsøger kr. 80.287,22 tillige med renter fra 

den 6. februar 1974. Af sagsfremstillingen fremgik bl.a., at 

pelsdyravlerne og fiskeeksportørerne på 7c ved salget til Capline 

havde gjort omhyggeligt opmærksom på deklarationen (på 18a), 

hvorefter Klintebjerg skulle betale 1/3 af omkostningerne til 

stamvejen. De har sikkert også taget sig betalt for oplysningen om 

dette krav. Men ellers er det stort set en gennemgang af det 
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handlingsforløb, der er beskrevet ovenfor. Det påpeges, at når 

Klintebjerg var gået fri af forpligtelsen, skyldtes det udelukkende 

Fredericia kommunes brev af 30. januar 1973 (se side 3), hvorfor 

kommunen måtte være ansvarlig for det pågældende beløb. De 

besværer sig også over, at de ikke var blevet informeret af Fredericia 

kommune om dette famøse brev, før Ministeriet skrev om det i sin 

afgørelse (12/7-1974). Det er bemærkelsesværdigt, når man betænker, 

hvor fortrolige de ellers var med hinanden iøvrigt. Men meget 

forståeligt, Fredericia kommune har sikkert ønsket, at det brev aldrig 

var skrevet. 

 

Nu havde vi jo stået med palmerne i hænderne et par år, så nu skulle 

det hele ikke ryge på gulvet. Vi fandt det mest hensigtsmæssigt ikke at 

involvere en lokal advokat, men hyrede i stedet en københavnsk, der 

var kendt for at håndtere sager, hvor kommuner var indblandet. 

Højesteretssagfører Jørgen Pedersen fik sagsakterne til gennemsyn, 

ridsede på en A4-side de væsentlige momenter op og erklærede sig 

interesseret i at varetage vore interesser. Det var knivskarp jura, så vi 

slog til med det samme. Den 15. september var der retsmøde i 

Fredericia, hvor de skriftlige indlæg fra parterne blev forelagt. 

 

Herefter fulgte hen over det næste halve år udvekslinger af replik og 

duplik, som det hedder i jurasproget. Caplines var meget omfattende 

med bilag i stakkevis. Det var naturligvis deres forventning om 

betalingen fra Klintebjerg, der blev argumenteret mest for, og så det 

forhold, at de næsten havde følt sig tvunget af Fredericia kommune til 

at etablere hele stamvejen for at få tilladelse til udstykningsplanen. 

Det havde medført ekstra vejomkostninger, ligesom der kunne være 

udstykket en parcel mere, ialt et tab i størrelsesordenen 90-140.000 kr. 

Jørgen Pedersen anvendte fortsat kun en A4-side på at fastslå, at 

deklarationen nok kunne have givet Capline forventninger, men ingen 

rettigheder eftersom den kun angik Klintebjerg og Fredericia 

kommune. Og hvis Capline havde afventet resultatet af Ministeriets 

afgørelse kunne de have opnået besparelser, der åbenbart oversteg det 

påstævnede beløb. 

 

Efter disse meningsudvekslinger blev sagen berammet til 

domsforhandling i Vestre Landsret, Viborg, den 19. januar 1978. 

Jørgen Pedersen skrev forinden et kort brev til os om, at Capline 

agtede at afhøre 6 vidner. Han mente ikke, at vi havde brug for vidner, 

fordi han anså sagen for at være et rent juridisk spørgsmål. Det helt 

afgørende var, at deklarationen ikke var tinglyst på 7c, hvorfor 

Capline ingen rettigheder havde i forhold til deklarationen. 

 

Landsretten frifandt både Klintebjerg og Fredericia kommune. Capline 

fik en lang næse, og måtte betale 9000 kr i sagsomkostninger til 

Klintebjerg. Det dækkede godt halvdelen af advokatens honorar. 

Fredericia kommune måtte selv betale sine sagsomkostninger. 
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Højesteretssagføreren roste efterfølgende Klintebjerg for 

korrespondancen under hele sagsforløbet. Vi havde hele tiden skrevet 

det rigtige. 

 

8. Efterskrift. 
 

Der gik således godt 8 år fra ejerlaugets køb af Klintebjerg til 

spørgsmålet om vejadgang til det offentlige gadenet var endeligt 

afklaret. En væsentlig årsag til problemerne var, at udstykningen af 

henholdsvis Klintebjerg og 7c skete i et forkert tidsforløb i forhold til 

den samlede dispositionsplans stamvej. Minkfarmens ejere 

producerede naturligvis minkpelse, men har tilsyneladende også haft 

et par rævepelse på lager. De solgte i hvert fald deres ejendom på det 

optimale tidspunkt, hvor de stadig kunne score en gevinst på 

Klintebjergs forpligtelse i deklarationen om tilskud til stamvejen, uden 

at de selv efterfølgende skulle rodes ind i et eventuelt sagsforløb. 

 

Resultatet af alle disse anstrengelser kan jo siges at være blevet en lille 

fysisk omvej for at komme ind på Klintebjerg-området. Til gengæld er 

Birkholmvej sluppet for noget gennemgående trafik, og Klintebjerg 

slap for at betale et beløb, der med datidens prisniveau var ganske 

stort, svarende til værdien af en og en halv byggegrund. 
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Husbyggeri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vort hus på Klintebjerg 24 i Skærbæk ved Fredericia, har vi selv 

været med til at bygge en meget stor del af. Vi startede med at lave en 

længere beskrivelse af hvad huset skulle indeholde, hvordan det skal 

fungere både medens børnene var små men også senere i livet. Stedet 

hvor vi gerne ville have huset liggende blev fun- det, det var en mark 

lige uden for Skærbæk. Den mark var på 5 tønder land og kostede 

300.000 kr. i 1972 det kunne vi slet ikke klare, derfor gik vi sammen 

med 4 andre familier om at købe marken. Der blev sat nogle arkitekter 

på, for at lave den helt rigtige udstykning. Der blev 15 grunde, hvor de 

overskydende grunde blev solgt til kostpris. Vi betalte alle 14 

grundejere det samme beløb 64.000 kr. for en grund klar til at 

bebygge. Den sidste grund nr. 15 blev ikke solgt men overdraget 

grundejerforeningen som et sikkerheds net, hvis der skulle opstå 

problemer på et senere tidspunkt. Der blev nogle pæne store grunde på 

fra 1200 til 2450 m2. det var vores grund der var den største på 2450 

m2. Da vi var færdige med at byggemodne grundene var der stadig et 

pænt beløb til overs, godt et par hundrede tusinde kroner. De penge 

forærede vi til grundejer foreningen, med den klausul at bestyrelsen i 

grundejer- foreningen var forpligtiget til at bruge renteafkastet til et 

eller andet fælles for alle grundejerne. De penge har været skyld i, at 

vi har fået et helt specielt godt forhold til hinanden her på klintebjerg. 

Det at der aldrig skulle betales for, at være med til nogle 

arrangementer gjorde at alle kom med, og helt naturlig fik vi alle et 

meget nært forhold til hinanden. 

 

Nu var det nok ikke kun de økonomiske forhold der var skyld i de 

gode forhold, da vi solgte grundene valgte vi de familier ud, som vi 

mente havde samme sociale stade som os, var på vores alder, og havde 

no- genlunde samme interesser som vi havde. Derved var grundlaget 

for et fornuftig sammenhold lagt. Vi skal over til selve det hus vi 

byggede på grunden. Vi ville gerne have meget plads nu hvor vi havde 
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tre børn, derfor byggede vi et hus i tre planer. En kælder der var over 

jorden til den ene side, her fik de tre børn et værelse hver med udsigt 

ud over haven. Fra værelserne gik de direkte ind i en fælles stue, lige 

som de dernede også havde et køkken og badeværelse. Ud over 

børnenes plads var der to værksteder, vaskerum og viktualier rum. I 

stueetagen var køkken, toilet og stuerne place- ret, og oppe på første 

sal var der en lille udsigtsstue og et soveværelse. Husets grund areal 

var på 175 m2 i tre etager det gav et boligareal på 350 m2 og et 

etageareal på 440 m2. Vi ansatte en arkitekt til at tegne huset som vi 

gerne ville have det, det var arkitekt Mikkelsen i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolding som også førte tilsyn med byggeriet. Vi udbød de enkelte 

håndværk hver for sig, til flere, så der var noget at vælge mellem. Det 

blev lokale håndværker, muren og tømreren var fra Skærbæk. El 

installationerne lavede vi selv, kælder og første sal har vi helt indrettet 

selv, her var der intet lavet af håndværkerne, vi lavede både 

skillevæge, lofter og gulve. Opvarmningen af huset foregik ved 

elvarme, det viste sig hurtig at være en forkert valg, vi betalte 9 øre pr. 

kWh i 1974 da vi besluttede, at huset skulle opvarmes med el. Der gik 

kun ganske få år, så var der lagt så mange skatter og afgifter på og der 

var kommet så mange prisstigninger, at vi skulle betale 60 øre pr. 

kWh. Da Per nu var blevet så gammel at han gik på gymnasiet og der 

blev snakket meget alternativ energi der inde, nå ja så prøvede vi at 

lave et varmeanlæg der kørte på alternativ energi. Det blev et 

kombineret solfanger anlæg på 30 m2 og et jordvarmeanlæg med tre 

kompresser og 450 m køleslange. De 450 m slanger gravede vi ned 

ude i haven i en dybde af 1,4 m. sikke et griseri. Vi havde lejet en 

spandkædegraver der var monteret på en stor traktor. Den kørte 

fuldstændig den ny anlagte have op. Varmeanlægget kom til at virke 

helt perfekt og virkeligt økonomisk uden, at vi nogen sinde havde 

varmeproblemer. Desværre kom det kun til at køre i godt ti år. Fordi 

der i 1990 blev lavet et fjernvarme anlæg med spilvarme nede fra bl.a. 

Skær- bækværket og derved blev varmen så billig at det ikke længere 
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kunne betale sig at lave det selv. Vi skulle jo tros alt bruge en del 

strøm for at få vort varmeanlæg til at virke, og priserne på strømmen 

var blevet meget høj efterhånden, ca. 85 øre pr. kWh Ud over selve 

huset skulle der jo også anlægges en have på de 2450 m2 vi havde 

omkring huset. Der blev ansat en landskabsarkitekt til af finde ud af 

hvordan den skulle indrettes, hvordan jorden skulle flyttes rundt for at 

få den helt rigtige udseende, og hvilken farver der skulle være i de 

forskellige grupper af bevoksning samt hvor bevoksning der skulle 

være de forskellige steder. Ud fra dette blev plantekonsulent fra 

landbo- højskolen sat i gang med at finde ud af hvilken planter der så 

skulle plantes de forskellige steder. Det blev en maget lang planteliste. 

Vi indkøbte selv alle planterne og plantede dem selv i 1975, så de var 

godt i gang da vi flyttede ind i huset rigtig i 1976.  

Der blev sat mange specielle eller sjældne planter som valnøddetræ, 

ægte kastanje, finer, vindruer og meget andet. 

 

 

Indvandre 
 

På et tidspunkt først i firserne mente Ingrid, det kunne være godt om 

vi havde kontakt til et par af de mange flygtninge der i den periode 

kom til landet. I disse år var det en positiv udvikling, at der kom nogle 

udefra til vort land. Befolkningstilvæksten havde i nogle år været 

faldende, vi var ikke så gode til at formere os og få mange børn i 

familierne. Derfor blev flygtningehjælp- pen kontaktet og vi fik 

derigennem kontakt til et Jødisk ægtepar fra Polen der heder Marlene 

og Fred Pasler. Det bekendtskab kom til at give os mange gode 

oplevelser. De boede på et værelse i Kolding med deres to børn som 

var på alder med vores børn. Fred fik meget hurtig en uddannelse i 

Esbjerg så han fik arbejde på en møbelfabrik i Vejen. Inden vi havde 

set os om havde bil og boede i et lejet lille en families hus. Når vi var 

på ture med dem og børnene var de helt fantastiske til at finde gode 

udflugtsmål som ikke kostede noget, de vidste godt hvad pengene var 

værd. Det er en god egenskab at have, specielt når man som dem fik 

en masse gode oplevelser ud at turene vi var på. Det var lige sådan når 

vi besøgte dem, Marlene lavede noget helt fantastisk godt mad efter 

Polske opskrifter, men noget der ikke var ret dyrt at tilberede. 

Ligeledes var det også Marlene der selv syede børnenes tøj, hvad hun 

også var en knag til. Det var en meget stor omvæltning for Fred og 

Marlene at komme til Danmark, de var flygtet fra Polen som jo var 

deres fædreland. De kom hertil sammen med Freds far og søskende, 

der var et fantastisk sammenhold i den familie. På et tidspunkt flyttede 

Freds far til København, og straks rykkede hans børn med deres 

familie med til Sjælland for at være i nærheden af deres far. Det selv 

om de havde fået etableret sig med hjem og arbejde, det var utroligt 

flot, vi skal tænke på de havde jo ikke ret meget at gøre med rent 

økonomisk. Det var ikke kun Fred og Marlene der kom til at nyde 
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godt af vort bekendtskab, vi lærte også meget, både om deres gamle 

land Polen, jøderne i Polen, hele den Polske kultur, men ikke mindst 

lærte vi at se glæden i de mange små ting omkring os. Det behøver 

ikke kun at være de ting der trække i økonomien og koster penge der 

giver en glæde, der er tusinde ting i hverdagen at glæde sig over, hvis 

bare vi forstår at få øjnene op for dem. Det gjorde Fred og Marlene, og 

de formåede at åbne vore øjne også. 

 

Vi syntes naturligvis det var fint at Fred og Marlene kom til Danmark, 

de er arbejdsomme og derigennem med til at holde forretningen 

Danmark kørende. Men, hele indvandrepolitikken kørt helt af sporet 

op gennem firserne, halvfemserne og starten af to tusinde. Ikke mindst 

kongehuset er gået foran. Dronningens mor er svensk, hendes mand er 

fransk, hendes to søskende er gift med henholdsvis en græker og en 

tysker, og hen- des yngste søn er gift med en pige fra Hongkong. 

Hvad er det der er i vejen med os danskfødte mennesker i forhold til 

kongehuset. Det er måske vores presse der har for let ved at blande sig 

når de unge går ud og more sig i det lille Danmark. Der er kommet så 

mange indvandre/flygtninge til Dan- mark de senere åringer at de 

begynder at påvirke vores politik både i kommunerne og i folketinget. 

For ikke at snakke om vores nationale religion som vi risikerer bliver 

det næste der bliver påvirket. Vores sprog skrider også langsomt, men 

det er nok mest i retning af det engelske, hvorfra der til stadighed 

kommer enkelt ord ind i det danske sprog. For generationer siden talte 

man fransk i visse dele af befolkningen. Det gør man efter sigende nu 

igen i den danske kongefamilie. I dag nu i år 2002 er der efterhånden 

kommet så mange flygtninge til landet, at det er blevet en plage for 

vort lille land. Det er naturligvis synd for disse mennesker, men vi er 

blevet overrendt af folk som ikke er rigtige flygtninge, men folk der 

bare vil udnytte vort gode velfærdssystem. Derfor har vi i øjeblikket 

150.000 ikke flygtninge men indvandre hvoraf en meget stor part kun 

er her for at udnytte os og derfor ikke vil ud på arbejdsmarkedet men 

blot hæve bistandshjælp. Med det 
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Børnene 
 

Vore tre børn Per, Lars og Lene har vi naturligvis dyrket så intens vi 

mener det er forsvarligt og mulig i fritiden, vi bor langt uden for en 

lidt større by, der er 12 km til Fredericia. Så længe børnene var små og 

endnu ikke gik i skole, betød det ikke så meget hvor vi boede. Der var 

kun få kilometer til Taulov hvor der var en røde kors børne- have.  

Selv om Ingrid var hjemmegående hus moder på det tidspunkt så 

mente vi det var sundt for børnene at komme nogle få timer i 

børnehave hver dag. Både for at lære at indrette sig efter og begå sig 

blandt andre børn. De kunne måske også lære noget andet end de ting 

vi fortalte dem om. Hvad vi også engang fik bekræftet da vi fortalte 

Per noget som han bestemt ikke troede på så han sagde med megen 

overbevisning at det passede slet ikke for det havde Taggaard (hans 

børnehave lærer- inde) selv læst i avisen påstod han. Vi sendte vore 

børn i en privat skole som lå inde i byen Fredericia, altså langt fra 

hvor vi boede. De måtte køre med bus der ind og hjem hver dag. Da 

de startede som helt små i børnehaveklasse, kørte vi med dem der ind 

og hjem et par gange inden skolen startede, for at lærer dem vejen. 

Derefter fulgtes de i starten med nogle af de andre børn, men meget 

hurtig så fandt de selv ud af at tage bussen og finde vej inde i byen. 

Selv små børn i fem seks års alderen lærer utrolig hurtig at klare sig 

både i trafikken, men også hvordan man finder vej. Vi voksne skal 

bare give dem lov, så de får muligheden for at udvikle sig. Det er her 

vi forældre, har et stort og vanskeligt ansvar. Et ansvar for vore børn 

senere i livet vil klare sig på en god fornuftig måde. Her kan jeg nu 

nok ikke bryste mig så meget, det var Ingrid, der tænkte mest over den 

side af børnenes opdragelse. Hvad er nu det bedste for børnene, blev 

der ofte sagt, uanset indvirkningen på vores hverdag.  
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Deres skolegang i en privat skole medførte, at jeg blev indvalgt i 

skolens bestyrelse. Det var en helt anden verden end den jeg kendte, 

men meget spændende. Det at børnene gik i skole inde i byen, gjorde 

naturligvis også at de fik deres kammerater der inde. Der blev natur- 

ligvis meget transport, når de skulle hentes og bringes forskellige 

steder, og det gjorde vi meget gerne. Jeg har altid gerne ville hente 

dem, så vi på den måde kendte til det miljø de færdes i. Lige som da 

de kom i den alder hvor først tobak senere spiritus kunne give dem 

problemer. Da ville jeg gerne se dem lidt dybt i øjnene når de blev 

hentet fra festerne, og så vidste jeg jo også, at de kom helskindet hjem. 

 

Vore børn har som alle andre skulle drage deres erfaringer og har også 

fået så meget spiritus, at de er blevet syge af det. I vore børns 

ungdomsår var der rigtig meget med narkotika blandt de unge 

mennesker, det var vor helt store skræk. Vi hørte om mange fornuftige 

menneskers børn der var kommet ud i et uføre med narkotika. Det 

startede gerne med at de røg has og senere var det så mere håre 

stoffer. Vi har gudskelov aldrig haft fornemmelsen af, eller hørt om, at 

vore børn har været involveret i denne slags. Børnenes opdragelse, og 

specielt hvor meget vi skulle hjælpe dem, har naturligvis været 

diskuteret mange gang. Vi havde et grelt tilfælde i familien, min fæt- 

ter Bent fra Vamdrup endte sine dage i en ung alder, på grund af druk. 

Simpelt hen fordi han var blevet så forkælet hjemme fra, at han som 

voksen ikke kunne klare sig selv. Det indgik selvfølgelig meget 

kraftig i vore overvejelser. Om vi skulle hjælpe vore børn, ja 

selvfølgelig skulle vi det, men det gælder om, at vi vælger rigtig når 

der var behov for hjælp. Vi var enige om aldrig aldrig aldrig måtte der 

direkte være penge med i hjælpen. Forstået sådan at købte vi noget 

større så var det vores.  

 

Opdragelsen skulle gerne ende med, at de som voksen helt og aldeles 

kunne styre deres liv fornuftig, og selv tage ansvaret for deres 

handlinger. Men hvad var det så vi skulle hjælpe dem med. Jo vi 

skulle med alle midler sørge for, at børnene fik en uddannelse, der 

passede til deres lyster og evner, hverken mere eller mindre. Der fik vi 

et problem, ikke med de to drenge der efter vores opfattelse ville læse 

til noget fornuftigt til ingeniører.  

 

Nej problemet opstod da Lene gik ud af gymnasiet i første G, og ville 

på kunsthåndværkerskolen for at ud- danne sig til designer. Det var 

dog det mest åndssvage efter mine begreber på daværende tidspunkt. 

Hvilket også betød at hun kom til selv, at klare de dyre skoleophold og 

transport til Sønderborg og senere i Kolding. Det skulle heldigvis 

senere vise sig at være det rigtige valg hun gjorde trods vores 

modstand. Vi er i dag meget stolte af vore børn og de svigerbørn de 

har valgt. 
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Ingrid ud på arbejdsmarkedet 
 

I Ingrid og min aktive arbejdsperiode har vi gennem- levet en utrolig 

forandring mand og kvinde imellem. Vi har på første parket været 

vidne til kvindernes frigørelse. Indførelse af rødstrømpebevægelsen, 

der blev startet af den akademiske overklasse, og som rev de mindre 

dygtige kvinder med sig. Nu sidde disse overklasse kvinder, som 

chefer rundt om i den kommunale administration og så men, også i 

nogle private virksomheder. De sidder i masse vis af komiteer og 

arbejdsgrupper hvor de er med til at yde indflydelse på alle vores 

hverdag. Alt sammen medens de mindre privilegerede medsøstre 

sidder tilbage i de mindst attraktive og hårdt slidsomme job.  

 

Ud over jobbet har de stadig det håre arbejde i hjemmet, med det 

resultat de nu sidder nedslidte. Kvindernes frigørelse medførte, at alle 

af økonomiske og statusmæssige grunde skulle ud på arbejdsmarkedet 

om de kunne lide det eller ej. Det med førte også, at en større del af 

ægteskaberne dumpede sammen med, at kvinderne nu kunne klare sig 

selv økonomisk på arbejdsmarkedet. 

 

Så galt gik det ikke for os, Ingrid fik nogle gode år hjemme medens 

børnene var små. Først da de selv kunne klare sig i dagtimerne. Måtte 

vi også indse at, nu havde tiden forandret sig så meget, at vi begge 

måtte yde en indsats på arbejdsmarkedet. Først fik Ingrid arbejde som 

bagerjomfru i Nørre Bjert så på kontoret ved en keramik grossist i 

Skærbæk og senere på kontoret ved vores lokale elinstallatør. Det var 

nu ikke her den helt store interesse lå, så startede Ingrid på en 

uddannelse som beskæftigelsesvejleder. Det foregik ved at køre med 

tog til Århus hver dag i et år for at læse på skolen der oppe. Det viste 

sig at være det rigtige valg. Nu var Ingrid kommet på den rigtige 

hylde, hvor hun kom til at arbejde med lige alt det hun interesserede 

sig for. Der skulle åbenbart mere til, var hun måske lidt rød- strømpe. 

Interessen for civilforsvaret hvor Ingrid gjorde et stort stykke arbejde i 

Danske Kvinders Be- redskab. Det blev i Kræftens bekæmpelse i en 

gruppe der hed ”Lev som før” det medførte flere rejser bl.a. så langt 

væk som til konferencer i Luxembourg og i Schweiz. Med tre børn et 

stort hus, fuldtidsarbejde og sådanne to store fritidsinteresser havde 

Ingrid nu også rigeligt at se efter. 

 

Vi var endt med en familie der i den arbejdsaktive periode alle gig 

meget op i arbejdslivet såvel forældrene som børnene. Samtidig havde 

vi alle nogle fornuftige fritidsinteresser, så vi var alle et helt menneske 

med alle sanserne kørende i højeste gear.  
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Efterløn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Her et billede af mig da jeg gik på efterløn/pension som 59 årig i 1998. 
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Tiden efter det aktive arbejdsliv 
 

Nu hvor tiden er kommet dertil, at det aktive arbejdsliv var slut, 

skal den tredje alder formes. Det er så småt ved at tage form her 

efter de første år som efterlønner. Forholdene for, at jeg får et 

godt otium, har været ideelle såvel hvad sygdom som økonomi 

angår.  

 

Men alligevel, hvad er det der sker. Vor sociale identitet 

forsvinder samtidig med, at vi forlader arbejdsmarkedet. Vi er nu 

ophørt med at være aktive i samfundsmæssig forstand, og det 

uanset hvor i samfundet vi har været placeret. Som efterlønner 

eller pensionist er vi uden nogen egentlig social identitet, vi er nu i 

bogstaveligt forstand reduceret til vort personnummer. Nej, hvad 

er det da for noget vrøvl. Nu skal vi jo lige netop til som egen 

herre og arbejdsgiver for os selv at opbygge en ny identitet. Det er 

ikke kun som forældre og bedsteforældre vi skal dyrke den 

familiære identitet. Så vil vi jo nok desværre opleve at den 

mindskes med årene, det er jo forskellige generationer. Nu skal vi 

i forbindelse med de forskellige interesser vi har skabe os 

identiteter i de forskellige grupper og sammenhæng. 

 

 

 

Sygdom 
 

Gennem hele livet har jeg ikke været plaget af sygdom, første gang 

jeg kom på sygehuset efter min barndom var som 56 år gammel hvor 

et uheld medførte en brækket ryg og et ben brækket 5 steder. Men 

hvor heldig kan man være. Allerede efter mindre end en måned var 

arbejdet igen optaget, og det gik igen der ud af, om end lidt 

langsommere end tidligere. Uheldet gjorde det nødvendigt at gøre 

gymnastik fremover for at styrke ryggen. Det var ellers ikke lige mig i 

starten, men det blev en hel livsstil der ikke er til at undvære, i en kort 

årrække. Sådan kan man sommetider være heldig, at nogle helt 

utænkelige aktiviteter pludselig er en uundværlig fornøjelse.  

 

Med 61 år på bagen, i eftersommeren år 2000 fik jeg så en blodprop i 

hjertet og røg igen på sygehuset. Nu er det lige ved at blive en vane 

med de sygehuse, men denne gang var jeg hjemme igen allerede efter 

to uger med nye forings rør i blodårerne omkring hjertet. Lægerne er 

blevet helt fantastisk dygtige til at reparere os når sygdom melder sin 

ankomst. 
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De første år af mit otium 
 

Hvordan var det at gå fra et aktivt arbejdsliv 59 år gammel, til et liv 

hvor der ikke var nogen fast styring, ingen større beslutninger end de 

var til at grine af. Var det lykken eller var det lidt rystende? det er lidt 

svært at sige. En ting er sikkert, det var ufattelig, at vi nu skulle til at 

leve af så lille en indkomst. Men der var jo da heldigvis en lille 

formue at tappe af. Det skulle også læres, at man ikke sætter penge i 

banken, man tager den ud, en helt ny situation. Det lærte vi nu hurtig. 

 

Nu hvor vi selv er vor egen arbejdsgiver skal vi tænke os godt om for 

at få mest mulig ud at livets efterår. Vi kan ikke få det for godt, alt 

skal udnyttes så dejlig som livet jo nu en gang er. Så derfor siger vi 

”Sig, hvad du mener, og få, hvad du ønsker”, og det viste sig hurtig at 

vi får i fulde drag. Jeg tror fuld og fast på, at vi Ing- rid og jeg, kan få 

alt i livet, vi ønsker, hvis vi hjælper tilstrækkeligt mange andre 

mennesker til at få hvad de ønsker. Hvad mener vi nu med det. Jo, 

eksempler kan være at Ingrid holder månedlige møder med bryst kraft 

ramte kvinder på Kolding sygehus som giver en gensidig hjælp også 

til hende. Eller at jeg kører faste turer til landsarkivet i Viborg med 

slægtsforskere, og derigennem får mange kontakter og ideer til 

hvordan der kan søges efter flere oplysninger i de gamle arkivalier. 

Vores største problem er blevet, at vi nu må til, at lærer, at sige det 

lille ord ”nej” Hvis vi skal få tiden til at slå til, som i vil se i det 

efterfølgende kan det godt blive et problem. I øjeblikket går tankerne 

på, at vi måske kunne nøjes med en times mindre søvn hver dag, det 

ville jo give noget mere tid til de mange sjove ting som skal nås. Vi 

kan jo nok ikke putte en dag mere ind i ugen, det vil sikkert give 

problemer i forhold til omverden. 

 

Vi må tilbage og se hvordan det gik da vi forlod arbejdsmarkedet. Den 

ekstra tid der nu var kommet til var stor. Det havde vi godt regnet ud, 

det var ikke kun de 40 timers arbejdsuge, men også alt den tid der var 

brugt til at tænke på arbejdet efter fyraften. Ingrid er jo heldigvis 

uddannet beskæftigelsesvejleder, så der var ikke mangel på gode ideer 

til en spændende beskæftigelse. Vi havde også inden planlagt, at jeg 

ville beskæftige mig med slægtsforskning, og allerede flere år inden ja 

så tidlig som fra 1990 altså som 51 år gammel blev grunden lagt, og 

arbejdet så småt begyndt. 

 

Interessen for regnskab havde langsomt sneget sig ind, nu hvor Lene 

havde startet sin egen lille virksomhed. Derfor startede jeg med at 

læse regnskabsføring på Vejle handelsskole. En helt ny fornemmelse, 

igen at sidde på skolebænken sammen med en hel flok unge 

mennesker. Mine evner til at kapere nyt stof var ikke hvad den har 

været det var tydelig at mærke. De unge på holdet fangede det nye stof 

næsten inden det gik op for mig hvad det handlede om. Skidt med det, 
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der blev et eksamensbevis ud af det, med en god eksamenskarakter. 

Det bedste ved hele den øvelse var, at min interesse for at lære noget 

helt andet og nyt var blevet vakt. Det havde jo været sjovt, både 

samværet med de unge, men ikke mindst at opdage, der er mange 

spændende ting man kan gå i gang med at læse til. 

 

Slægtsforskningen som var godt forberedt inden jeg gik på pension, 

viste sig hurtig at blive en rigtig tids sluger. Der kunne bruges uanede 

mængder af tid på at søge oplysninger om vore aner. For at udvide 

horisonten var det en god ide at blive indmeldt i nogle slægts- 

forskerforeninger. Det blev til hele fire foreninger, Tre- kantens 

slægtsforskerforening i Fredericia, Koldinghus forening af 

slægtsforskere, Sammenslutningen af slægtsforskerforeninger, og 

endelig foreningen for Databehandling i Slægtsforskning. Jeg blev 

hurtig meldt ind i bestyrelsen i to af disse foreninger. Det skulle nu 

hurtig vise sig at den slags bestyrelses arbejde det er slet ikke noget 

for mig det var min tålmodighed slet ikke til. 

 

I forbindelse med slægtsforskningen kunne der være behov for at lære 

noget mere. Ikke alene i forbindelse med genealogien, men også med 

skrivning, design og layout af alle de indsamlede oplysninger fra vore 

aner. Derfor startede jeg på nogle forskellige kurser. Det var først 

indtastning af folketællinger der skulle læres ved Dansk data Arkiv i 

Odense. Et kursus i journalistik på universitetet i Århus blev 

gennemført, det viste sig at være meget spændende også at se verden 

fra den side. Endelig blev det til to kurser i layout henholdsvis på 

VUC i Fredericia og på handelsskolen i Vejen. Jeg gik på kursus i 

erindrings skrivning. Hvad det næste skal være er ikke bestemt endnu, 

men et forfatterkursus kunne nu være spændende. Eller hvad med at 

læse til genealog på universitetet det kunne nu være rigtig spændende, 

desværre har det de sidste åringer kun været mulig på Københavns 

universitet. Det er jo lidt langt at ligge og rejse for at komme til 

forelæsninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Her er et par af de bøger jeg har skrevet om slægten 
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Ingrid havde i sommeren 1999 en snak med lederen Vibeke ved FOF 

de to blev enige om, at jeg skulle gå i gang med at undervise i 

slægtsforskning det gjorde jeg så. Det blev hurtig til 2 fag, dels 

slægtsforskning for begyndere og dels brug af computer som værktøj 

til slægtsforskning.  

Endelig har jeg også holdt nogle foredrag bl.a. på Snoghøj højskole 

om brug af IT i forbindelse med slægtsforskning. 

 

 

 

Pensionist sammenkomster 
 

Skærbækværket har I flere år samlet de medarbejder der er gået på 

pension en gang om året til en julekom- sammen. Nu er det min tur til 

at komme med til disse sammenkomster. Det er arrangeret sådan at vi 

mødes til en stor julefrokost kl. 12 til 18 hvor det jo er alle vore gamle 

arbejdskollegaer vi her er sammen med. Der bliver snakket om gamle 

dage, og historierne bliver bedre og bedre år efter år. Vi undre os hver 

gang over, at det er så generelt mel- lem pensionisterne, at 

tilhørsforholdet til den gamle arbejdsplads forsvinder så lyn hurtig.  

 

Når først vi har forladt arbejdspladsen for at gå på pension. Det har jo 

da ellers været en meget stor del af vort liv tidligere, men sådan er det 

åbenbart. Det er dejligt at se hvordan næsten alle, finder nye interesser 

at beskæftige sig med i pensionist tiden. Det er mange forskellige ting 

folk finder ud af at beskæftige sig med. Vi undre os over at teknikere 

pludselig kan digte og skrive. 
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Det danske sprog 
 

Det danske sprog kan være vanskeligt, selv for os danskere. Hvor 

svært må det så ikke være, for de mange indvandre vi får her til landet 

i disse år. Prøv engang at tænke lidt over hvordan vi udtrykker os når 

vi bruger nedenstående ord:  

 

Man kan udmærket bo i Norgesgade, men ikke på Norgesgade, da det 

sidste ville være ensbetydende med, at man hurtigt blev kørt over. 

Men har man derimod en bekendt lige om hjørnet, ja så bor 

vedkommende minsandten på Nørrebrogade og ikke i Nørrebrogade, 

for så ville han bo i et hul midt på gaden. Nogle bor i Fredericia og i 

Kolding, andre på Østerbro og på Frederiksberg. Vi går alle i Tivoli, 

men på Dyrehavs- bakken. Vi slår i bordet, banker under bordet og 

slår på tromme. Går man i skole, så er man et skolesøgende barn, for 

de voksne går på skole.  

Hvordan kan det for resten være, at en cigarkasse står på bordet, men 

en tændstikæske ligger på bordet? Vi står op om morgenen, og vi står 

op i en bus, men de fleste hader at stå op i bussen - men hvis vi vil stå 

på bussen, må vi op på taget af den.  

Der ligger et hus i Vejle, og det står tomt - ligesom skoven ligger i 

Middelfart og står grøn. Der står en støvsky, men tågen ligger, hvis 

den da ikke har travlt, for så driver den. Men det går ikke, at vandet 

står og løber i køkkenet.  

Med penge er det særligt indviklet. De ligger i lom- men, og måske 

derfor sidder løst. Det er bedre, at de står i banken, hvor vi sætter dem, 

når vi vil lægge penge op - til den tid, hvor vi selv lægger op.  

En kæreste kan slå op - og det kan en hest også! Bedstemor kan slå 

masker op, og vi kan alle slå op i avisen. Vi trækker propper op, 

garden trækker op, og vi trækker uret op - også af lommen. Uret på 

vægen lader vi hænge - men trækker det op, for ellers står det. En 

dreng må stå i lære, men ligge inde som soldat. I gamle dage måtte 

han springe soldat! Man står i en forretning, men sidder i bestyrelsen. 

Blandt politikere sidder man sågar i stående udvalg!  

Man går i seng, selv om det ville være mere naturlig, at man lagde sig 

i seng, men så er man syg. En hel del mennesker skriver alting op, 

mens andre skriver alt ned. Hvis en mand dør, kommer konen til at 

sidde som enke, stå alene og måske ligge andre til byrde. Ak ja, der er 

ikke noget at sige til, at udlændinge har svært ved at lære vort sprog, 

mange gange kniber det for os selv, ikke?  
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Avis 
 

Aviser er en af de ting der ikke har kunne fænge min interesse særlig 

meget. For at sige det rent ud er det meget lidt avisen bliver slidt her i 

huset. Ingrid ser overskrifterne hver dag, hvor jeg læser enkelte 

artikler, men ikke hver dag og kun hvis et billede eller en over- skrift 

fanger mit blik. Der er nok en stor mistro til det der står i avisen, fordi 

det ofte er forkert hvad der bliver skrevet. Er en artikel om et emne vi 

ved noget om, så er en del refereret forkert, og så kommer skepsissen 

in over for alt det øvrige stof. Endvidere er det pressen der styrer en 

stor del af samfundet gennem disse måske forkerte artikel hvilket også 

virker negativt. Endelig blev der ikke læst så meget avis i mit 

barndomshjem. Så når alt kommer til alt, er det nok summen af flere 

forhold der har været medvirkende til min negative holdning til aviser.  

 

En del af de nødvendige informationer hentes andre steder, f.eks. på 

teleteksten og gennem TV avisen, altså via avis, fjernsyn og Internet. 

 

 

 
J 
 

Ingrid. 
 

Ingrid har fundet endnu flere af sine interesser frem, som gør at vi 

dårlig når at se noget til hinanden. Det er Ingrid der er den udadvendte 

af os to. Hun har et meget stort behov for en stor kontaktflade. Det har 

også med- ført at hun i øjeblikket er i gang med aktiviteter som: To 

gange to timers undervisning i Fransk om ugen, to gange tre timers 

billedkunst om ugen på VUC. For- mand for Alzheimers foreningen i 

Vejle Amt. Kræftens bekæmpelse i lokalforeningens bestyrelse, i 

amtsbestyrelsen, kører gruppen ”lev som før” med månedlige møder 

på Kolding sygehus, formand i bestyrelsen for fagforeningen for 

beskæftigelsesvejledere, med i fagforeningens arbejdsgruppe i 

København. Som det ses har Ingrid ikke endnu lært det lille ord at sige 

”nej”. For hun sidder jo stadig i civilforsvaret selv om der ikke er så 

meget arbejde der mere. Lige som hun går til Porcelænsmaling, 

akvarelmaling, blomsterbinding på aftenskole og hun er også med i et 

sangkor. 
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Kunst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste af os har på et eller andet tidspunkt i vores liv besøgt et 

museum, fuldt af kunstværker. Nogle af os har også gjort os den 

opdagelse, at så meget kunst er næsten ikke til at kaperer. Vi kan sige 

som der står i biblen ”I begyndelsen var der ingen ting. Men lidt efter 

lidt kom der lys” Og når vi ser hvor mange mennesker der 

tilsyneladende har stor glæde af kunst så bliver vi naturligvis også 

nysgerrig. Der må også være noget i det som kan fascinerer mig. Mor 

og far har nok uden de måske selv har haft den store kunstneriske 

indsigt puttet noget ind i min lille hjerne. De havde nemlig fået 

opbygget lidt af et kunstgalleri i deres og dermed mit barndomshjem. 

For deres vedkommende var det ikke kunsten der gjorde at de købte 

malerier og hang op på væggene. Det var ren og skær en økonomisk 

investering. Det gjorde noget ved mit syn på kunst, selv om det 

dengang var nogle glansbilleder i forhold til nutidens kunst. Men vi 

må jo alligevel sige at det var virkelig kunst det de gamle guldalder 

kunstner ud- førte der sidst i 18 hundredettallet og i de første år i 19 

hundredettallet. I dag er de bare så dyrere at de ikke er deres pris værd 

for os almindelige mennesker. Endelig syntes vi også at den lidt nyere 

 

Et maleri af Brændekilde som min far købte ved 

pengeombytningen lige efter krigen. 
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kunst trods alt er bedre og den er til en helt anden pris, hvor vi meget 

bedre kan være med. Vi solgte et af fars billeder i 1998 på en auktion i 

London for 80.000 kr. Det syntes vi trods alt var for mange penge at 

have hængende i et enkelt billede på vægen. Så meget går vi ikke op i 

kunst, selv om vi godt kan blive fascineret af den. 

 

Efter vi er gået på pension har vi begge holdt 60 års fødselsdag. Min i 

1999, den blev holdt her hjemme ad to gange, først med 30 af mine 

gamle kollegaer, derefter med 35 af familien og venner. Maden fik vi 

udefra sammen med lidt hjælp i køkkenet. Det blev et par 

uforglemmelige dage. Ingrids 60 års fødselsdag blev holdt over 

samme skabelon i år 2001. 

 

Hvordan er verden omkring os, her hvor vi lige er gået ind i den tredje 

alder. Folks psyke er meget ensartet i Danmark. Man møder ikke 

mange med helt specielle kvalifikationer, ej heller mange, der gør sig 

særlig bemærket. Man møder ikke som tidligere nogen personer der er 

skrupskøre, ingen idioter og ingen fantaster. Alle beherskes af den 

samme jævne tankegang. Alle og enhver holder sig til fornuftens 

slagne landevej, der her i landet hverken er særlig strålende eller 

særlig ringe, og vi skeler ikke hverken til højre eller venstre.  

 

I Danmark er det som i det meste af Europa en klagen over, at der er 

alt for mange indvandre og alt for mange forbrydelser. Der røves og 

stjæles som aldrig før siges der. Her i Danmark syntes jeg nu ikke vi 

møder landevejsrøvere. De er afskaffet, fordi regeringen vil være ene 

om, at udplyndre befolkningen. Der er efterhånden indført så utrolig 

mange afgifter på alle varer og skat- ter på alle former for indtægter at 

befolkningen er ved at køre træt. 
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Maden 
 

Man er hvad man spiser, siger ernæringskyndige. Men hvad spiser vi 

så ?. Vi er nok lidt madglade selv om der nu om dage skal passes lidt 

på. Vi har jo både fedt om hjertet og for højt kolesterol tal. I vore 

yngre dage, blev der ikke tænkt over fedtindholdet i den mad vi spiste. 

Det kunne sagtens være en stor klat smør der blev rullet inden i en tyk 

skive fed ost. Lige som vi ofte fik fed flæskesteg med en tyk fed sovs, 

ih hvor det da også smagte godt. De sidste åringer er vi stille og rolig 

gået over til noget mere spændende mad. Her til frokost får vi meget 

med forskellige former for en sildemad eller anden fisk eller lidt 

foiegra så er der jo anledning til at få en lille snaps eller bitter og en øl 

til. Vi spiser middagsmad om aftenen, selv om vi begge er enige om at 

det var mere fornuftig at spise den varme mad midt på dagen. Men det 

lykkedes os ikke rigtig med alle vore aktiviteter, så det må vente til vi 

får bedre tid. Men tilbage til aftensmaden, hvad er det så vi spiser. Til 

daglig er der som regel kun en ret, det er dog meget ofte, mindst et par 

gange i ugen, vi tager tre fire forskellige små stykker ost som en slags 

dessert. Ofte er det franske oste som vi selv har hentet i Frank- rig, vi 

er specielt glade for de franske gedeoste. Som hovedret får vi ikke så 

meget oksekød mere for det kan min mave ikke rigtig tåle og specielt 

ikke sammen med rødvin, så bliver der for meget syre i maven og det 

er ubehageligt. Derfor er det ofte kyllingekød, lammekød, eller 

frikadeller, karbonader, forloren hare, fars i fad, altså hakkemad der er 

lavet af noget meget magert eller fedtfattigt kød. Der bliver ofte lavet 

råstegte kartofler til, med kun ganske lidt fedt på panden. Vi er også 

meget glade for en gang imellem at få pandekager eller risengrød som 

hovedret. Vi er derimod ikke så gode til at få spist fisk, det er for 

sjældent vi laver det og så virker det mere besværligt at fremstille, det 

smager ellers godt. Til vores aftensmad drikker vi normalt en flaske 

vin. Hvad det er for en vin er meget forskelligt. De fleste dage er det 

nok rødvin og prislejet ligger nor- malt på 50 kr. eller der over det er 

efter vores smag ret gode vine. Ind imellem får vi så noget billigere 

vin og en gang i mellem noget lidt dyrere. Den måde at drikke vin på, 

mener vi giver os den største glæde og mulig- hed for at smage forskel 

på vinene. Har vi gæster er det gerne vine til 70 – 80 kroner flasken, vi 

servere. Vi vil ikke højere op i prisen af den simple grund det bliver 

for dyrt og vi mener heller ikke vores smagsløg er gode nok til at 

smage de finere nuancer i den dyre vin. Men vi henter nu det meste af 

den vin vi drikker i Frankrig hvor vi tros alt får mere for pengene. Har 

vi gæster bliver der normalt gjort lidt mere ud af maden, vbi får som 

regel 4 retter mad, med forskellige hvide og røde vine til. 
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Flytning fra Klintebjerg 
 

Jeg er nu blevet 68 år gammel, og vi har i flere år snakket om at sælge 

vores hus på Klintebjerg. Det var en stor beslutning, men nu blev den 

taget og huset blev solgt. Vi flyttede fra Klintebjerg til et lejet hus i 

Kolding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor sælge huset  
Huset på Klintebjerg var vi meget glade for. Lige som vi syntes, at 

området og beboerne var lige som vi ønskede det skulle være. Der var 

bare nogle forskel- lige forhold som pegede i retningen af, at vi nok 

måtte tænke på, at vi en skønne dag ville blive tvunget til at forlade 

det. Huset og haven var meget stort nu hvor børnene ikke længere var 

hjemme. Vi kunne også mærke, at lysten til at holde såvel huset som 

 
Her ser vi det lille hus vi flyttede ud i på Drejens 

 

 
Her er terrassen på Drejens, den er ikke så stor. 
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haven blev mindre, med årene. Der skulle investeres mange penge i 

huset. Det trængte til nyt tag, El og VVS installationerne burde 

renoveres. Vi nåede at skifte stern- brædderne og glassene i vinduerne. 

Det næste var at vi burde se på køkkenet og badeværelserne.  

 

Var det nu værd, at ofre alle de ting, og de mange penge det ville 

koste. Huset ville nok ikke blive mere værd, altså vi ville nok ikke få 

en højere pris for huset i en salgssituation. Endvidere var huset i tre 

etager, med mange trapper. Det var ikke så ældrevenligt. Bliver vi 

dårlig gående, så ville huset og haven blive et problem for os. Vi har 

mange interesser uden for huset og haven. Allerede nu var det et 

problem, at holde tingene rene og ved lige. En sidste og bestemt ikke 

uvæsentlig ting var også økonomien. Det var et dyrt hus at sidde i. 

Skatter og varmeregning var en stor post. Det var udgifter som kom 

løbende. Vedligeholdelsen og de nødvendige udgifter for at få huset i 

god stand, ville beløbe sig til et millionbeløb. Alt i alt betød det, at 

vores økonomi ville blive stram i de kommende år. Var det så ikke 

bedre, vi erkendte tiden nu var inde til at sælge huset. Så længe det er i 

en rimelig stand, og vi kan få en god pris for det. Endelig havde vi 

ofte snakket om, hvor forfærdelig er situation det vil blive, hvis en af 

os faldt væk. Så den ene af os skulle i gang med at reducere alle de 

mange ting vi havde og flytte i en mindre bolig. Det ville vi gerne 

gøre sammen, så længe vi er her begge to. Det var så begrundelsen for 

at vi besluttede at huset skulle sælges. 

 

Udstykning af haven.  
Vi var jo meget glade for at bo på Klintebjerg. Derfor fik vi tanken om 

det var muligt at udstykke haven. Den var jo rigelig stor til at der 

kunne tages en grund fra til et aftægts hus. Desværre var det tinglyst. 

Så den mulighed var ikke tilstede. Vi forsøgte alligevel. Desværre var 

der en massiv protest fra naboerne, så vi måtte droppe tanken igen. 

Det blev os klart, vi måtte overveje, at forlade området. I alle tilfælde 

vejen Klintebjerg.  

 

Tog livet op til revision  
Hvad var det nu vi ville med vores liv, i årene frem over. Ville vi 

bruge meget tid eller mange penge på at holde hus og have. Eller ville 

vi dyrke vore interesser og være mere økonomisk uafhængig. Det var 

en vanskelig overvejelse. Det var jo ikke sådan, at vi ikke fik noget for 

de anstrengelser der var ved at blive på Klintebjerg. Den gode udsigt 

og fællesskabet, som bestemt var et stort gode. Hvad kunne vi 

forvente og få, til gengæld for de go- der. Først og fremmest et 

vedligeholdelsesfrit hus. En mindre have, og en have der er nemmere 

at holde i det daglige. Endelig kan vi få en væsentlig stærkere 

økonomi. Overvejelserne pegede alle imod. Det ville være sund 
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fornuft, hvis vi erkendte for os selv, at vi måtte flytte fra hus og have. 

Spørgsmålet der nu var tilbage, var blot hvornår. På seniorkursus blev 

vi belært om, hvor- for vi skulle flytte fra vore store huse inden vi 

fyldte 60 år. Derefter ville det blive svære og svære, at tage 

beslutningen om at flytte. Vi risikerede, det ikke blev os selv der 

bestemte, lød advarslen. Banken derimod havde ikke så travlt. Vores 

økonomi og vores pensionsrådgiver ved banken sagde, sælg og flyt i 

2014 det er tidlig nok. Vi måtte selv til at vurdere, hvad vi selv mente. 

Det var svært. Men vi så flere, som først valgte at flytte til det var for 

sent. På grund af sygdom eller dødsfald. Vores skræk senarie blev. 

Tanken om, den ene af os faldt væk. Eller blev så syg, at den anden 

part var bunden som sygehjælper. Hvordan skulle den tilbageblevne 

eller raske så klare, at forlade huset, oprydningen og finde noget andet 

at bo i. Skulle vi følge seniorkurset så skulle vi havde solgt for flere år 

siden. Skulle vi følge banken, så ville jeg blive 75 år, inden vi skulle 

flytte. Vi valgte tiden mellem de to anbefalinger. Vi solgte da jeg blev 

68 år. 

En lang salgsperiode  
Vi startede salget af huset, på et tidspunkt hvor det ikke var 

fuldhjertet. Egentlig var vi ikke parat til at sælge. Heldigvis fik 

ejendomsmægleren ikke huset solgt. Vi stoppede salget i et par år. Det 

modnede tanken lidt. Da vi så satte en ejendomsmægler på huset igen, 

blev det solgt omgående. 

Flytning fra huset  
Nu var huset solgt og de nye ejere ville gerne overtage huset i løbet af 

tre måneder. Hvad skulle vi så. Hvor skulle vi flytte hen. Vi kørte 

rundt og så på nyere huse. Det blev hurtig klart for os. Der var meget i 

vejen med husene efter vor opfattelse, af den ene eller anden art. Vi 

har nok været noget forvendt. Ligeledes opdagede vi, det nok var lige 

så billigt at bygge et nyt hus selv. Derved kunne vi også få det helt 

som vi gerne ville have det. Vi valgte derfor at leje et hus for en 

kortere periode. Derved fik vi tid til at gøre de rigtige overvejelser.  

 

Tiden var nu inde til at pakke vore ting og flytte ud i det lejede hus. Vi 

havde været vand til at bo i et hus på 440 kvadrat meter og flyttede nu 

i et hus på 103 kvadrat meter. Hvordan skulle det nu blive muligt. Vi 

startede en kæmpe udrensning. Alle vore ting blev vurderet. Noget 

skulle vi have med os i den nye bolig. En del ville vi ikke skille os af 

med, de skulle sendes til opbevaring. Alt det øvrige, og det var meget, 

skulle ud. Men hvor ud. Ingrid kunne ikke nænne, bare at sende det ud 

på lossepladsen. Meget blev dog sendt der ud. Der ud over blev der 

sendt 10 bæreposer bøger til slægtshistorisk forening. En hel bil fuld 

bøger til Kræftens Bekæmpelses Igen butik, de fik også mange andre 

ting. Aktivitetscenteret Taulhøj skulle have loppemarked, så de fik 

flere biler fuld af sager. Som de solgte og fik mange penge ind på. Det 
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var bare rigtig godt. Ligeledes fik Røde Kors en masse tøj, der var 15 

store sække med godt og brugbart tøj. På den måde var der meget af 

vore ting, der kom til at gøre gavn andre steder. Det var utrolig 

deprimerende, at skulle se vore senge og møbler nede fra værelserne. 

De blev sat i en knuser ude på genbrugspladsen. Ak ja det gjorde ondt. 

Psykisk påvirkning Den oprydning og flytning fra Klintebjerg, viste 

sig at påvirke os noget mere end vi havde forestillet os. I vores alder 

eller jo ældre vi bliver, jo mere påvirket bliver vi af forandringer. 

Flytning fra en bolig hvor man har boet i mere end 30 år, det giver 

nogle psykiske efterveer. Dem kom vi nu tilsyneladende ret hurtig 

over. Vi var beskæftiget med, at finde ud af hvordan vores fremtidige 

hus skulle være. 

Lejet hus på Drejens. Vi flyttede fra Klintebjerg ud i et lejet hus på 

Drejens i Kolding, Drejøvænget nr. 22. Det lærte vi en hel masse ved. 

Man kan godt nøjes med lidt plads. Der er dog nogle ting vi gerne vil, 

som kræver lidt mere albuerum. Gulve, badeværelser, køkken, udhus 

og carport lærte vi en hel masse af. Det gav et godt grundlag, at 

arbejde videre med i et kommende hus.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Her står Ingrid inde i 

stuen på Drejøvænget 

22 i Kolding. 

 

Her ser vi stuen med 
køkken i den ene ende på 

Drejøvænget 22 i 
Kolding 
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Køb af byggegrund  
 

Da vi på det tidspunkt, gerne ville bo i Skærbæk. Gik vi i gang med, at 

købe en grund, på en ny vej der heder Lodet i Skærbæk. Det blev lidt 

af en oplevelse. Udstykningen var ikke færdig endnu, forsigtige som 

vi jo nu engang er. Ville vi sikre os at udstykningen blev gennemført 

inden vi betalte for den. Det kunne vi ikke få nogen sikkerhed for, 

derfor turde vi ikke indlade os på den handel. Det skulle vise sig at 

være et held for os. Ikke på grund af færdiggørelsen af udstykningen. 

Vi fik noget mere tid til at tænke os om og se på andre udstykninger. 

Det ændrede vores syn på, at flytte ud i en ny udstykning. Nu havde vi 

haft nogen tid i det lejede hus på Drejøvænget som netop var placeret i 

en ny udstykning med alt den støj og ikke færdige huse og grunde 

med højt ukrudt. Det orkede vi ikke at komme til at bo i og måske i 

flere år.  Derfor skiftede vi spor og valgte at se på færdige huse i 

stedet for. 

 

Køb af hus  
Der blev set på mange huse. Det udviklede vores viden og også vores 

opfattelse af hvad det var vi skulle tænke på når der skulle købes hus. 

Det hus der nu skulle købes skal være et sted hvor vi kan bo, om ikke 

resten af vores liv så langt det meste af det liv vi har tilbage. Derfor 

skulle der tænkes på situationer som at vi måske ikke kan køre bil, der 

skal være nemt til indkøbsmuligheder, der må ikke være for meget der 

skal passes og vedligeholdes. Vi valgte ikke det hus der passede bedst 

til vore ønsker, men vi valgte et hus der lå det rigtige sted efter vores 

opfattelse. Det bliver så bag efter vi skal til at indrette huset så det 

opfylder de fleste af de ønsker vi har.  

 

Vi har haft et meget nært forhold og tilknytning til livet på Klintebjerg 

i Skærbæk, det betyder ikke, at vi ikke kan flytte os. Det kan vi, for vi 

kan jo tage vores historie med os uanset hvor vi flytter os hen. Derved 

blev det nemmere at slå sig ned nye steder. Den nære menneskelige 

kontakt med naboerne har vi ikke dyrket i nærområdet. Alligevel vil 

det, at flytte fra et område forandre vores værdibilleder. Kunsten er nu 

at fastkolde det værdifulde i vores tilværelse det nye sted. Der var en 

eller anden der engang sagde at “vi mennesker ingen rødder har, det er 

kun træerne der har rødder” det er jeg selvfølgelig helt uenig med ham 

i. Med mindre at han mente, at vi mennesker ikke må gro Det er et 

lille kontor jeg fremover har. Men skal jeg være lidt poetisk, så vil jeg 

sige. 

Jeg elsker det lille og snævre lokale, der ligesom er blevet en del af 

mit liv. Jeg bytter det ikke for højere sale, det rummer mit lokale 

arkiv.  
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Hver gang jeg sætter mig, rydder jeg stolen for bøger, kopier og 

fotostativ, og prøver at presse det ind på reolen, det kniber med plads i 

mit arkiv. Men skønt det er lille og alting er rodet, og tar al min fritid. 

 

 

 

 

Pensionistårene 
 

Hvad sker der i pensionist tiden? Det kan jeg naturlig- vis ikke vide, 

da jeg kun har været i den situation i få år.  

 

Er der mon noget jeg skal bekymre mig om eller være ked af? 

I virkeligheden er der vel kun to ting, jeg behøver at bekymre mig om:  

 

Det er om Ingrid og jeg enten holder os rask eller bliver syg!  

Hvis vi holder os rask, er der ikke noget at være ked af. Hvis vi bliver 

syge, er der i virkeligheden kun to ting at vi bør bekymre os om: Det 

er, om vi enten vil blive raske, eller om vi skal dø! Bliver vi raske, er 

der jo ikke noget at være kede af. Men hvis vi skal dø, ja, så er der i 

virkeligheden kun to ting, der må bekymre os: 

 

Det er, om vi enten kommer i Himlen eller i Helvede. Hvis vi kommer 

i Himlen, er der jo ikke noget at være kede af. 

 

Hvis vi kommer i Helvede, vil vi få så forbandet travlt med at hilse på 

gamle venner, at vi slet ikke får tid til at bekymre os om, noget som 

helst. Så hvorfor tage sorgerne på forskud? 
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Her er et af Ingrids akvarel  billeder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis vi kommer i Helvede, vil vi få så forbandet travlt med at hilse på 

gamle venner, at vi slet ikke får tid til at bekymre os om, noget som 

helst. Så hvorfor tage sorgerne på forskud?  

 

I den pensionist tid jeg er godt i gang med er det naturligvis mit håb, 

at det aktive liv jeg har ført i min tid på arbejdsmarked og i tiden som 

efterlønner vil fortsætte mange år endnu. Det ser det også ud til, at det 

skal være.  

 

Jeg arbejder intenst med slægtsforskning, og underviser også en del i 

det. Her i 2006 har jeg fem forskellige kurser.  

Skrivning af slægtsbøger,  

det er uge kursus på højskole,  

Brug af Computer til slægtsforskning,  

Brugen af Internettet til slægtsforskning,  

Skrivning i tekstbehandlings programmet Word.  

Billedbehandling i forbindelse med slægtsforskning.  

Billedbehandling og layout i forbindelse med slægtsbøger. 

 

 

Det giver mange kontakter, at undervise i disse fag. Også kontakter 

der kan hjælpe mig i min videre forskning. Min primære interesse er 

ikke undervisningen men selvfølgelig den egentlige slægtsforskning. 

Det er for mig en helt fantastisk oplevelse, når jeg ude på et arkiv 

finder en god eller spændende oplevelse fra en af mine eller Ingrids 

aner.  

Der er i disse år her i årene omkring 2006 en utrolig interesse for 

slægtsforskning generelt i befolkningen. Det har da også medført at 

 
Mit skrivebord som det normalt ser ud det trenger altid til oprydning. 
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der er kommet mange arkivalier ud at ligge på Internettet. Det er dog 

stadig mest de generelle lidt nødvendige ting for at komme videre med 

de spændende oplevelser i anernes liv, så skal vi stadig ud i arkiverne 

for at finde dem frem. 

 

Det er ikke kun slægtsforskning og undervisning, Vi rejser også en hel 

del. Vi har været både i Island, Kina, Øst europæiske lande, men 

Frankrig er vores favorit land. Nok fordi vi elsker god vin, som vi så 

tager ud til vinbønderne og smager, og hvis vi selv er kørende køber vi 

masser af vin med hjem til Danmark. Vi har haft helt op til 235 flasker 

med hjem på en gang. Vi rejser eller feriere de fleste gange alene os to 

Ingrid og mig. Enkelte gange sammen med Ingrids kusine Anna og 

hendes mand Lars. Vi variere stadig mellem at køre selv og rejse med 

et rejseselskab. Vi feriere ikke sammen med vore børn og børnebørn. 

Vi er forskellige generationer med forskellige interesser, som vi ikke 

mener man bør dyrke sammen. Det bliver nemt noget krampagtigt 

noget og specielt for svigerbørnene. Vi har dog holdt et par enkelte 

weekend ophold her i Dan- mark sammen med alle tre børn, 

svigerbørn og børnebørn. 

 

Computer bruger jeg rigtig meget. Det vil sige hver eneste dag. Sådan 

er det ikke almindeligt for folk i min alder her i år 2008. Der er dog 

ved at blive en større interesse blandt pensionister. Det ser vi tydeligt 

på de mange kurser der dukker op alle steder. Ingrid bruger ikke vores 

computer ret meget. Det er kun i meget sjældne tilfælde. Det er nok 

fordi det er nemmere at bede mig om at gøre tingene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er vi på ferie og nyder her frokosten og vinen i det fri. 
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Vores omgangskreds er nok lidt lille, forstået på den måde at vi begge 

to har meget kontakt og berøringsflade i forbindelse med vore 

interesser hver især. Dermed bliver der ikke så meget energi og tid til 

at dyrke nære venskaber. Det har da også resulteret i at vor 

vennekreds er meget lille. 

 

Det er ikke kun mig der dyrker mine interesser. Ingrid spreder sig 

meget mere over mange interesser. Her i efteråret 2006 kan jeg nævne 

følgende som Ingrid er i gang med. 

Resten af vores liv  
Hvad er det vi vil med resten af vores liv?  Det er noget man en gang 

imellem må tænke lidt over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forudsætningen er at vi er sunde og raske. Hvad bety- der så mest for 

os, og specielt kan jeg jo nok kun tænke for mig selv. Det mest 

nærliggende svar er min kone Ingrid. Det betyder meget at vi er her 

begge to, og begge har det godt helbredsmæssigt. Det er også vig- tigt, 

at vi begge befinder os godt med de ting, vi hver især foretager os. Vi 

skal sørge for fortsat at have et aktivt liv med mange aktiviteter. Det er 

specielt vigtigt for mig der ikke er så udadvendt.  

 

Vi skal bryde hverdagen med nogle ferierejser, gerne en fire fem 

gange om året. Genkendelsens glæde er stor, det skal dog ikke 

foranledige os til altid at tage samme sted hen. Vi skal hele tiden forny 

os med nye feriemål.  

 

Det skal ikke hele tiden vare aktiviteter på programmet der skal også 

ind imellem slappes af. Hvordan gør vi så bedst det. Jeg slapper godt 

af når jeg sidder ved min computer og roder med noget 

 

Atter på ferie hvor vi er inde og spise frokost. 
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slægtsforskning. Specielt når der en gang imellem er samlet så meget 

om en ane, at det er muligt at skrive en historie om den pågældendes 

liv. Så har jeg det bare super godt, så det er noget jeg bør tænke over 

også i fremtiden. Jeg har det også rigtig godt med at sidde og 

forberede et eller andet kursus, så det må jeg også godt fortsætte med. 

Hus og have skal naturligvis holdes. Det er ikke vores største 

interesse, men da vi gerne vil have meget plads omkring os. Så er det 

et nødvendig onde vi må tage med, fordi vi trods alt vægter pladsen 

om os så højt som vi gør.  

 

I fremtiden kan jeg måske også tænke mig at arbejde lidt med 

frimærkesamling. Det kan også være spændende at arbejde mere med 

slægtsbøger på computer. 

 

Da vi begge elsker god mad, skal vi sørge for en gang imellem at tage 

ud og spise virkelig gourme mad og vin middage. 
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At blive gammel 
 

Hvad er det at blive gammel eller vi vil måske hellere sige ældre. Er 

det når mine børn begynder at ligne midaldrende mennesker. Eller 

betyder det at vi nu ikke længere har noget nyt vi skal lære, kan det 

betale sig at gå i gang med at lærer noget nyt. Det være sig sprog, 

EDB eller hvad det nu er der interesserer os. Der er jo ikke så lang tid 

tilbage af livet! så vi når måske ikke at få glæde af, eller brug for, det 

vi går i gang med at lærer.  

 

Vrøvl sådan er livet ikke som gammel. Vi vil blive ved med at lærer 

noget nyt. Det er ikke bare det vi kan når tingene er lært. Det er 

bestemt også processen vi gennemgår, når og medens vi lærer noget. 

Livet er en lang læringsproces, livet leves ikke rigtig hvis vi ikke 

længere bliver klogere.  

 

Selv om tredje alder jo ganske vist i poesien kaldes livets efterår, så er 

den for mig ikke et mørkt, brunt og trist livsafsnit. Så længe vi ikke er 

syge eller dårlige, så er den alder vi har lige nu, altid den bedste tid i 

hele ens liv. I alderdommen er vi selv herre over hvad vi vil bruge 

tiden til. Når vi altid sørger for, at bruge tiden på det vi hver især 

syntes, er det mest spændende ved livet. Ja så kan vi kun få det bedste 

og mest givtige liv man kan tænke sig i sin alderdom. Det er den 

filosofi jeg vil bruge til at gennemleve min alderdom efter. 
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Døden 
 

Hvordan er mit syn på døden. Ja, det er nok lidt vanskeligt at beskrive. 

Det eneste vi ved med sikkerhed. Er at når vi har haft den glæde her i 

livet at blive født, så skal vi også engang herfra, og det foregår ved at 

vi skal dø på et tidspunkt.  

 

Som jeg så skrevet et sted, vist nok på en fødestue.  

 

“De første fem minutter af livet er de værste” der var så en der havde 

tilføjet  

“De sidste fem minutter er nu heller ikke de rareste” 

 

 Hvad kan vi så forestille os når vi når dertil. Det er nok helt afgørende 

hvordan vi skal møde døden. Får vi en langsomt og pinefuld død, så 

bliver de sidste fem minutter nok ikke de rareste. Til gengæld vil vi så 

nok i de minutter se frem til at døden snart vil indtræffe sig. Får vi 

derimod et pludselig slagtilfælde, ja så når vi nok ikke at registrere 

hvad det er der sker.  

 

Alt i alt er spørgsmålet nok mere, om vi er bange for at dø. Det kan 

jeg for mit vedkommende sige at jeg på nuværende tidspunkt ikke på 

nogen måde er. Ikke fordi jeg på nogen måde er religiøs, eller fordi 

jeg på nogen måde ved hvad der så skal ske bag efter. Der er jeg, nok 

så realistisk, at jeg tror det vil blive som når vi falder i søvn, blot 

vågner vi ikke igen. Det vil være en meget dyb søvn, hvor vi ikke kan 

drømme eller på anden måde mærke noget. At der skal være en sjæl 

som forlader kroppen, den slags tror jeg overhovedet ikke på.  

 

Den dag jeg skal dø, kan jeg ikke være bekendt, at syntes det er en 

sorgens dag. Jeg har haft et langt og et utroligt godt liv. Jeg har opnået 

og fået alt det, der for mig er dejligt. Til nu i skrivende stund, 75 år 

uden alvorlige sygdomme og store sorger. Hvad kan man forlange 

mere af livet. Den dag døden kommer, kan jeg kun sige tak, nu har jeg 

fået det der tilkommer mig så rigeligt, så det blive ikke en sorg at gå 

over i døden. Dermed er ikke sagt, at jeg ikke gerne vil have mange 

gode år, at leve i herefter. 
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For at modværge at man skal prøve at holde os, Ingrid og mig, 

kunstigt i live efter at alt håb er ude, har vi skrevet livstestamente. Det 

går ud på at jeg ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis jeg er 

uafvendelig døende, og i nogle forskellige situationer hvor jeg vil 

være ude stand til at tage vare på mig selv. Samt noget med at jeg 

ønsker smertestillende midler, selv om det vil fremskynde 

dødstidspunktet. Livstestamentet opbevares på Rigshospitalet, hvor 

det forhåbentlig vil blive hentet frem i de situationer. Endelig har jeg 

altid en afskrift i min tegnebog.       

 

Vi har så småt forberedt os, med de praktiske ting som skal ske efter 

døden. Vi har indmeldt os i en forening der heder “Dansk 

Ligbrændingsforening” hvor vi har indbetalt et beløb til 

“Begravelseskassen”.  Deraf frem- går det at vi begge Ingrid og jeg 

ønsker at blive brændt når vi engang er døde. I den forbindelse har vi 

også beskrevet de praktiske ting der skal ordnes før og efter 

begravelsen. 

 

Skal vi lige være lidt humoristisk, og slutte tankerne omkring døden 

med at sige.  

 

Livet burde leves baglæns. Man skulle starte med at dø og få det 

overstået. Så vågner man op på et plejehjem og får det bedre for hver 

dag. Man bliver så smidt ud fordi man er for rask til at være der, 

hvorefter man kan gå ned, og hæve sin pension. På den første 

arbejdsdag får man et guldur. Så arbejder man i 40 år indtil man er 

ung nok til at man kan nyde at trække sig tilbage, fra arbejdsmarkedet. 

Man drikker, fæster og har sex og forbereder sig på at tage en 

uddannelse. Så er man i folkeskolen, bliver et barn igen, leger, har 

ingen forpligtelser - indtil man er en baby… De sidste 9 måneder 

tilbringes flydende rundt i fredfyldt luksus. Der er centralvarme, room 

service med mere- og til allersidst forlader man denne verden i en 

orgasme….. 

Ja, hvorfor er det dog ikke sådan. 
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Afslutning 
 

Livets rejse er en rejse mellem to kendsgerninger nemlig fødslen 

og døden. Det vi kalder livet må være tiden mellem de to 

begivenheder. Det er nogle af de begivenheder jeg for mit liv har 

fortalt om. Det siges, at en sådan rejse udvider ens horisont. Min 

rejse har nu mest udvidet min bagdel…… 

 

 

 

Hvad er meningen med livet ? 
 

Er meningen med livet, velstand der gør det muligt at nyde verdens 

herligheder. Det vil de fleste måske syntes i de helt unge år af deres 

liv. Eller er meningen med livet, magt og indflydelse, respekt og 

beundring fra andre. Det er nok den opfattelse de fleste af os har i 

vores aktive arbejdsliv. Når vi så går på efterløn syntes vi nok at 

meningen med livet er at rejse og få masser af oplevelser. Indtil vi ser 

hvor mange af vore bekendte der bliver syge og falder væk så syntes 

vi måske at meningen med livet, er at have et godt helbred uden 

smerter længst muligt.  

 

Nej, tænk jer nu godt om, meningen med liv er at leve det. Lykkedes 

det, så har vi haft et godt og perfekt liv. Det er store ord, men sådan 

føler jeg at mit liv har været indtil nu, og hvad kan vi så forlange 

mere, nej vel. 
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Jeg har oplevet fødslen, og en del af livet, døden er ikke kommet til 

endnu. Hvordan vi skal herfra når døden indtræder det ved vi ikke, ej 

heller hvor når, vi kan bare håbe det bliver på en blid måde. Min 

oldefar det var min mormors far. Han var fisker og fast medhjælper på 

redningsbåden i Løkken. I de gamle arkivalier har jeg erfaret at han 

ved en redningsaktion engang faldt over bord på redningsbåden, og 

druk- nede. Han blev fundet på stranden og med kunstig åndedræt fik 

han livet tilbage. Min mor fortalte, at han derefter sagde, ”når jeg 

engang skal dø vil jeg gerne dø på havet ved at drukne”. Dødskampen 

er så kort og så kommer der sådan en fredfyldt overgang til døden. Det 

forstår vi der ikke har prøvet det ikke en brik af. På samme måde må 

jeg nok sige, at jeg håber lidt på, at det bliver en blodprop der engang 

siger stop, det går hurtig og forholdsvis smertefrit. Og med det 

fantastiske liv jeg har haft så lad den komme når det passer den. På 

nuværende tidspunkt har jeg fået min del eller hvad jeg kan tilkomme 

så det der kommer nu herefter er oven i, og bare den store lykke. 

 

Tak, fordi du, måske en af mine efterkommere eller blot, min læser, 

har fulgt mig så langt. Hvordan du ser på mit liv efter denne beretning, 

det ved jeg ikke men man siger jo. ”Enhver generation smiler ad 

forældrene, ler ad bedsteforældrene og beundrer oldeforældrene”. Lad 

mig slutte med disse spredte ord, lige som mange af mit livs enkelte 

situationer, uden direkte forbindelse med hinanden og hentet 

forskellige steder gennem livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Akvarel malet af Ingrid i 2007 
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Sandheden i erindringerne 
 

Hvad er sandheden og hvad er erindringsforskydning i det jeg nu har 

skrevet ned her i mine erindringer. Det er et spørgsmål jeg ikke kan 

svar på. Jeg har gjort mit bedste for at erindre tingene og skrive dem 

ned, sådan som jeg selv er overbevist om at de har foregået. En del af 

erindringerne fra min barndom er måske nok, noget jeg husker fordi 

de er blevet fortalt mig på et tidspunkt af mine forældre. Vel vidende 

at historierne var blevet bedre hvis jeg havde digtet lidt til historierne, 

så har jeg ikke tilføjer noget, som jeg ikke selv er overbevist om er 

den skindbarlige sandhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lever i den illusion, at vor krop skal holde evigt, og vi kan ikke leve 

uden illusion. Uden dem var der ingen lykke til.  

 

Lad den, der er ren, kaste den første sten. Jeg kan med sikkerhed sige, 

at det i så fald ikke bliver mig, der kaster den.  

 

Fri på alle felter er kun den, der er fast bundet på eet enkelt felt.  

 

I årets mørke tid er smilet erstatning for sommersol. Vær altid mod 

andre, som du ønsker de skal være mod dig.  

 

Ansvar kan vi ikke være fælles om. Det er altid helt og fuldt mit eget. 

 

  

 

Synk i granen, synk i nat og glemsel, da synker de 

hyggelige minder fra gamle dage. 
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Lad os slutte af med et lille digt jeg fandt et sted: 

 

 

Nu hvor jeg er en voksen mand,  

Står jeg vel ej ved gravens rand  

Tæller ej mine dage.  

Men hvor langt, hvor kort jeg kommer,  

Skal dog intet laves om,  

Der er ingen vej tilbage.  

Alt det gamle, som skal dø  

Danner muld til nye frø,  

Ingen grund til klage. 

 

Livet går endnu sin gode gang  

Og giver grund til gråd og sang.  

Her var godt at dvæle,  

Og kom man end tit til kort,  

Så skal intet viskes bort,  

Med sort på hvidt  

Står vort eftermæle.  
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John Rasmussens   

Erindringe
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Udskrevet i 2014   


